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NUMERO 129 ----------·-----------------------·-------~------------
COMEMORA-SE HOJE MAIS UM ANIVERSARIO DA MARAVILHADO COM 

BATA L H A 'o o R'1 A e H u E- l o. E l,1do. con,tituindo um. Deslncamen- " PAR A I'B A ".. , o ~'itO sob ri co1.1.nnrJcJ no . :\1:- ~ .... /J.. . ...... 
; Jr,~a~e~:~s~~~~~inUlir;:~ ~-;si;n orga-

111~·,~~ ºa~··g:;;°,,;;';~1:~~;~:'~abral o QUE DIZ o DR. JOSE' CASSIO DE MACÊDO SOARES 
~

1~;~'!,11!~1·t~ ~i; ~ f ~o ',~~\.;: NUM TELEGRAMA DE AGRADECIMENTOS AO INTER-As brilhantes festividades nesta caoital - O Juramento 
á Bandeira pelos novos conscritos do 22." B. C., na praça 
da lndependencia - A formatura militar - O Chefe do 
Estado, em companhia do Comandante da Guarnição Fe
deral, passará em revista ás tropas - As solenidades 
no Liceu Paraibano - Será aposto, naquêle estabeleci
mento de ensino, o retrato do Presidente Getúlio Vargas 

goo~jc:~csm;~lic,a é,IilHar ten Se- VENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO 
brT~~~ia cag:1~t dCl 22 _ B e cap Agradecendo a'S atf'nções que lhe 
Muril0 P,:,11ha, Sub-c;nt cap. Rafael fôram dispf'n,.acla~ pelo Govêrno do 

O desparho do dr. l\-Jacêdo Soares t\ 
o seguinte: 

Tobia.~ Üf' Magalhães. ajudante 1." Estado, quamio da sua rcctnte visita 
t.:11. Marit' Amerie,o de Mourn a esta capital, 0 Cr. José CassiodeMa- "RECIFE, 10 - Argemiro de Fi• 

Cmt. de 1.° Cia _ t:1-lp _ Ren:1to Pi- cédo Soares, ex-deputado federal por cueirêdo, interventor federal - João 

~l~i:'1~·
1
8~;áe~n~~re1~a~·~c;~( J: i;~~ São Paulo e pre!iidente da Sociedade ~1e:s::e ~t~õr;-m A:r~~:~:s~u~:~!~e; 

Quadro, cap. Moisés Porfir10 Sam- Rural Brasile-fra, enviou, de Recife, um ra.pida visita que fiz a e~sa. capital 
p:iio; Ctnt. da. Cin. de Mtn,., cap. telegrama ao interventor Argemiro de Fiquei maravilhado com tudo 

O 
que 

~~~j:i~--~Ü1~~~~t;Stei-t1;~a~~\~1 g!i~~ F_igueírêdo, no qual se declara mara- me foi dado obsenar na heroica Pa
l.lno Ramalho. J -vdhado eom o _que observou em nossa raíba. Cordiais saudações. - JOSE' 

- As comemorações no Rio de Janeiro 

!...,col de retmfâo - O De~tacaml:"n- u~rra. CASSIO OE ,.\IACtDO SOARES". 

A DATA _de l~o~e assinala mais/ d_e Dórso. que farâ as salvas de es- lo dtvrr:!. csiar f{'!rmado pc:. 7 horr:. ---------------------------
- um aniversario da Batal~a cio til~~ seguida, realizar-se-a a ceri- e 30 1i:1nuto::. na Praça du Indepen- SU\IA NQT AS DE 

R1achuelo, rnemoravel eplsodio monia do compromisso a Bandeira pe- d -,~~!-~,;anio - A f01-J!1açã,, para a 
11,1 (;uerra do Paraguai, em q11e se lo::; novo.-; conscritos paraibanos, m- rev1sta é a seguinte A INAUGURAÇÃO DO PORTO DF p A L A e I o 
r·1,l>riu de olarias a Arrnada Bras> corporodos ao 22 -0 B · C Infantaria - linha em três riki-
frira O interventor Argemiro de Figuei- ra:, BF.YNOUTH 

Em homenagem ao dia 11 ele jun110, ~ê~~'tr:~~~i~~~de~:gj~~1~!ftst!!r!;~ Artilharia. peculiar á arma BEYFUTH 10 1A UNIA01 - Chr-
<,11<' c1•ora a bravura do Almirante sistirão ao mesmo ã.to do Pavilhão UNIFORME f,,,-nun <I e"ta cidade sete cru.tadores. 
Jlarr<1."o e de Marcilio Dias, realü.am- d:iquela praça. F. c:_..:.troir e -:ei- h1dro-:niõe.s da 

Apôs. as forças si:" dirigirão ao ccr.- 01 0 tciais _ capacete tumca cal- , e. lJc.l«clr.:i 1rnncesc1 do ;\,recttLerianeo 
:,.,• l'm _ todo O Pais expressi•,as_ come- tro _ela cidade, desfil~ndo em frpn.te ao <;ilo ct1;/ bum \eide-oh\cJ. 'atroado~ 1 E·,~ u udade~ \eem ass1~tu a 1nau-
,n0Hu·oes de cun1to cmzco e militar. ~aluc10 da Redençao. em contmen- 1r 1ncao e.lo poito devendo dl'"moi:ii-se 

1 

eia no sr. In.terventor Feder1:1-1, ruman- , ,condue na 2 ~ pg ) ~<.>r•.·:1. de 10 dias 

AS roMEMOR:r;~~S NESTA CA- f~~_": ~::::~~o:~·::,:c:vo:.quar- Ü GRANDE BAILE DE HOJE, 
A Guanuçáo Federal de João Pes- , " f" d 52 an1"yer5a' r"IO dO t!!.!Ul!e lll ~trl,."la 

f oa, igualmente, comemorará a glo- Transcrevemo\ a seguir. o B,oletnn ~omemora IVO o 1 " .1 &:.i~ "' 
1 wsn Pté>meride, promovendo brilhan- de onte,m ~o 22 B C . 1efere.1te a 
us solenidade~ co:nemo1acoes de 11 de Junho 

Pot 1111c1ativa do re8pectl\O comon- 'F'01!natu1a pata a c.e1·1moma de 
<lo, Lná lugar. hoje, ás 7 ·.horas. um. a l c'?:l_:J)rom;,c.;so pelos co_nscnto~_ da Guar
J nrrn..1 Lw-.1 militar. na o•·:1"a da Ind·"- l1!ÇJ.O F~d1"r::t.l de Joa:r Pcs~oa, no dia 
tlt'nc.lrnc:in, em que tonui1·ão p~xt~. o '2:.!''- 11 :1<' Junho. _ . 

1 

H G .. B~t,erin de Dôrso, Cia. Quadro:. e j :Cm come•noraçao a memor'.lrP.1 P~-
11111 cl"stacamento dn Fórca Po!icis.l f:,ll1a Na"a1 de Ria~í'n: lo, e cm ho~e
J\lil(t:n. sob o comnndo ger::i.l d0 maj·_11· 1 ,1a_f.;1.:m ~ nossa ArmaJa .. para 1:,.:i:1.::,1· 
11, ... itOr Ulisséa. unlhJnu.:w.:o dn data rea.ltzar-s-e-a, no 

N1·~:-.a ocasi:io. o interve-n.tor Arr-•-- ci;a 11 de Jwü_10 na. Pr~ca ,ia Tnd"'pen
rnl"o clr Figueiredo, em coml)an!1fa clr> , d"nda n cern!lorn.:... d° Co·njJromh.~o 
lt>n. cel. Mag::i.lhacs Ba.rala. comandan- '12 B~nieirro. dos r::on'.-c:-it0:; do 22.0 B 
trela Gua;:nição Federal nêste Estado r.. t- Dir. !. A. Do. :Fürn;rr:irJ eri. f):1· 
p:.i.s.c,;::il'á. cm revista as tropas I rnd1. u, l'''Ji1a.;, desta Guarril'ão. uma 

r,1t ~n~~:ir1 d~n~1~ci~~t:r;7;
0~:t ... ~f; 1 flit:)~~a~~~:!~ºi~: ic~~~~~ ::ir1~!·: ~o 

A PERSONALIDADE DO 
SR. GETúLIO V ~\RG·AS 
1 rechos do livro cio sr. 
E1);tacio Pessôa Cavalcanti 

de Albuquerque 

O Intnventor Federal recebeu co• 
municação do Sindicato dos Auxilla.
res do Comércio de João Pessóa, de 
que foram eleitos os vogais e suplentP!i 
á comissão de salário mínimo desta 
região 

E;:;tiverum ontem, em Palácio, sendo 
r ,__,cél:lidas pelo Chefe do Govérno, ns 
:seguintes pessõas: drs. Edgar Homem 
de Siqueira, Guedes Pereira e José 
Femal · e• ~r. Alfrêdo Dias. 

A profe3!:õOra Maria de Lourdes Be
zerra de Brito enviou um telegrama 
ct':' agr<1decimentos ao sr. Interventor 
Federal. Dela· ~,ua efetivacão na cadei
ra pu ºblica do A biai, 

DúVIDAS 
rttir Jdai; snbre a arrecada
~ão do imposte de vendas 

e conc;1gnações 
1:rO. l'.l - 1.\ 11 · tAO ) - O presí-

11r-n"" Gciúlio \·:-Jqp.s assinou, onte-m, 
:10_ •1t-{r!1o f··,r;u:nlinrlo ~lJ{wna::. du
"iJa!>' "Óhre- a arrecadação do impôs

:-> 1i? \'e,,ú.1~ e· r()asigna:-óes no valor 
1a resn<.'di,:1. fatura. embóra restri
la .• "ª'-OS de lraosfc:inc-ia de mer• 
lJ.dorh:'<, 

O rtf'crl'lo rocl~m o s?guinte: 
"\rtigo único - Fica revoga.do o 

;:,rL 1.'' do <lt"1·. i l"!, de 2i de mar<'o 
rl.e rn:rn, ,rnhcrrmJo-se a lodos O<; ca· 
!'05 nHe> prt>Vi'ilos, o disposto no pa -
ragrafo ·t.", i\rl. l." do de-e. 140. de )?9 
de d~·zembro clt" 193"1", 

r11,rna. p!l.ra enriqncc"r-lhe a /orma
·ú? rio ccrvter. a i·it.ão quotidiana do 

r,ml)i111.le da fronteira. E a /ron;e;r,, 
uhc1;1ende clWersidade de co.,;:tmnes, 

1-ai r vem de gente, disparidade de 
"Pi""?iõe~. Esse ambiente ensina numa 
ficii.o diurna a desbastar as arestas do 
r..·enwnalirmo, e, afPn.uar a na!ura! 

,nn J\.géncia Nacional para A c,qr ... ssividade que todos fé,n na d<?fêsa 
UNlAOl . (i("ç lp;niões proprias. Da o sentido 

da oportunidade, sem tirar a perso-
Palacête Tambu• a magnifica $f'rfr. rio Cluhr h>trew 0 LIVROqueosr. Epitacio Pes- M1lidade. Fórca o homem á intros

sõa Cavalcanti de Albuquerque peccao, evifando o êrro da ação rapida 
acc1.ba de publicar sôbre a per- e ~mprensada. Assim se plasmaram Será uma nota ~a ma\t1r ,:fr;titw;w 1~ão fate-m parll' do ... eu quatlro 
sonalidade do sr. Getúlio Var- os moi,imentos iniciais da construcão o grande baile de àoj(', (·om qne- ,, od•,..,, .• . _ 

A CAMPANHA DA 
d• /NA CIO NAUZAÇÃO 

oas tem. lido m,erecida repercussão. O do espírito do sr_ Getúlio Vargas". ('1 1:1bP .~s.tr("ia l'Om.f'mornrá o Sl"~ !J·!." 1 ~ão as !>'e;.: m_nt.<>:• _.as co~u':'sor~ 11º~ 
~~~~~! a a;i~°l/ia a~e ,:::::;:o d:ª;~te:/~1 ' Depoi~ o autor passa a recordar os ~~~~l'~!:~:c::o.sque~~l:~~~:l'~r;·r~l~S:;; ~~~~~1:t{;t. J)l:~J/h, ('to11a pai a ,1 g1 ,rn~lc 

