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o PRESIDENTE GETúLIO V ARCAS "AS REAllZACõES DO GOVE.RNO 
RECEBEU ONTE_M EM 1UDIÊNC11 ARGEMIRO DE FIGUEIREDO" 
O SR SALVI 4No LEITE r~do. long-o relato da situaçao 

0 _ ' admiuh,tr·t{Í\a clo E ... tado. r•L1t..., l.! 1 1.it da.., 1ealiL-a~õe:-: -

Ü C'htf(' ;\ac:io11al m:U1ift!...;{ou - o DOlavel documentário e5 .. \ J-~<J]itiL,l l• (."íiTJÍJnll( f'Xprt.:5-~a "'a 
- . . .. .

1 

, . , . , ( an1n,:rnl1a de~ I· ,,, 11!ntn AgTll'1·la, 

o CHEFE NACIONAL MANIFESTOU-SE SATISFEITO, RE- ,e sa1,,r_e ,to . reafirninndo mais tahsttco-!otovr::ihco que ª" 1'_)1,ra, l'úblil'a~.- -"_ªCapital e~() 

AFIRMANDO MAIS UMA VEZ A SUA CONFIANÇA I uma '"' " st"' confian~a no in- caba de ser rditado pelo De- lnte-ri_or " ~, ,,1>· 11 <·rn Sr,rnil. f·,s 
. <l 1·· . A r ~a'-l ~HI il d1n h\','S f1.1n,brn1•p-

NO INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO teiwutor Arg-enuro e ' •i.:ne,re- parlamento de Estatística e 1, , , , ,,r ,,1,,ri7.an, ,, lt,,,- .. nw 
,lo, p ·b)' 'd d <l E t d I l-" n li" d< J,',~u, i,·é,ln. cornpor-

1 

Todosº"' intere~,e ... <11 Paraíha , lt JCl a e O 8 a .O t 111 i,J t! ·1 'ií.r t\q mais Yast'> 

R 
10, !l (A UN l r\0) O ~r. b li ta. foi recebido hoje e m a udi - 1 1 0 d" . r· r i L L 1Jl;lno admi111-;tn, 1, o 1,1 111tenta-

A • • , , • ra a o~ ne,:-.a au 1en<:ta. oram o )H•;.•r 1n11·nto ( i> 1·,.., 111. - do e Tia ~ua ii. •r part\ realizado 
Sa lviano LeHe. represen- encia pelo presidente (1etuho I encaminhados pelo JJreHlde-nte ti('a ,. Pt \ilkidad(· do F:s- 1 c~m nossc, ti•n:~. 

Lante do govêrno p:1raibano j un- Var:.n:1."' , a quem fez, em nome do ' Getúlio Vargas para nH reHpedi- la(lo .ic·,il ª d~ J:.incar ª Cach1 lima df-·:-;.;.a~ d1r ·tna~ po-
ptililiciclad<·. :•tih 11 ti_t11lo i.A I{,,. c!cria. in•·g"a\elint·:ite. <'on ... tituir 

to ás alta:-; a utorid ade!S da Repú- inttrv~n(or Argemiro de Figuei- vas !i-O lu<_:,)e~. a]i?~u·tws do Go•:érun -\rg-r-mi10 !tlll !>l"ri''l 'lltt[t ah.:.oryentc Ue go-
---- --~----------- Ide Fiµ1H·lr+·<io··, um héJq ,,iJ1rnu ,·~!'JW. ·Ia l.t fXl{':isüo f' nota-

OBTENDO PlÊNO EAXITO NAS LIVRA- ANIVERSARIOU, ONTEM, o p. ,,cai!,•n.a,do, ,.,,,,,,-,i lo Cllllll<' >!- \ ·l mol,ll' '""" ,1 .. _,fnrtos para 
cctn\·c~rtt-•- l n1 n:·H,H!<.tul~ REI JORGE VI 

1 

""'. i,,J_.,,.·,•,1,•,. e 11_"'\!.· •• ·ul., ,_· ,_n,, 01 1 1 · ·, _, 
'c:!1rJw,.; l~l1l ~):iJ•~l C:o che · .\ w-,1 1pi ... 11 ta ,1, e <..X 1l1~rant~ 

RIAS DO SUL O ROMANCE "DEZES LONDRES, 9 <A UNIAO• - Deem-'. E' , ma 1,u 1,l!c·,· '"' da na,, ,1 h , , , 1, 11 , é\',, 0 'Ili~ 
' - S~'r,!~OJ~,I.111a1t; um aniver,.,ário do Re1 1 ,·a~h .. pr,•·11_t1,In1 • n· .. um1•. dL• !~l,t- ~f" ;:_'.

1 
:~ ,~l;;~~ ... , í:•~-a a , .. f~ito, no 

SETE" DO ESCRITOR EUDES BARROS . S~ Mn~c_:-;tade recel)PU, por é::.sc mo- PP1r:1 rnt,,11.~r·nt~. tndn, ,1. e:,,.f,1r 11orn,•u"o. ~i .~·t.: pt d1cs:,..e retr<1tar 
J tno. fel1c·1tflções de vários mon.'lrca-. ½(_l-"' P 111 1_ 1n•:.. .idns 1wla n. 11 ~u adn,i-1 t<JJ<_) 0 c·on tinto da:- rt:élliza~ôi:F-, 

<"UrOp('US. p1~tr<.1t.;<"'º (.IJJ i "!l:l :-:r·n·11 l l'c1- o d1o1 um1 !li 1 l'l f1ituy.rafico inilJO-
RIO - 9. tA UNIAOl O romance I o romance do escritor paraibano vem -- ', ra lia. . . ri. ifin hd du, ida a tar-tura de 

111stórico "Dezessete", de autoría d,> 

1 

tt:ndo bastante procura no sul do A ALTA DO PREÇO DA :.\f::nn ... i •.itl,.i-"' ~ '\.., *.t ·;iJJJ, - m \oi mt 11111ito maior e m<.ll'-i 

M'. Eudes Barros, vem obtendo plêno GASOLINA ('.t'H~ do (,o (, l l .,, • d_ m11n· .... io11; tJtl·, 

êxito nas livrarias cariocas. . Pais. principalmente em S. Paulo e Fh:u irr•d,1 •u1l li t ir !), '. l- - .. \.,. ltl::.t!izacõe:-. do Go\'ern<' 
Comurucam os editores Pongetti qu~ no Rio Grande. Uma nóta, a propósito, da t;JnH!l•to d' F t;1 ':,.;~ ··.·1 _l T i\ lll"l- I ~~n.;<':1111"0 d, 1' 'l.;~,l·i~·~do'', que (.! 

• d p 'd · \<1adP. h•ni-,,_ nn~a ,·i ..... a 1 i1 l- !1 

1m 1.:u1•idilnsu trabalho dl' arte. 
LICEU PARAI

BANO 
Será aposto amanhã, nêsse 
estabelecimento, o retrato 

do Presidente Getúlio 
Vargas 

OrOlTf'rá amanhã. ás 14 hnr~s. uma 
~1 :-:siio civica no Liceu Par::\ibn.no, em 
<'1)11lCmC'rJção á dsta (la Batalha do 
ruachuelo. 

Na m<'sma ocasião. o:- corpos clor;en
t.c• e di•,eente daquéle concentuado es
tobclecimeiüo prest.ir:Jo slgnificatirn .. 
llomern:igem ílO c·mi11ente pre5idente 
Getúlio Vargíls. devendo ser apõsto o 
retrato de s. excia. no salão de honra 
respectivo. 

o áto. que se revestirá de solênidadc, 
terá a prc~ença dr autorídn.dt:s, fam1-
Uas. jornalistas e outras pessoas con-
1·idadcl.s. . . 

Do revdmo. conego Matias Frell'P, 
cliretor do Liceu Parn~bano. recebemo/oi 
atencioso convite. 

OS ESTADOS 
UNIDOS 
CONTRA O NAZISMO E O 

COMUNISMO 

lreportante decréto do pre
sidente Roosevelt 

WASHINGTON, 9 IA UNlAOi 
O presidente Roosevelt baixou ontem 
um decreto, reJal,ivamente a propa· 
ga.nda do nazismo, comunismo e ou
tras ideologias, instituindo penas de 
<lois anos de 11risão e mult;t de 1. 000 
dolares aos infratores 

NOTAS DE 
PALACIO 

Estc,e ontem, em Palacio -':.' m visit.'l. 
<lP ctnT1prlmento.. no sr. Interventor 
Pedernl, o dr, Orlando Stiebler, dire
tor cta Fábrica de Cimento PortlanJ 
da Paraíba 

o f'hefe cio Govérno recebeu. du
rn ntc· o dia de ontem. cm audiência. 
,15 ~eguint.es pessóas: drs. Rezenrln 
Bra~ll e Xavier Pedrorn; prefeito Be-
11ecltto Bar1:>o~3. isn, Leopoldlno Flo
r(':-. .. Jo~é Aue:usto Roméro, Jo~é Be· 
1..irn,ino FeitÕsa. l<"rancisco coutinho 
fie Llm~ e Moura Joúo Queiroga, Ma~ 
11ue! Rufino rJa Cost.i e Gastão Mir.
<,elo dn CrU1:: ~r~ Ma ria do Carmo 
Hccl~lros da Cruz e srta Nadir Cou
llnho 

A fim rle 3pre~ent.1r despP.didas ~l" 

,r InterYentor Federal. esteve. on
tem. no Pala cio da Redenção, o dr. 
Coralto Soares. do alto comércio de!s
t11 prnrn. que vhqi. hoje. l'Olll riestlno 
no <inl do ,w 1" 

A CONTRIBUIÇÃO 
DOS l\lUNICIPIOS 

Secretaria a reSl eDCJa I iuntf) da oh.)('ti\'fU:,"i"1n drJ nn1•~; :,- foi cumpustr1, imµl'e~:--O e enea-

da República m,i_ ncl;ini."~}?1_i,'" 0 que\~>~ SPn<.
1~ dt>J'n;td(, \l<H (ditinn:-,,_· d<_'J. Jm1H'e~-

. pnsto I m 111 .il lt L, em 11,,.._, ,i 1 .. 1 -;a Ot1rial. n·,,l'L:St·n•an ln O mais 
RI~. 9 IA UNIAOI - s> sr_ Lms1rtu._a 11;1r1ir <k Ht:'..). .) '\' l 1 . • t) ,rJ"lfi<·ii J~,·cHIO a. 

para a Instrução Pública ~~1~;:~~~~a~('{'~·f;t~\~~u~ª ~~j!~d~~~lajo~~. () pU 1~_r_i, dl·--~;i Jlll\Jlit~ r>J 
1 . I / it, l}L'\;I ( ,,/ii;aí. ri,·,di:ando 

nais. a seo:uinte nóta. 1 de, et' 11 ~rm·o~:1m.e,1t,·. ,l ,irnp,·,,, l •Jm as m1•Jhu1 .. p1 l)li ac;ôe~ do O ~r Interventor Federal recebeu 
romunicação dos prefeitos de Caicára 
C' E>l)Nança. de que fôram recolhidas 
ás Me~as de Rendas locais. as im
portaucias resptcti,•as de 3 :659$800 f' 
3íl5f200, provenientes fia contribuicão 
de 1or, destinada á In-.trnc5.o Públi
ca. sendo n prhneirp. quantia referen
te ás r,rrecadações cl.e janeiro a maio, 
e a últim:- ao mê~ recem-findo 

··o fre.~idente da Repú~lic~ oo te_ l man·lrn _<~Ps Sl'I'\ H_:r,s e.:P >W;1rl," , g~ 11 ro I p.11 ... 
conhec1m~nto d~ mr!JOHJC?O c.o.P.!'L'', 1 pelo GrnPrno q l(', Pn1. tre" anos, ;a :-.ua p.t).:il,a dt. alll·l'turél, ha 
~: X~f~~lfur~e~er~~u;~r:i~o r:J~n~~~~ 1 de aç_cic, 1'11nrinua, 't>m tazj'n,t, r.1;: un~ ',·Jí1 t11 . d11 iuh' <-•ntor Arge-
1,rito Fecleral imediatas proviclências, 1 ~aralll;t uma tt·iT~t prospel'H '' te- 'm11" d1 1 Fi::i1t.·1n·d,1, PJ11 s~u !(abi-
n0 se1:Jtido de evitar a alta da cotação hz. . . ~ , , l'\' :• r!<~ tt·aiJ,dh i. 
r i ptelP protiuto". 1 A!-4sJm. li 311,1 1n1rnrl.rn·:10 11·11 1 ______________ _ 

- ---

º EQUADOR E O PERÚ "1 T 1 CUl.1'' RA E EXPORTA· 
~ ll 1 l - • '. ÇÃO DO MILHO lJO BRASIL 

ESTABELECIDAS AS CON- TEA M-SE EM PE~ DE (-' [TER R Lt • • •• 
DIÇõES PARA A EXPULSÃO ~ ____ T '11.-'\ Uma prov1denc1a do muus• 

Dos ESTRANGEIROS . 1 tro da Agricultura 
8 mil peruanos encontram-se em armas na fronteira de 1 

RIO, 9 IA UNI/í.OJ - O presidente Z b'II Jg ·- d b h d . d E RlO B , ., l '1!i\.0> - O vasto pia• 
Getúlio \'argas assinou. ontem, um arUffl J a, enquanto aVIOeS e OID . ar eJO '.) QUa .. ,,no Of' Ul i.r e pot dÇ~O c!o milho, 

::~!é~o e~~:is~s;a~~~ec!~t:;11 g:~~:;ç~:~ dor se estabelecêram em Paso de Talara e Tombes r'r;an:2Jdo 10 ~um tello da Agn-
sldentc, no país, que. de qualquel' Cór- ·ul~ul C'l)lltlnún ~,·1(·0 exPcurn.do de 
m a, atentem contra a personalidade LA PAZ. 9 IA UNIA.Oi - Os jor- MIL PERUANOS NA F'R0l\TE1I1.A.. 1 

1c,1t O com :;i.<:, '.'.lf!i''lCH\S tl'.',;nicas. 

;~!:~n~ci:;~~l.do3 ~~.;~~qo~i~d!~:ei;úg~: ~
1
:i~o ngti;~~~ !uem!~ti~1 ºrmEqi:dâ~ DE ZARU).IIBILLA Libtcdf'cencto 1 uu c:riterio racional de 

ca e a economia popnl:'!r, !lU que a guerr;,. embóra haja uma certa pru- padro.uiz ... ç1io iln.po-.to pehs nece~sicla• 
t,Ja.s p.,·ejudiquem pl'fo s"•l procedi- dênciR. entre os dirigente.s de amba.~ na~~/~~ 

1
f~r~~~n~i~rtt? 

1
010 ~~f~~!1~~~~ Ides de el{µortaçno. 

mento ns nações. âs nu10•.idn(les do p11is cJU':.' oir,, 111il Sabendo que os 111.-icados f'str~ngP.i-

~i1~~a1;~~;1t:~~~~~ldode !-e7,ael~~~l~~ftm 1/~·~ lOS S0 a(·t'itam ;.ir111ele produto lSe~t_O 
tando-se lnti:>nso prepa:"ti1o 1·. J,,. 0 )ctos mscto· ''"~ ger·dmc11te o llnpunft~ 

"'IT" dlf.,rm11ucta• pontos da fron11, ri i;;:~~e,no~~;11.:~"\;r~:n::d~e;é:s:a
5
;~ 

19 AVIóE8 DE BOMBARDEIO EQ1.,A !nitariA do OepDrt,rnienro de Produção 
TOR!ANO,q PARTI:M P.-\l. -!'I.. ·\ i vegPt<=1.i 1 1,cit. a prov1d.encias no 

FRONTEIRA DO PERt1 ! sL·ndc!o eh i..11,t'r o uecessano expurgo. 

LIMA, 9 1A UNIÃO' ~ode :i,o.; 1--- -· -------
~: ~~~:~.:ir~" i::~~~:~t~~~ q~l;· .;~~~L~a~~ A PROVAVEL RENDA DA 
hombord•'o e~ e!TI Tumbes d': o!'<l•m J LUTA JOE LOUIS _ 
elo ministro da Gnerra do Equcdo1 

'o EQUADOR NÀO PROVOCOL NF:I[ 1 SCMELLING 1 

1 

PROVOCARA A GUERRA 

1

. 's'R"' Y<JRK. 9 o.\ UITTAO> _ A 

nUJTO g 1A UNIAOi -- 11111 rr•- diroçP.o rio "J\fJt.bon SquarP Gardeh'' 
rn~1ilico.cto' olicial diz que º. Equndor esperR u1,w ,n~1~dA.. de l'. ooo:oon.;;ooo ~H. 

1 n:'io pro\ocou nem provocRra rt gUPr- !ma d~~ hox e.1t.1e. Joc Lov1:-. _e M~'< 
rn c:mttmrnndo fif'l aos pnzv iµ10::. d I ScmrllJng ., renhz::.1 -:-.e no proxuno d1u 
~; 1 '.) nt•Tnacional 22 

O CONSÊLHO REGIONAL -DE GEOGRA
FíA RECEPQONARÁ HOJE O CIEN
TISTA FELIPE VON LUETZBURG 

f . d '! b tema a1t.1me11tt llllf'r· sssll1U' r!a ~f'o~ 
A con erenc1a o 1 ustre o-; g·clrrn botani apir'claN'º· a 1uz rte 

tanico no salão nobre da principios {'Í1nr.ifiros, 'fll_rios proble• 
Escola Normal t:1· lü~.irlo~ ,! li~ t·s]1t:Clahd .. cJe 

Terá 1111;;t1r hOJf'. á.-, '..!O h ,n1 I n.i . ~ f lf':~,~~e~d~ ~-..s.,~; ~~~l~!' 1:u~Jt,:\0~~:= 
l~o nobre <1:1 E.,rob . oiinal. ,, -.;e•,,:,o :>a1eça ldlld,.. ,1111,1e10 df ~soi rm 
/\OkJH· o r,(),J<:;{\Jl10 P .,.;1 1nna! ,,. (it 1 1 

vtsta dtt 11upí'1., i.l,'1. d-1 m1te11..i a. 
l;l'f'fi<1 1wr:1 l"Pn~pe1u1 r o ~·ii' ili i sei t1•,1.t.Hi 1101 uin \t'id fllll í\U~ 
Felipe von Lut.'tzburg e FU exmJ tondadr no sunto 
o<>sro::;;:i ,ro r\Luhrne \O,J Lw.t huri,: 
Qllr :-;e encontr.Jm prl?.,f'ntf'tllí'lltt nes A.a;sim ÍitoJ co1it1c!ado o publ1.:o Nl 
tA ddaae zeral µ,n.1 a '-l tir R me!:>HHI f'!,;_,i'lo. 

o ik.istr"' 1mtj:1111c·n rf'al11.arn poJ f'specfrilmt>ntP. .1 cl, · P!-- c11lt11r.ii; de 
f.l;SE'l oc~si,10 Utníl, cont,.rnwia oh no.<;'-!), \('tTf\ 



· ! A UNIAO - Sexta-fell'B, 10 de Junho de 1938 ---------------------
0 S AVIOES JAPONESES MANTEEM A CIDADE DE NOJICIAS DO EXTERIOR 

HOl'IC-KONG. 9 - 1 A UNIAO > -
l\m1: :ro,O'. aviões de bombardPJrJs 
,o, r:i.n h oje. sóbre Cantão, dei~;ando 
cnir ap••sa~ uma bomba 

Cont.1 o acha-se quasi completa
mí'nte deserta e ás est;u ras. sabendo
H qu<' o cortlnuo o.pareclmento cil .. • 
:,parC' lhos Japonêses vts:i tão sómell
tl' man ter a população restante nt.1m 
rf'c.lme de teri o1 

7f-'l MIL P ESSOAS ABAND ONARAM 
GANTAO 

HONG-KONG, 9 - <A UNIAO ) -
C{ rca de 750 mil pessóas jà abando-
11;1 r; ,m ~ e idade de Cantão 

. \ populnçáo restante está se refv
~i:n ,o nas cercanias vizinhas e nK 
, on<',. 'iS,-.o britanica 

; 0 HOGl\0STICADA A QUEDA DE 
H~N-KOW 

CHAl'!GAI 9 - 1A tTNIAOi - Um 
J)()rt.:1.-,vz oficial japonês prognosti 
~ ou h0fe. para dentro de uma sema
l1~l. '.l. quf'cia de Han-Kow. a att1al ca
piraJ provisó11a da China Central e 
Q G do marechal Chiang-Kai 
Cltek 

MAIS 300 MORT OS E 600 FERIDOS 
NO BOMBARDEIO All:REO D E 
CANTAO 
CANTÃO, 9 (A UNIÃO\ - Apezar 

dc·:-.ta cidade se encontrar quasi eva
C'\!ac~.1. o número de mortos eleva-se 
n 300 e o de feridos a 600, em conse
c1uencia do bombardeio aereo da ma
nh{t de ontem. realizado por 40 aviões 
Japoneses 

CANTAO "UM REGIME DE TERROR 
Cerca de 7 50 mil pessôas já abandonaram a grande me
tropole da China do Sul - Um porta-voz oficial nipô
nico pr~gnosticou, hoje, a quéda de Han-Kow, para 

dentro de uma sP.m;:,_na 
de todos os esforços das autoridades \ Teme-se aqui. que esteja iminente 
sanitárias. na última. semana regls- um próximo desembarque de tropas 
taram-se 53 casos de ttfo e 47 de co- japonêsas ao sul de Amoy. 
lera. l 

A epidemia está se alastrando assus- OS CIDADÃOS ESTRANGEIROS DE 
»adoramente. [ CANTÃO REFUGIAM-SE NA CON -

CESSÃO FRANCf:SA 
ESTARIA P RôXIMA A INVASÃO 

DO SUL DA CHINA HONG-KONG. 9 <A UNIAOl - Os 
;KONG-KONG. 9 lA UNIAO) - cidad_ãos e~trangeiros_ residentes em 

Aviões de caça japonts-es sobrevõam, I c_antao es~ao se reru.giando na c01~ces
constantemente. a costa chinêso. do sul. sao fra1~ces.a, considerada sufl~1e~te 
fazendo demoradas evoluções sôbre as p:ira abngar todos uquêl~s que nao se-
povoações litoraneas. jam de nrtc1onalldade chmésa 

CINEMA 
•· o PRINCIPE E O ME NDIGO", c1 O " l'LA ZA EXIBI RA', UOl\lJNGO. 
FLME OE DOMING O, NO "REX O FI LME "NA~CE UMA E~'rRELA " 

Janet Gaynor e Fedric Mn.rch ~ão 
Ocorrerá. domingo próximo no os principais prolagonistas de "NAS-

REX, em trés sessões. a estréia cto CE UMA ESTRELA. a magnificente 
filme da "\.Varner First". O PRIN- produção que o PLAZA exibh·á domin-
CIPE E O MENDIGO go vindouro 

Fig:ura no seu elenco. como perso- Trata-s(' de u.ma. pelicula da "Uni· 
nagem principal. o brilhante "as~ro·· 1 ted Artists", mt~1ramente colondf\. 
Enol Flyn, cujo talento e populanda- pelo proce~so. ~ecmcolor 

U:>A: VERDADEIRO MASSACRE EM de fóram. Justamente conf. innados em I A sua hts. tona basei~-se _na vid. a de 
CANT AO Holl-.·wood cuias b1sb1lhot1ces e sur-

fllr.nes ant~ri?re~, C0;!10 "A_ Carga ?.ª prezas raSCma·m O numeroso publico 
CANTAO. 9 <A UNIÃO) - Esta ci - Bngad8. L1ge1ra e Cap1tao Blood . elos .. fans" sempre interessado em sa -

!~-~: ;;:sp~: s~u~~ii~~s a~~e:t: Atúa amda, nessa pelicula, outro-; ber "como se faz um filme" "como 

ho,1e.' um a~péto desolado1 ·. . . ~r\~::P~!t:ª1º:· .~gm~o~;~~~e q~:il;e~ ~~v;~s~s a!s~~~:~~;iic~~~i~s ª~ t~~~~~.~~~ 
Os sucess1~os bombardeios a.er~os clamou a cabeça", a estréla Phyllis tiegredinhos. C'uJnn, da famosa Mera 

to.nam .º ca1áter de um verd~de1~0 J Barry e os gemeos Mauch. cognomi- do Cinema .. 
massa~1e. P or todaª, parte o nmne o nados os "asrros" infantis mais inte- "Nasce uma_ estrela_ ap1·esenta to-
de mo1tos pelas ruas ,e _elevado, h.aven- ressantes da téla. da esc,;a movnn.en!açao da v1rla de 
elo centenas de pred1os destrwdos. Hollv,1.1ood com Frcdric March á al-

Não ha, praticamente, defêsa anti- ·· o. PRINClP~ E O ~ENDIGO.. tura elo s~u brilhante paoel. 
aerea. focallza wn enredo ~1~gmf1co, com O .. PLAZA'' focará :.Nasce uma 

cenas de béla dramat1c1dade. estrela.. em vesperal e .. ::;oirée ,, a-
o TIFO E O COLERA DIZIMAM A "matinée" de domingo, no REX, presP,ntando ainda novos c·omplemen-

CHANGAI Lerá in icio âs 15 e meia horas. tos. 

CHANGAI, 9 (A UNIÃO) - Apezar 

Novos instru:ores para o 
Exército argentino 

WASHI NGTON, 9 <A UNI AOl -
Dentro de poucos dias partirão para 
Buenos Aires 8 oficiais aviadores do 
Exército ·americano, que vão instruir 
o•; "azes" militares argentinos. 

CUNHA & DI LASCIO 
- Materiais sanitarios, e
lctricos, madeiras, ferra
gens, azulêjos e vidros, aos 
melhores preços, á rua Ba. 
rão do Triunfo, n.° 271. 

VIDA 
RELIGIOSA 

CARTAZ DO DIA 

R EX: - "A Ditadora. d.t 
I mpr Pnsa '', com Gloria Stuart. 
e Edmund Lowe, da ·· Univcr
~ 1 ". Complemen tos. 

PLAZA: - "E's a. Min ha 
FC'l icidade". com Ben janüno 
Gigli e Isa M ira nda, da "Cine 
Aliança··, pe~ última VC7.. 
Com.1,lemen totS. 

FELIPE' A: - ''Ac1ué la. Dama 
Londrina". com Karen MarlC'.f 
e Robert. Baldwyn, d n " Para
mount ··. Complement o. 

SANTA ROSA: - "Ameac;::i 
de Morte", com .1 oscph C'a lleia 
e l\la rga.reth Lindsay, d a. "l\lc
Lro Goldwy n l\laycr ''. 

JAGl.1ARIBE: - "0 ú ltimo 
Bandoleiro ··, com Hoot Bibson c 

a 4/' série de "0 Cavaleiro Fan
tasma''. 

MF:'r ROPOLE: - Sessão d, 
Alegria - " O Scgrêtlo Ma.gni
fico", C'Om GJoria S tuart e \Va l
ter Pidgeon. d a ·• Nova. Unh•er 
sal " e, mais, "A \ 'oz do Outro 
) ( unclo ". com Liouel Bar1·ymo· 
re. 

llt:P UBLI CA : "Fôgo a 
Fõgo", e om Big Boi \Villi :im. 
do " P rog, rama ON!ofl ". Com -
plemento. 

S. PEDRO: - '' 0 Ri.o Escar
la te'', com Ton K een c e a 1 :1 

e> 2.ª série de " O Cava le iro 
Fantasma". 

IDEAL: - "Camarada Am 
bicioso'', com Ed . F.. Uor lon 
Comple m en tos. 

ESTADOS UNIDOS lia.dos á obra. de Cooperação Intele
ctual da Liga das Nar;ôes, compreen

JORNALfSTA NORTE - AMERICANO dom o ensino das Linguas alemã, in
EM EXCURSAO P ELA AMERICA glêsa. dinamarquêsa. espanhola. fran-

DO SUL cêsa, hungara. italiana., latina, polo
nêsa. rumena e suéca; das ltLeratu-

WASHINGTON. 9 < A UNIAO 1 - ras geral. alemã, ame rico.na., inglêsa. 
No intuito de dar aos m ilhões de ra- austriaca, e.spanhola, francêsa, hun
dio-ouvintes nos Estados Unidos umri gara, italiana, polonê~a. escandinava, 
idéia sucinta dos progressos realizados eslava e suéca; de Geografia e Etno
recentemente nas outras republicas do grafia da Inglaterra, França, Hun
contine:ntc. Linton Wells, conhecido grla, ltalia, Suecia e Suiça; de História 
jornali.sta norte-americano, intcíol' da Arte e Arqueologia, da Alemanha, 
urna extensa viagem pela America d r, I nglat.eno., Austria. Belgica, Bizancio. 
Sul. Segundo informa a União Pana- Flandres, França, Grecia, Hungria, 
mericnna, durante a sua viagem, o Ita lia e Suecia; das Artes Plasticas 
referido jornalista fará transmissõeq em geral; da Musica, do Teatro, da 
por onda curta de treze países latino- Cultura F ísica, Dansas Populares e 
americnnús aos radio-ouvintes dos Euritmia, Pedagogia; de Psicologia, 
Estados Unidas. Filosofia. Religião, Cienclas. Biologia 

O sr. Linton Wells saiu de Nova e Botanica; de Ciencias Polillcas e 
Yol'k a 17 de abril, com destino á Ni- Econól11.Tcas, Sociologia. Direito lnter
t·aragua. Atravessou êsse país, désde o nacional, Jornalismo, Medicina, Cien
Atlantico até o Pacifico. seguindo a cias Tecnicas, Cursos Comerciais. 
iota elo proposto canal dP Nicaragua, Cursos de Bibliotecarlos e para Eclu
f· no domingo, 8 de maio. fez a sua cação de Adultos. 
primeira tran~missão de Managua. Em Os cursos são professados nos se
sucessivos domingos será ouvido das guintes países: Belglca, Bulgaria, 
.!.eguintes cidades: Panamá. Riobam- Checo~lováquia, Dinamarca, Alema
ba, IEQuadon. Lima, La Paz. San- nha, França, Inglaterra. Grecia. Ita
tiago do Chile, Montevidéo, Buenos lia. Iugoslavia, Letonia, Hungria. Ho
Aires, Rio de Janeiro. Caracas, Clu-11anda, Austria., Polônia, Rumania, 

e:~:'~!11ii.1a:0
;!ct~~:rr~i~~c~.is~õ:s 1;:: $~~~º~ ~~e~i:ises que mantêm êsses 

;o~n~~sler~!~:~~es ~el~ou~~u~g~~~ci~~~ ~~~~s f: b~~;!r~;i~ntn~t~1~:~~a1
1
~; 

sóbre vários aspétos de cada um do.s I París fornecem aos estudantes estran
países visitados, entrevistará vários geit·os diversas facilidades de trans
correspondentes e comentará sôbre as portes. acomodação, etc. 
últimas noticias do dia. Os alunos dêsses cursos, finda a 

INGLATERRA 
A AFRICA QUER. TAMBEM, UM 

HINO 

LONDRES, 9 (A UNIÃO) - O 
movimento ocorrido na Africa do Sul 
por causa do hino nacional, foi solu
ci01'lado, tendo retirado sua demissâc 
o ministro do Interior. sr Stuttafford. 
Um comunicado do govêrno diz que 
na União Sul-Africana não ha ne
nhum hino nacional Até que o pôvo 
se decida entre o hino africano e o 
hino inglês, o govêrno não fará tocar 
nenhum hino. 

ALEMANHA 
TELEFONES NAS AUTOP ISTAS 

ALEMÃES 

B ERLIM, 9 (A UNI ÃO) - A partir 
de domingo próximo será instalado 
nas autopistas alemães um curioso 
serviço telefónico. A administração dos 
Correios inaugurará a "chamada dos 
viajantes das auto-estradas''. Os as-
5inantes poderão pedir comunicação 
com qualquér instalação de abasteci
mento, indicando o nome e domicilio 
do automobilista desejado. Os encar
regados dos postos colocarão em se
guida na frente do edificio tabolétas 
de chamada. e uma vêz se apresen
tando o automobilista desejado será 
feita a comunicação anunciada 

FRANÇA 
OS CURSOS DE FERI AS NA 

EUROP A 

PARIS, 9 (A UNI AO) - Acaba de 
ser divulgada a lista anual dos cursos 
de férias na Europa relatita ao ano 
de 1938. A relação é feita em três 
linguas: alemão, francês e inglês. 

Esses cursos de férias, organizados 
pelo Instituto de Cooperação Intele
ctual de Pa:·is em todos os países fi -

temporada, recebem ~iplomas e cer
tificados de frequénma e aproveita
mento. 

EGITO 
INTERESSE PELA SITUAÇÃO DA 

P ALESTINA 

CAIRO 9 <A UNIAO> - O Parla
mento viveu uma das sessões mais 
interessantes da sua legislatura, <l:ua~
do Mohamed Mahmtd Pachá, pnme1-
ro ministro, foi interpelado sóbre a 
situação na Palesti!1a que .desperta 
em todo o pais cons1deravel mteresse 
o primeiro ministro declarou que Ludo 
fazia ao seu alcance para obter 1.;1ma 
solução s&tisfatória e que o governo 
do Egito não recuava deante d.e uma 
ação di.plomatica para consegun me. 
lhor a sua finalidade. Durante os de
bates um deputado gover~amental 
declarou que _um Es~do Judeu á" 
portas do . Egito c~mst1tuiria grande 
perigo nacional pois que suas fron
teiras estariam abertas par~ uma 
destruidora campanha . comumsta, co
mo os judeus têm feito em todo o 
mundo. 

SíRIA 
RECUSADA UMA PROPOSTA DA 

FRÃflÇA 

DAMASCO. 9 <A UNlAOl - Os 
árabes do "sandjak" de Alexandretta 
rejeitaram a proposta_ .francêsa de 
conceder aos turcos ma1ona no Parla
mento, qualquér que fôsse_ o .resulta.do 
das eleições. Em consequenc1a, de~1-
tiu-se de seu cargo o delegado. envia
do pelo a lto-comissári~ trances e ,º 
qual regressou em seguida par~ Be~ -
routh. Essa demissão será seguida de 
outras de funcionários francêses do 
.. sandjak". Ao que par~ce. também 
entre os turcos do distrito de Alepo 
sente-se um ambiente. separatista. O 
ministro-presidente sino, sr. M.ardem 
Bey. seguirá hoje para !",lepo a fim 

Curo solenidade e grande compare
imento de fiéis, veem se realizando na 

i~reja cte São Pedro Gonçalves, á pra.- AUMENTA O NúMERO DE NAVIOS MERC,AN ~fnê~:i.~c~e
1
~ ~~~f~a~a r~~[;ªd~di5 g~; 

junho, da.ta em que o. prlmt-iro mi
nistro viaJará para Paris. • ·a Antenõr Navarro, os oficios rellgio

'-Os em honra do inclito taumaturgo 
Santo Antonio 

Hoje. terão im cio os festejos profa
nos, que se prolongarão até o dia 13 do 
<:orrente. 

Funcionarão, ã. praça An tenôr Na
varro, várias ba r racas e quermesses, 

TES ESTRA 
A G UºA S I 

:~~~~iJ~~~;°s pobi~e~º ~=~ifJ~~os P:: Atingidos por bomba! 
? ! rr~~~éf:. ~ft~ :a~tg~iâ;·múslca ontem, no porto de Ali. 

:~:nti
11
:;~td~Ii1~~~~ !~1 !~~~(~O e~::~~= 0 "Brisbane" de nacio1 

. .-,r:~~:0
~
1
"/re~~~:~

0 
f~~t~~::d~ma . bombardeio aéreo fale 

~~~~~~ie c~?e:1~~0;~~:~~ª~~~;~~i~= - Cresce a tensão an 
~~~i/º que a mesma obtenha o melhor nalistas dos generaii 

Da referida comissão. recebemos 
ontem. a Reguinte nota· 

u-oeverão envia r p ratos a manh ã pe. 
ra a igreja de São Pedro Gonçalves, o.s 
eguintes pessóas: sras. P edro Olivei

ra. Antonio Mesqui ta. Henrique Siquei
ra, Artur Paiva. Samuel Ga lvão. Luiz 
, v1atias de Figuelrt'do, Olivio M aga. -
1háes. Floria no Carva lho. Floripl"s 
Carva lho, Dion vna r. Simão P a tricio 
da Costa, Valfrêdo Rodrigues. Pa ulo 
Mendes e F abio Tra vassos; viuvas l sa
beol Maia. Custodia Gomes e Neusa 
Paiva ; senhoritas Ca rmen Azevêd.o, 
-\llce Pereira. Aurelia S iqueira, Odete 
Benevides e Elça Bõto Sampaio e sra . 
E mJlia Bélo ''. 

F EDERAÇAO ESPIRITA PARA!-
BANA 

Duran te a ~es.-.ão pública de estu 
do do Evangelho. a rea li~-se ho
Jt'. ás 19 e meia hora5. na séde des
.:. socieda de, r.erá comen tado segun 

do a doutrina espiri ta o verstculo 7, 
do ca pítulo 15 de Lucas, cujo enun
r·1ado é o seguJnte: EU VOS DIGO 
Q UE, IGUALMENTE, MAIS ALE
ORIA HAVERA' NO CE'O PO!!. TER 
VM PECADOR FEITO PENITENCIA 
DO QUE POR CAUSA DE NOVEN
T A E NO'VE ,JUS'l'OB QUE NSO 
P RECIS AM FAZER PENITENCIA, 

LOSDRES, 9 (A UNIAO) 
a. dia a.mnenta o número de 
mercantes estra ngeiros bomba1 
em aguas do Mediterraneo . 

Com o bombardeio d e onte m , 
lie a 10 o número de navios bri 
a l.in&idoti pelas bombas ,los a vü 
ciooaUstas. assu,nindo um car: 
e xtrrma gravidade a reproduçt 
..,as ocorrencias . 

Ao largo de Alican«" três l 
atingiram o navio francês " Bris 
que foi C'Ompleta mente incendi; 

~lorreram J súdito britan 
franceses e o ob!!iervador inglê~ 

CRESCE A TESS AO ASTI
AS.\ SO SEIO DAS TROPI 
SURRf:TAS 

BAYON1'/E, 9 1 A UNIAO) 
;::ener.t l~ Ascrnrio e Selchaga 
de aderir ao general Queipa d t 
na sua l·evolta <'Ontra. a s tropa..'i 
nas na espanha 

Sabe-se que o mau trato i 
pelos soldados do .. Fascto", mo 
re('ido ao propordonado aos abi 
gerou profundo ódio em ct"rtos 
lnsurrétos. dando 1usar a uma 

, d isaençio nu fileira.a rranqu41 

~M VIDA ESCOLAR --
[ ' ' CAIXA ESCOLAR PADRE ROLIM 

A Caixa Escolar "Padre Rolim", ~e 
1 Pa- Misericordia, comemorou. no dla /; 
élo a o do mês p. findo, a passagem do 3. 

e;i~~~ anÁ~e;;:~~ifan~~ sé~a f~~i;t~~i.dade, foi 
não C'leita a sua nova diretoria, que ficou 