O 1teneral Meira de Vascon• 
celos prossegue na sua 

gravdiosa obra 
º·"' dias atuais, permanente contacto I aconlec~mentos d~ antes de_ 30 · ~ ex- :-.ociPdade. J c,•ntr li - r". Oãiltin .\morim. dr. 
com o chefe da Nação, pôde recolher plic~ 1~fª Vmanez~ª .. ~ part~.ip_acao do .\ h·sfa q. ue ~erá a rigor, alca.nco.1r".l. J- ·n1.on L.H·t·nia. dr. L:nuo Uont1•11 -· 

111n prec!o:.o cabedal, a par de suas t~·m, e 0u ~~- ~g~i"io /~~;'~/c1~~r:Jg: . rragnifiro su.'e~o. i.e!1cio 1,.:1.r.1 i ... it; s1 P"·. ,lr. Fr,n<·i'i<;o, ~<.' P;n,I.'t. bido, :1:·. 
11hservaç'?es pr_opnas, d'!,-ndo-nos um aas ve::es, em aocu.mencos puott- 1 un1,,~~J.ado a d1retona <lo Cluhc oue On1s . Uarho~a. c1 1: \.>_d.u <.h) Lo.>~, 
rsboco b10gra/lCO do! ma~s mtere~san- • 1 f'X))fdtu C"onvites a _todas a!-> pe~sc,as 1.t~H,ll·'11 (_..i.,,1ka,'.it1,_ Jnao ~(el_!'te Pc!- FLOP.T.\~OPOLJ-.;, 10 tA UNIA.O) 
!ts que ?em aparecido sobre a ftgura (Conclue na 2. pg ,) da sociedade paraibana que awda j'.'.otc, (1(' \ ,1M·o 11 ce los. 1lr. Í\.cu,tto _Rt- - Pros~"~ ue C'Olll grande entusiasmo 
,·J·traordmária do homem publico, ave ------------------------ . _ t,rfro ('ou linho ., .Anhio Cunha ltr&:l: a obra. rlr na ·ion.:i.liza('á.o empreendidu 
('!,;lá á /rente dos _nossos destinas. Ei~ A R E e E p e A-o PROMOVIDA . ONTEM He1.·epc:ão - sr,. dr. Pc,Jyo ~1;!,.;cs de pelo i;rrneral \feira de Y,tsconcélo'i , 

~/;1'~1iui;,er!it~tai~~ :::~~;a;~~Í::~: · JJ , 1 ;::'.·,·~;11~0'st,\.-i!11~lot~/~'~\~ t~:i!:~i;~ 1 ri!;1 ~~:~1'!~i/º; ;:.;;·1~!f~~fr
1:1~!s d~e v~!: 

,·,a do sr. Getúlio Vargas, em São PELO CONS~LHO REGIONAL DE GEO J\n·vvf'dt, dt .. fo:..a r1Iaga?btC'-., :Ir. <ow·élos rlcd ... rou que a escassez dt" 
IJMja, a 19 de abril de 1883. seis anos E _ e ·,r;. \ .1,tro, dr. ~_. ,,:-•·i1; . ., ('orch·i- t··wr1> não lhe tem p t'r'milido ai;Ta-
mu.·s da proclamaccLo da República: 't), dr. \rios\":.1llio E!i.pinola , dr. Pu~ta.·1 ç,,..'..:er a"i hondo~as reíc1~n,,.ias que t.êm 
'Tranquili.dade bucolica de cidade do , A. r ;\_11 rnla (' clr. \hf'lardo Ju1·P1r-:1; Ui- 5: ldO f("it.a, á Mia 1,essõa em tórno dol 

i1i11 nor. No lar do general Manuel dCJ GRAFIA AO (IEN ISTA FELIPE VON 1 ·loria dt• ,,fr_., - ~rs. 1ir, _.\lv 1", dP oora ,1t: na<:ionali1a.~âo. 
Nascimento Vargas e de D . Candtda • :néh\. ri, oui<"I n~.rr%, .\lzir l'imcntcl .\ ~'-'g u!r dedarou: ··o govt:rno de 
D,)rneles ha uma festividade inca- ! J),rnf( Gri t Í'-ant.1 (':1tarina e o pÕ\"O estão iden-
lf/1/7. ll. nasceu mais um menino. Seu L u E r 1 B u R G Em lfü'ÍO da maior atenção. o ilu,..- .- .\ni111;.1r;io .. o b:lil~ C0DlC'1nOl'ati,o tüic::flo;,; .'~ª rruzada. educacíonal pela. 
J)a1 troz amda qravada a Fôgo no es- ILtl • tre botanico realizou uma subsbrncio 3 ... Pl:1;nil'te1 .. ,~tz-or<'i ué-.tra:-. "T~ha-1 mauuhnciw da no~ integridade e: 
·1llnfo, a lembrança orgun10sa dos anos _ ___ .sa f'Onif'réncia sobre fitografia, rece- j.ir, .. <' ··fd, ,1", J'{'sprcth·amenfr ~oo ale\antamf'1ho do no'-W civismo". 
ae garn.ara1a e /tnnesa v1v1.aos na; bendo. ao terminar, calorosos ;)plau- a direção dn• prnfs. Olrgario. d-? l.una 
('011!J)anha do Paraguai. ha poucos_ anos A conferência do ilustre bo.. 1 l"f'Ít"i..' t· An,._~,to :Ua.rinho .. \ml>:1 ... _ ª" 1 F u N D A D A 
:;1~~it~esfo~ ~~~~ra~goo d~o!f:!z;:· g~ tan·.·co na Escola Normal~ SOS de toda a assistêncin r~~·~,(~l';~:·.~:-dc~·-Á~:ot,!) .. ~~e:~:,~~lt~~,r;~r\~~·;~ 1 

inffexibilidade que a vi~a de campa- Vi'l.m-se prr-sentc:s. 'Jincla, ctistmra- < 1. .. ,.,1.1•Cor d., l sl..l.. N o ,~ E Á R ' 
nlw da e nele procura incutir o con.- familias e.la sociedade e-0mernu1('a, _ J)i ,ti-it,.., 1amilia_.. do Rer.·1f,. f> 4 A 
ceita espartano pe1o qua1 so se asm- Ccnfo~r:1e noticiámos, ve~;ficou-se I jornali.·stac.. e nnm.erosas ou1ras pc5. ~. t.tl e ,r,,:Uach .... e~ped .. lncntc, r,,m- ~ 
ram os JW>D:s parn a noore::a ,aos t'llt€'m. as 20 horas, no salao nobre :;ô,,., r.1.rt<·i'L'lo ao· ha,le de hojl' . 
deSllnos da JJalna. Os pnme,- eia Escola Normal. <l .c,;essão !.Olene do - .\ Humin •<·,lo inlc·nu e r·'dl"t n.l A SOCIEDADE D[ CULTU• 
;,~·:. ~fr~~a~t~!r ci;; d~a "c!u;~~du~u}~! Consf~lho Regional dP Geograt"ia, pa- ap~~ c~ét~:::~~taco~~:::~lC'~·:,n ot~:~c,r_~:~u:: ~~- nlificio ... ,tial ,.r .tpre-.r-utará fe"ri- ,A CONSTITUCIONAL "GE• 
;:i~~· ~:~e1~~º/~:~~!\:r:e:t~!n'1: opd; ra recepd0nar o ciêutista Felipe von __ P:.i•a 'l ni~·H·-.so (lP !>'Oc·ios 110 P.~- TOLIO VARGAS" 
lrPpidação citadinas. São, ao contráno ~ua~\:~~:,·\,:n s~~e:~:~:g. ~~~J:s:~ :.;1ª,~ ~o·n:· ~vr~i·e.~ ;~~:~:~~:·" ::t::;~r~.;P~1