i ast::;si~~
1
~~~~u~a :José Sllvino: secre~ 

NAO táriA. Joana Vieira da Costa; tesou_· 
, GO - 1eira, Odéte Vie_ira da Costa_; flsc~ls. 

Sebastião RoQngues, ~ntomo V1W.l 
- O Gome,; e Arnaud Rodrigues. 

1spen
via.do· 
revo

ec idos 

COM
que os 
urante 
o todo 

LOTERIA FEDERAL - S AO .IOAO 

2.000 :000$000 
l. 028 P REM!OS NUM TOTAL DE 

6 .090:000$000 

NOTAS DO FôRO 
preços ,ioVIMENTO DE ONTEM nOS 

CAR'rORIOS DESTA (;APITAI, 

Car lorio do Regis tro Civil Ec;l'ri-
NA• vão - Sebastião Bastos: 

flCA F õram registradas, n~sse cartorio, 
,· as cria nças recem -nascidas: - Alber-
'~de nte to Jus lino d a Silva. F rancisca Far!u'l 
! 

0 e;- 1 Leite, Carlos Gomes Gadêlha de Melo 
•ro e e J oão Guimarães da S 1tva 

alaçã?. No mesmo Car~io, foram regü,U1 • 

Naei- tados os Obitos das segUin tes pes~oas 
·º de - Joaquim Gomes dos San tos. Mar!· 
ª ido- zio Alves Coélho, Maximlna Marln da 

Conceição, Helêna de Lourdes Nurw~ 
e Ma ria da P az Costa meará 

o MJ
u, das 
. mato. 
Aéreo 

1sUeira 
11al de 

os demais não fornereram noto ó. 
,r eportagem . 

2'200 é quanto C'U~ta um b11ton 
· eMex " na CASA AZUL, a. malJ ba · 
raleira da C!ldade . 
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O BRASIL NO CAMPEONATO MUND'ill DE FUTEBOL 
SEGUNDO DECLARAÇÕES DO TÉCNICO ADEMAR PIMEN
TA, AMANHÃ SERÁ ESCALADO DEFINITIVAMENTE O 

mistoso (lntre o :'\e_ledon;tdo bran-1 quêle jogador não pr~,·i~nu deixar 
co e um combinado l'spanhol, o campo, tendo (:ontinuado a de
cuja bana ern defendida pelo scnvoh·er a ~H~l técnica habitual, 
arqueiro hrn::.1l<'ir() \\'ALTl~R. . ..,en1io autor dos :1 tentns do com

A partida desen,·oJ\·pu-se ani- binado Cran,·o. 
elo sobre a,s condições técnicas dos mada, tf•rminando pela ,·itória QUADRO BRASILEIRO. QUE ENFREN

TARÁ O DA CHECOSLOVÁQUIA 
brasileiros. diz: "Os jogadores dos brasil ·iros JH,r :; , 2. A DELEGA('AO POLO'.',ÊSA DF. 
brasileiros não tivernm homogc;- Durante o .ióvo, :,JGlXllO re- Fl'TEB()L ('['.\IPRTl\JENTA OS 
neidade no encontro com a Polô- cebeu uma contu•Ao na p,•rna .JO(;.\ DORES Bíl.\SI LEIROS 
nía. DuYidamoR, por isso. que sem maior impol'lanl'ia. 
possam mo<lific:ar as falhas du- , . _,,,. , 

Na opm1ao de um técnico l.olandês, os brasileiros são rante O torne 10 mundial O Jôgo NIGINHO. f.~r._, E\l óTIMAS 
• dos brasllei1os é 1mp!·ess)onante I CONUl(.,(JES ~ ISI( \:-, 

favoritos para a conquista da Copa do Mundo - Au- no atar1ue, mas, a defesa e mcnto BORD!ff,, ~ , A 1:'s!ÃO) 
menta o interesse. oelo resultado do próximo encontro fraca pai a se poder_ n_utnr espe- Tendo uma agrn<'ia t<'iegráfica 

ran~a~ de uma repetiçao ~os uru- notieiado que >:IGlNIIO ha\·ia se 
Brasil x Checoslováquia - Em nova cronica, o "Paris- Kuaw,s em anos passados . machucado no "match .. amistoso 

Soir " afirma que os brasileiros são verdadeiros ar- CONTl:\U'A o CALOR EM de hoje realizado com um combi-
tistas e acrobatas da pelóta ______ BORDf:US nado espanhol, o técnico Adernar 

Pimenta apressou-~e em de~me11-
BORDEUS, 9 (A UN[Ã0) - tir, afirmando que a rontusã,, 

Continúa a fazer calôr. Os brasi- 1 não passou de um c:ant;!lâo sem 
leiros mostram-ge muito anima- maior importancia, tanto que a-

... ~ i-'"F'" 

OS CIRCULOS ESPORTIVOS 
CHÉCOS ESTÃO INQUrnTOS 
COM A TÉCNICA DOS BRA
SILEIROS 
PARíS. 9 (A UNHO) - "Pa

ris-Roir" publica um telegrama 
procedente de Praga, que expri
me a inquietação cios meios es
porti\'os chécos pelo jôgo de do
mingo, quando o selecionado da 
Checoslo\'áqllia te1·á oportunida
rle de enfrentar, em Bordéus, o~ 
fufebóleres brasileiros. 

do .Japfw e dos l•~staclo-.: Unidos: e 
eia abstenc;úo da Argentina, a 
renda do~ sete> rncontr0~ realiza
dos jú :--e ,·Jpva a um lucro de 2 
milhões de francos. 

CO)!O O "l' \nIS-SOIR" Vft OS 
l'l'TEBúLERES BIUSLLEI-

ROS 

PARIS. L\ lJl\L\.0) - O 
''Paris-Soir" e~l'J'e\·e no\·a crôni
ca Rolire os futPbóleres brasilei-
rcrn, dizenrlo que DR mesrnoR "são 

CONTINúA FAZENDO MAGNI
FICO TEMPO EM BORDÉUS 

BORDJ::US, 9 - {A UNIÃO) - isearam pda:,,; prindpais ruas, fazen· 

Continúa a fazer magnifico tempo do compras. Todos traja\'am roupas 
nesta cidade, tendo se registado on-
tem- 25 gráus ao meio dia. de linho invadindo os bars e tomando 

Os bra!:>ileiros. salisfeitissimos, pas- 1·efrêscos. 

BOTW!é:l'S. fl ( A. '/ 1 - 0 ·:,., 
Castélo Branco. pre:--idente da 
Ue l~ga<;âo Brasil~ira de Futeból 
..!JTI Paris, acaUa de n!ceher um 
t,·le!{rama da l)elc!.(ação PoJonêsa 
de Futehó l, d~:.;,cJan<lo, sinccra
mC'nte, ao:- joJ.!<Hlnrcs bra!-.ilciros 
muitas felicidades. 

Dl'ZEYros CONTOS DE RÉIS 
DE Al1X ILIO A' CONFEDE
RACÃO BRASILEIRA DE 

DESPORTOS 

RIO, 9 r A. X) O Tribunal 
de Conta~ ordenou. hoje, o r("gis
tro do pasrnmento de duzento.s 
contos de réis ú Confederação 
Brasileira de Desporto:s. como 
auxilio á representação do Bra
sil ao Campeonato }.Iundial de 
Futehól, que se está realizando 
na França. 

O INTERÊSSE PELO JóGO 1·errlarleir0s artistas e acróbatas dos, parecendo qne o tempo se 

BRASIL x CHECOSLOVÁ- rla J'.~~'.,'~; <los seu, esfoi·cos _ conservará bom até domingo. 
QlJlA 

PATUS, 9 IA U~IÃ0) - Os 
meios esportivos parisienses con
cordam em que os brasileiros, no 
próximo jôgo de domingo, terão, 
nos chéeoi:,, um ath·ersário digno 
do seu \'alôr. 

acreseenta aquéJ,, periodico ~ OS CHECOS CülDAM DA SlJA 
realiza-se em detl'Ímenlo da pro- DEFÊSA 
cisão do jôgo. E' este um fato que 

O ENCONTRO DE ONTEM EN
TRE AS EQUIPES CUBANA 

rar:is n'zes aeontece e que me- ARCACHON. 9 (A UNIÃO)-· E RUMÊNA Mais alguns minutos e Fernandez 
recebeu um passe de Arias para con
quistar o tento da vitória para o 
quadro cubano 

rel'e ser assinalado. O selecionado chéco está reali-
- , zando rigoro~o treino. principal-

SO:JEYrn Ai\lAN~A SERA ES- Jmente na sua defêsa .. a fim de 
(ALADO O Ql ADRO QUE adaptá-la ao estilo desconcertan
ENFRE:-.iTARA' A CHECO- , te do ataque brasileiro 
SLOV.\ql'IA . 
BORDH'S. 9 (A UNIÃO) - FAVOR ITOS OS BRASILEIROS, 

VENCEU CUBA POR 2 x 1 º ~~t~ode.ft~:et~ª~:~e'~l~f~~. \~~~~ 
PARIS. 9 t A UNIAOl - Realizou- ~f:.' tento sido anulado por estar o 

se. hoje, em Toulouse. a partida de mesmo em impedimento. 
desempate entre as equipes de Cuba e Aos últimos minutos da partida, os 
da Rumania. cubanos diminuíram de combativida-

Aumenta o interêgse pelo resul
tado dêsse encontro, não sendo 
menor a espectatint do que a 
existente na realizacão de antro~ 
encontros como: França x Italia 
e Hungria x Suiça. 

Entre,·istado pelos repol'teres, NA OPINIAO DE UM TÉCN!. 0 .. match" teve inicio com a saida de. sem que os rumênos tenham sa
dos cubanos. passando os rumênos ime- bido se aproveitar .sôbre as couclições dos jogadores CO HOLANDÊS dia tamente ao ataque. Arbitrou o Jôgo o juiz italiano 

brasileiros, o tél'·nko Pimenta 
AS PERFOMANCES nos SELE- '1eclarou: 

CIONADOS DO BRASIL E D.\ "locla a equipe está em ótima 
CHECOSLOV AQUJA I fórma Nn JÔ;co tom os polonêses 

mnguem se f Pl 1t1 ' 

PARIS, 9 (A UNIÃO) - Os Interro;cado a respeito do sele-
meios esportivos observam que o;,, cionat(o que enfrent.:1rá os ché
brasile.iros no jôgo c:om a Polônla c:os, o ''entraint?ur" brasileiro 
demonstraram a sua perfeita I di::H.e: "Somente Rábado ?.e conhe
adaptação ao futebol europeu, e cerá o quadro. Tenho, portanto. 
provaram, sobejamente, as ~ua:-; posRihilidade para formar umu 
excelentes qualidades técnica.;:, equipe 1)os~a11te e homogênea''. 
inteligencia e inesgotavel cora
gem. enquanto os chécos. por sua 
vez. no encontro c:om a Holanda, 
provaram Rer grandes técnicos tit: 
futebol e pOR!rnir - c.:omo os bra
sileiros excelentes tondições 
físicas. 

OS BRAS!LEIROS DEYERÃO 
JOGAR MELHOR PARA VEN-

nESTG:';ADO O .Tl lZ .JOHAN
:::0,' PARA ÁRBITRO DO 
.Jó(;O BfL\SJL ~ CHECOSLO
\ ,\Qlll..\. 
p_\J'.IS, 9 r A ll~IÃO) - A 

"FIF' A" cle~ig-001.1 o juiz suéco 
Johanson para atuar no encontro 
entre o Rra:~il e a Chel'o:-doYá
quia. 

CER A CHECOSLOV AQUJA OS STiLA:IIERl('.\NOS TEEM 

PARI;,, 9 /A UNIÃO) - ()s DEH;S,\ LENTA 
entendidos futebolísticos crêem EORDf:t;S, 9 1A Ul\'lÃO) -

;~~e~: :~·a~~~ec\:~.s ~l:~:C::º~j:r;::: j ~s dc~-ô~·1i~~\~\: e~f~>rt~;::uª s~t~~ei; 
melhor do que com a Polônia, ad- Polônia. entendem que a df!fc 
mitindo que a d~fêsa <lo Brasil sulamecic:ana e muito lenta. por 
~erá submetida a dura pro\·a, po- isso nada fará r\,ntra o jôgo dlJ 
denclo, então, realizar prodígios nass~i; tívfro do~ eurone:.1s. 

SóBE A 2 MILHOES DE FRAN
COS A RENil,\ no CA:\!PEO
NATO MllNDIAL 

PARIS, 9 (A lJNlÃOJ -- Ape
sar da ausenda do~ :-.elecionado~ 

FR.\C.\ A DEFl':SA DO BRASIL. 
SEGC'<DO O ::;EJIANARIO 
"FOOT-BALI." DE BOR-
Jlt:l'S ' 
EOllD!é:l1S, 9 (A UNIÃO) - O 

;:;enianári<, "Foot-Ga li'', e~c:reYen-

O ESTÁDIO MUNICIPAL DE BORDÉUS 
TEIVI CONDIÇõES IDÊNTICAS AOS ME
LHORES CAMPOS DO RIO DE JANEIRO 

BORDElTS, 9 - (A tTNIÃO) ·,presenta o campo, idênticas ás 
- O dr. Castélo Ilranco estêH> dos melhores campos do Rio de 
hoje em vhdta ao estúdio muni- .laneiro. 
dpal. que ~ení inaugurado no 
próximo clomjngo com a grandt· l~ma particularidade que cha
Juta enlre o Brasil e a Checosio- mou a atcn<:ft0 de s. )'{. refere-se 
'{'áquia. no ~ramado que está em ótimas 

O chefe da embaixada espor- C'OJHii<:úes, o que "·irú facilitar a 
tiva brasileira mo~!rou-se muito I at·úo 1étnic:a cio selecionado na-
1-ati~feito com ao,; condições que t ional. 

BORDÉUS. 9 ( A UNIÃO) - O 
presidente da "Federação Ilo
Jandêsa de Futehól ", falando sô
Ure o quadro brasileiro, declarou: 
·• Os brasileiros lembram-me o~ 
uruguaio::,:; em 1934. quando aqui 
~stivei-am em disputa do C':ampco
na to da Copa do Mundo. São ver
dadeiros artistas e fazem o que 
muito entendem com a pelot.,. 
Considero-os como os fa voriiv~ 
no jôgo tontra a italia e a Hun
gria". 

Durante todo o primeiro tempo os I Scarpi. 
rumênos dominaram os seus adversa-
rios. tendo conseguido um tento ao:,; O SELECIONADO CUBANO E~-
20 minutos de jogo. por intermédio de FRESTARA' A RF.PRESENTACAO 
Dobay. SU>':CA NO PROXl:UO DIA 19 

Reiniciada a partida, ao primeiro 
minuto de jogo o cubano Socoje. eni 
linda cabeçada de um passe de Fér
nandez, aninhou a pelota na rede ad
versária, empatando a partida. 

PARIS. 9 1 A UNIAOl - A ''FIFA •. 
marcou o dia 19. para o proximo en
contro entre os selecionados de Cuba 
e da Suécia. 

TELEGRAMAS DE SOLIDA· V I D A 
RIEDADE AO CHEFE R A D I O F õ N I C A 

NACIONAL 
PAZ ENTRE O SELECIONA DO Continuamos, hoie. a publicação das 

BRASILEIRO expressiv:1s mensagens telegrafica. 

BúRDÉUS, 9 ( A UNIÃO J - ;t~6 ~~1v~!~ss osa~oni~~~ºe:t~ªi~t~~: 
Em consequencia da alegria cav- vargas. por 'motivo tio nefand? _'lten
~ada pela \'itória sôbre os poln- tado integralü::ta de que foi v1t1ma o 

nêses, e por intervenção do sr. ei~~1~~;.~s~~ir:_ ~~~1~1~:~ra alunos es
Castélo Branco foi dado como en- cola Aroeiras. Umbuzeiro. pedem venia 
cerrado o incidente Nariz-Lu!7.i- apresentar congratulações triunfo cau
I!ho e o técnico Pimenta, senr1<:, sa Estado Novo. Saudações. - Maria 

ainda, a pedido do último, can- da~a~:~~1r~s~s;~ _ Professora e alu
cel3das as multas impostas à nos Escola "Nova Vista" cumprimen
Tím. \'alter e Patcsco. tam v. excia. pelo triunfo obtido repe-

Os jogadores que presencial'Hnl i.indo energicamente os inimigos da 
o reatamento elas relat..:óes entn: Pa~~~ài:eir~!~1~gi~ c:rs~~~a~~~~gratu
l'imenta e Nariz, não se puder~m lações pelo heroismo v excia. defésa 
conter, dando Yivas ao Brasil Patria. ~ Izabel Pereira. professóra 
e chorando quando lhes foi L·'tr, "i.~~~~;ra,. 20 _ Congratulo-me v. 
a apresentação da bandeir1. excia. pelo grande triunfo que .ma~s 

OS BRASILEIROS ESTÃO EM ~!~e~f! 0~._br~ri~i~~~ ~~~~tr!~.1~~~.= 
RIGOROSA CQNCENTRA('AO bel Maria da costa. professõra Umari. 

BORDH'S, 9 (A UNIÃO! -- doBtf:J1
0
,W;s~~1~;-/!~~l: ~~s~:e ~~~ 

Os brasileiros entraram em rigo- roismo rtefl'~a Patria .. _ Maria das Dô
rosa concentrac;üo a fim de f:'n- res Grilo. 
frentar, tom êxito. os chécos. 

A OPINTAO DO CONSUL CHÉ
CO NO RIO 

RIO. 9 ( A UNIÃO) - O sr. 
Kaare Thurmann Nielsen del'la
rou que ha um perfeito equilíbrio 
entre brasileiros e chécos. 

O Brasil dêve ,·encer - ncres
centou - mas, terá de desen\'ol-; 
\"er grande esforço. 

3 x 2 FOI O RESULTADO DE 
li!ll "\IATCH" AMISTOSO 
ONTEM REALIZADO E!ll 
BORDÉlfS ENTRE O QUA
DRO BRANCO E UM COMBI
N AnO ESPANHOL 
EOHDEUS, 9 1 A UNIÃO) -

Realizou-se, hoje, um "matC'h" a-

FANTAS'l'TCO ! - 12~000 é quanto 
rusta uma camisa de jl•rsei da me
lhor inarca na. CASA AZUL, a casa 
que ,·ende mais barato na. cidade. 
Tudo abaixo do custo. 

ASSOCIAÇõES 
Sindica.to dos Operários f" Estivado

res de Cabedêlo: - Realizou-se no dia 
7 do corrente uma reunião dêsse Sin
dicato. a fim de se proceder á escolha 
da comissão de salnrio minimo res
pectiva. 

Fõram eleitos vogais para comporem 
a referida comissão os srs. Anacléto 
Vitorino da Silva. Gaston Gomes da 
Silva e Artur Luis da Costa; e suplen
tes. severino dos Ramos Freire, Mar
tim Freire do Nascimento e José Se
rafim da Silva. 

P. R. I-4 RI\DJO T.\8AJAll,.\ O.\ 
PARAIBA 

Progi::uua para hoje: 

11.00 - Programa do almôço 
Gravações populares 

12,00 - Jornal Matutino - Notici
ario e informações telegraficas do 
Pais e do Estrangeiro. 

12.15 - Prossegue o programa do al
moço - Gravações populares. 

18.00 - Programa do jantar - Grn
vacões selecionadas. 

1 Locutôr Kenard Galvão). 
19.00 - Musica popular brasileira -

Nelie de Almeida e Cachimbinho. 

p 
1
~

151-4 s!us~care~!~~!; d~ ~:!st~~ 
Olegario de Luna Freire. 

19.30 - Musica variada - Orlando 
Vasconcelos. 

19,45 - Musica brasileira - ltad.io
letes da P R I-4. 

20.00 - Retransmissão da Hora do 
Ft·~sil. 

:!l.00 - Sólos. de violino - Olegario 
de Luna Freire. 

21.15 - Jornal Oficial 
21.20 - Muslcn popular brasileira 

- Nelie de Almeida e Paulo Alve.r; e 
SeYetino AraÚjo. 

21.45 - Musicas lêves - Orquestra 
de salão sob a regenc1a do maestro 
Olegario de Luna Freire. 

22.00 - Jornal Falado da P R 1·4 
22.10 - Enquanto a cidacle dórmc 

- Opêras de Wagner. 
22,25 - últimas noticias - P R I-4 

-nfarma ... 
22.30 - Bôa Nolte. 
1 Locutôr J. Acilino). 

NOTICIARIO 
Ha, na repartição dos Telegrafos 

lelegrrunas retidos para Alubio Cam
pos. Palaclo da Redenção; d. Hel'o. 
na Chaves. Maciel Pinheiro. 199 

FIQUE RICO! a LOTERIA FEDE
RAL oferece oportunidade em 2! de 
junho, com a extração de São João 

2.000 :000$000 
e mais 4 027 premios menoru 

PARIS, 9 (A UNIÃO) - EM DISPUTA DO CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBóL, REALIZOU-SE HOJE EM TOULOUSE, A PARTIDA DE 
DESEMPATE ENTRE AS EQUIPES DE CUBA E DA RUMANIA, REGISTANDO·SE A VITóRIA DA PRIMEIRA POR 2 x 1. EM SEGUNDA PARTIDA 
DE DESEMPATE, A SUIÇA VENCEU A ALEMANHA POR• TENTOS A DOIS._-· ,. ~ ____ . ...a!LL -•"' ~·L . ·- _.IÀ.., 
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R T E o F 1 e 1 
ADMINISTRAÇIO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGUEIREDO --

lnterventoría Federal 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 23 DE MAIO: 

Decreto: 

lar d(> A. g.\10 Prct;1, ctt> m11ric.ip10. dr I me11tar <lc A~l.1:1 Prrt.n, do. munl.ci))lo 
c~mpina Or~nde "e Campm{'I Ommlc, pnrn Caclmbd 

o IntPne11tor F1·ci1·rnl 11'> Sstado Nova. elo mc~mo numklJ)lO 
.Jo. P?l'.'ibu c<Jntro.ta. a prufr~.:--ora n1o O Interventor l•cele>1-.1l 110 Est:J lo 
.:iiplorrwda Dülores c.lc SOUN.l Lm1'.i, da Pare1ba e>,.OlH'rn, n pcdHlo. a pro
parn a cadeira rucllmcnt.ru: noturPr... fcssõra não chpl<:>macla, cfct.lv:1, Da
do sexo mai:;culino de Cacunbas, do I Jorc~ de Sousa Lunn. da cadeira ru
municipio de São José de Pirtinha&, ciJn~c!ltar m~~ta ele Cacimba&, do mn
servinclo-lhc de titulo n presenle por- mr1µ10 de Sao Jose de Piranhas. 
to.ria J O Interventor Pr1kral no EstadJ 

O Interventor Frdcral no Estado <.la Paraíba co111rnl:-i d Al;,;ira Alie~ 
"la Po1<.11(1;) ir::insfcn• :, <.'~Hl<'ira rudi- ela Cost.a. n:i.o cliplonrnc\a, para ex:cr-

ccr, intcnnrimcute. o carg:o de p1·c,fes- 12 295 - R.365 - 9 MH -:- 9.353 -
órn dí\ cocleira ruclhnc11t0r do povori- 1 õ.356 - !J.033 - 9.310 e 9312 

~lo Canõ.is. elo n,uniclpio tle Plcuf em N ° 9. 093 - Da Thc Great Wester:t 

:~b!t~t1t~Çâ7ic~nf~:~~i:nt~it~.i'~fr~~~.~ q~:= o~ ~rEi.l59~·-c~~11;~~·11~h~!~~o Lu-
Costa, ele acórdo rnm o li único, do pcs. 
art. 14 clrcretÕ 1 OU. de 13 ele m\"\io 
elo corrent.e ano • Prcst~çõo tle cont:1!-l: 

ctaº Pn~~~;~~ve~~~~l~Nt.~~~sro
1
:~a~Sl-:c;~ N .u 12.803 ~ De JoUu ela Cunha 

ciiu1·na r1 escola not.urna de Bebedou- Lima Filho 
ro, com o nome de Dois Irmãos 

O Jnt rrvcntor Peelci-.ll 110 ~stad'J Emprcitadi1 

O Interventor Federal no Estado 
c'la Paraíl.a designa o clr Alfrêdo 
da Costa Monteiro, médico da Oireto
l'ia Geral de Saude Pública. para ser
vir no Instituto de Identificação e 
Médico Legal. cturante o impedimen
to do senentual'lo efetivo, que se 
seba 1icencmd.o. <servindo-lhe de tit•J
lo a presente portaria 

TESOURO Do ESTADO DA PARAÍBA 
<la Para,ba concede dois •2> méses 1e 
llcenca, pura tratamento de saúfc, á N. '' 13. 7U3 
professõra Elisa Alice da Co!>ta. c<Jm que Llns. 

De Artur AlbUql1er-

EXPEDIENTE DO INTERVEl\'TOR 
DO DIA 8 

Demonstração da receita e dcspê~a havidas na Tc:.ou. 
raria Gcnil, nos clias 8 e 9 do corrente mês 

<.~xcrdc:ic na caclelr:1 rudimentar mistn 
cio po,·oaclo Canõas, cio rnumcipio eh"' Petições: , 1, llnl];' 
l"'icuf. com àircito ao orclen;ldO n::t 
f ~~;~;~ ~O~T~~;le ~ contai· do dia 4 de Gi~ 

0 
9 658 - De Eduardo~ Cunh.i & 

Petições: 

De Manuel Taig1 de Queiroz Melo 
1. 0 suplem;e de juiz municipal do 
ténno de TaperoA, em exercic10 ple
no do cargo desde o dia 14 de maio 
ultimo, por se ach:u o titular efetivo 
substituindo o J\117. de direito ela co
marca de São João do Carin. rrque
rendo que a gratificação a que SP 
Jtüga com di_1e~to durante o c~erc.i
cio. lhe se.ia · pa'gh 1w1a· Estação Fi:;~ 
cal dessa \'ila. - Deforicto. meelian1~ 
os respectivo.s co111provflnt.es 

Do bt"l. Rena to Teixeira Basto-; 
promotor f)úblic0 <la comarca de São 
João do Cariri. requerendo trinr..1 
130, dias de lictnça. sem ,enc:imentcs. 
para tratar de interesse parl~ular 
- Deferido 

De Aivaro de Sousa Lemos. cirur
gião dentista. func1oná1io publico do 
Estado. solicitando equiparação c!e 
vencimentos. - Aguarde oportunida
de. 

Do bel Darci Medeiros, promoto;· 
público da comarca ele Itabaiana, re
querendo Qtüuie 1151 dlas de férta
regulame11tares - Como requer.: 

Do bel. Ones1po Aurelio de Novais. 
•jui.Z de direito de Misericordia. co
marca de primeire entrancia. reque· 
rendo nos têrmos da lei. a sua remo
ção para Itabaiana. comarca de igual 
entrancia. - Como reque1 

Do bel. Antonio Alfrêdo da Gama 

DI.\ 8 

RECEITA 

Sf-ll<h• an+C'nor . . . . • 
Recc·be(loria cie Rendtis da c~pital -

AtTecPd<lção do cu~ 7 . . . . . . . .. 
\11:P:<>a dr RC'ndas de Itabaiana - P ~ 

ela. ~UT('{'flci.ição rte maio . . , . . , 
Repartição ele Aguag e Esg·õtos -

Rei1dn. do dü1 7 ·.. . · .. ·. . . 
i.,,e1)::irtiçáo dos Serviros Eletricos -

$a !<lo dc.1 rendo do dia 7 . . . . 
i\famtPI Galelino da Silva - Venda 

de fC'rrO ·vrlho . . . . . . . . . 
Blandina hapó'>o - Cauçi:io de luz .. 
Rernrino Bernardo Freire - Sal(1') 

de aoiantamento . . . . . . 
Dh·prc;os Ju.i('iCnáriOf, - DPc.c. ri': 

abono n. 61 .. . 
L .,o,.ta ~ r if\ - Quóta dr f1sc~ h-

zacão . . . . . . . . . . , . , . 
Cap. Jo:,,C' Gadelha de Mêlo - Sald\J 

de actiant0 menta . . 
.Heleno F!'eir~ de Carvalho - Cauci,, 

ele luz . . . . . 
e ,,.. T1 .tcrnaoonal C1; pi~ :1.ll::."ção 

C.:iucão ele luz ......... . 
J. T Morals e Sousa - Caução clf' 

Di~\~ c'a · C~nh·~ cin~~ :_ ·ca~Çã·o 6~ 
luz . . . 

Pedro Pa11lo de Andrade - Caur;·;;.C' 
de luz 

e Mélo. juiz de direito de Itabaiana. Banco do Estado - Retirada. 
coma1·ca de primeira entrancia. soli· 

Rita. comarca de igual entrancia. -
Igual despacho. DlCSPf.:SA 

citando a sua remoção para Santa l 
Do bel. Otávio Celso de Novais, · 

juiz de direito Qa comarca de Santa 248"' - Dtver~ob func1011ános - AbCJ-
Rita. requerendo a sua aposentadoria. no n 61 . . . 
- A. vist.a das inf01marões pretitaclas ~468 - Mont.cplo d('I E;St.(ldO - De:,,' 
pelo Te;::;ouro e atendendo ao que re- do abono 61 . . . , 
c::uereu o l)Ptitionário. concédo a apo. ~475 . - Marh M::uone dos s~mtos -
.sentadorin nos têrmos do art. 91 C:.u Conta . 
.constituição da República. combinado 2486 - fr,ác1c- Roméro Rochr \Rep 
com os arts. 184 e 185 da lei 159, de c. Policia) - Adia.,·.tamenlo 
28 de janeiro de 1037. 2480 - Santina Melquiades da Silv::i. 

De J.:lisa Allre c!a Costa. professô- - Pagamei·to . . . . , . . . . . . . 
ra efetiva da cadetra rudimentar mis- 2184 - Manuel Inácio da Rocha -
ta ão JJOYOA.do ''Can.ôas··. elo munic~ Conta . . . . . , 
pio de Picní. .solicitando seis <6, mé- :t481 - M,n1'l Pinheiro de Abreu -
~es de hce1.ça _µc-.rn tratamento '11." Paga,ne,nto ........... , . 
8aúde. - Concedo dois 1 21 mêseí-,, J. 2183 - Severino Ferreira da Silvtl. -· 
vista do laucio medico. com àir~itu iR. -\. E., _; Adiant~menlo .. 
ao ordenado. na fórma da lei. :ntsP - Esi.enio Gon1es Ribeiro - A. 

De Maria Belmont Sobreira. prn- custo 
fessóra da cadeira rudimentar urb, ~ 2190 - Artlll dr AlbL~querQ~e · Lin~ .:_:. 
na. n~ist~ de Entroncamento. do mu- EmpreitF1<h1 
nic1p10 ae Pec!ras de Fõgo. solicitando 
sessenta ·'>OI dhs de lírença. para ~·a Ido qur pa!»::;a 
tratamento óe saúde. - Concedo 
quinze , UI dia-; de licença, á vistf. 
do laudo méciico. com direito ao or
dena.do. na Iórma da lei. 

De Laui-a Goncalves de Albuquer
que. professõra vita licia da cadeir1. 
element '.U mbta de Tibirí, da cidade 
cie Santa Rita. :;olicitando a .sua ju
bilação. - Concêcio noventa 190: 
dia~~ ctp lkença. á v1:..ta do laudo Íné
àico. com cihcito ao.~. or{l.w)a.do.,,:..·.:;lla 
fórma da lei. 

Decreto: 

O Intervrntor Fedt>n~l no Estado 
da PannbB contrata d Querubiru, 
Oliveira de Menezes, não diµlomacb 
para exer,:,er o f'argo de pro!ess6ra ela 
escola rudimentar mi:ita de Cac:ilr.
bas. do munic1pio de São José de P1-
ranhas. de 3córdo com o ~ único, art 
14. do decreto 1 043 de 13 de maio <lo 
conC'n1e ano · 

EXPECIEN1 J,, DO 
DO DIA 9 

Pthr~o. 

JNTERVE;',TOR 

N. 0 
~. 604 De Adolfo Fernandoo 

Pcre1r::i. chs~iticado em concurso pa
ra ·4u:Hda flscal da Fazenda. regue~ 
rendo .:-,tw nomcarilo para o referido 
C'argo. - :-5Ubmet-~ •Se .\ il'lSl)eÇfiO de 
sriudr-. 

Decrrt..o:s 

DIA 9 

RECEITA 

~a1c10 c'lltenor . . . .. , . 
1,el)3rt!ção elo~ Serv1c:os El~incos -

Saldo da renrta do cHa 8 . . . . . .". 
/\ntomo.Fecrein1 .ele Almclcltl .,.- Ven-

rímentos rec. a n1ab . . . . . .. 
1\1c1ria Fernandes A Lima - Caução 

de lU7. , . 
ReJ)artição de Aguas e Esgót.os 

Renda do elia 8 . . . . . 
P..erebcciorla ele Renct::,s da <:apitai 

Saldo da arrecadação de maio 
l1ccebedoria de Rendas da capital 

Arrrc;i.d1.c;ão do dia 8 
J~Yalelo Ferrelrn - Caucão de luz . 
Joúo Francisco da Costa - Caução 

dr l11z . . . . . . . . 
Ssrnção F1scal de Sapé - P e. do. 

arrecactac[io ele nmho . 
A. F ~'lúta - Tax::i de registro 
'\. F Móta - Caução p fornecimen-

to . . . . . 
Plór:.·o C9.n1avalcsco ··Piratas de Ja

g1.1aribe - CA11çáo de luz . . 

DESPf:SA 

.::193 - Vicente Ferrara - t Caixa Es-. 
colar •· 23 Ue Marco 1 - Subvenção 

)04 - Faelante Holanda - J\ de 
custo . , ... 

')05 '- Dr I\Ianuel Mnla Va&eoneé-
0 Intenen~o1 Frderal no Estado lo.; · P:lgfmento . . . . . . 

da. Pa.;.aiba exouera. a pedido. Jo;:;t .'.:'.506 - Antonio Marinho Falc~o -
F. Barbo • d(> Lima do t·a.rgo de e.'i- A dt: custo . . . 
uháo o.J Sub-deleJ;,ucia de Policia da 24.91 - Hospital Colonia "Julian"' 
circ\U1&criçdo dE> S;\llt.o Antonio do Moreira,. - Fôlha . . . . . . 
Norte. do dt·,t rito ele SolPdaac 2'j03 - A P. Móta - Res~it,wçâo de 

o Intt.>n·t r,tol" F,•tie1al no E::;tad•, 1 c::mr.ão · · 

~~\, Pt~~a R';~~:111.;~il<l,ue ~:ii~;. "5~!,~0A F M.óla - Rcst'.tuição ~e 

promotor 1.1ubdco ua comorca de São 
Joao do Canrt. resolve c:onceder-llle Sak!o que pu:;,s" . . . . . , . 
130) trinta dias de licença, ::;em ven-
umcntos. para tratar de interc~r 
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O IntervPntor Fcd<·ral no Estaçh, N ° n. na - De Luii Gonzag-a Ca'-
cia Paraíba concede noventa r90> dia.:; ·ia!> 
rle hcenç::i.. à vista elo laudo médico N " !L 6~)3 - Do mesmo 
a que se submeteu. á profcssôra vita- N ° :1. 365 - De Antpmo Rodolfo da 
licia Laura Gonçalve~ de Albuqucr- f'on&êca 

39:44.6$300 que. com e:-:crc:icio 11;1. carteira elf'mcn· N .º 13.45& - De Marta da Gloria 
tar mista de Tibiri, ela cic.inde de San- clt> T3~tTos Lins 
té'l Rit::t, com direito ao ordenado, n~ N. 0 9. 657 -- De José da Cunha 
fórma da lei, a contar do dia 27 c!P Lima Sobvinho. 
~bril ·p. passndo. N ° !-J. 65G - De Jacinta Brasileiro 

o Interventor Federa) no Estado N. 0 fl. 654 - De Cicero Maciel. 
da Par::iíb:i. concede quinze íl5) dins N ° 13.-161 - Do Hospital Colonia 
de licença. á vista do laudo médico, a •· Juliano Moreira". 
que se submeteu. á profcssó1 a MarH, N ° 3. 366 - Da Mêsa de Rendas 
Belmont Sobreira. com exerc;cto nz. rir Gur-ra\J11·a 
radeira rudimentar urbana mista Ck N.º 13.167 - Da Imprensa Oficial. 
Entroncamento. do munic1pio de Pe- N." 13.459 - Do presidente da Jun-
ci.ras de Fôgo, com direito ao ordena- ta de Padronização 
do, ila fórma da lei, a contar de l O N ° :t 367 - Do e~tacionaiio fiscnl 
c!e junho corrente. 1 ric Ingá 

O Jntp;:ventor FedC'ral no Est.~cl& K. 0 lJ íGO - De Silvino Oliveira 
da Paraíba re~olve nomear. cm cv· de Sousa 
missão, pai-a exercer o cargo de en- N. 0 13. 797 - Da Secretaria d.t 
!:cnhciro chefe da RepartH,:üo <.!o:; AP,Ticult.ura. . . . 
Sr-nico~ Eletdcos da Paraiou.. o ri1 N. 0 13.799 - Do. Caixa Central :1r, 
Elmano Gonç(llves de Amorim, senm- Crédito Ag"rlcola . 

' do-lhf' <ie t.itulo a presente poner\u N ° 13.790 - Da Sccretnrw da .\-
0 Jntencnwr Fcn~ nl uo Est,:ino gricult,1ra 

ela Por:iib.i l'esolve nomear. em co- N. 0 !3.792·- Da mcsmri 
1,üss'i.o. o engenheiro civil LuciaPQ N. 0 13. 7fl1 , Dri mesma. . 
Am1nt.a.s <la Costa barros. para excl- N. 0 13.7q~ - Da Policia. M1lit~1:, 
ccr o c:irgo de cnge'.1he1ro-aiudantP N. 0 13. 81 I - Da ImprCllSl1 Of1c1al. 
<la Repnrtiçâo dos Serviços Eletrico'°' 
rla Par,'líbn. tcrvmcio-lhe de til,ulo a Portaria:;: 

6P..317S5(\) lll'C'S~nte portaria. 
O Interw•11Lor Frck1al no Estado 

31:712~0C,O <in Parr:lb~ rr!-iolvc nomear o clr Ora· 
--- c.iano Goncalvc.s de :vted~ho:; para 

141 :175S800 \ ~J;~~f;~·0 o d~~!'G0S~~;j~6~re~t~·:~ic~~ Rc~; 

j 
Paraíba. clf'vendn nprei.cnt..ar ~ru tH.\J
lo á SccrrLo rin da Agl'icultura. Co-
1nércio. \nação e Obras Pui,lica~ .• 1 
fim de se,· cl(>viclamcntr apostilnclo 

O I11t~rvcn101· 1''r<1rral no B.stndn 
<ln Pflnnb::t rernlvc nomear o i:;r. Nar
ciso Alves rtfl Co.<,tA porn cxryr::':!r rf1 
i.ivmnentc. o c~rgo ele dc~enhi.sta ,,:, 
DirPtoria ele Vinc;-:ío e Obras Públicn:-;, 
devendo solkita1 st'lt l.it11lo d.:. Scl·1·r
laría da Agrkultun, Co111ér,io, \Tü,. 
çao e Obras Publicas. 

O Inl<'rvcntor Feeleral no E.stritiu 
da Paraib:1, tel1llo rm vista a conrlu· 
.c:-fio do novo lt"!Qt1crito instm1raclo µa· 
ra apurai a n:spons:-ibilidaclc do sr. 
M:urilo Vclóso Lopes, dcmir.iclo em vir 
1 udc cio que apurára o prim.eiro. dras 
1 unções de 5. 0 escnturn.rio da Dire
toria ele Fomento ela Proctução e dr 
Pesquizas AGronomicas, resolve tor. 

60:728~.;goo nar sem efeito a portnrla n 52. ele 
19 ele ff'V'.:'rei.ro elo rorrcnte ano. (Jlle 

80:746~000 o exonerou. clesignonclo-o para servir 
com o mc~mo cargo, na Diretoria ele 

14i. 4.75.~0ü Viacão ,,. Obrns PúlJhr~s. srm direito 

80: 746$t,l)u 

á percepnl.O ele vcncimrntoi> t1lraz<1-
cios. 

S<'crctaría da Fazcn•ln 
[l!XPE!11 l•!N'I'k; UO tdtCU.Kl'J\fi.lU UO 

DIA !J 

Portaria::;; 

N º 186 - RcrnovemlCI o g-uarda fis
r::i l Cnrio::; Ribeiro, cln Esl,rição Pi::ic~l 
ele Pithnbú. p~ra n MC::;a. ele Renda~ 
de Cat.olC do Roch" 

N ° 187 - Drsignanclo o 4. 0 escri· 
l.tirarlo (lo Gabinék clr:st.J Sc•cretarír 
::;r A Jojsio Monlis, p~ ra prestar ~cu::; 
~crvtcos no Te:souro cio E.staelo 

Ofícios: 

N " 4.50 - Ao diretor geral cif' Sau
rlc ~úblicn. ·ohcitnndo pro,.,iàéncip~ 
110 scPticlo ele S<'l' inspcc1onado dP s.i· 
t,dc Feüx I•iguc1ré<.lo de OllvcJrr, 

61 817~600 ,,. · 1·1mm:,in; 1,0 G,rnr,.,,en. 

145 :561~501 

135:394\600 

145:564%00 

.\o Dir<'to1· do 'J'csouro : 

Contrts· 

D::1 Cia Paraibn de Cimento Por
llnml S A : ns. a.576 - 8 572 -
8.ó70 - ij.574 - 8 892 - 12.2oD -
R '.iGl - 9.240 - 9.250 - R.:lf,9 
o 30~ - 9.Jll - 9.313 -· 9.314 
12.Wl - 8.569 - 2 535 - 9 032 
ti.010 - n.o35 - 9.036 - 12.2rn 
o 617 - 3.300 - 8.574 - 12 .2DU 
1:.:;70 - 3.924 - 8.922 - 8.3!17 -· 
J,.3:)6 - 8.5'10 - 8.353 - 8.368 
G.923 - 8.966 - 12.992 - 3.836 
:; IJ39 2. 603 D . 0~9 8 366 
3 614 2.599 2.519 3 703 
2.601 3.832 8.752 3 835 
2 943 8.368 8.580 B 567 
ff 575 8.565 6.581 8 582 
2 109 3.836 8.573 3 837 
12.296 - 8.5'19 - 8.749 8.306 

N . 0 132 
Anclraclc. 

N.' 183 
t\zevl'.:eto 

N ° 184 
Albuquerque 

De Manncl Freire cl~ 

De Horado Haforl (.Ir 

De Jo:í.o ele Almciela e 

N. t; 1J5 - o., José Dczcrr;i 
('.anti. 

Ao Diretor do Trsouto: 

Pe1ii:.:õci,,· 

N. '' 9. GlJ - lJl' Jo;,o Percire de 
O\iveír~ 

N. o !)" G:)fl Dt· .,u~il: cln f!\111h;1 
N .º !l.6G2 '- De lnnfios CHvakr.:1-

ti & CJ..:1 
N .º !J.U64 - De Antonio Mririuhü 

l'alc5o 
N.'l 9.Gt,J·- lJc /\lvuro Jorge & 

Cifl. 
N. 0 9. 670 - De ,Jm,(' Jernlllmo de 

Bíl ITOS P.:ib<'ll"O SiJva 
N ° !).5J5 - De Dlns Gi1h:::lo & 

Cia 
N. 0 9. :iJ4 .... Dos mesmos 
N. e 9. :l3G - Do . ., mesmos 
N. 0 <).337 - Dos mesmos 
N ° 9. 611G - Da Cin d" 'J'cr1clu~ 

PAr<:111.:mnn 
N.º·9.fiVi - Dr. Anlo11lu Cõuí,nflnil'~ 
N 11 !) Gft8 - u, Mutn ~ilvclr.1 

OfiC'io.':i 
1 

N ° ~1;, - no Jn!rrvl'nlrn l·'crl,.rnl 
N." !:'-\U0/1 - Dn SC'('ITl;irin d:a /\-

r,rlc1tlt,urn 
N. u l-iJ. ll07 l)a 11u~.s1 tHt 
N 11 13 .BO!l - Dn nw::;rnc1 
N. n 13.812 ·-- Dt1. IJJ1J1rrnsa Oflclfll 
N. 0 1:1 8~:J - J)n Mlnlstérlo dR 

C,ucnu, 22.º Dut:1ll111n d(• C11i;ndot1't-

Pctiçüo· 

N II n 61f1 
/'.ndn1cit0 

U111bu:leiro 

Ofic:io:~ · 

Dí' PP(lro 
A' }!;:sL11J1n 

l'n1i10 clr 

l•'l::n1J "" 

N. 0 263 - Ao :idw do POrt.o cll? 
C:ihcelf'lo 

N. '1 2'.">6 - ,\o l'-"'lacion3rlo n~cal clu 
s' SCl)íl.Stiâo do UntbUZC'lrO 

N. 0 2!>7 - Ao /óÕUb-tPHt'llle t+clhmto 
,io Sf'rviç.o de TrnnsmJ::;sõci,, ela Poli· 
ll.i .Militar. 

N. u 2f>ij - Ao i:;ecrct.<lrio dfl Cn ix~ 
de /\poscnt~dorla e PcnRóc:s de Srn:i
ros Urbano8 Oficlvfs cm João Pcr.
~oa 

N. (, 250 - Ao l O scc1ctnno do Cu 
ut<'rcird Clllbí~. 

N. 0 260 - A<J g:crentc cio Imprcn~ 
SD üíiciaJ 

N. 0 201 - Ao chctc du !::icc~~ão ti<' 
Contnb1Jlelac1c 

N. 0 262 - Ao 1 . '' tcncnw chefe do 
Serviço de Tranr-.missõc~ cln f'olicln 
Militar em S Sebastião dr Urnbu~ 
zeiro 

N. 0 264 - Ao gerente e.ta ImplC1w.-1 
Oficial 

N ° 265 Ao chcfr d.J 8('cçãu <il-
Co1ita1Jillcladl' 

A' l'roc,u·aduri~ 11., J•\1,.crnl,1, 
'.;!Jiµ 

l-'eti<jOC:,J1<1 

O Inlcn ent 01· Fedei al no Estado Tesoural'la Geral do 'l'mmw·o do Estado ct::, Para.íbu, cm 9 de junLo 
p;trtic:ulnre'i~ na forma da lei 1 

da Paruiba. torna :,iem efeito o ato de 1938. 

3 645 - 12.290 - 8.571 - 3. 765 
9.034 - 2.602 - 9.037 U.302 - N. 0 O.::Jj2 

Montenegro 
~~~ae"J~·i~~~~ú~o p~~f~~3~fi.}1~l~~~~:1~= 1 

ErJte1'to Sllvtfrw, 
Tcsour,•.ro Clf-1-e l 

Gil~erlo Seixas Maia, 
r'-lrrlturá1io. 

8.747 - 8.718 - 12.294 8.307 -
12 299 - 8 755 - 8 753 - 12.293 
8 757 - 8 756 8 751 - 3 646 

N ° 9.671 - De Ellii' H.~mu.c; r; P<' · 
dro F'cttosr• Ncvc1' 

• 
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PR E FEITURAS DO INTERIOR 

PRF.'f'EITURA MUNICIPAL OE I Munic~pal de Umbuzeiro. usando. das urbana e suburbana, obedecendo os li

UMBUZEl RO 1 ::ib~~~;r~:~roe ~!1fe~:cr!to!el f:~ mites seguintes 
a> a primeira, formada por praças e 

ruas ptincípals, . começará : ao norte 
ppla rua das Areias, seguindo o seu de
senvolvtmento pelo lado oeste até A 
margem do Rio do Peixe; _ao poente 
toda a margem do mesmo no, no tre
cho compreendido entre o ponto que 
serve de visada á linhn do norte até 
os fundos das casas da praça da Ma
triz: ao sul, começando da indicação 
anterior até a última casa de rodagem, 
lado esquerdo da estrada de rodagem, 
que vai para Cajazeiras; ao nascente, 
tirando uma linha da ultima indicação 
até á rua das Areias, compreendendo 
todas as casas da praça do Bom Jesus. 

DECRETO N.'1 4. DE 28 DE MAIO DE I deral. n.0 311, e estadual 1.010. res-
' 1938 1 pecttvRmente de 2 e 31 de março do 

De-limita as zonas urbanas e corrente ano, 
snbur-b:inas da séde do i.\lunici-
p;0, 1 DECRETA: 

o cidadão Carlos Pessõa, Prefeito Art. t.0 - A zona urbat:a da Vila de 
Mwiicipal de Umbuzeiro, usa_ndo das Aroeiras licn assim delinuta~a: - Co
ntribuições que lhe s5.o confendas por J meça. no ponto em que se bifurcam as 
lei e em cumprimento aos decretos estradas de rodagem. ao oeste da 
fedefal, n.º 311, e estadual 1.010, res-1 Viln. e segue em réta até o riacho de 
pecttvo.mente de 2 e 31 de março do Aroeiras, pelo qual desce e, contornan
corrrnte ano, do a rua da Areia. prossegue para a 

rua do Alto, dai contmuando pa~a. o 
DEORETA: pontilh!i() do Açude, donde conti.nua, 

por outra rétn até a rua da Cadeia e. 
Art. 1.0 -- Fica assim dP,limitada a descendo tllmbém em réta, vai ter ao 

zona. urbana da cidade de Umbuzeiro: ponto inicial. , . 
_ Começo. nos limites COf!l o Estado Art. 2.º - Fica determmada. do se
de Pernambuco, num vertice de cal- guinte modo a zona suburbana. -Co
çadas; segue em linha réta até e~con- meça na estrada ~e Gado-Bravo: no 
trar a rodovia Umbuzeiro-Itab9:ian~. local em que tem micio. um cammho 
nas proximidades da rllil Epitac10 1 pelo qual desce) e segumdo o m~smo 
Pessõa, donde segue por outra réta vai ter á estrada de rodagem Aroe1ras
{desfazendo a curva dessa estrada) campina. Grande. e cort3:ndo . esta 
até encontrar. adiante, a mesma men- prossegue por uma rét~ ate o riacho 
cionada estrada, pela qual segue. de- que existe em frente; desse Pº!1to par
flexionando-se á direita depois de S7 te uma réta até encontrar o riacho d<_) 
metros. donde prossegue até o Páo Açude Novo, donde por outra ré.ta. a 
santo, nas proximidades de uma. cêrca encósta da Serra. cruzando o nacho 
e, desse ponto, por outra réta ".ª1 ter á da Areia, sóbe até o Campo. de Fute
estrada de rodagem Umbuzeiro-Bom I ból; deste. em linha réta, vai á es~ra
Jardim, continuanao pelo divisõr da- da de rodagem Pedro-Velho-Aroe1ra_s, 
guas que separa os Estados de Per- prolongando-se 100 (cem m~tro~ adl
nambuco e Paraíba. :'l.nte da mesma. onde tem micio ou-

Art. 2.º - Do se:guinte m'ldo fica de- ra réta que termina no ponto de par-
terminada a zona urbana da séde mu- ida. . . 
nicipal: começa no JX)nto inicial da Art. 3.º - Re1:ogam-se as d1spos1-
zona urbana e fazendo réta com a es- ões em contrario. . 
quina da casa extrema aí existen_te. Prefeitura Municipal de Umbuzeiro, 
desce em rêta até encontrar uma cel·- ~8 de maio de 1938. . 
ca de aveloz, iniciando-se. então, ou- carlos Pessôa - Prefeito. 
tra réta que se prolonga até á usina Heiu-ique .Solou :de .Albuquerque 
eletrica da cidade. donde prossegue \lontenegro, secretá.no. 