:: I.,c,·!t• ·r ,m1bià. 11,, de>shmibrantt- nol· 

~~!~1~ª~~:pi~ c:n!~~;:~o d~n p:iz::~~; ('Ontram presentemente uesta capi- Nordé~tt ,. . ~ ,r,<.;:~l~~jc;~ntP t'~~it~l-~ ~:<·i~;a.i~·" p
5

' FORTALEZA. 10 1A UNIAO! -Fot 

llii.o roritaminctdas pela civilização." ia1 - Abnlha1:1ou a soléairiadl' a bnn- p.ts-. ,10. • h l . d. - fundacla, no interior déste Estado, o 
F mais adiante: "Sua in/ancia, quP A c.olêni.Jarle foi f!'f'f,ldidn p:>1o dr A's :!.. orac. < au uma. ,1u içao Socied~de de Cnltura Constiturton1ll 

llProrreu entre o contem:plativismo ria Lauro Montenegro, secretário d.1 Agri- àa de mú~lca da Força Polkial Mtli- e,, Pl.'C'i;iL a romit<· da. d.irrt.m ia. ~,/""'- .. Getllho Vnrgns ·•, organização destl· 
11aturêza dos pampas e os ensinamen- lt .. t d ·1 - tar. t,.j_ ~lo ,iroli11i-.b pia.itr.H·io tlroil.t o,:i,;; nacla a divul••ar,10 do . ..; princípios bást-
iO.'I que lhe eram mmlstrados pelo c:u ura e pres!Ot!ll e aque e org3.o "- urll'oz q,!e nt'cn 1 -:t o ~tr,- u n .. pro- .. 
t-P.t, primeiro mestre o professor Fn- tl"-cnico, que repre~emon o H I~tf:l' - O dr Vturo 1\-fontcne:;,ro recebt.tl g .J.1 ,<i.: S{'i ~1u'4t ··, de r,·, llrdla: cos ela Cai ta MtP~na de 10 de nove-m-
ln·itiano Braqa, que a e:~sas funções vrn1or Argemiro de Flr~ueirf:clo. ten- 111n. tf"legrama do e5cri.or Gil'..).e1n f; :· .. ~~f"h·l:n~:m~. t~~.~m~-~ ~1<.'~!;t~;~;~~·: bro. 
ocumula1>a a.\ de pron~otor pu.bllco du do L'Omparecido, incorpo1:ldo. todo •"l J,'r('1n• pedui,10 pfira repn·<.,cTILa 11 j i A húciatlva tpve n melhor repl'r-~11~1~:::ui1:º e:~;· a~~:l~~i,daª~1::.s T~;;, Con!>élho. i Wl n;~smi se~i:o. ' . ;

1:~;~.~º( t,u~~:,'hJtt~u1~ª~,:ti:r.rnnter~ cussão em todo o Estado. 



A Ul\IAO - Sábado, 12 de junho de 19.~8 .... 
R I A e H u Ê L, 0 coMEMORA-sE, HOJE, MA1s uM ANIVERSÁ

IJURVAL UE .\LlllQl'ERQUE RI o D A BATALHA D o RIA CHU:ÊLO 
A c:.11u que a Nação hoje comemora 

tem urna expre.s~ão particularmente 
E'Xpress:.va para as clnsses armadas 1 

especialmente para a Marinha de 
Guerra Drasileira. que teve. em Ria
c:huêlo. o predominio absoluto e deci
sivo .solJre o inimigo de então. 

Essns comemorações, no Estado No~ 
vo, não intensionam relembrar, ames-

CConclusáo da l.ª pg.) luta que o Brasíl era prémido n defen
der-se. Desde quando dez mil solda~ 
dos seus invadiram n Provincia rlP cã~\t~rb~~~ ~erde~~fi~~e~ejJ~~