::d~ug~~1~.r~ª-~~bea:r~~~;Pª~!fªp!:.~ PREFEITURA MuNICIPAL DE 
t.f' outra réta até a ladeira que vai pa- CAIÇARA 
ra Lagõa de Dentro; désse ponto faz 
angulo para a Gruta dos Guararapes 
pela qual sóbe atingindo a da Jure
ma, prosseguindo, ent~o. por paralé
las ás linhas do penmetro urbano, 
tt1ardando a distancia de 50 metros, 
até encontrnr a rodovia Umbuzeiro
Bom Jardim, continuando, então, pelo 
já citado divisor daguas estadual. 

Art. 3.º - Revogam-se as disposi-

DECRETO N.º 9, DE 1 DE JUNHO 
DE 1938 

Ahre .\ Tesow·aria desta. Pre
feitu1·a, o credito de seis contos 
de réis, (6:000SOOO) pa..1:3. _ oco,:
rer ás despêsa.s ~e debm1t.aç~o 
do mapa.. geogl'af1co do mum-
cipio. 

çõ;~·eÍ~ti~~t~~~icipal de Umbuzeiro. Franctsco Jo!-é da Costa, Prefeito 

28 
de maio de 

1938
: Municirx,.1 rie Caiçára, no uso de suas 

Carlos Pt$Sôa - Prefeito. aulbwçóes,: 
Henrique Solon de Albuquerque 

l\tont.enegro, secretário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
UMBUZEIRO 

DECRETO N.' 5. DE 28 DE MAIO 
DE 1938 , 

Delimita as zonas urbanas e 
suburbanas da Vila de Natuba, 

o cidarlão Carlos Pessôa, Prefeito 
Municipal de Umbuzeiro, usando das 
atribuições que lhe sáo conferidas por 
lei e, em cumprimento ao que dipõem 
os decretos federal n.0 311, e estadual 
l.010, respectivamente de 2 e 31 de 
março do corrente ano, 

DECRETA: 

DECRETA: 

Art. l.º - .Fica aberto á tesouraria 
desta Prefeitura, o credito de seis con
tos de réis \6:000SOOO). para ocorrer 
ás despêsas de delimitação e i:napa ge
ografico do municipio, de acordo com 
os decretos n.tt 311 e 1010 de 2 e 30 
de março do cotTente. 

Art. 2.º - Revogam-se as disposi~ 
ções em contrarto. 

Prefeitura Munfoipal de Caiçára, em 
1 de junho de 1938. . 

Francisco José da Costa - Prefeito. 
José Alvares Perei:ra. - Secretário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARARUNA 

b> a segunda, perímetro suburbano, 
ao poente, serve de linha de divisão o 
Rio do Peixe, começando do sitio Re
creio até á curva do mesmo rio, de
fronte do sitio Belém: ao sul a come
çar do. referida curva. margeando o 
leito da estrada ele ferro até a ponta 
do nascente da lagôa da Craibeira; ao 
nascente, partindo desta lagõa até to
car o sitio Angelim; ao norte, come
çando do si tio Angelim até o sitio Re
creio, acompanhando a linha do rio 
compreendida entre êsses dols pontos. 

Art. 2.º - Será posto, em cada um 
dos pontos que formarem angulos, um 
marco para servir de baliza ás linhas 
de divisão. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposi
ções em contrário. 

Gabinête da Prefeitura Municipal d.e 
Sousa, em 28 de agosto de 1934. 

Antonio Pinto de Oliveil'a, prefeito 
municipal. 

Virgilio Pinto de Aragão, secretário 
dfl Prefeitura. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOUSA 

DECRETO N.0 84. DE 19 DE MAIO 
DE 1938 

Delimita o perimetro urbano 
e suburbano da vila de S. José 
de Alagôa 1'a.pada, distrito do 
mesmo nome. 

O cidadão Eladio Pedrosa de Mélo, 
p1efeito municipal de Sousa, usando 
das atribuições que lhe confere a lei 
etc.. tendo em vista do Decréto-Lei 
nacional n.0 311, de 2 de março de 1938 
e outras instruções que lhe fôram da
das pelo Dlrétorlo Regional de Geo
grafia e Departamento de Estatística 
nêste Estado, 

DECRÉTA: 

Imposto sôbre matriculas 
Imposto de estatlstica sõbre 

gado abatido 
Taxa. de produção 
Rendas do patrlmonio muni-

cipal 
cobrança da divida ativa 
Rendas diversas 

Soma da receita 
Saldo do mês anterior 

Total 

DESP2SA 

Gabinête do Prefeito 
Tesouraria 
Fiscalização 

Art. 1.0 - As áreas das zonas urba- tnátivos 
na e suburbana da v:_ila de . s .. José Iluminação pública 
de Alagõa Tapad_a, sede d~ .~stnt? do • Limpêsa pública 
me~mo non:i,e,. neste mumc1p10, ficam cemitérios 
assim cort_sttt~idas : Instrução pública 

a> ª. pnme1~a : - começa~á da 0011- obras públicas 

~~e;~
1
jofé ;lt~~~p?~. ~x~~~eit: d~ ~:i~~~~~t: social 

sul .pelo primeiro riacho acim~ até a campo experimental t~r~:~~r::: ~ºat~:eru~~osrcie Ji::t:~~1~ Despêsas diversas 
estrada de rodagem que passa sôbre a. Soma da despêsa. 

rt·~â~ta~:ro:~~~~e~t/téá o c~º~:~~c1~ Saldo que passa 

~:f~~o~n~o
1
·i~~~~sr~ ~~s~e1~r~~ªfl!: Total 

~14$90, 
66$000 

754$300 
$ 

764S600 

12:560$200 
15:065$600 

27:625$800 

1 :766$300 
420$000 
320$000 
25$000 

1 :394S200 
578$000 
126$900 
983$700 

2:667$900 
530$000 

s 
475$200 

1 :710$600 

10:997$800 
Hi :628$000 

27 :625$800 

Tluminação pública 
)iversas despêsas 
..::ampo experimental 
.\gencia de estatistica 
Cemitérios 
~ndemias rurais 
Eventuais 

781$400 
704$400 
481$300 
150$000 

6-0SOOO 
2rnMOO 

1 :006~00 

6 :289$000 

:,~}º1Ji~opassa para O mês 1 :542S100 

7:831$100 

Prefeitura Municipal de 
Nova, em 31 de maio de 1938 

Alagôa 

Benedito Barbosa. de Sousa - Pre
feito. 

Antonio Leal Ramos - Secretário. 

PREFEITURA MUS'ICIPAL DE 
ITABAIANA 

DECRETO N ° 16, DE l.º DE JUNHO 
DE 1938 

Delim.Ha. as áreas urbana e 
suburbana. da. vila de l'Hogeiro, 

Art. 1.ci - A zona urbana da Vila de 
Natuba fica assim determinada: -
Começa no pontilhão do Bonifacio e 
dêste segue em réta para o riacho 
Natuba, pelo qual sóbe até oitenta 
(80) metros depois da confluencia de 
um corrego, á esquerda; nésse local 
faz angulo e segue em linha rét.a, com 
a direção ~udoéste até uma varzea, 
donde prossegue por outra réta até a
vistar o pontllhão inicial, nêle termi 
nando, também, por linha riita. 

DECRETO N.º 6. DE 26 DE MAIO 
DE 1938 

Abre á Tesourarl:.i. desta Pre
feitura o crédito de 6:000SOOO 
para. delimitação e mapa geo
grafico do muníci~io. 

cho até a emhocadura do t'iacho do Prefeitura Municipal de Araruna, 

M~~i~\:egunda : - o nascente, toman- em 31 de maio de 1938 · O prefeito municipal de Itabaiana, 
do como ponto de inicio a barragem do ArnuUo Gomes de Araújo _ Secre- usando das suas atribuições e em obe· 
~~~ert~ ~~é ~~~n~!~rg ~~~~~~g; ~1;í tário. diencia ao disposto no ~ 1 .

0 
do 8.l't. 3.º 

Demostenes Cunha Lima. prefeito 
municipal de Araruna. usando das atri
buições que lhe confere a lei, etc. 

seguirá em rumo de oeste, visando o so!:~~~I F lorentino da Costa. - Te- ~~ r;;;eto n.º 1.010, de 30 de março 

d~t~O~e ~~:r~sC~~~â~· r~~~~ªa~x:~:~ VISTO: - Demostenes Cunha Li· 

DECRÉTA: 
tro da Ponte sôbre o riacho S. José: ma - Prefeito. 

DECRETA: 

Art. l.º - A linha que delimita a 
área urbana da vila de Mogeiro, co
meça no ponto em que a rodagem I~
bn.üma-Campina Grande cruza o Ria
cho Mogeiro: segue na direção do Ce
miterio contornando êste, até encon
trar o Carrego do Cemiterio: acom~a
nha a sua margem direita até o ria
cho do Sangradouro, contint:ando pelo 
mesmo até o ponto em que está situa
da a fabrica de queijos no logar Jan
gad.inha; atinge a rodagem Itabaiana
Campina Grande, cruz:.1ndo-a e con· 
tinuando pelo correge ,ta estrada a.te 
a sua confluencla no ri.H·hu Mogetro; 
conUnúa por êste até o se;;, ponto de 

Art. l.º - E' aberta. á Tesouraria 
desta Prefeitura o crédito de seis con
tos de réis (6:000$000), para ocorrer ás 
despêsas com o levantamento do mapa 
geografico do municipio, de at.-órdo 
com os decrétos federal 311 e estadual 
1.010, respectivamente de 2 e 30 de 
março do corrente ano. 

~it!:ud3e ~ºa ~~p~i;ri~~~d~e~e;~~l~ªi:u~~~ PREFEITURA MUNICIPAL DE 
aquisição. ALAGOA NOVA 

Art. 2.º - Fica delimitada. da se
guinte maneira, a zona suburbana 
desta Vila: - Começa no pontilhão 
dos Costa P segue em réta o riacho 
Na.tuba. subindo por êste até encon
trar a estrada de "Serra do Gado", 
ai prosseguindo em réta para o inicio 
da ladeh'a do Cemiterio e. contornado 
êste prossegue em linha réta até en
contrar o corrego que vai ter ao men
cionado pcntilhão, por onde desce pa
ra atingi-lo. 

çõ~\m2·;0~rá~7;_ogam-se as disposi....1 Balancéte da Receita e Despêsa, du-
Gabinéte da Prefeitura Municipal de rante o mês de maio de 1938. 

Art. 3.0 
- Revogam-se as disposi

ções em contrario. 
Carlos P~sôa - Prefeito. 
Henrique . Solon . de . Albuquerque 

Montenec-ro, secretário. 

PREFEITURA MUNICIPAL OE 
UMBUZEIRO 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposi
ções em contrário. 

Sousa, em 19 de maio de 1938. 
Eladio Pednsa.. de Mélo, prefeito 

municipal. 
Virgilio Pinto de Aragão, secretário 

da Prefeitura. 

Prefeitura Muruc1pal de Ara1una 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
de maio de 1938 1 ARARUNA 

Oemostenes Cunha Lima, prefeito 
Arnulfo Gomes de Araújo, secretário Balancête da Receita e Despêsa do 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOUSA 

DECRETO N.0 52, DE 26 DE AGOSTO 
DE 1934 

Municip10, 1 eferente no mês de maio 
de 1938. 

RECEITA 

Delimita o perimetro das 2:0- Licença em geral · 2:202$300 
nas urbana. e suburbana da Imposto prédíal urbano e ru-

RECEITA 

Taxa de feira~ 
Tax• de gado abatido 
Decima urbana 
Taxa de estatística da produ-

345$800 
231$500 
46$000 

ção 715S300 
Taxa de limpêsa pública 15SOOO 
Licenças 3 :051S800 
Predial rural 995S500 
Rendas diversas 311S300 
Patrímonio 69SOOO 
Taxa de aferição 10$000 
Veiculo 5SOOO 
Cemitérios 194SOOO 

in~!t 2.º -- A área suburbana da vila. 
de Mogeiro, é determinada_ por uma 
1ínha paraléla á linha penmetral ur
bana, e situada. a 500 metros desta. 

Art. 3.º - Revogam-se as dispos!· 
ções em contrn1io. 

Prefeitura Municipal de Umbttzeiro, 
28 de maio de 1938. 

séde dêste município ral 2.531$000 Saldo do mês de abril 
O bel Antonio Pmto de Ohve1ra. l Imposto sõb1 e diversões pu-

5 :990$200 
1 

'
840

S
9

00 Gabinête cto prefeito municipal de 
prefeito municipal de Sousa, usando bhcas $ 7:831$100 Itabaiana, em 1.0 de junho de 1938. 

DECRETO N.0 6, DE 28 DE MAIO 
DE 19311 

DeJlmita as zonas urba.nas e 
subu tbahas da. Vila d e Aroeiras. 

das atribuições que lhe confere a lei Imoosto terntonal urbano 5~100 

etc. DECRtTA rn;fs~l~ de industria e pro- 5 772$000 DESP:f:SA Dr. Antonjo Santiago - Prefeito. 

Art. 1.º - Fica a cidade de Sousa, Remoção do lixo 50$000 

O cida.dão Carlos Pcssôa, Prefe~to 
séde dêste município, constituida por Aferição de pesos e medidas S 
duas zonas distintas, denominadas de Imposto sôbre velculos $ 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedias pera Grippe, Resfriados e Febres diversas, rem& 

illos que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importanci1 : 
'/;. .. CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

póde ser usado por pessõas idosas ou fracas, como pelas criançaa de maia tenra 
Idade, sem nenhum inconveniente. 

•cASSIA VIRGINICA" r~la a funcçlo aos Rios e ~ 11m anti-febril RD 
flual pera Grlppe, Reafrlado1 • Ioda, 11 fehrea lnfeccloau. 

- Dldlilplcle e•• aeaçãe ltHreu •• z: Cea,re ... ••• ic ••• Pen1u1ee -
. (flE9 PII09PaC7l'O 111111 &OOIIPi\ft'IU oaoa TD>IIOI . 

"--=-"'"",_ __ •· ..... w _a.,.. .,,,,,aee --.-,,J 

Prefeitu1·a. 
Fiscalização 
Tesouraria 
Obras publlcns 
Llmpêsa públtca 

DR. 

1 :320SOOO 1------------
~i~:gg DURA:-ITE o ~rns DE JUNHO 
316$500 tttdo abaixo <lo custo na CASA AZUL, 
205SOOO devido seu aniversário. 

J. ESCOBAR 
MEDICO OPERADOR E PARTEIRO 

Com longa pratica nos hospitais do Rio Grande do Sul. 

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DAS CRIANÇAS E DO SANGUE, 

Atende a chaõ;ados a qualquer hora do dia. ou dn noite. 

Resld•nela provlsoria : AVENIDA JOAO MACHADO, ua, 

João Pessôa ----



Â UNUO - Sexla-(e il'a, 10 do, jw,ho de 19:18 r 11 

BIBLIOGRAFJ·A 
;1;.~:i~ A D~A s~ ACUfrf ifJ.. ~ .. ~ 1 ~~~nnier~~d!~~d~fº n~71aín~~ês Mduend~~.~ 

COMERCIO · VIAÇAO · FINANÇAS-INFORMAÇOES GERAIS 
tá sendo distribui~o o fascículo docuinentftrio, de Anton Zl.schka, tm
J do volume 34, de 19)8, da ··Revista", ctucão do alemão de Marina. Gu:is
do Facttldade de Dirt<ito da Univer- pari: "MaquinvPI", de Osknr von 
.sidade de São Paulo. O órgão oficial \Verthelmer, tradução do nlemão de 

A U!\ IAO 

Asstnflf1tra 

da trnd1ciono.l Academia do Mosteiro Vinnn Mooit; "A Superstição do Oi- Por &no 4~\000 
de São Francisco se apresenta muito vorcio", de G. K . Chesterton, doutl'i- Por semestre 2'\SOOO 
melhorndo na ~ua parte material, sen- na, traduc;fio do inglês de Erico Vr- Número 3.\'Ulso ~200 
do que n. colnboração conUnúa sem- ri.c:slmo, " Lord Jim" , romnnce, de Númrro atrazaclo do ano corrf'ntc ~O') 
pre dP artigc,i;; e outros trabalhos dos Joseph Conrnd, tradução do inglês de 
mestrrs da Fnculdade e de jurista::; Maria Quitandn; "O Judeu Suvs 1•, Toda corrrF:pondêncle. reJn.t,tvo. a as• 
d<' renome. Tem cerca de quatrocen- história, de Lion FeuchtwangPr, tra- sin.atnra, anunc·los e Jmt'>Jlnaçôer; pa-
tas paginas e nume-ro.'>os clichés. rlução do ::tlemfto de Juvennl Jacinto; gos, deve i;;er dirigida á. Gerencia. 

A "Revista". e!'itá a cargo da Bi- "Casamentos na Torme-ntn. Verme-

~li~~c\c~~t[i~~u1g:d1~ed!~ã~l~~i00Àn~ ~::~·llr~~l1~l~CP;le~~ft~ll~(> R;~n~ne°"n~:ª.· C01'A()A0 m: (;f:NF.ROS 

tonío Constantino está dando á tm- nlz; "Srhlicmann. o BuscA.dor de Ou
portant,e publico.ção a necessaria di- ro". de Emil Ludwig, tradução de 
vulgação n:ío só no Brasil inteiro, co- Mar9-ues Guí~nriies: ··Goethe",_ bio
mc entre ns instituições e bibliotecas grafia, de Enul Ludwii;, t.radu('a-0 de 
de qunsi todos os paises estrangeiros Limeira TeJO t"'t~. _ 

E' o seguinte o resumo do fascicu- Da relac;-ao. n.c1_ma n~o constam os 

Farinhas: 
Oljnda ..... . 
Olinda ESJ')C'Citi.l 
Luz ..... . 
Três Corôas 
Recife .. 
".Jold .. 
Brilhante 
Condor . . . . 
Tri~o An1f'r1cono 

danha.: 
Bnnha do E.o.;Lndo .. 
B::mha. cio Rio Grnncle 

GO~OOO 
u2souu 
GOSOD<I 
5%00'! 
58\000 
76~000 
58sonr. 
56)000 
65~00;1 

60$00~ 

Jo que acnbamoc; de rec<'ber: "A ca~a rom:rnces poltrin1s, da Colecão Ama
da Fac:uldnde de Direito de São Pau- r,..la: o.:; de aventuras, da.,; colí'tões 
lo - 1643-1937", Ricardo severo: ~venturn e 'C!lll\'Prso: os livros in_fa.n
'"Dissert;,.ção sobre matéria do direi- tis. dn colecao Nanqumote; os livros 
tu crlrninal, - 1866"' _1autôgrafoJ. Jo- de Direito e Ml'.'dicina; e ns obrac:; dí
.sé Rubino de Ollveil'a: Necrologia do clat1cas edita_ctns pm f'nonne quanti
prnfessor Rafael Corrêa de Sampáio; dade pela LlVrana do Globo. 
"Evolução da teoria dos contratos em 

do Sul IC'~ixa) ..... . 270$00G 

nossos dias", Clov1s Bevilaqua; "Da ··A. Voz do Mar·• - Acabamos de 
representação da herança pelo inven- receber o n.º lfi2, correspondente ao 
tariante", Francisco Morato; ''Direi- mê.c; de abril, des.c:;a importante publi
to público'', A. de sa1npáio Dória: cação especializada, que se edita no 
"Al::i·umas sugestões para a reforma Rio de Janeiro sob os auspicies da 
dri. legü;Iacão judiciária civil .. , Spen- "Confederacão Geral dos Pescado
cer Vampré: "A responMbilidade das res do Brasil". 

OUTROS GENEROS 
Bacalháo ,barrica) 
Xarque (arroba.J 
An·oz de Luxo 1saco) 
~rroz comum <s~co) 
Aç-ucar (saco) 
Cebôln <caixa) 
Calé (saco/ 

pessôas. naturais e jurídicas por átos A me.<.;ma revista traz na capa de 
de seu') prepostos _ o artigo 1.s23 do agora, um magnifico aspecto da Baln 
codigo civil". Valdemar Ferreira; "As dn Traição. neste Estado, encerrando 
catedras de direito público argenti- no texto, variada materia sõbre as
no", Salvador M. Dana Montano: ';E! .suntos de sua especialização. Hornrio das sôpas e trens q1 

~r~·ga~:ü;~ ~~~~~ió~ d~co;:~!?,~-~~1= _''Mundiffl" ~ Re~ebemos _ o n.~ 17 t!mc;p::i:l~o c~~>i~a~n.~~~~~1~1 ~~: 
mundo L. Fernandez; "O artigo 9 do dessa rev!sta filatélica, órgao oficial os diversos centros produtor<'S e 
codig"O civil em face do artigo 108 da d';' Mund1.ªl Clube e q~e -se publícn triais dêsle e de outros &;lado 
Constituição de 34 ,,. tese, Antonic:i ,nesta c3:pita_l:_sob a dheçao do sr. A SOPAS 
Migue) Leão Bruno, com prefácio de IP. de Figueuedo. Localidade: Chegada: Pr 
Honório Monteiro, "Oração do para- - Campina Grande - 14 horas -
nlnfo a turma de bac~areis de 1937". r \R \ 0 ANJVERS \RIO DA CASA ras do dia se 
Jorge Americano; "Discurso do ora- , 1 

' 
1 1 G1tn.rabira - 10 hora~ - 14 h 

dor da turma", Ricardo Vagner; Se AZUL vieram 2·º.ºº camisas de jersei IL'lbaJana - C,30 horns - 15 h 
póde ser inventariante O herdeiro que para, serem "end1das a pre~os de te- BanunrJl·as _ 10 horas _ 15 
promove a anulação do testamento clame (12SOOO). Rio Tii1l.o - 15,30 horns - 7 ho 

~~ ~~r:~~:ri~io;r1~:I~~~ê:~~~ªcfifi~ / Recife - 10 fiaras - 12 l~~:a:.r 
v_alor_ ela prova testemunhal na lnves-1 E s p Q R T E s 1 'J'trnNS 
t1_gaçau da paternidade, sua limita- Destino· 
çao"'. l?arece:es, Noé Azevêdo; Notas Cabedé~ a Nat,nl - segundas, 
dr. b1bhograf1a pelos professôres Spen- tas e se~tas _ Partida. ás 8 30 1' 
cet V,1mpré .. Jorge Americano, Vai- O " FELIP€A " VAI TREINAR chegactà á.s 20,30 horas. ' 
clemai Ferreira e Mota Filho. Nalal a cabedêlo - terçns, e. 

Hoje, tis 14 horas, no antigo campo e domingos _ .Partida ás 6 horas e 
.'.Jo Vasco da Gama. :\ avPni<la 1.0 de chegada ás 16 .. 31 horas . Relatorio da . Companhia de Segu

ros "Sul Amerzca Terrestres, Mariti-
1li_os e Acidentes: - "Oferecido pelo 
s1. Cnnuto Lucena, representante 
nesta cidade da Companhia de Segu
ros ··sul America Terrestres, Maríti
mos e· Acidentes", recebemos wn 
exemplar do 24.0 relatorio da mesma 
companhia, referente ao exercicio de 
193i 

Maio, haverá um treino dos nmadol'es Cabedêlo a Recife _ terçn.s, quintas 
que compõem os quadros do "FclipéL'l. e domlngos _ Partld:t ás 14 horas e 

O referido documento i.nsére uma 
demonstração gnal da atividade da 
~ireto1ia daquéln. empreza, no pertoªº em apreço. 

Boletim (la Seccão ele Estatistica do 
Açúcar e do Alcool: - Acaba de ser 
publlcado o boletim de informações 
dessa Secção, relativo á 1.ª qUinzena 
de maio do con·ente ano. 
. A citada pub1icação insére uma es

timattva da produção, exportação, es
toques e cotações do açúcar e do al
cool, no tocante á safra, atual. 

Do encarregado geral do Institut.o 
do Açúcar e do Alcool nesta cidade 
recebemos um exemplar do )nesm~ 
boletim. 

O PROGRAMA EDITORIAL DA 
LIVRARIA DO GLORO PARA 
1938 - O programa edit-0rial da Li
v-rarla do, Globo para. 1938, agóra di
vuli;ado, e um dos mais ousados e in
tere-:santes até hoje levados a efeito 
em nosso pais. • 

Esporte Clube". chegada á~ 21,30 horas. 
A GRANO!; CORRIDA DE BICICLE· R.ec:ile a Cat>t'ddo - segundas, 
TA DE CABEDf;LO A JOAO PESSOA <1t1:<rtas e se,tas - Partida ás 6 ho

Os ciclistas paraibanos estão anima
dos para djsputar o titulo de c:i.mpeão 
de ciclismo na próxima corricla do rtia 
12, cujo percw·so é de Cabcdêlo a João 
Pessôa, com 12 voltas na lagõa. 

Desde 1933 que vem se ren.lizando o 
campeonaOO de ciclismo entre nós. já 
tendo sido vitoriosos os esportisto.s 
Vamberto Botêlho, Roberto Stuckert, 
José Maria <Pineul, Antonio da Silva 
(Galêgo), e João Nunes de Oliveira 
e Estudante•. 

Para a corrida dêste ano já se a
cham inscritos os srs. Ptneu, Estudan
te, Galêgo, Moreira, Cicero, Abrahão. 
Pindobal. Bombeiro e Agenor. 

l'aS e ch<'gadn. ás t2.20 hora.e; 
Cabedl'lo et Nov:i Crm; 1diariamente) 

- Panida ás 15,15 horas e chega ás 
10,45 do dia seguinte. 

Nova CrU/. a Cah.:dt:lo <diariamente• 
- Portida ás 3.30 e chegada ás 10,4ó. 

Sl;RVIÇO ALltEO 
Fechnnwnt'> de ma.l::!.s: 
Daíflos flbnixo, o movlmento geraJ 

do seJ'Vl('CJ de tr('h11mento das malas 
de corresponü('ncln aérea na Repar
t.tcão Centr[\.1 cto...:: Correios e Telegrn.
f os desta capital. 

Para :1 EtU'opa, Ai::io., Africa e Oce
ania: á~ 13.30 IAir FranceJ. 

Domingo: 
Paa·;1. o Sul: < m,•nos Pernambuco) 

às 9 horas t Alr t~r:tnce). 
Para n Repúblic'a Argentina, l.Jnt-

1 

guii, Chile e Parn:!llál: ás 9 ho1·as 
FIQUE RICO! 350$000 habilitam V. (Ait· Francel. 
S. ao grande premio de SAO JOAO PRra ~Alai. Arrln Branca e Forta-

2.000 :000$000 le~~ !~-i!/~•;~~,.;t~r:t~~ Sul che-

TABELA DE CONTRATOS PARA A BANDA DE MUSICA 
DO 22º BATALHÃO DE CAÇADORES 

;_.:w1 c-1 Cahrdl lo n~: segunda:, e S<'X- de ;Ola 2(;()00 
tas-leira~ . \'i11do~ do Nortt-, nas I Vaquêta._ ou cour01 p~epare.doe 8*500 
1umtas t> rlommgos . Oolumblta e tantalite 10~00 L\~~:n:." 

1
l.111 opa: ós 13,30 <Condor 1 ~:~;

10 
de carn::lUba 8~~g 

"'ninln-(f'ir-n.: o~ dPmais produtos constam d:.~ 
P.lra o Hui: <menos Pernambuco) P:)Uta vnal. 

O.,; n horn.<.: t Conc!orJ João Pessõa, 4 de junho de 1938 
Para n ki'.'publlcn ArgPntlna. Ur11 ' 

guái, Chile e BoJ1vta: á.~ 9 llOl"élJ fJIS~RTORJ.!\ DO SF.RVICO DC 
«Condor). J·L,\"TAS TF.XTEI~ NO ESTAD(J 

OA PAR.\ill.\ - INFOR)IA 
NAVIOS F.~PERAllOS 

LOIDE BRASILEmo 

Para o Nott.f,: 

Cotação cl C' algodão - Pl..'los 15 ,,uilos 

Comandante Ripcr, espC'rodo no dia 
11 do coirente, ~aindo no mesmo dia 
com escala até Belfm 

8-6-1938 

Dr Campinn Grnndt>: 

)lercado FRACO 

Para o Sul: FJBRA LONGA <8<'t·idó) 
Pará, esperado no dia 9 do conen

te. saindo no mesmo dia com e'icala 
até Pol'to Alegre 

T:po 3 
Tipo 5 

42SOOO 
3HSOOO 

Campo!-. Sale!'>, espera.tio no dia 19 
do conente saindo no mrsmo dia 
com escala até Buenos Aires. 

FIBRA M/.:DIA <Serlfto) 

Tipo 3 

Algoctão rebenrfic1ac'lo - SrrL 
Algodão rebcnehclac!o Ma ta 
Linter ou re .. lduo ue plúlho 
Arroz desc:J.s('ado 
Açucar refinado de 1.• 
Açucar retm::i.do de 2 • 
Acucar triLurado 
Açucar cnstnl 
Açur-ar bruto sêco ou 3.0 játo 
Açutar bruto me Ja<lo 
Açucar de outrru: espectes 
Borracha de mangs.;etra. 
Rorracha de rnan lçóba 
Batatas nncionau 
Café em gríio 
car~ moído 

Por c~nto: 
Cóco 

Por quilo: 
Couros de boi, s(•cos salgados 
Couros de boi, ~écos espicha

dos 
Couros de bot, flàr de sa.l 
Couros verdea 
Couros de carneiro 
Cour~ de bode 
courtnhos de ou~raa eepeclea 

de ammats 
Por litro: 

Farinha de mandioca 
Ft'ijão mulat inht, 
Feijão mac .... 
F';lVfl 

1,or quilo: 
Fios dP >tl~odã.o 

Pol' litro: 
Mllho 
Oleo refinado <I• oement.e d.e 

algodão 

Tlµo 5 
41S90Q 
37$00, 

·~ai~~ 1 Ti:B3R~ cu~~~. <MAT~S). 

los de T1po 5 . l'. . . . .. 
40$000 
30~UUU 

De João PCSf.Óíl: 

~l<'H'ado Fra<·o 

FIBPA LONGA 1Scrtão1 

Tipo 3 45SOOO 
42$000 Tipo 5 

FIBRA MtDIA iS<'ridóJ 
AS 

Tino 3 
TiPo :i 

os de 
Est.ado FIBRA CURTA 'Mata.s) 

~ 1938 'Ilipo 3 
Tipo .5 

$450 
$300 De Redfr: 
$550 

MERC-\DO FRACO 

FIBnA LONGA ! St ridó> 

Tino :1 
Tipo 5 •.• 

FIBRA MÉDIA ISC'rtão) 

Tipo 3 "· 
Tipo 5 

4:!$..000 
39:,000 

408000 
37~000 

In:lltl:1 avel 
In:litt'ra.vel 

. 45$001 
42:;000 

38000 
2s9oo 
l<:::200 
lS!iOO 
1$4.'W 
1,:00 
s~ ... u 
S950 
$900 
$850 
S770 
M60 
M20 
S!\flO 

1$5CO 
1$ó00 
$200 

1$200 
2$000 

FIBRA CURTA !Matas) 

Tipo 3 38S001 
35~000 

25$000 

2$200 

3$500 
2S500 
1$500 
9$000 

10$000 

Tipo 5 

Dó Rio de JanC'lro: 

StOQUC 

MM·c:tdo Eslawl 

Dl~ponivel 

8 205 fardo.~ 

Cotação pelos 10 quilos. 

FIBRA LONGA <Seridó) 

Tipo 3 
4$600 Tipo 4 

- 43$500 
. . 43SOOO a 43s500 

,~ FIBRA MJ,;DlA <Sertão) 
~,00 
'400 Tipo 3 . 4tSOOO n 42SOOO 
$500 Tipo 5 . 38SOOO a 30~00 

1$400 CEARA' 

$250 ripo 3 Tnalternvel 
Tipo 5 lnalLeravtl 

1$500 Entre as obras QUC' serão editadas A Banda de m!.lsica tocando em fe:tas rcliglosns. no Corclo; por 
Pste ano pela. grande livraria de Por- hora . . . . . . . . . . . . , , .. , · · · · · · · · 200SOOO Oleo cru' de .. rnente d< al - FIBRA CURTA IM<Llas) 
to Alegre, de.~tacam-se as seguintes: Cada hora ou fração que exceder ... . 
··Olhai os Lirios do Campo", roman- Proci~são .................... , · , ·. · · · · · .. · · · · · · 
CP., de Ertco Verissimo; ·•sem olhos Para as tocatas em côro de tgrejns. per capita . . . . . . ..... 
<'tn. Gnza", romance, de Aldous Hmc-

1 

Batisadoo, casamentos, rectpçóes. etc .. devendo a bnndn compare-
lry, tradução do inglês de Miranda cer a um ponto precisamente fixado; não exce-rtente de duas 
Reis: "Roosevelt", biografia do atual horas .............. , .... · .... , · · · · · · :. 
nres\d(·nte do,; Estados Unidos, de o excedente de cada hora ou fração , . . . . . . . . . . , . , . 
Emil Ludwig: trn.dução de Limeira Passeatas <nR.o IJ)Olitlc.1s1. Ptc-nlcs. por duas hora" . 
TéJo: "Eça. de Queiroz e o Seculo Horn excedente ou fracão . 

Bailes: 
XIX", de Viana Moog, biografia do 
nutor de "A cidade e as Serras''; 
·· Um drama na Malasia". romance de 
Somcrset Maugham. tradução do ln- Terceto .. 

~~~ ~to:,~og~mJ1:o L~º:i!!~n:~n.pf~~= Quarteto . 
ducão do inglês de Antonio Barata; ~:r:tJº.: 

J au-Band : 

A Jnzz~band pari\ ibniles ce.rnaval~scO!; 
A Jazz-band para ba.tlec fam11Jarea ........... . 
A Banda pnra tocar no Teatro, recepção no SSAuào .. 
Sendo para comec;o e fim do espetaculo ou confere'lcJn . 

Festas: 

Em legar do lntetlor servi-:lo por ltnha-fcrrea 2 dias .. 
4 dias . 
6 dias 
8 dias ...... 

10 dias .. . . . . . 
Por grupo de 10 mush.•os para tocar em clubes ca.ntaval~scos por 

dia ......... ·· .. 

Toco.tus Ióra diJ Estado, terão contratos especial~. 

1503000 godã.o 
400SOOO Oleo de semente de mamona 

20l>()()O 

I 

Olc.'O ele semente de 01t1cíca 
Por quilo 

Past2. de seme-.ate de algodão 
300$000 Po,· qwlo. 
100$000 Rospas de sóla. polida 
300~000 Raspas de sóla envet ntzo.da 
JOOSOOO J semente de algodão 

1 

Semente de ma.mona 
Semente de 0Jt1C1ca 
Trcic!os de algoclíl.o 

18otooo Tacões ou quodtu de IWlJM 

1$000 
U500 Tlpo ~ . Inalteravel 
4$000 Tipo 5 .. Inalt.eravPI 

$260 PAULISTA 

38000 Tipo 3 . . . . .. .. .. . . Inalteravel 
3~7Íl0 1 Tipo 5 . 35SOOO a ~5S500 
$220 -
$250 \ 'a lór(', rm ouro para e'Cporta('ão: 

mgg I Libra . 878040 
0(JJur l 7~liOU 

240SOOO 
30MUOO 
360$000 
~--__,..,_ ~ 

SEVERINO CORDEIRO ' 
1 :500$000 1 

1 ·000SOOO 
300SOOO 1 

400,:;QOO 

AD VOGADO 

8001DOO 
1 :600SOOO 1 
2 :400$000 
3 :200$000 1 
4:000$000 

1 

Aceita causas civeis, comerc1a1s e criminais nesta 1 

capital e no interior do Estado 1 

Residencia: Avenida Tiradcn tes, 2G6 
J oão Pessôa 

1 

1 :200$000 l\ __________ -.... _ .. -.... __ .. -.... _ .. ___ ,. ___________ .,_,_,._ .. ,._ .. ___ ,. ___ .. ___ ..,_.,_..,_ .. -....... , 

"Três Titãs", blogralia. de Miguel 
Angelo, Rembrandt e Beethoven, de 
Emil Ludwig: tradução de Erico Ve
risslmo; "Felicidade", contos de Ka
therine Mansfield, tradução do in
glés de Erice Vcrisstmo; ''O Tirano 
dos Andes", biografia do genf!ral Juan 
Vicente Góme-z, ditador da Venezuéla, 
de Thomas Rourke, tradução do in-
1-.::lês de Hamilcar de Garcia: "A Ci
<·ncia Quebra o Monopolio", documen
túrio de Anton Zischkn, trnducão do 
alemão de Marina Guac;:pari: "A Ar
te de Pensar", psicolo1?ia, do abnde 
Ernost Dimnet, trnducão do inglPS 
dr Oscar Mende_..; "Odisséia. de um 
Médico Americano", autobiolll'nfla., de 
Vítor Helser, tradução do inglês de 
Pt•pita de Leão; "As Artes", história 
d& nrlt's, de H. W. Van Loon, tra
dução do Inglês de Marina Guaspart; 
··Nove Histórias TranqUilas" , de Tel
mo Vcrgára. livro de contos; "Mole
quP", novéln, de Atos Damaceno Fer
reira; ·· A Lutn rontra a morte", do
cument.ó.rlo, de Paul Kntif, traducão 
do in~t,•s de Marque~ RPbelo; "Vla
gP.in á Aurora. do Mu"lfrt', ciência ao 
olcrmce de todos, de Erlco Vf'rl!\Slmo: 
"0 Cume cios Ventos que Uivam'\ 

Obae.rvações: - Para os mllltares do B C., os contratos ler:í.o 50 por 
cento de abatimento. 

As despês&.6 de transporte e o.llmenta~ão correrão por conta do eon. 
tratante ou de quem o representar. o contratante ao efetuar o contra.to, fico. 
obiiRà.do o. entrar 11.nediatamente com 60 por cento elo contrato P o restante 

Joil.o Pes,oa, 7 de Junho de 1938 . 

O R RI S BARBOSA 
ADVOGADO 

& UA DUQUE OI! CAll: I AS, S!f 

na vcspero. d&. salda da. banda ou orquestra. 1 

llfvtrlDo Oomea Ptrelra - 2.' Tenente. '--------------------------· 



I"" 8 li JO,\Q l'ESSO.\ - Sc~ta kira, 10 de junho de 1938 ' _____ , ____ ...:.;,.:..........:---------------=------------ ----------o. -
" D E Z E S S E T E 11 , 

ULTIMA HORA LOPES DA SILV.\ 

•tar~~;f:n~~l~~~~.ro:,~~~~n~1a5;·i[~~~n~r:~ ! ~: .~~t~t: (l~es.r~~~~·~e~~.~~":;L qc:~,~~~~ 
rlefinith•a, no com·rilo (lo mundo in- de~ Barros, cujo e~tilo é C'lal'O e sobrio, ( D Ü P A Í S E 
!:~c_ct~~~lecº~

1
; 11:~~s <1~f/::f11

~!s u';!;~t~= / :~~~0~\~';t~.:~s:1~!:. !~r~~~~~dee~s, e'~; \'JA.J A HOJE PARA <\ Bt\r_\ O '.'JOVO 
r;f,. quC' rcci'uer cultura e probidade defeitos . COM \NUAN'l' E D.-\ 6," llEGlAO 

ESTRANGEIRO) 
nando Costa, titular da pasta. da A~Ti- no ele,;adot\ uma lata <'Om gawlína, 
cultura. co,wocou hoje mah uma re- eêra e outros matcl'iais necessários ao 
união dos representantes das ,mprêsas l ~e1·vi('o. Aconteceu C'air um.1, ponta dr lilt'l'âria , o saudoso f'"Cl'ito,· p~ulista j :\. primeira persona.grm imaginária, 1 MfLJ'l'AC:. 

()('l1J>o11, nalmcntc, r de modo bnlhan- - Jnnôca - unico aliás de todo o 
ü~ imn, o primcirn t>osto Foi um I lhrn. c~tá bem desenhada. e d('ixa-nos R~~· 9 l. ~._:\'.) - A_ bort:1o do '.'lla
mt'~lrc . Um arlifirc que,_ i11felizmcn- a certeza da possibilidade de sua exis-1 nag~ &~gu1ra, amanha,.corn dt'!)hno a 
te, durantl' largo tempo, nao c>nconlrouJ tcnC'ia, pois o rQmanC'is1a deu-lhe a Saha(lo1, o coron{'l R~n.'liQ _Paq ~e_l, 
rh•ais e• muito Ul{'IIOS disC'ipulos. Mor- 1 justa importa.ncia que, em verdade, novo <'oma.mlalll(" da 6, Re,da.o M1h
to, qo:rndo aimla tan1o J,od('ria produ- 1 uma nw~ti<.·a poderia ter na surprceu- la~ com <;ete

8
naq: el~ capi!al. . 

1~:t!~~l!u:ue~t~:ªdo c!:;;!!~t: J!mpr:~ 1 ~!i~~roa ~~::nt:ª €'~;~~!~~· 0 
que deu 

ço d~!;e combnstivel. j Morreu ca.1·honizado o 01>r>rál'io Cer-
Ficou re~oh·iclo que cada represcu-

1 

nardino Carfos c'a Silva, ficando gra
lanle redigh:~e uma represe.nla(jáo ao vemenle feridos outros oois. 
prP!.ld<"nte Get.lÍlio Vargas, a qual sPrã. • -

; li),~ll~:~l'ii':~:~:;::~!º r~:~:~;i~~!;ª1~gºo r~~ ! ~;n~~ ... ~~ss~\~róri!~ grandioso f'pisodio I mit· :
0
:~

0
;..: icio e:;: :eu~~~;~. vai assu-

um c.·ullor á a}tura do magnifico ta-
1 

Eu~es ~arros ~ UI"? .csCl'itor á, parte 1 \ COTAÇÃO CA.l'\1BI.\L 

entregue a s. e,cia. pelo ministro Fer- . ENCONTRADO O CORPO DO ;\JE-
nando Costa. 1 NOR CASH JUNIOR 

lrnto quc se_ fora: : . . da~ 1gr~Ju~has. hterana~. Conf~a cm RiO, 9 (A U~lti.O) _ 0 Hanco do 
A~o1·a, apos vana~ h~·J~tal)va.., de seu ,·alor mtrmseco, Nao anseia por Bra"il operou hoje eom a seguinte co-

1::~t·r1ton•s ~m 1·ch~,o. dcsc~o~os de ~- <'l<'l~·ios. nem aspira o ambient.e p~o~o- tac:::io: libra.' R7SI60: dóla~·. 17S600· 
vança1· na. c~fera e.m que SeLubal bn- ' col~r e parado dos ceuaculos hteyar1os. franco, S-1:lO e lira. S929. A i;-r.tma «~ 

REGULAD\ A EXP ULSJ\0 DE ES- ;\UAMI, 9 IA. N.) - Acaba d<' ~("r 
TRANGEIROS DO PAiS c.•ncontrado o corpo do menor Cash 

Junior, ra1)bdo pelos ''gangstcrs" no 
dia 28 de maio proximo findo. 

~ .. ~~~~cs~t:~~~g:~::sn!ut.~!t~:~·o~c cr)~ 1 ~:~oº::~:~ ·:::;::e~n;o::~!~~r a apa- ouro fino foi cota.d_: a 2%500. 

,fowutivcl. mcrito . . _ .. 1 Não obstante, "Dezessete'' vencerá.! Ei\tPOSt-:OU-SE NA CHEFIA DO GA-

RIO, 9 U\ UNlAO) - O prrsidente 
Getúlio \"argas assinou, ontem, um 
dec1·cto regulando a expul!,ã.o de es
trangeiros do território nacional. 

PARA C0~1BATER AOS RAPTORp; 
OE CRIANÇAS 

('.011hct·ia. atraves entus,asla crom('a, rio em tol'las as bôas bibliotecas . RA 
0 e~cr1tor no_rLlsta, ~li{' o Rio .·'ªj E ha de tornar-se um livro obl"igato-1 BJN1-;'JE no MINISTRO DA Gl!ER-

;~e 1\!e~:~~:s e~o~~bud~ue~'!.!1e~·o!~:d~; 1 r Do "Diál'io Carioca", do Rio) . RfO. !J Lo\ .UNIÃO) _ 0 coronel 

O á to elo Chefe da Nação de modo 
11e11.h1101 siguifil.'a res~ri4:á.o ~ hospila
lidadf' br,t.si1eira, visanrlo unicamente 
retirar do 11o~so convívio estrangeiros 
indesejaveis. 

WASHINGTON, 9 IA. N.) - /). Ca
mara, aprovou, hojc. o <'rédito de du
zentos miJ dólares para custear as des
pêsas com a caça aos raptores de cri
anças. , ·<'rsos. surpreendeu os meios literarios C~m·obert Pcrc1~~, da Costa pa.::;~ou ao 

com seu li\'ro l'ecem-aparccido ('Oroncl Ah·aro l• 1uza ~ _e:,..errac10. ~o 
Eudes Barros foi fidelissímo no es- cargo de chefe do Gabinete do mm1s-

PARA A CO~IISSAO DO 
)ltND10 

SALARIO 
EM ERUPÇAO CONSTANTE O \ 'CL

CAO MANYON truturar o movimento que engrandece •ro da Guerra. 
nossa história , dando os C'Ontornos pre
<'isos á,; figuras mal'cantes de José 
i\.Jal'lins. Fl'Ci CaneC'a, Domingos Ro
ma e tantos outros vultos que resplen
deram no episodio luminoso de nossa 
inquietude pról independencia da pá
tria 

O cnrêdo a1noroso. que reflúe nas 
pa:ina<s de seu livro, Eudes Barros o 
conclnziu com inconfundivcl pericia, 
através o-; meandros do relato da cons
pirac:ão politica e do estudo seguro 
Icito de aspectos e cost umcs da Para
iha e Pernambuco, á épora da J'eYo
lm•ão de 1817 . 