1
~~~fn;ªJ; 

Máto-Grosso. aµ:istonaram o novo g0- couro preto. 
vernador nomeado. Frederico Carnei-
ro de Campos c cometéram outras n- EQUIPAMENTO ; 

gres.<::ões, e;::" o lmperio do Brnsil, sob a). oficiai" Cinta e tnlnbnrde 
o sablo e 1:1>cifico govêrno de Sua Ma- b) praças · equipamento ele guar-
.iestade D<. .1 Pedro II, estava no de- nição. 

ARMAMENTO· 
Normal, menos F. M. 

ORDEM SOBRE OFICIAIS 

Determino auf:\ todos o. cr ir:J: , ctn 
Guarnição que" não tomarem 1rnrte 11a. 
formaturn. comparrcam no Pavil\1Í1c 
d,.,~tinacto ó.s autoridades 1mrn ~ ·ns
tn cm a c.:c11moma 

NO L!CcU PARAIBANO 

Oconerá hoje, ás 14 horas, uma bCS
"ão cívica no Liceu Paraibano. f'm 
rrimemoraçáo á dala da Batalha elo 
Riachuélo. 

Nn. mesma ocasião, os corpos docf'n
L. e discente daquele conccltuo.do es-

UNIFORME· nomPnc.1.gem ao emin<'nte p1es1drntR 
j 

ta 1)clecunento preslaião s11:;nihrnt1va 

Getullo Vargas, devendo se, apôsto o 
Tumca branca, cuh. ~e cmza, d"'sar- rei rato dt> .s exc1a no sa1âo de honra 

mado~. respectivo 
!a. J Joaqunn de Mac,all1ã<'.(; Cardóso / O áto. que se revest1rã de solenida-

quinJ1ando, a qualquer põvo que a o- ver de reagir. á. altura, a Clm de não 
casião tenha envolvido neste ou nn- ser humilhe.do e arrastado a outrns 
quêle :1contecimento guerreiro. Elas j infelicid~des que somente o sanb1l~ 

ti>m, siin. um sentido nóbre e elevado sabe e póde lavar 
REVISTAS E HONRAS ~~:~~~i·,:e1~ed~~~l. ~mt do B, C. e \!~lt;~1-·~0~_1;;~~:r~1;~ ~~ .. ~~~top~~aõd~\i~= 

REVISTA . viciadas 
de rteci11cação das massas, fazendo-nc:; 1 Muitas batalhas fóram travada.-.; no 
cultuar os nossos feitos passados, co- decorrer da guerra, que envolveu. e1ri 
mo couquistas legitimas da bravura e seus terríveis. tentáculos, a Arge~tin~, 
Co maJs perfeito senso da responsabi- e o Uruguai: - Lomas ValentmR-S. 
liclacle ctos homens de Governo e dos Tuiuti. CurupaitL Tonoléro vieram de-

A~ 8 horas passará em 1 ev1sla ' 1 

acompanhado do Cmt da GuatmC'ao ~~ºP~n~:~~~:~r ;n;d:~~·~:,L~ :,~~~º AS COMEMORACo-ES NO RIO DE JANEIRO 
Federal sr ten cel Joaquim de Ma-1 -

::
1
:1\:

1
.'e;~l~e;i:;~se~t:s~~:~ d:º n~::: :

0

::tr:;c;if~!i~ª d~es!~~J~~: \~a:~~!~~ gal
h

ães card
ºsº Baia ta O presidente Getúlio Vargas passará em revista a Esqua-

rn,lidarle : 1~~~//:;r~~\:~~~·;;:.::~~i;e~:~~~~: HONRAS: dra - Outras cerimônias cívicas - A irradiação das so-
á ~;n\1"

1
~~õe;a;~:u:fs :in~~;ri;ft~

1
º·~e~ a MaliJlha. Riachuêlo representou o est10B

1
:eg~la~e~~r.r~!ct~~~l~~ ~~ lenidades pelo Departamento de Propaganda e 

m..u~ amistosas possiveis, não IlM esmagamento compléto da Esquad!-a momento em que a autoridade chegar D i f u sã o eu l tu r a I 
mhibe. tod~via, de relembrarmos fe!- Paraguaia, cujos .sonhos iam além da I ao local. 

to•: c-01,10 Rinchuélo, onde a Armada ~~::~:t~:~:~:bi;~aui~~ ~n~:~~:~· ~~ COMPROMISSO A' BANDEIRA: 
Brasileira venceu, para tornar mal1:o 
re,3i:icit,1.do e nobre O nome do nos.sr, seus ideais de conquista e os jornais 
pd~. \'ultos como O do heroico mari· que se editavam em Assunção faziam 

nheiro Marrilio Dias. do guarda-ma- ~:
0

5~~ ::
1
;:~;0 ~i)r~:ns\~~\~

0 
d~ 

1
~~: 

rinha Greenhalgh. e do chefe da vi gas barbas. 
tória. almirante Barroso, não pódeIT1 Mas, toda aquela ansia incontida, 
deixar de contar com o nosso mais todo aquêle odio implacavel contra 0 

~~i~/~~:oe ;:~::ae;t_m:1:;· e~::ra~ª~ Brasil. o mais visado pelo general Lo-
pez, teve. afinal. o seu epilogo. ás mar

~ituaçào. pela coragem. pela técnica, gens do riacho Aquidaban, onde o sol. 
{)€lo desassombro com que manobra- dado brasilel"O. conhecido por Chico 
ram os seus navios e pelêjaram. rui· Diabo, poz teimo á vida do Ditador, 
minando com aquéla esplendida vitó que, Justiça se lhe Laça, não se ,:en-

:~ !uacr::~·oudepa~u:~:pr~r:sii;;
1
~; deu. nem no ultimo momento, apre-

sentando-se sempre o guen·Uheiro re-
tlt'l1tro e fora dos limites pátrios. belado contra as derrotas que, palmo 

O d!tador do Paraguai, gener::il a palmo. lhe infligiam ~s nações alia
Franc1Mio Solano Lopez. foi quem eu das. 
caminhou l::; fáto~ para a sua irre- Onze de junho é uma data que diz 
mediavel solução. Desde o inicio da muito do nos.se orgulho de brasileiros. 

A PERSONALIDADE DO SR. I V I D A 
GETúLIO VARGAS 

(Conclusão da 1.• pg.) R E L J G I Ü S A 
cos, Je;.;. sen.tlr o total ae:-rn .. teres- FESTA DE SANTO ANTONIO 
se q1te t_mha pelas honras da supre-1 

~~1º;1t~~~ts!~~t~: ~~Pfr:~ã~·o!oqu;,/s~= . De~id? o tempo . mc~,r~s~ante, fot 
dente de um grande Estado da Fed _ ü ~nsff"ndo para hoJe o m1c10 dos fes
racão. Provam o 8eu despreendime~-1 teJ~S pi_-ofanos em honra de Santo An
to, as cartas de solidariedade que en- tomo, a praça Ante~1~r Navarro 
dn. c<:ou. ao sr. Wa_shington Luiz, qua,t.- As ~olenidades religiosas, que Se ve
do amda na convicção de que éste im- em rtetuando ás 18.30, na igreja de 
pnmisse um cunho de sup~ioridade S. P:edro Gonçalves, se encerrarão no 
r• iseucão de anirno ao problema da I próximo dia. 13. 
:,ucessão." Em seguida, esclarece : Confórme. notictámo!i ontem. fun
'Longc de representarem uma contra- rionnrão, ah. várias barracas e quer-

d. içt'io. uma quebra d.e compromissos, l lnPsses. cujos ~esultados serão rever
,,ssas cm·tas refletem todo o esforqo Ut:los em beneficio dos pobres mantido 
mtimo do sr. Getúllo Vargas, para pela "Pia União do Santo Antonio". 
rvif11r que o seu nome fosse o paiol de Haverá retrêta pPla banda de mu-
pr.!i;or_a que desencadeasse a luta ar- ·-ira da Força Policial MiliLar. 
'nada·•. Dn comissão respectiva, recebemos 

Noutro capitulo, o autor após mos- a eguinte nota· 
,,ar rm,e. :tão se pode cr,mpreender o ··Deverão enviar pratos, amnnhã, as 
- . Gf'."· ulto Varf!as senão dentro do.<:: · ér,uli:ites pessôas: - Sras. comandante 

propr, _acontecimento~ e~ que toma Delrn1ro de Andrade, Elesbão Abath, 
..,':~te. ric,·es~enta._ com 1ust.<faa : "com.o dr. Abdon Miranda, Hermilo Cunha 
Rtchel.zeu. ele nao teme fazer parte Francisco da Silva Mélo, dr. Antonio 
rio paine.l obscuro de forças que este- Massa. Antonio Rapóso. Candido Me
am ac:a.,o ª, tramar na_ sombra a '!er- nêses. dr. Mélo Lula. Luis Ribeiro. 

ro~ada de ... eu prest1_q10; longe dtsso, Dw·yal Espinola, dr. Francisco Lianza 
vaz ao_ en~ontro dessas mesmas /_orcas Heronicles Cw1ha, Egas Lemos, José 
.orocwanc.o_ penetrar-lhe o sentido e Guedes Pereira e Pedro Macêdo· se-

&:f~~~!~i~º ci::ie !~rin::;~ ~~~nc~,:~- ~:i?.~itas: .Nhli C~utinho, Nana, Ban-
Jade, mas com não menos habtlidade . ~ . Nevmha ,Va::;concelos: Maria Ha
lo qu.e o genio francês, é que encam.i- ~ult~n de ~!1veira. Gem Mesquita. 

11ha. os seus passos nesse,. procura cu.i.. _,aura No~a1s, Dulce M~sa de Fre1-
do.r;a dêsse perigoso llJ,Undo de ciladas tas, Fr_anc1sca de Ascençao Cunha. E
'!Ue se trama em torno déle. E' êssP vang~lm;a Hardman Monteiro. Gení 
~em duvida. o .<,egrêdo da ftrmew da Ba~~e~o. Ana ~bnth, Aurea Sobreira, 
~1L~e:~~f!~:.ade que a tantos espanta ~i~~:mha Espmola e dra. Neusa An-

NOTICIARIO 
Em circular dirigida fl est.1 folha 

"'S srs. F. Peixôto & Cia eF-tabeie
ridos com escritório e dep~ito nésla 
1Jraça, comunicaram-nos haver tram.
:ertdo o .seu estabelecimento da prArn 
.\.nt:enor NavaiTo para a rua Co.rdôso 
Vieira, u.0 104 

A::i~urniu intennaml·ntc. a prc~id ·n
,..1a do Ba_nco Central, na au!,;encia. do 
dr. Coralto Soa.re~ de Oliveira. que se 
tncontro no sul do Pais, o sr. João 
Celso Peixõto de Vasconcélos, con.<;r
lheiro de turno, o qual permanecná 
naquelas funções at.é o fim dt'::>te mê.s 

TFU:GRAMAS RETlllOS 
N,1 Dirrtorta Rf'gionnl dos Correios 

,, Tc·legr,tfo.-, d.Cham-sc retidos telegra
ma pai.,, 

Joao Honorio Sobnnho RiacLuêlo 
·:e_: itaria Ester. Sá An<1racle. 171: Lui~ 
Rio , Poraiba Hotel: Fa:thful. 

-----------
SAO ,JO.\O - Granrle extração da 

LOTERIA FED1'RAL 

2.000 :000$000 
350<000 o bilhete - 4 . 02R 

ARGENTINA 
NOVOS EMBAIXADORES 

MA'TICOS 

prrmio:,, 

DIPLO-

BUENOS AIRES, 10 IA UNIA01 -
O presidente Roberto Ortiz n~.'."mou 
decréto.s nomeando os srs !'v1ig11rl 
Carc.:ano e Malbrfl n para embaixaclo
res respectivamente em Paris e cm 
Roma. 

O sr. Miguel Carcano .lá rxrrcr11 o 
cargo de minbtro dR A~ricult.ura clu
nmte o Govêrno do f:cnC'ral Ag-nst!n 
Justo 

DURASTE O ~tt;S DF. ,ffSHO 
tudo abah:.o <lo <·u~lo na. CASA ,\Z UL, 
devido !ieU anh'crsário. 

ELEMENTO ATIVO 
Prrcis:1-::;p que ~eja hrJn""sto. mtel1'.'ente, de bon apnrcni'::, c hi·m 

n•t..,clon:icto. para runçao bem r~nilll1 í'r.1dn Ex1ge-..,c f1anra Cart.as, por 
tavtJr â Cntxa Postnl 122 ~ ,JoarJ Pe.,,oa 

Realizar-se-á logo apõs a revista 
passada pelo Exmo. Sr. Tnlerventor 
Federal, a cerimonia do Compromis
so á Bandeira dos nO\"OS conscritos 
Paraibanos da Guarnição Federal. 

RIO, 10 , A UNIAOl - As fc:~tivi- clra Brasileira. capitaneadn pelo en
dades c.:ivicas com que será comemora- couraçado "Minas Gcra1s''. que já foi 
da. amanhã, a passagem de mais tun 1·einco;.·porado á Armada após as re
aniversário da Batalha de Riacuêlo fórmas que passou 
revestir-se-ão de toda solenidatle, ten- A Esquadra manobrará sob o co
do a colaboração de todas as fôrças mando do contra-almirante Raimun-
armada." do Distrito FPderal. do Mélo Braga de Mendonça 

A 's 10 horas serão recepcionados, no Em seguidn. ás 12.30. o ministro 
DISPOSIÇÕES PARA O DESFILE salão nobre cto Ministério da Mari- Aristides Guilhem off'recerá. na Es

A t.ropa deslocar-se-á do seguinte 
modo '. - 22.º B. c .. coluna por três. 
Bia. 1. A. Do. peculiar a arma, Poli
cia Militar, coluna por três. 

HORA E LOCAL DO DESFILE : 

nha. pelo titulnr dí'~::.a pasta almiran- cola Naval. um almoço ao presidente 
te Aristides Guilh~m. os generais Eu- Getúlio Vargàs 
rico Gaspar Dulra. mlnif.tro da Guer- j A ·s 14.3~ horas ocorrerá, na Escola 
ra: Góis Monteiro, chefe do Est.ado Nava]. a mauguração do Estádio e o 
Maior do Exército e outras altas pa- juramento á bandeira pelos novos as
tentes das nossas fôrças armadas de pirantes a oficiais 
terra. 

Após a realização da cerimonia dr A's 11 horas, desfilarão dianLe dn DESFILE EM HOMENAGEM AO 
Compromisso, as tropas de~filarão em estátua do almirante Barroso, a Esco- CHEFE NACIONAL 
continencia á autoridade. postada 110 la Naval, o Corpo de Fuiileíros Na-
Pavilhão da Praça da lndepPndencia vais e a Aviação Naval. que oferecerão, As comemorações serão encerradas 
0 Cmt. do Destacamento dará suas respectivamente. as flamulas dos sub- com um brilhante desfile dos vasos 
ordens para O desfile. ~~;~;1.os ''Tupí'', .. Tamoio'' e "Tím- f! gi!~Jfioe~:~~~:.n~ge~~eªºtt1;s~~~~;. 

REGRESSO AOS QUARTEIS 1 . ás 15,30. 
A REVISTA A' ESQUADRA AfJ soltnidades serão transmitidas 

o Dest_ serâ dissolvido ao atingir o para todo o Brasil pela Radiobràs, do 
cmt. do Dest. o Palácio da Redenção, Ao meio di~ o presi~ente Getúlio Departamento de Propoganda e Difu-
com a esquina da rua da República. Vargas passara em re_v_is_ta_a_E_·s_q_u_a-_s_ã_o_c_u_It_ur_a_I_. _______ _ 

O jôgo de amanhã - "Palmeiras" e "Auto" - No 
estádio ' Cabo Branco'' será feita a retransmissão da 
grande luta Brasil x Checoslováquia A luta dos 

segundos times será pela manhã 

Amanhã, a Liga Desportiva Paraíba- ~e-â amanhã. pí'la m;i~1hâ no ~ampo 
na t'Eirá realizar a continuação do seu I do Esporte Clube Umao .em disputa 
campeonato oficial de futeból inter- do campeonato Juvenil 
rompido domingo passado em home- Serão contendores os dois fortes 
nagem ao Jôgo Bro.'>il x Polônia conjuntos do .. 19 de Março•· e "Bota-

VIDA ESCOLAR 

1

. Recebemos 

"Centro E.-::tudantal do Estado• da 
Paraíba" - Em virtude de realizar-
se hoje, âs 14 horas. no salão nobre 
do Licêu Paraibano 11ma sessão magnn 
promovida pela. diretoria do Licêu 
Paraibano juntamente com esta socie
dade em comemoração á Batalha do 
Rlachoêlo, fica suspensa a sessão or
dinária de amanhã que deveria reali
,;ar-se á mesma hora e local de cos
tume. 

Na f>essão de hoje falará pelo Li
réu Pt1raibano o pi-ofessor Antbal Mou
ra e pelo Centro Estudantal do Estado 
da Paraíba os estudantes, Damasio 
Franca. Cicero Medeiros e Augusto 
Abrantes. 

Estarão frente a frente os fortes fõsw" 
conjuntos dos Hhados Palmeiras e Servirão ele juízes os srs Aluizio Departame11,lo de Cultura Fi..~;ca -
Auto Esporte, dois do:s mais respei- Lira e Rivaldo Oliveira, respectJvR- Realiiar-se-ã amanhã no campo da 
taveis clubes qne disputam o cam- mente dos primc~ros e segunc\os qua- liga, 0 grande jõgo entre as equipes do 
peonato de 1938. aros. Centro Estudantal do Estado da Pn-

Esta prova terá inicio logo após a raíba e o Rio Négro, em disputa do 
retramsrnissão da pelf.ia Brasil x Che- ,\ "SOIREE" DANSANTE DE HOJE Utulo de campeão do primeiro turno. 
:~~J!.quia em disputa da Taça do DO BLóCO CARNAVALESCO MISTn gr~ç::v~~i~oei\~;1~~~t0\~d~.c~m~ u~n 

No campo do Paraíba Clube a L ~~~t'l11~ ~~LiAGJ~~1;!:i::; D~~ ~~i~ti~~e~tC::tt 110º g~:~1t:do ~s!f:~econ~~ 
D. P. mandara instalar um aparelhfl- JOGADORES BRASILEIROS SôBF..2 tituido '. Geníval. Pctronio, EustaqUio, 
mente completo. o que será feito por 1 08 POLONESES Baia, Lemos, Mnromba, Luiz, Holanda 

~~n~~~~a /:e~.~~~: ~~~~rcii~a~~.c;s~~:: 1 Iei~~;i~f~;i~! ~~~Joto~~;~~~ap~1°: c~~~t~= ,~ Hcrvócio" · _ 
Romulo de Almeida. represe1tLante dos gem de 6 x 5, para disputa do Cam-
famosos produtos da General Eletric / peonato Mundial de Futeból. os a'>- Recebemos: 

O receptor é C. E. de 11 válvulas. so:-iudos do Blóco Ca,Talr~co Misto 

1 

sendo que o alto falante foi cedida "Piratas de Jaguaribe" vão oferecr·r CENTRO E8_T_UDAN_Ti\L PARAI~ 
gf'ntilmente pela direção da P. R I - 4 l ho.Je, em 5Ua ~éde soe.ia!, locnllzada no BAN_O - 1_1 <'le. ,çao .. ho-Je. d.o seu novo 
Radio Tabajâra da Paraíba I b::iirro de Jaguaribe uma animada JJrestdente. - _Terá. . luga1, hoJe, .á~ 

Nos portões a cobranC'a de ingresso "soirée'' dansnnte. 19 boms a sessao (.leitora! p~r~ pie-
será a mesma da tabéla comum: Comemorando, como tem aC'ontecicfo c1:~111men_to do ca1go de pies1den~e 
2$000. entrada geral; 1SOOO, militares nos anos anteriorf's, a véspera de ~t.~~. ~ociedade, y~g~ com a renuncla 
não graduados, colegiais; senhoras e Santo Antonio. o referido conjunto I uo estudante Qm!_udio Sobral r 
senhoritas, grátis. carnavale~co farâ fervorosas orações .· A?os a _apuracao .. do pleito. o p e~ 

No jogo pl'lncipal elo Palmeiras x áouêk mil:lgro.so toumaturgo. :t hrn sideiitc eleito tom.a:a po~se I'C':fillndora 
Auto servirá di:> jui;;,: o conhecido es- de QUC' protêJa os jo~adores bra iktro'., C. E_. P . E'J"!l se~sao ~idi~'lé.no., pa e 
portista. Aluísio Ata ide Cavalcanti que, ama!lh:í, st' vão bater valorosa- ::-olur1ona1 impoi tant.es p1oblemas d 

- A luta secundâria. se reali:..::ará mi::'nte. no gramado de Bordéus com o~ mterc-ssc da. classe. . s 
0

., 