O \U~tEl'i'fO 00 PREÇO DA GASO
LlN/\ 
CIO. n ( /\. N.) - O ministro Fer-

LIMITES I~TER
lVI UNI CIP AIS 

RIO, 9 í A UXIAO) - O Siudfoato 
tlo~; Jornalista.s Profissionais elegeu 
hoJe o'~ seus vog.lis pai-$1.. a comissão do 
!õ:::tlário mínimo. 

AS llLIMINATóRIAS D.~ PROVA 
"TRAIIIPOLUl 00 OIADO" 

'UO, 9 L\. :'\.) - Estão-se realizan
do, na Gá, ea, as eliminatórias para a 
scn~cional prova ·'Trampolim do 
Diabo". a realizar-se no próximo clo
mingo. 

O ,•olante italiano PintaCuda fez o 
circnito em 7'52"2. 

MA~ILH4. (Filipinas), 9 (A. N.) -
As autorida,(les desta capítal procuram 
inutilmente serenar a popula(ão nati
va que se acha prés:a ele terror diante 
das erupçÕ('S constantes do vulcão 1\ta
nyon. 

A conlusão t("m-se C!5tabeleddo des
de que o )1anyon começou a lançar 
grande quantidade de lava incandes
cente acompanhada de espessa. colu
na. de fumo. 

Dorinha infunde simpatia. enquanto 
as atitudes calculadas de Bento Josi, 

1 

Um telegrama de congratu
lações do secretário geral 
do Consêlho Nacional de 
Geografía ao interventor 

l Argemiro de Figueirêdo 

FALECEU, E,11 PARIS, O QUll\UCO 
ANDRll' BER'l'HE LOP 

l~~f~:gA NO EOIFICIO DA Sl'L PARIS. 9 (A. N.J - \'em de falecer, 
nesta capital. o químico francês ,\n-

RlO. !) (,\, N.) - ,;criticou-se esta. dré Ber~he Lop. _ . _ 

JsAJBAM TODosJ 
rtlc~mo uma observacão supel'fi-

1·ial dvs insétos comluz a curio
osos resultados Existe na Nova
<'alrdouia um pequeno inséto que 
km a mania hereditaria de exc
c·utar movimentos singulares nas 
folhas de bananeiras Fazendo da 
<'abeça pião, êle gira, descrevendo 
drC'unferencias rapidas . De quan
do em quando para, retomando o 
, oll rio cm seguida. A escala ma-
1.rmá tira adulada é esta: seis vol
t:.ifi. c,ccutadas no sentido do mo
, inwnt.o dos ponteiros de um re
logio. uma parada; seis ,•olt.as no 
"'rntiflO contrario, uma parada; 
"in<'o ,·ollas no primeiro sentido; 
uma pamda : cinco voltas no se
~ utido ~entido, uma parada ; qua
tro ,·oltas no primeiro, uma para
<la: quatt'o voltas no segundo. uma 
pa.rada: e assim sucessivamente: 
tn;"i \'Oltas nos dois sentidos, duas 
vollns nos doi!ó. sentidos, e uma 
rnlta no.;; dois sentidos, wna pal'a
da sempre, sendo que a.pós a úl
tima ,·oHa cm sentido C'oufraiio. a 
!mobifülade é c~mpleta 

O l.(a.hinê>tf' atual. prc-.idido pelo 
,r. t :cl ou:1nl ll.lladkr, é o 106." da 
'l'c1'r·cira ftpplJhli('a fraucf"sa, in
cluirlo.., os que funciona,·a m por 
uca<.;ião d:-- diver,..a"i eleições de 
mn•o:,; l)n.•-,iden tcs da República 
r <(I'<' estes mantivrram em nú
mrro tlr 7. 8". porém. se excluem 
i•,sr.., 7 ,:;abinêtf-;, serão 9H os mi
ni,tt•rio.., que têm =-overnado a 
l1'n.nt.:t. a partir e](' 187I. A mé
dia da long{'vidadC' ministerial dos 
'13 gahinête~ que prcccd("1·am o a
tual foi de 8 mêses e 6 dia<s. O 
gabinê ((' menos dul'adouro foi o 
do ... r. Bouisson que permaneceu 
'1 dia., ( 1 a 4 de junho de 1935) . 
~) dC' maior duratáo foi o de Wal
•lrl .. -Hou~cau, <'om 3 anos menos 
lfi di.i, ri~ tlc junho de 1899 a 7 
dr junho tJ(' l!l02) Houve mi-
111!-tlt'rio-. l'JUC não exerceram efeti
,atnC'n1l' o poder, por não terem 
nbtillo a ,·oufia.n<:a. do parlamento: 
ltnchrbonct, t"tn novembro-dezem
h1·0 de 1877. Ribot em junho de 
MM, Fran.ça.is-:\1arsal em junho 
111" 19'.Z-1, Clrn,.utemps em fevereiro
man~o dC' 1930 e Bouisson em ju-
11ho clr 1!131: cinco ao todo. 

FicamO"' <'.al\'OS de,•ido a aC'âo 
<1(' uma toxina sôbre o nosso bU.t
bo pilo-.n. Essa. toxina, designada 
pelo nome de ·· tricotoxina'', en
C'on t r~t-sc no ar re'3pirado. Se os 
Jl111mõl.'~ expelem êsse veneno, a 
cabeleira é, conservada; mas, se, 
ao contrario, êles retém a toxina 
t' esta passa. ao sangue, nossos <'a
bêlos c!-tão "fritos.. A maldita 
Lo'iina não é ilusória, pois que um 
haC'tcriologista americano declara 
lê-b. isolado e que, injetada. em 
cohaias e coêlhos, raspou-lhes os 
pêlos. Esse cientista dá uma in
l<'rts!-iant.e explicação da. inferiori
dade relativa do sexo forte no pon
to de ,·ista capilar: tendo uma 
rc~piração sobretudo abdominal, o 
homem não '"e,•acúa" os alveolos 
do., ",1."US pulmões; de sorte que es
tacionando ai o ar, a ·•tricotoxina·· 
,1cwnulapse; a mulher. ao <'ontra
rlo, sendo de respira('ii.o lombar, 
,·entila larg-ament(' º"' "it"U,; pul

tnit~'-

madrugada, ,·iolenio incendio no edi- O extinto, que goza\'a, nao so na 
fício da Sul América Capitalização. 1 Franca, mas e'!.1 toda a Europa, d«-

De conformidade com o decréto do 
sr. Presidente da República, determi

>\caba<la a limpêsa do edifíeio, três gra~de reputac:ao. falec(" aos 76 anos 
operários tl'ouxuam do sé timo andar, de idade. 

nando a ceJebração de limites entre os 
municipios de todos os Estados da Fe
deracão. o interventor Argemiro de R 
Figueirêdo tomou imediatas providên E G I s T o 
cias nêsse sentido. junto aos prefeitos 

À CôRTE DE HAIA DECIDI• mmicipais. 
1
.tel).ddo, já a mtaioria ~os F.··~• ,. 

1 
\:SOS HOJE: _ A senhorita Diva de Medeiros 

..., Q CHACQ mPsmos rea 1za o os respec 1vos acor- LI,. , Cunha, filha do sr. Godofrêdo Cunha, 
RA' A QUIESTAO D do~o~~v;;~:J~~;do-se com o Chefe do A seni1orita Benedita. Feitosa Ra- 1 iesidente em Patos 

Bl1E~O~ AIRES. !:i IA UNlAO) - Govêrno pelo rápido andamento com mos. aluna da Academia de Comei- - A sra Juvma de ArauJo Costª• 
Sabe-se que, salvo modificação incs- que se vém processando os trabalhos. ele "Epitacio Pcssôa" e. filha ~o sr e!:>pôsa do sr. Liudolfo Nunes da Cos• 
1>e1·ada. a Co:1fe1·encia tle Paz do o dr. Cristovão Leite de Castro. se-- Manuel Feitosa Ramos, Já falecido. ta comerciante nésta praça. 
f'haro dará por eneeri-ados os seus cretário geral do Consélho Nacional - A senhorita Antonia B. da _Sil - Sr. Abilio Dantas; - TranscoiTe, 
ltabalhos. recpnhP.eendo qu ~. em vist'l I ue Geogn1fia. transmitiu a s. excla. , va, filha do sr. Manuel B. da Silva, l~oje, o aniversário natalicio do sr 

· 1 d · ·ct d Abilio Dantas, chefe da importante 
~
1! :~t~c~~ iti~~::si;;::~:/;1!,~~~-~:!1

• ~in~~.p:c~iu~~~~s~c:,u~i~~\.a~~~iªJ~!~t~~ ! re::_dPft~r;e~!iJê ~a \:osta Leal,_ es- firma~ exportadõra de algodão Ablho 
o caso do Chaco ficará, então afé- nêgro. ilu.stre secretário da Agriculto- 1 pó::;o. do sr Josê L!al da Fonseca, Dent~. -~ Cia. 

1
~ésta p~aç~ ·t 

to á. Córte Internacional de Haia . ra do Estado: c.omerciante em Ala..goa Nova. Poi_ .esse mo 1"C?· sera, e. cei 0, 0 
_ __ _ _ ____ "Rio. 7 _ Dr Argemiro de Fi.guei- _ A ~enhorita Terêza Moreira. f!- natahciante, m:.nto cumpnmcntado 

rêdo - Interventor Federal - Paratba lha da sra. Rosa Morejra do Nasci- pelas suas ~elaçoes ~e am1~ade. · O PROBUMA DA SIDERUR· 
\ GIA NACIONAL 

aio D - tA UNIAO• - Sob íl, 

11n·s·rlC't1"Ü' rlo minisLro Souc;n Co.::;i.a 
1euniu-se. hoJe. mais uma yez. o Cmi
selho Tfrmco ele Economm e l',inan-

_ Jorio Pessõa ...,..._ Informado da assi- mento, res.ic!ente nésta capital. - C? menmo Ram1Ison. ~ilho do_ .sr 
natnra dos acõrdos entre a maioria das __ o :~r José Fernandes da Costa. Abela1do Machado, comerciante nesta 
Prf>feit.uras. para a solu~ão definit.iv~. comerciante cm Araçá. 1 praça. . - . . . 
da . ., ourstõe::: de divisas i.nter-mumti- __ A senho.rita Maria de LourdP~ -:- A n~~n.1~1.a Jandua .. hJha do SI 
pais. congratulo-mP com v. excia. por Carvalho, profe.ssôra diplomada pelo Joa~ Feueua Alves, 1es1dente cm 
tão expressivo acontecimento, conse- Colêgio de N s. das Neves. e filha Sape. 

ci~!~~~ê;;~: J::cto.1e~n~iJ~·:~~~~\l~~u;~: ~i~ ~~ ~;~~~~~u~! ~~~~\~~i ~~l~~!º~!: V1AJANTES : 
cas 

F0i nmebmenlf> debatido o probi'!-
1ua cln s1cierurgia nacional. sPndo coF
~E-í11da n palavra ao ron:-.elhciro Pi-
1rs elo H.io qt;e fez jucUciosos comc.,n
t~no ... f'\11 tOn:.o rio a.s.<:.unto 

t~ ressonancia, sendo de JusUça ~cs- pital 
h1car a atua('ãO esclarecida e dedica- - A senhorita Marlu<!e Soares de 
ãa do dr. Lauro Montenegro. Sanda- Pinho, filh:t do H Valfrédo Soares 
tões respeitosas .. - Cristovão Lc>1l~ de de Pinho, empregado da Imprens:'I 
Castro, secretário geral do Conselho Oficial. 
Nacional de Geogra{ia" - A m1>nin::i. Vanalda. filha do sr 

---------------------------- Bernldo de Oliveira. Jmpregado da 

REATÁ RAM-SE-. AS NEGOCIÁ• Im_!:r~
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:r.°f:.:i~1üa de AraúJo Costa, 
espôsa do sr. Antonio da Costa, co-

.. ,,0- ES ENTRE os SUDEA TAS merciante em Mulung'i1. 
\ , J _ - O sr. Roben•al de Arruda Lima, 

comerciante em Aroeiras. 

E O G O V Ê R N O e H E e O - A sra. Paulina Pereira Gomes. 
espõsa do sr. José Tolen tino Pereira 
Gomes, residente em Pedras de Fõgo 

O t ,1 · f f c!iplomáticos prenunciam uma g1 .. ave 
s en en"1men !IS &n re o/ <i;ise P,olitica nésses próxin.10S '.Jumze 

i ::r. HEnlein e o "premier" f;!s~ ~~v1~~1oªse i!~v:i1~~~T~~-1açoes en-

Hcdz~ serão mantidos em qS'o d:t~~~~~~· t:;ti~am;;~· r~t~~ndi 
rigoroso si1;ilo ~~t:~~t~r::~~et;~.,k~ªs·t:iq~~

1
:~~n~~ 

1~!~ 

- A menina Oarmen, filha do sr 
Al'iel ele Farias, encarregado da Sec
C'áo de "clichérie'• désta fôlha. 

- O menino Carlos. filho do nosso 
amigo sr. JO$é Augusto Roméro, fun
cionário da lnspetoría de Obras Con
tras as Sêcas nêste Estado 

PRAGA. !) r .\ UNIAO) - RP:rtaram- véra pressão cont.ra o govêrno .. tendo 
se :1s negociações entre os sudétas ale- de lado o ~r. Henlein. que couta com 
rnães e o p1·emier' H::idza f1 bôa vontade dos minoristas e com 

S;.1be-"e que o ~r. HerJein expóz ao a "torcida·· elo Terceiro Reich 
chefe ('lo gc1vêrno cl.éco. As l'ei\'indica-
çóf'!- das minorias 

- A menina Maria, filha do sr 
Eloi Farias, comerciante em Bana
nf>iras. 

- O ~r Zacaríõ.s Gomes de Andrft
de comerciante em Serra do Cuité. 

Per enc,1ua1lto será n;:int icio ::Jgoroso 
igilo em tôrno dn.s ni:-gocin('i.>es. 

"'E~SI\ F:L :\IELHoR . .\ N . .\ SJTUA
C:,O ll'iTER'1A D.\ CP.ECOSLO
\ AQt:a. 
FRAGA. 9 1 A UNIAOJ - f\;o trans-

AL TERAÇõES NO CO
MANDO DA ESQUADRA 

nu·so do dia de hoje. registou-se sen
sível melhora na situação interna do 
pais. RIO. 9 1 A UNIAOJ - O presidente l Os capitães-tenentes Armando Jun-

Atribúf'-_se _Psse fato ~o reatamento Getúlio Vorga~ despachou c·om o Mi- queira Ferreira e Roberto Go11ralves 

~~~01:r,~~lUCOES entre O governo e as 1 ~~t!~n~~b~a:1~n=~a~·Ce~ta~~~l~~d0idJ! 

1 

~~~r:. ~:;~n OS 1;~r!d~~ f~~~Ji~;~n; 

1 
Esquad1·a chefe de máqtúnas do contra - torpedei-

o GO\'.i::R. 'O Cl}L:C?., C..:ONSIOtRA Déssc modo. 0 Chefe da Nação as:;i- ro Rio Gra~dc do Norte. 
PP.ECJPIT;\OA~ AS NOTl~!AS. DA nou decrétos desigm:mdo para constl- Das. funçoes de instru~r ~a ~scola 
~_ROF.'.ROGACAO D~ :SER\IÇO I tuir O Estado Maior do comando da ··Aln111·ante. ~andenkolk foi d1spen
,,ILJT.\R ORRJGAToRIO . flotilha de submarinos os co.pítães-te- sado ~ cap1tao--~enente Adalberto de 

PRAGA, 9 tA UNIAO) -: E:1lreY1s- nenies Mario Pinto de Olivrira e Lu- Barr~s ~unes. sendc:> _ nomeado par.a 
taclo pela imprensa._ o pre~1d.ente Be- cio Martins de Meirà. e O intendente ;~1bst1tu1-Jo (_! capitao-tenent.e Jo;:.e 
"C'S clecla~ou que sao prcc1p1ladas as naval Renato Brito Gomes. .. -ª~hado Pav.ao 

:~ºr\;~l~a cg~~/f~~~c:são ~~ d~te~~~~ t~~~~ j . Para os cargos de encflrref.mdo de ar- rrt~~d~ô~~:Uv~fs~!~1sa.'!fis :~sn;~~~çi:; 
onos do serviço militar obrigatório. 1 t1lharia. encarre_gado _do mat.erial e cie imediato do monitor "Parnaíba'' e 

Por enqu11nto. afirmou o sr. Eclouard · ~~efe das m_úqumo.~ no eucoura.ç~~o ,omandan~e rio rebocador ~1_!111.iz Fl'ei-
1 Bene8. êsse as~unto está senjo estuda~ 1 sao P~ulo foram nomeados,. respect1- rc, .respect1vramente, o cap1tao-tenente 
do com·enientemente. 

1
1 vamente, o capitão de con•eta Argui- Jo.sP, Machado Pavão. capitão de cor- , 
medes Bol.élho Pires, capitão-tenente vêta Arquimedes Botêlho e capitãô-

Dr. Orlando Sliéble: - Passageiro 
do Oceania, que aportou ontem em 
Recife, regressou a esta capital o dr. 
Orlando Stieble: diretôr da Fábrica 
de Cimento Portland da Paraíba. que 
.5e enconw·ava ha mais de um més no 
sul do País, tratando de assuntos li
gado3 aos interesses da importante fir
ma Dolabéla Portêla . 

Ontem. á tarde. s. s. esteve no Pala
cio da Redenção. em visita de cumpri
mentos ao interventor Argcmiro de 
Fitgueiredo. com quem se demorou em 
cordial palestra. 

- Seguiu ontem, a Recife, a fim de 
tomar passagem a bordo do Arlanza, 
com destino ao Rio de Janeiro, a srtn 
Nadir Coutinho, enfermeira-chefe da 
Direto1ia de Saúde Püblica do Estado 
que deverã se demorar por espaço de 
um mês na metrópole do país. 

Sr. Manuel Dantas Ferreira Roclto 
- Vindo de Antenor Navarro. encon
Lra-se nê~ta capital, o sr Manuel 
Dantas Feneira Rocha , proprietário e 
fazendeiro n::i.quéla cidade. 

S. s. que ontem esteve no Palácio 
da Redencâo conferenciando com o 
<.r. Interventor Federal. regressa, ho
.1e. ao centro de suas atividades. 

CAS.\MENTOS: 
Realizou-se. ontem. nesta capital o 

enlace matrimonial da senhorlta Euni .. 
cr de Moura Machado. filha do sr. Ju
venal Machado, do nosso comércio e o 
-:r Petrarca Grisi, comerciante nésta 
prrt('a 

Os atos civil e religioso. que tiveram 
lugar á rua 13 de Maio, residência do 
pai da noiva, fôram celebrados pelo 
dr. Sizenando de Oliveira. secretariado 
pelo escrivão Sebastião Bastos. e mon
c:enhor Manuel de Almeida. Vigá1;0 de 
Lourdes. 
Serviram de paraninfos. por parte da 

noiva. no civil. o sr. Abelardo MachB
do e senhora, e no 1·eligioso, o sr. Jo
&é Cavalcantl e esposa; por parte elo 
noívo. no civil, o sr. Braz Grisi e se
nhora, e no relig1oso, o sr. Dante Gri
sl e esposa. 

Farmácia de plantão 
Está de plantão, hoje. a Fa.r

mácia Central, a rua Duque de 
Caxias. 

PRENUN('JA.-SE UMA CRISE POLI- Osvuldo. Co1;ta Pederneiras e capitão I tenente Osvaldo da Costa Pederneiras. 