pela manhã, ás 8 horas, sendo arbi- clwcoslovaros En~nrcce-se a ptese.nça ~le to_do: 
trncla pelo juiz Venclipe de Almeict~ T(lcerã para as danrn<; dil ::i.l11fi1cl:i .1<::socrnd.os d~da. a 1.mpot tnncia dos 

- Os amadores dos segundos ti- "soirée" dansante uma afmnda Jaz::..- as1;;unlos da picsente ieuniáo. 
mes do Pa1meira.s r Auto devem es- band. 
tar no campo na hora determinada ------- f'IQVF.: RIC..'0 ! 350~000 hahiJitam Y. 
pois o jôgo começará improrogalvel- 25200 f' qu:rnto cu~ta um h:1tn11 ~. ao gramll' prf>mio tl<' S ... ,o JOAO 

m':'.'.t'ke~re.~e1~~:;';f a Liga, em campo ;,\~i\~,"'d~'\i~::~'\ ,\;l:lL, ª mais b,,. ' 2.000 :000$000 
o seu direto!· Carlos NevC's ela Franca 

CSPOUTE CLUBE UNHO 

lOJkh1l1 

HoJe. a tarde .reolizar-6e·U um en
saio dos quadros do .. União" para o 
qual a direção desporte convida todo~ 
amadores inscritos. lembrando ao mes
mo tempo os próximos ,logos oficiais 
que éste clube tomará pnrte. 

O referido ensaio começará as 2 li2 
horas da tarde 

1 

UGA JU\'F.Nll , 
19 dl' Março .x Botaíog-o 

Mais um encontro Juv.,.rul reah~ar-

DR. SIMEAO LEAL 
TRATAMENTO DAS DOENÇAS DA PltOS'f,\T.\ 

l'lll:Tllf E itl:',;S 

m:x1r;., -

CISTOSCOPIA;, e URETROSCOPIAS 
---- ('lftl tGIA ----

C'o·1sullorio R'J:\ T'-ar:lo rlo Triunfo, 120 

Con~ultas dns 1.1 as 18 horas 

.) o ã o l' e s s ô a 



A UNIAO - Sábado, 12 de junho ele 1938 r ! -

O BRASIL NO CAMPEONATO MUNDIAL DE FOTEBÓL 
O SELEQONADO NACIONAL CONTINúA SENDO APONTADO 
0~u,~sR~~:L~~~~~ noNRA~l A~ COMO FAVORITO NO GRANDE JôGO DE 

PARIS, lO - (A UNIAOJ - "Pe- AMANHA- CONTRA OS CHECOSLOVA'(OS tit Parisien '", em artigo de ontem, 
t•screveu: "üs brasileiros com os seu ... 
cafés e violões", donde se destaca o 

O técnico Adernar Pimenta assistirá, hoje, ao treino do 
conjunto da Checoslováquia - Todos os hotéis de Bor

:~;e!~~:~as t,~.~m~~g~Ia~·;!si~e~:1~~ 1~; déus estão lotados - Apezar das chuvas caídas ontem, 
"Co9a do Mtmdc" f;les são respeitaª; continúa a fazer calor em Bordéus - Escolhido o juiz 
elos. Suas promess~s fazem honra _ 
suas palavras' . húngaro Hertza para atuar na sensacional luta em que 

seguinte trecho:" Desta vez - n&.o 
ha duvida - os sul-americanos nilo 

E~PEREM E YERAO se empenharão brasileiros e chécos 

BORDlfüS. 10 - < A UNIAOI 
·ncontro com o Brasil seja durlssimo OS BRASILEIROS JA' YENCJ.::RA!.\1 

No "Hclcl Continental· onde estfü.> 
hospedado;:; os brasileiros são nume
tosos os jornalistas esportivos que vã.o 
pedir algumas palavras dos craque;:; 
sôbre o encontro de donungo com os 
checos. 

Lornando-:::.c c1ificH de prever a t{ue OS CHECOS 

Os futeboleres brasileiros. enLretan-

lado a sorte favoreça. 

OS BR.\SILE11t0S .4BIURAM BRI
LHANTEMENTE A ('HA\'E no 
CA1'1PEONATO no MlJSDO 

RIO. 10 - <A UNIAO> - 'O Im-
to, apenas dizem "Esperem e ve- parcial" cm no~H. esportiYas. diz que 
rão,i... ü.S br::tc:.ilc !ro:-. abril' LJn. briJlumtcme-n-

O S ClllCULOS DESPORTIVOS DE te, a chrive r'a "Copa do Mu~do". 
[ 1·enrencio iic.l vrr~ârios fortes corno o•, 

J;uRDCUS .., EXT~s;~~~;,·\ ~OS Cv.,, 
1 

polonêses e poct.endo chegar até á 
O:-; ER 8 .,os ) final se conseguirem vencer o mais 

BORDÊUS, 10 _ 1 A UNIÃO) __ fortt' e famoso quadro da Europa Ccn

Os círculos esportivos desta ci~ade 'ltral 

C'.stá-0 entusiasmados co~ os b:as1l~i- OS CHECOt:i SAO TE~IIVEIS NA 
ros. notando-se certa mc.l_maçao la- .. VIR\J\,\ .. 
voravel ao resultado do Jogo com a 

RIO, 10 - 1A UNIAO) - A propó
sito do próximo encontro com oS che
ros, "O Jmoarri::tl" iembra que O! 
mesmos j::l. fôrA.m vencidos aqui, no 
Brasil. l)OY um "scrntch" paulista, 
por 3 x 2, depois, por um combinado 
''Corinthian~-Syrio" por 3 x 1, jus
tamente quando eram tidos como os 
mais f.Jrrnidia.vei~ fu~ebóleres tla Eu
ropa Central. em 1934. 

O CO'\Sl'L GFRAL DA crn,;cos 
LO" 1Qli l A. NO BK.\SJL, CR~~ NA 
\TfORIA no ~osso SEU.~ . v
~.\DO 

RIO, 10 - lA UNIAO) - O sr 
Checoslovaquia. 

NENHUM JOGADOR FRACASSOU 
NO "MATCH " CONTfü\. A l:'0-
LONIA 

BORDl::US, 10 - r A UNIA01 - r-:aarP Thurra~lllll N1eli;.en1 cO.l<:>UI ge
Os técnicos fulebolist.icos dizem que ral de Clwro.slovn1uin. entrevis!ado 
os checos s:lo temi veis na "viracta ., pela reportagem carioca, .sóbrc o pró
chegnndo a ser cons1deracio;s como J x.imo encontro entre r,s (~quiµes bra
"os homens C:o segundo tempo". slleiras e cher:o.slo,aca, manifestou-se 

shnpaticai·.rt le '.\O n11,,. ... o quad1r· a. 
pesar de t"E•.s ·J~,i· kilcJdaa~s pala ') 
seus palrJf'ios, infonnnudo que, já fo.s 
flcJ)Ostas que .üin;;::u1 ,l riuaf;I 10(}:=,000 

ri favor do B1 a~il. cu.ia vitó1 ia pr~vé 
pela contag<'m de 1 x O ou 2 x 1 

O 'il' K.aar~ Tlmnnairn, náo ohstan 
te considerar o Brasil favorllo. adi
antou que a nossa rlefesa df'Ve a1 unr 
rnuit-0 bem p.ir.i a v11..órla nos sorrir 
porquanto CJ.s chE>cos s:io ot.1rr,o.s JO~a
dor~s tortJaL<.lO-!;,e, po1 ,.~zes, muito 
1mp":tUOS0.S 

A scgu:r, ~ieC'larou qu<· a 1.klesa e 
a ofen.'iiv~ d·> M•1ecion~,cto checo t;~L~

\'1"1.tn perf~.tnmc11t-.,. eqUili'"'racta.li . i;.C;n
do isso o fórle do seu quadro 

OS JOGADORES BRASILJ:IROS SaO 
COBIÇAl>OS X\ tftAN<;A 

PARI:; 10 IA UNIAOJ - Rc:!na cer, 
to interesse na. aquls1ção de lut.ebó
leres brasileiros para. 1lgurarem em 
q uactros franceses 

PARA O JõGO BR\SIL X C:HECOS
LO\'AQUI.A JA' fóRA'I \ENUI
IHS D,TRAD \S ~O I ALOR DE 
200 MlL FRANCO~ 
BORDEUS, 10 , A t:NIAO> - Para 

u jógo cto Brasil com a Checoslova
quia já !olam vendidas tntradas 110 
valor úe 200 nul trancos 

Aguarda-se wna receita ~· record' 
domingo. 

1 RIEDENRElCh ELOGIA O "S('R,\ - PDI.ENTA ASSISTIRA', HOJE, .\O 
TCH" BRASILEIRO TREI NO DOS CHECOS 

S. PAULO. 10 - A UNIAO> -
O famoso ca.npeáo bra:::lle~ro Fri•··· 
denreich. falrmd<i sóbr,~ o ~1os'io · 5cra
tch", elogiou a sua compo~içRo. di
zendo acreditar que êles conquü,ta
rão o titulo máximo ào CanJpt:onatrJ 
ào Mundo. 

O JUlZ HERTZA ARBITRARA' O 
JOGO BRASIL CHECOSLOV.\QUIA 

PARIS. 10 IA UNIAOl - A FIFA" 

BORDEUS. 10 1A UNIAO.• - O 
entrameux Prmenta deverá assisUr , 
amanllã ao tremo dos 1 utebóleres 
checos. 

AS ESPOSAS DOS JOGADORES 
BRASILEIROS FAZEM l;)l AP.:
LO PARA QLE OBTE:\IIA)J ,\ 11-
TóRL\ 

RIO, 10 CA UN!AO) - A NOITE 

designou o juiz húngaro Hertza para levou, ontem, as espósa:t de divenos 
arbitrar o jogo entre o Brasil e a Che- jogadores ao telefone mtemac1onal a 
coslovaquia, a realizar-se domingo em fim de se comunicarem com os mes 
Bordéus. 

A SUIÇA ENFRENTARA', DO)IIN
GO, A HUNGRIA 

D10S. 

A pnmei.ra que falou foi a de Leó 
nidas, -que disse: ·· Leónidas, tenha 
cuida-do com o Bw·ger. Dizem que êle 
ê wna féra··. 

PARIS, 10 < A UNIAO) - O selecio- A espôsa de Domin~os disse-lhe 
nado da Suiça, vencedor do encontro Jogue de qualquer mal)eira contra. o.s 
com a Alemanha. enfrentará, domin- checos " . 
go, o da Hungria, em Lille A terceira dbse a Batatais: .. Jogue. 

BORDJ!:US, 10 - < A UNIÃO) -
Falando sôbre a atuação dos brasi
leiros. o têcnico Pimenta declarou que 
Henhum jogaaor fracassou no match 
contra a Polonia. 

A SENSACIONAL ENTREVISTA CONSEGUIDA 
PELA "MAIRINK VEIGA" COM OS FUTEBó

Quero me orgulhar de você aíncla 
1nais". 

TODOS OS HOTEIS DE BORDllt;S 
ES'l'AO LOTADOS 

Todos atuaram bem, afirma. Do 
mingas, ardendo em ~ebre, fez o qu3 L E R E s 
poude e depois do Jógo apresentou 1 

• 

BRASILEIR OS EM BORDÉUS 
BORDEUS, 10 <A UN!AO) - Todo, 

os hoteis desta cidade encontram· ~e 
lotados. Os brasileiros dêsde que dc

gu~·d;~ :~mj~g~~·co r:
1
~:~ne;~:o para .stmbarcaram aqui, veem atraindo a tun ispecto impres::ionante pr>lo aba

thnento fisico. Agóra, porém, está 
quasi restabelecido. 

O VALOR DOS CH ECOS 

TODOS OS CRAQUES NACIONAIS ESTÃO ANIMADOS 
E DESEJOSOS DE CONSEGUIR A VITóRIA FINAL 

RIO. 10 1A UNJA01 - A "Socieda- Faço um npélo para que as nossas fa~ 
ARCAOHON. 10 _ <A UNIAO) de M0irink Veiga", cm combinação mHfas nos escrevam. a fim de levantar 

Os meios esportivos, falando .sõbre o ~~~dto ":f~~~ct!~~1??'°~· .. ~~c~~o e~~~~?~ ~afi:.s~0;~~·::1:à1f~i~efi~~~l~~/e~~li:~~ 
próximo encontro com os brasileiros. ro elo Sul" , entrevistou. ontem. por in- Wl1 n.braço para você, e para toctos os 
dizem que os checos tetm mais classe tffmeclio da ''R3.dio Brás", tamb~m brasileiros. 
CJUe os polonéses. em combinacão com a "Radio Difusão -'-- Obrigado. Pimenta quero fahr. 

Entl'etanto, anuncia-se que os eh~- ~~e Bs~rdeé~~~~t~:mjol~:ii!f: ii1~a;~~ir~: ~~~ê·~· com outro. Quem está perto ('.~ 
cos apesar de adotarem um padnw guardando a renlizncBo do Jogo de a- - O Célia Barros, secretário da CJ!"-
classico. estão receioso e. assombra- manh§ com a Checoslováquia baixada 
õos mesmo, com a exibição do at~quo I A entrevis~a telefõnica têve inicio ás - Alô Cf'llo, qual e a sua op~~üc 

brasileiro. f~o!o 
3?:5 ~~~~~1.? i1~a~n~r:~~c~~~~ro i:= s~e Ao ,i::~~;~;~1

~si~t~:tiva ultra~)~S:- J'l 
deira de muito. Para mim. os braslieirc:os 

AS ESl'Elti\N('AS DOS CHECOS Gracas á sua desenvoltura intelec- vencerão. O campo é ótimo 
tual. a: entrevista dos futebóleres bra- - Célio. Leónida~ está ai? 

BORDE:US. 10 - cA UNIAO) - silciros causou ótima impressão a lo- - Aló. Leónidas! E' certo oue você 

Os meios esportiVOb aproximados ao., do1
1
6?e A~ôJllU~~~.~~~~!uvir fe:.__o ~.lt~l~\~ct~'!:a~· ::~tecl~~t;tª razer 

checos depo.sitam grande conf1a11ça Aqui fala a Mairink Veiga cm com- dgmna coi!-a tem de jogar de qual
tm Planicks (keeper, consiàern.do o binação com uma vasta rêcle de que;: geito 
melhor da Europu) Burger, Boucel: ·• broadcastmg" do Brn.si). R fim de .º1!- -- Leónidas. você repetirá es1;;a faça-
e Nejedly, que é um meia a~ontado ;~1~t palavra dos fuleboleres bras1le1- nl~ i~mc~f11~Jr a linha atac<.inte. ven

c_omo melhor do que o polones Wu-1 E da ca~ine da "Rádio B1.·ás'' Cesar cerêmos ... 
hmewski. Ladeira imciou a entrevista - Muito bem. Lcônidas. E&·tü,e ! A-

FALA CASTELO BRANCO qui milbões de bra~ileiros oudrarn a 
.. AZ E"JTRE DOMINGOS E LEO- - Aló Castelo Branro! O que o sr sua palavr::i. e depositaran ,~m v0<'ê 

póde me dizer ac~n:a dos jogadores maior confl::mça. 
NIDAS bra;:;1leiros? - Obrigado. Ces0r. Qu~n mandar 

A Bp~:.Dal!:~!~s~~ 1a--:go'.t es~:~11~~n~ da-C~~;id~~~çk~i~~';~/~\~~ p~:sidiJ~;~ r.~~b~i!i~:ir.a~:31~~_;'J:,i~1~r:::o: 
entre os jogadores bra.;;ileiros. Algunz. ~f1

1
~ 1~ti ~l~·~ªA.1:\~t~ ~!~~~s.v~::~!· 1~!= ra. falar com outro jog:a··lol. ~uem 

drinha do selecionado brasileiro. Srs. · está. perto _de você? 
que tinham ri:xas pessoais, eslão se a-

1 

A ~~lcçüo brt,.sileira de futeból. em dis- - Af?nsmho 
pro>..imando , puta da .. Copa do Mundo .. vem cum- - Alo. Afo1~sinho. Qual ~· !'\ ~ua opi-

Ontem registou-se a paz en~re Lui I prindo O seu dev~r. Longe da Pátria J nião sobre ~ JO&? ~e do.nv; g.o- . _ 
zlnho, Nariz e Pimenla. Hoje, temo.<. todos os jogadores. com o coração vol - - O Brasil vai HllCC'I. ,-\. c.;h,l\n no.:. 
a anotar a de Leónidas e Domingc t.ado para ela. farão o máximo a fli:11 atr~p~lhou. ba.stante, na lt.ta c,mtr;1 a 

de que o nosso nome de-sportivo seJa Poloma , . . 
cue se !biaram e abraçaram cordial- reconhecido por todo O mundo. _ Esta bem. Que10 falai cum ou-

Confiai. µois. no ardor patriótico dos tro. Quem_? mente 
vossos irmã.os que dclenderão o nome - Marllm 

OS CHECO~ TEEl\f Jõ<;o PARECI- do Brasil! - Martim, que é que você diz do 

DO COM O DOS BHAS!LElltv~ ag-;·a~
1
~ 11fi~~.\~t~rB~~~r0ºgadl~~::~is~~~f~ ca~p~o~-~1~ctan'l. Muito parecido com 

Jeiros. Onde está Pimenta? o nosso. nrns. nunca vi igL~al. . 
;BORDl::US, 10 - <A UNIAO! - _ Alô! Alô! Pimentíl.1 o "scratch'' _ Qtwl a sua 11npressao .sobre o 

Uma -das po')sibildacles de vitoria uo braslleiro será modif~i::acto?_ prüximo Jogo? 
c,uadro brasileiro está. no Jogo do~ - Não. Não havera mochficação. - o Brasil vAi vençer 

checo~. qu~ é muito parecido com o~ ticiad~o~~eº~1i!~1t\~n~~~~~~lí"~~:~ã~;o- oe-;d~~ce não teme que apareca Jógo 
tios brasllcirns apesar de bastame -- Não. Nâo havera. Somente. tal- · _ Não. Essa hisLor1a de jogo pesa.· 
ma1~ 1·apicJo e impetuóso vez. quanto ao arqur1ro QIH' sofre de do é conversa para boi dormir 

uma distenção n~s ml:ls.culo~ _ Muito bem. Martim Agora q1wrn 
os CHECOS SAO \ ICE-C.\.\lPEOES - E as condiçoes f1s1cas dos brasi- fnlar com outro 

leiro!-,? - Prnnto. E' Domingo.s que1n fah, 
DE l:JJt - otilnas. O Brasil vrncerá um ad- - o·! Mru c:i.ro Domingos, vo·:l co-

B0RD8US. 10 - \A UNIA01 - ve~áfºo \~
1
~~

1
;~

1tº· m~ v1~? estou bom. Se jogar 
Os checos .apre.sentam assuslador2s 
<rcclcncbh po.ra enfrentar os braF1-

JtJros. Entre élas apan:cem a de vice
campPões de 1934, qu1.nc!o perderem. 
após uma luta 1·enhldi.<;S!mn o jôgo 

Parece que vai ser amigo. domin- - Se jog:'lr nr.o Olhe. Pi!n1,-1·r;i 
g.o dlsse que não vai fazer nenhum~ Mi!l&-

- Pimr-11ta, YOcê quer mR.ndar al- tituição 
guma men~!\~Pm para a suà tnmilia? Pois bem ,trabalhflrci nrnit'l. '/, 

Pois 1üo Olhr> ! Sentimos. aqui. l mos fazer o possiYel para vencer St>1·,\ 
um ~rnnde nbfl.tlnwnto moral com a uma ótima t>xiblção 

<'OIU R ltalia pela contagem de 2 X 1, ~l~~1~'.'.Í~~,L~~~(\ C~~~<l;,º·~~~~n~~~~~;<;~ -=-. ~i'.t~ ~:-~te:,r;ora, outro. Qi.~:n? 
6ligraucto-~e ,1cc-campcões 1ido:, quando C'h<';;,am cf\rtas, po~· ln- - WRltcr. como voce atuará .. ;1u-

Prcvf-sc, portnnto, que o próxim0 trrmPdto rio con.sulacio. parn outro:-.. bstltnh' Bailst.a.? _ __..... 

_ Muito bem. mmto bem! Apre.sen- curiosidade do público pela leitura do :; 
te outro para falar últimos jornais chegados tle Pari"S 

- E' Martim quem fala 
- De nóvo. Martim! Olhe. dizem 

que os chécos são perigosos. O que é 
que você acha? Dizem que o arqueiro 
chéco é o melhor da Europa .. 

CONTlNúA .\ }-..\ZER CALOR 

BORDEUS, 10 lA UNIÃO) - Ape -Pois vamos desmentir. Farêmos 
tudo para atingir o mais possível n zar das chuvas caídas, continúa a ta
méta adversária _ zer calór, Os bra..sileiros mostram-se 
aí? Bravo, Martim t Escute. Nariz esta animados e re a tem~ratura cont~-

- E' Nariz quem fal:i.. nuar assim, as probabilidades de vito-
- Muito bem: ~ariz. Que é que vocL Iria au.mentarão cento por cento 

diz da nossa vnoria? 
-- E' quas_l certa . OS BRe\SILEIROS FA\'ORITOS NO = ~e~~~

51
~~:~1~;~;f;li? Se ven- JOGÜ COi\I A CHECOSLOY\QLl\. 

cêrmos a Checoslováquia irêmos até •J 

fim 
- Agora, Nllrlr. ~presente-me ou- BORDEUS, 10 ( A UNL\OJ - Os 

tro. Que é de Br tat3is? brasileiros continuam como favoritos = ~~~~:iis,\~;~a~~ê jogará do- 1 no jógo de depois de amanhã. com o 
mingo? 

1 
selecionado da Checoslové,ql.Ua 

- F'arei o posslH·I I Em con~equeuc1a da melhora da 
- Muito bem. Vocé falou l.>ouco ma~ temperatu1a e das boas dl!>l)Os1ções do 

d i~; ~~~o pequeno interválo campo, atUnentou 50jo a probabilida-
- Alo! Alô! o tempo está correndo de da. vitoria dos brasilerros. 

quero falar com outro 