1 

TJCA X.\ CHECOSLOVAQUIA. de fragata Manuel Ferreira Neto, sen- 1 O capitão-tenente Norton de M::i.ria 
DENTRO DOS PRóXI1"10S QUIN- , do designado o ca.pitão de ron1êta . Boietaux foi designado paro o posto ele 

~~A~1.\} il\ UNTÃOi Os mPiQ. ~!i~l:c~~il;:~1~~\:a~~~~mfi~;·ol\-J;/!~i~~ 1~~~1~~!~ do contra-torpedeh·o Santa 1 ____________ _.; 
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D 1 T 1 s 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO !Mendes de Freitas e Moisés Apolonio 

DA PARAtBA - EDITAL - A Jw1t~ de Barros 
Comercial do Es t.ndo da P ~raíba faz De M . P . de Amorim . Campin a 
pUblico que durante o més de reverei - Grande . Os sacias Manuel Pedro de 
ro de 1938 foi o !-õeguinle o movimento Amorim e José Elelmino de Amorim 
de sua Secretaria dissolveram a firma . ficando responsa-

ve1 pelo ativo e passivo social o sr 
CONTRATO Manuel Pedro de Amorim 

De Dante Zacarn. & Cia . Joüo Pes-
Dc Josué Sobreira & Cta . Campina sôa . Dissolvf>ram a firma ficando res-

Grandc Capital 50 :000$000 Sacio::. pcmsavel pelo ativo e passivo da firma 
solidarias Josué Sobreira de; Carve. - ora dissolvida o sr . Dante Zacara . 
lho com 25:000SOOO e João Nunes dc-
Figucirêdo com 25 :000~000 Genero do ALTERAÇÃO DE CONTRATO 
comércio Miudezas e perfumarias. 
Epoca do balanço . Janeiro . Duraçfi o f De Jo~e Lima . & Cia _ João Pessôa 
dCl contrat_o .. Indeterminado .. RegL,;-

1

, O socio ~osé Feh_zardo .da. Silya. passou 
traram a firma . a se assmor Jose Lima da Silva, para 

De Renato Vanderlci & Cia . João fins comerc1au; e reduziu o capital pa
f 'essôa . Capi tal 15 :000$000. Socios so- ra 9 ;OOOSOOO . 
lldnrlos : Renato dos Guimarães Van- De Grisi Faraco & C1a João Pes
derlci com 7 :500$000 e João Quir.in.? 1 sóa_. Retiraram-se os socios Braz 

~~~iio COI~C~~~~~~~~~~-es G:n~~~t:o p~~.= ~~~~~ngo
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so~t~siM~rroet;~l~~~O G;~si~s!t= 
pria . Epoca do balanço . 31 de dezem- nando Mano Grtc;I Faraco e admitin
bro Duração do contrato. Indetcrm1- do como socio <ie industria o sr . Do-
n~do . Regis trai-am a firma . l mingos A Grísi . 

REGISTRO DE FIRMA 

De R. Vanderlcl & CiJl. Lt<la Jafla 
Pc~sôa. Dissolveram a sociedade dan
:·se plena e geral quitação de con-

Dc Mendes & Barro5 João Pessóa 
01s~olv,.,rom J <.Of'ic-dn.rle- os ~ocios Luiz 

ARQUIVAMENTO E DOCUMENTOS 
DE SOCIEDADE COOPERATIVA 

A f'ARll'IHJ'. LA 1 ,a, ti! - ,., 
ai p ropi..,dadu ~as 1 ~rill.ba1 1 ~11 • 
no-mal!od<>< • a1 q\lolij,-::1,.. d., :1:1 

l~He orumo " d, Ob ,,1.11, r,1:~,c; 

avemcta Nego. situadM a praia deno
minada " Ponta dl-' Malo". distrito de 
Cabfidêlo. muntcipio de João Pef5úa 

O s detalhe:; tfrntcos (' dP1nab e::;c:la.
reciment os constam rio edi~:11 n (.' 2. p:.1-
blicodo no jorn al ohf'iiil .. -\ U:"'IA<Y' 
desta c.::1pitnl . t·m sua edlça i c:e 5 de 
Maio de 1938 

Administração do D0mi1.11i1 cl:J União 
em 5 de Maio de 1938 

Sabíno d~ Campo'-, C!¼:rivãu t't~l .trre
gado da adrniní:.trac5.o - Clai ,,- G 

cáo do predio entregando-o nas mes
mas c011dic;ões em que recel)er. O 
quanfum do 1:Jluguel sl'!rá recolhiô.o 
,1dPant0.damPnte, até o dia 5 de cada 
mf>s .na c,ilPtoria local_ A inob~er
vnnda de~a clausula importam llf' 
: rcisão do contrato, cabendo a União 
promovf'r a 1e.socupação do predio 
pr-los meio::. legai-; . A.'i propostas ~e
veráo ser enviadas a D elegacia Fis 
cal em envelopes fechado 

Gabinête da Dele~acia Fiscal na Pa-
raíl>a. em 3 de junho de 1938 

4.rnaldo de Fiyueirédo. chefe do ga ... 
binête. 



A UNIAO - Sexta-feira, 10 de junho d~ 19'.!8 

r :• a.: 
grandioso filn1e que o PLA'l,A exibe hoje, pela última ve,,:, Íial 

"A UNIÃO" de ontem, na sua secção de cronicas cinematograficas · 
A RESPEITO do 
disse a 

E's a Minha Felicid1ade 
póde ser assinalada con10 uma obra primorosa da cine1natografia. A voz de 
BENJAM I NO G IG LI ouve-se varias vezes interpretando lindos trechos 
de n1usica coino "'rOSCA," "AÍDA'' e MANON. LESCAUT". Os apreciado· 

res das bôas peliculas não devem perde-la 

NO PLAZA E' ASSIM ••. A RECLAME E' FEITA PELO PÚBLICO ... 
HOJE! ÚLTIMO DIA! UMA SESSÃO A'S 7 E MEIA HORAS - PREÇOS 2$200 E 1$GOO 

['S A MINHA ftLICIDADr 
DEN,1 .1.111,n GIGl,I ( o maior tenor do mundo) - IS.-1. rtllH~ND 1 ( a 1grande revelação do cinema européu) 

... OUTRO FILME QUE DISPENSA RECLAME ... OUTRA MARAVILHA QUE SÓMENTE 
O PLAZA APRESENTARA' NO PROXJMO DOMINGO EM TRÊS SESSÕES 

NASCE UMA ESTRÊLA 
JANET GA YNOR E FREDERIC MARCH INTEIRAMENTE COLORIDA PELO MAIS RECENTE PROCESSO 

NO'J'~-l:.ste filme foi exibido 4 semanas no PALACIO TEATRO DO RIO e uma semana no PARQUE DE RECIFE. 

Amanhã na sessão das MOÇAS no PLAZA 

MlRIAM HOPP!NOS, JOEL MC CREA e MERLE ORERON li 

li 

8. H08,l - Hoje ás 7 1 '2 - Preços 

.A.M:EAÇ.A. DE 

1$100 e 800 reis 

M:ORT:i;: 

I N T--' A lVI I A 
O GRANDE FJLME DA UNITED ARTISTS 

CINE-REPUBLICA 
HOJE - Uma sessão começando ás 7 ,30 horas da noite - HOJE 

!i BIG BOY WILLIAMS, um dos mais valentes "cow-boys'' dos sensacionais ••westerns" 
; ,.. do "Programa Lecofi" - em 

ú FôGO A FôGO 
.. AL1·0Jadmslmo drama desenrolado no perigoso Oeste Americano, cheia de 

i lutas e lances de bravura 
Complemento, - UM NACIONAL D. F. B. _ 

Preços - l.'ª classe 1SIOO - Crianças e 2.:i. classe S600 

Grandioso filme policial da Metro - com ' 

.Joseph ('alleia e lllargarefh J,imli.a~ -
AMANHA-

~ .... 
Mais um fantastico "urro" do "Leão da Metro" 

ACORRENTADA 
Com CLARK GABLE e JOAN CRA WFORD 

Filme romantico, dedicado e comovedor, vivido pelo mais ado-
ravel par de namorados da téla GLABE & CRAWFORD 

- . -

1 

declarações de creditos e documentos 
comprobatorios dos mesmos. designan
do o din 11 de agosto do corrente ano. 
ó.s 9 horas. na sala das audlencias para 
ter lugar a primeira assembléa de cre
dores. a eleição de Hquídatario no caso 
de não haver concordata e de não ser 
:1ceita qualCf'\.ler proposta nêsse sentido, 
t> bem assiro. para outras deliberações 
e decisões ela massa. E para constar 
mandei passar o presente edital e ou
tros de igual teôr para serem afixados 
nos lugares de costume e publícado no 
Jornal oficial A UNIAO. Dado e pas
~ado nesta cidade de João Pessóa, aos 
8 de jm1ho de 1938. - Eu. Pedro 
(l lisscs de Carvalho, escrivão, o sub~
crevo. - la.) Sizenando de Oliveira. 

dade d.e João Pessôa, em 8 de junho I ró da Rocha; a Caixa Rural desta ci- mos ?ª ação até final. com pena de presentados por seu aludido ;•dvogado, 
de 1938. Eu, João Nunes Travasses, àade, representada pelo conego Seve- revella e lançamento. Requerem mais, 1 requereram ainda fossem citados por 

1!'/~vt~n~s ct;;.~~~~:!:i ~/á~b5ii~;:~~ ~\~~.f~;~i~~n;\,,;~: ~~m~:~.f~ 6~~~(: ~;j:~pl~~~·it;, º:b;':i1;.~~;il~~s .,1',,".~;~sc"ct".: ~1;~~ ~a:~~~a~~sl~e~~~d~ê;/~0 t~~~;~'. 
Conforme o original; dou fé. João na. casada com Leoveg1ldo Gouvêe.: ação div1soria, do imovel "Canta Ga-

1 

e por meio de edital com o prazo la 
Pessôa. 8 de junho de 1938. - o es- Salvlna Olindina de Mendonça, casn- lo", devendo serem citados por man- lei , os condominos Domingos Ellas Hi
crivão do crime. João Nunes Travas- 1 da com Se11erino Velho de Mendon('.a: dado. os condominos: 1.0

, d. Joséfa beiro e Antonio Elias Ril)ei:o, que se 
sos. Manuel Elias Ribeiro e sua mulhPr. Mororó da Rocha, residente no imo-1 acham ausentes em lugar •1•11nrado. 

COMARCA DE - ALAGôA GRAN- \ é~~a~~irir~f~~~ ~a p~~~eha~º cun,erg;~~~ J ~r~· ~ng:n~~i
5
t~~·Ía~~~.o~!~~s~ec~~~d~~= ~fli:á~º 1~e{!e~e~o

1~e1~1
:~i~:'1taoll~t'~~t 

DE. - EDITAL DE CITAÇÃO COM I já foi inventariada nêste juizo. por ja um coqueiral. 2.0
, Leovegildo Gon- dos aludidos condominos, a requ-eri-

0 PRAZO DE 60 DIAS. - o dr. Car- morte da sua 1.& mulher. 3.0-0 imovcl vêa e sua mulher. residentes no ilno- mento dos autores, proferi nos res
los Teixeira Cout_inho, juiz municipal "Canla Galo'', c~nforme. ~scritur,1 ,1el. onde construira~ uma . pequena pe~tívos autos o despa~ho do teór ~e
rlo termo de Alagoa Nova, no exercício junta, tem os segumtes ilm1tes: no casa. 3.0 , Manuel Elias Ribeiro e su'l gumte: Publique-se edital com o pra
pleno de juiz de direito desta comar- nort.e. com terras de Ani:::.io Jurema e mulher, moradores no imovel e com- zo da lei. Alagôa Grande, 27 de m::i.io 
ca de Alagôa Grande, em virtude da Antonio Ferreira de Paiva: ao sul. co··1 pradores da parte do herdeiro Sebas- de 1938. ( a.J T. Coutinho. Em vli'tudn 
lei, etc. te1Tas de ,Joaquim Galvincio de Oll tião Cirilo da Rocha, tendo sido in- d.o referido despacho se pa,ssou o pre-

Faço saber aos que o presente edital veira: ao nascente, com terras de ventariada a parte do comprador fllu- sente edital com o prazo de 60 dias. 
de citação com o prazo de 60 dias vi- Enéas Cavalcanti de Albuquerque; ao elido, por m~rte de sua 1 ª esposo. na fórma do artigo 743, incisos II, 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SEN- rem ou do mesmo tiverem conheci- poente, com terras dos h"?tdeiroc; de sei:1do herdeiros: a) Manuel Elias Ri- !II e IV do Codigo do Processo CivH 
TEN('J\. - 4..° CARTORIO. - O dr. mento e interessar possaqueporFran- João Costa. 4.º - A comunhão em be~ro e sua mul.her; b) JoãQ ·Ell~s r-~!- e Comercial do Estado, pelo qual cito 
Braz Baracuí. juiz de direito da pri- cisco Gomes da Rocha e sua mulher. que estão os condominos da proprüid:=t- beiro; cl Justmo. Elias Ribeiro; o J a Domingos Elias Ribeiro e Antonio 
meira vara da comarca da capital do por seu advogado legalmente consti- de "Canta Galo", dêste termo, orlg1- Domingos Elias Ribeiro; e) Joséfa. Elias Ribeiro, para, no prazo de 60 
Estado da Paraíba, em virtude da lei tuido. bacharel Moa~ir Montenegro. nou-se ~om o desapareciment.o de i .. 1,.iz Elias d3: Conceição.; f) Julia Elias ~a dias, a contar da àata da publica(óão 
etc. me foi dirigida a petição do teô.r ~e- Evangehsta da Rocha. no ano de 1922. Conceiçao; g) Mana Elias da qonce; - dêste edi~al na Imprensa Oficial do 

vire~i~ J:i~e~o\Y~1~i~~v~r~~s!n1~teeii;:1~ ~~i~~~~a~~~~
1
ºA1~gô~·d~!~1S:. tI:~}~ i:~!~ ~eo ~~ogc:,d;doo qu

0
a1 ~~~~~~~f!º n1

~~ ~fds hJit;1~~~\~d~~i~!s~~bii!~;n~ i;~~~ ~s;:~º~o,;Ô~-e~ a~ã:s~e Jd~~~~ã;e~~~~~~= 
~~~~a q~~· g~r 3 s~~t1rJ:11~~sf~i ~u~fi~ r::i~c~~~ic~f~~~~ d: ~~oc:r~efa~~~~. 

11~·~= ~~~i~r~eoc~oc.ª n.~ef4~rid~s p;~~n~~~~~~ ~:ào'~~~~t~~o G~!º ~Q~n~rti:~:n:n!er:~1:~; ~~~z~ ~~!ª ct3ê~:~· ~e ~uv~~~~ª6~~ ~~ 
~f~}~b~cto co~ial't

3 
F!~r
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Pi~!º· id~~ªe~ sidentes na propriedade "Canta Ga- protestando apurarem a sua parte de 21 anos, a citação dev~ ser teaa promoventes da mesma ação em pcri-

filho de Manuel Flór Pinto ex- ~º~~·o~!~~ ~~~~t~iJ~~ 5;~ p~~i:;:rir?: ;ie~l p~~v;mg~!Lt~t~~mcie f~~~1~0l~r~~: ::~~;~ ~~:a~e~~~:i!~ q:ceu t::~isr~:,·: !º~a;~e tg~~~e~:
1
1e:m~;is~~ rer~~~;~~: 

guarda civlco, residente nesta ca- nexo <doe. n.0 ll, que vêm expôr e re- com aQuisição feita a d. Joséfa Moro- casa de farinha e outras :)enfeitor1.1s. açao, sob pena de revelia. E para que 
pitaL condenado á pena de 1 ano quer.er a v. excia. o seguinte: I.º - Os ró ela Rocha, sendo esta parte '10 va- 4.º. a Caixa Rural desta ciàarte. na a noticia chegue ao conhecimento de 

~i~:~~e:1.1.e 3~fs!im
5~~~~i· c~~ºo r:::t- ~~r~à':ct~te~n~!º ;~~~~~inodse~~~iI~~g; ~~~~~ ~~~~O$J2ºin~~~~~ ~et~irei~~;~~ej~ e::f1~~ ~!v!!~alt{

5~~:~~~t~0
~~:~~a ~~: ~~~~! ~Jit~~c~~!s~~i:· !11~~â80°~o

0 
l~~=;. 

<104. da Consolidação das Leis Penais, ·'Can.ta. Galo'·. e situadn nêste termo. como sejam: agricullura., ele., e. mais. dadt. R~quer-se sejam citados por d? costume e publicado no jornal ofi
alêm do sélo penitenciaria no valor de em v1rtm!e dP compra fei.ta a d Jos~. não lhes convindo o estad-:> dP mdivi- precatarias Severino Velho de Mendon- c1al do Estad? A UNIA O. ,J:J.do e ;Hs-
20SOOO e custas. E não se encontrando fa Mor~ró da R.,ocha, vmva de Luiz são ou comunhão em qU.! se acha. ça e sua mulher, residentes em João sado nest.a cidade de Alagõa _Gra11.:le, 
riito réo nesta cidade. onde então re- Evangeilsta da Rocha, tendo a dita atualmente a propriedade em lpreço, Pessôa. capital do Estado, á rua Beau- 27 de maio de 1938. Eu, Ameho Ln.)e~ 
sidia, conforme se verifica dos autos parte de terra 50 braças de largura r~querem a v. excia. se digne man,J2.r r~paire Rohan n.0 264. Requer-se por Ramalho, escrivão, escrevi. ca.) Carlos 
<!o processo, ordenei se expedisse o por l.~00 de fundos rdoc .. n.0 21. 2° - c1t:n os demais condominos da propr1e- fun, seja citado o curador dos orfãos Teixeira Coutinho. Era o que se con
presente ealtal, pelo qual fica o mes- ~ue sao também condommos do refe- dade "Canta Galo", pela fo;·ma indi- na pessôa do dr. promotor público. de tinha em dito edital; dou fé. Ala[êón. 
mo intimado desde logo dos term~s da ndo imovel "Canta G3;lo", aJPm ela cada na relação abai?(O, para. na nri- vez que existe menores. Estima-se a Grande, 27 de ma~o de 1938. - o;,,..,_ 
meudonaà:t sentença <! d!~ Que foi ar- meclr~. d. Joséfa Mororo ela Rocha. meira audieocia déste Julzo. apo1; a causa para efeito de direito em crivão, Amelio Lopes Ramalho. . 
bitrada em 200SOOO a sua flanç8: no ca~o também conhec!cia antes de seu casa- cit.ação última. verem-se-lhes propôr a 6 :OOOSOOO. P. deferimento. Alagô:-. 
ri~ qu~rer ~oito recorre~ ?a d1t.1 deci- mento com Luiz Eva~gelista da Ro- ação divi.<;oria do imovel "Canta Grande, 19 de abril de 1938. (a.> Moa-
5al') E para QUP a no~1c1a chegu~ :ao ct1a. por Jos~fa Ro::.ahna da Concci- Galo", e com os autores. louv:uem-se c1r Montenegro. Despacho: A. Como SAO JOAO ~'/Grande extra.ção ela 
ronhf>l·1mC'J?tO. do aludido sumar1ado.

1 

ci!º· os herdeiros Rosalina da Concel-1 cm. perit.os r1ue procedam á divbão da requer. A_ lagóa Grande, 20 de abril de LOTERIA FEDERAL 
~ lavrou. t,sU, edital. que vai publtca- ço.o. já faledda, tendo a sua parte si(!O mesma propriedade e assistirem á as- 1938. ca) T. Coutinho. Realiuidas :1s 2 000·000$000 

do pda 1mp1t~nsa e afixado no local inv!"ntarladn. nt-.!)tl• Julzo no. ano de stnaturn cto prazo paro. a. defesa, fl- citRÇôe::. requeridas na petir,do supr'.\, • • 
do costume, lJndo e Pasl:iádO ne:;ta ci- 1929. e couUe á meeh-u. d. Joscfu Moro- 1 cando loc\o::i; dl.odos parn ~odas os Lei·- os referidos autores devidamente rc~ ( 350$000 o bflhtt.e - 4..028 prtmlo1 



OIRA IMORTAL DE IARI TWAIN f 1 1 REP1Sf1DO _,!! 

CENAS . DE ESPLENDOR E DUELOS MIOIIOIHTES r r r 

1 TIi I CJIIQUE l'S 3,IO E 
IOIIIH l'S 8,38 E 1;30 

DOMINGO 

GRACE MOORE 

ERROL FLYNN 
Quando não estiveue defeadendo os fraces, era certo 

encutrá-lo conquistando corações ! 

O PRI Cf PE E O MENDIGO 
·De espada em punho temido por todos os inimigos, 

amado por todas as mulheres ! 

O Npet111l1 11111111 da - WARNER ~IRST 

NOTA IMPORTANTE - Este filme si> aerá exibido noutro clnemn 
desta capital, 60 dias apos seu lançamento no - REX . 

A "Diva Excelsa" canta como nunca !)ara · O REI SE DIVERTE 
FRANCHOT TONE O NOVO TRIUNFO DA - COLUMBIA 

AMANHA A'S 4,15 NO - REX - MATINlE ' 
--- COLEGIAL ---

ALICE FAYE 

A garota mimosa - em 

NOVOS ÉCOS DA 
BROADWAY 

R • E. X 
O CINEMA DE TODA A CIDADE CHIQUE 

S01rte '5 7 ,30 . 

Gloria Shart 
EDMUND LOWE 

- em -

A DITADORA DA IMPRENSA 

AINDA ESTE MlS!!! 

SIMONE SIMON 

JAMES STEWART '· . 

"" · ., 

SETIMO CÉO · 
Um filme da - J8th CENllJRY FOX U N I V ER S A L O trabalho mais delicado da 

PN90 Ni - SIGO Complemento• : 21th IENTURY / OX 
Amanhã no FELIPU Sessão das Moças DOMINGO NO - FELIPÉA JAGUARIIE - AMANHA 

KA THERINE HEPBYRN Jimmy l)uranl 
'~• ...... 

PALOOKA 
United Artista 

SOJree lt' 7,15 

larea Merley - Rn1rt llldwlll 
- •li\-

AQUELA DAMA LONDIINA 
Um drama da - PARAMourfl' 

MET LE 

O espetaculo para estar- LI BE R J A- J E M U L li E R 
1 "d- 1 recer a1111111b oes. . R. K. O. RADIO 

' 1 .......... ·===-~i=::=:=== .... = ,.,.,.-
F R E D~ :m ~AR IH J ~G U 
O li E.D I C Ó 

Ê o 
MONSTRO 

Nova venão da 

PARAMOUNT 

SOiree 6s 7,15 

HOOT GIISON - .. 

O dl.TIIIO BODOl.1!IR 
Juptamente a t.• ,e,-· 

O CAVAlfllO f. ASMA 
Co• BUCIC .16NES 

U N I V E R S A L 

HOJE - A'a 7,15 horas - HOJE 

1.• E 2ª SERIIS DE 

O AtEIRO FANJ AS A 
Com a plante • cow•boJ" BUClt JONl!S, Jan&amenle 

O RIO ESCARLATE ' 



CAaoVEIRO ·MACEJo• - Eaperado do SUi, cbegart. em IUIISO 
ptll'kl RO prollllni> dia 12 O carpelro "llacel6". Ap6s a neceaar1a demD• 
n MM$ para Jteclfe, Maceió, Rio, llllnt.os, Rio Grande e Porto Alecn,. 

cUGmcmo ºCAXIAS- - Eaperado do IIOl1e, deVert. 011egar 
- llCM80 pto Dà proxtmo.dla 19 o earsuelm "CUlas". ApOs a _.. 
- demora, ....tm para Recife, Maceió, Rio, Sant.os, Rio Grande, Pelo-
tu e Porto Alesi,, . 

C.\8Gl1BIIU> ºOLINDA" - Eaperado do sul, devert. chéCiU' em 
DOllllO i-11! no prox1lno dia 21 o cargueiro "Olinda". Ap6s a n-. 
demora, aalrt. para Natal, Ceará, Tutola e Areia Bnnca. 

A,atea - USBOA 1: CIA. 

PASSAGEIROS • S U L " • u • • 0 • 
18 0 

• " N O I T E " 

PAQIJll'Q • AIIM&CIIJ.dA• ,

Eaperacl\ de~ Alesre • eacalt.l no 

dia 8 d& Jqnbo lllln4o no mesmo dia 

para ~. _,._16, Bala, Vlt6r1a, 

Rio, Salltaa, RIO ~de, Pelotu e 

PorT.o ~ 1IU'& ondé recebe i:àij
P. e JJUlll(Cllll'CI. 

CAa01ll:l&O ºAIIAOAlfO• - BI• CAllOIJEIBO 0 AIIATAIA" - 1:.-

perado de l!lelém e escalas no dia • perado de Santos e eocalas no dia 10 

1 • 
de jUnllo, u1ndo no dia para de JWlho, saindo no mesmo dia pata 

Janeiro, 1 Naiai Areia Branca, Portalem, li, J . 
Sant.os, P&\;an&llllt. e Antonlll!I, para. i:.,i e 'Belém, para onde recellé ~qa. 

onde recebe carp, · 

......... 1 

T eletrama "Ara•" 
N.0 tn. 

1 NAVEGACJI) COSTEIRA 
-: FONE 1434 
l'O&;tj, AUOU B CADUII.O 

~8 I..UOAS 

" JTAPDRA. - i,exta-(elra n de JWlbO. 
"lTAQUERA" ~ sexta-feira H de JWlhe. 

't , 
'" V IS O . . . 

...... ........... ...._. ·.f! ... _ ................ .. .............. ....,.. .... zr.;; • ........,_ .. u_,., .... : .................... ..., ... 
110 -..,roam. A'l'I!:' A'B 11 BOlUI, 

1 
COll88LTAB: 

tlallOAlll ..... 1 
llflllll ....... . 
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