- E' Leônidas quem fala. MUITO PARECIDO COl\I O CAMPO 

pr~L'i~l?:io.~~~a1~ôv~esculpa-mr. ma::; DO .. FLUl\UNENSE" 

-Poi!<,, não, m(•u "Diamante m·-
gro ·•. Mllhões de brasileiro!i querem 
ouvi-lo BORDEUS, 10 tA UNIAO) - Os 

- Obrigndo. Ccsar O que eu quero futeboleres brasileiros acharam o E.s-

é ~b;~i~c:;à~-ª~ ~~am~~~~af~~~.~~star tádio Mwlic1pal muito parecido com 
ouvindo. A Mairink. cm combmac:{10 1 o campo do ·· F'ltuumeru,c 
c~m ~!nrn. pod~ro~a rêde de "brnadca,.;- Sa.be-se que a mwucipalldade gastou 
t11,1gs está turnsmltlnd.o para todo O a elevada ::;oma de 22 milhões de fran-
Brasil a p::1lana de voce~ . . 

- Muito bem Você dê lcmbronc.1-; cos na sua con.struçao 
á minha esposa. Estou ansioso por no-
ticias. \ DEFLS..\ BR .\~lLEIR,\ E SUrICI-

- Pois não, Leônidas 
- Aló. Leónid3S, diga mais alg:umn 

ENTE~IEl\'TE BOA . 

coisa sóbre o jogo com a. Checoslovú-
quia. BORDEU~. 10 (A UNJAOI - En~re--- Farêmos o possivt:I para a ntór•c1. 
final. vistado })elos cronistas Uesporttvos da. 

cidade sobre a deie~a dos L>ra~ileiros. 
- Agora, mais outro 
- Aló! é Everarc\o Lopes quem f:,Ja 

('111 nome de Castélo Branco. que pr,_'
clso\: se retirar para a concentmr-f1·) 
Os outi·os craques não poderão fala~· 
porque se encontram. nf'fitl" momenro 
na concentração. descansando pai-1. o 
treíno de amanhã 

- Lopes. diga alguma <'r.·JSll 

- Todos os brasileiros fJqu"m cer-
tos de que nós íaremo.s o P1Rxi.~J de 
esforços pttra alcançar a 1·tt)"ia 

- Muito bem Alô 1 Alú Alô! r:.~ ._ 
dêus! Muito obrigado, pela mn.[;tufit·1 
impressào dcixadR 

da C~1
~nel~~e

8v~sl:1~11
~
8fÓn1~~ R "~ 0~~~~1;;1'~;.: 

pela l< Mnlrink Veign" cm c.ombil~J~a,.) 
com a "Radio Difusão de Rordéu.<-
a fim de ouvir o.':i 1ULebôlC'rt,'S nur;J,)· 
nai!i, 

em virtude da sua 1 raca exibiçU.o no 
Jógo com a Polónia , o téC'mco Adernar 
Pllnenla dt'clarou; "A defé~ do uob-
i-o selecionado e .suJictentemente bo;1, 
para derrotar os checos .seiu trrmar 
esta semana''. 

BATATAi" AINDA BASTANJ'E RES• 
SENTIDO DAS CONTUSOES DE 
DO~IINGO PASS-\DO 

BORDEUS. 10 <A UNIAO> - Noll
c.;ia -se que Bat..1r.als ainda se encontra. 
basi.ante doido em vu-tude da..; contu~ 
t:iões so!l'idas no jogo com os polon~"'cs. 

O goleiro do Bra.sll solro d• um;i, 
cU.stenl.:iüo noa m~clllo:.;. 
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R T E 1 e 1 'J:. L 
ADMINISTRAÇIO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGUEIRIDO 

DECRETO N,' 1,011, de 10 de junho de 1938 requerendo•tempo ele serviços presto
ctos á Prefeitura Municipal. 

Prefeitura Municipal e.mpliaçao no prédio n. 389, á av~m
da dos Estados. - Deferido. 

Estabelece grati/tcacão aos membros do 
Tribunal da Faunda. 

Idem do prêso Julie Mo.cêdo, reque
rendo o desentranhamento da cóp!a 
do seu proces.c:o, que juntou no seu P"
c:ldo de livramento condiclonnl. 

Laurinda Maria da Conceição, re~ 
EXPEDIENTE DO PREFEITO DO querendo licença para construJr um.i 

DIA 10 fóssa e faiz:er outros reparos na casa 
Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado_ da Paraíba, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pela Constltutçao Federal. Petições cJp· 
n. 972, á avenida Manuel Deodato 
- Como péde. 

Antonio Gomes Forte, requerendo 
DECRETA: Oficios recebido~: Vanda de AlmC>ida, requ"!rendo c::ir- licença para demolir a casa n. 199. 

ta de habitação para o prédio recen- á avenida Véra Cruz. - Deferido. 
temente construido, ã rua das Trln- José de Cristo, requerendo licença 
cheiras. - Sim. Expeça-se a carta dP para mandar fazer canalização dn~ 
habita('ão, sob n. 114. aguas pluviais do quintal da casa n 

Art. 1.º - Fica estnbelecida, a partir desta data, para, cada um dos 
membros efetivos do Tribunal da Fazenda, constituido na. fórma do art. 252 
do decréto n.' 1.596, de 31 de julho de 1929, a gratificação de vjnte mil réis 
(20$000) por sessão ordinaria ou extraordinaria. 

Art. 2.º - Ao funcionário que servir como secretário do referido 
Tribunal caberã a gratificação de dez mil réis (10$000) por sessão. 

Do dr. juiz de direito de Miseri
cordia, remetendo a cópia do proces
so crime dos réus José Lopes e An
tonio de Néco. 

Clccro Oer:nano da Silva, requeren- 06, á rua Eliseu Cesar. - Em face 
do licença para se estabelecer corn óas informações, indeferido. 

Art. 3.º - E' aberto á Secretaria da Fazenda o crédito especial da 
qnanho de cinco contos e quinhentos mil réis (5:500$000), destinado a ocor-
1er á:s despêsas com a execução do present.e decréto, no corrente exércicio. 

Art 4.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Do dr. chefe de Secção do ArAuivo 
e Bibliotéca Pública, remetendo as 
certidves de tempo de serviço dos 
prêsos Jo~é Candido Sobrinho e Jor:é 
Vitor de Sornla. 

uma barbearia na casa n. 305, á ru~ Maria da Conceição, requerendo li
do Rio. - Como requer, pagando cença pa1a ~onstruir muro na caea 
logo o que fôr de direito. n. 460, á avenida Benjamin Con."

Eusebio Coélho, requerendo licen,fa tant. - Deferido. 

Pn.l.ício da Redenção, em João Pessôa, 10 de junho de 1938, 50."i da 
Proclamação da República. Oficios expedidos: 

para, de acórdo com a planta anéxa, Manuel Ferreira Junior requerenclo 
tazer modificaç6es no prédio n. 827 licença para construir 26 metros de 
á avenida D Pedro I. - Como re- muro á avenida Cruz das Armas. -
quer, em face das lnlormações. Como requer. 

Argemiro de Figueirêdo 
Francisco de Paula Pôrto 

V.."ilson Medeiros, requerendo licen- João Gou ·,eia Moura, requerem1o 
c;.a para se estabelecer com estiva~ a licença pat'a cobrir a casa n 805, em 

Ao dr. juiz de direito de Umbuzei- retalho, á n.:.a Saldanha da Gamc1. ,"1anr1acaru. - Con10 1equer. 

Secretatía da Fazenda 
F.XPEDIENTE DO SF:CRETARIO DO 

DIA 10: 

Petição: 

N.º 9.392 - De Manuel Alexandri
no do Nascimento. - Deixo de to
mar conhecimento do conteúdo do pe
dido porque, segundo se verifica dac, 
informações, foi éle apresentado fóra 
do prazo tegal. 

Oficio: 

N. 0 46:f - Ao cliretor gf>ral de Saú
de Público., solicitando providências no 
sentido de ser inspecionado de saúde 
Adolfo Fernandes Perelro. 

EXPEDIBNTE DO GABINtTE 

Ao lliretor do Tesouro: 

Petições: 

N ° 13. 819 - De Carlos Guima
rães. 

N. 0 9.G73 - De Luiz Bento Mari
nho. 

N.n 9.647 - De Seuno.t Silva. 
N. 0 9. 674 - De Luiz Bezerra ele 

Vasconcélos. 

Oficlos: 

N. 0 3.372 - De José Teófilo Bezer
ra. 

N.0 3.373 - De Eugenio Cavalcanti. 
N. 0 13. 821 - Da. Secretaría da 

Agrlcult.ura, remet.endo empenho. emi
tt<.10 em favôr dos funcionários do 
Serviço de Classificação do Algodão, 
em Campina Grande. 

N. 0 13.820 - Idem idem, em f&.
vôr do sr. Celso Pedrosa. 

N. 0 15. 800 - Do cel. comandante 
geral da Po11cia Militar. 

N. 0 13. 802 - Da Repartição dos 
Serviços Eletricos. 

N. 0 237 - Da Interventoria Fede-
1·al. 

N. 0 13. 826 - Da Seq·etaría da A
gricultura, remetendo empenho em 
favôr de João Borges de Castro. 

N. 0 13.825 - Idem, idtm, em favõr 
de Francisco Luiz de Almeida. 

Petição: 

N.' 9.676 - De A. F. Móta. 

Oficios: 
N.0 13.831 - Da Secretaría da A

gricultura, remetendo fõlha de paga
mento para prestação de contas. 

N. 0 13.8~2 - Idem, idem. 
N. 0 13.833 - Idem, idem. 
N.' 13. 765 - Da Imprensa Ofi

cial. 
N. 0 13. 771 - Do diretor da Rece

dorín de Rendas de Campina Gran
de 

N. 0 13 460 - Da Secretaria Ca 
Agricultura. 

N. 0 232 - Da. Interventoria Fede
rnl 

N. 0 9 _ 003 Do Banco do Estaâo 
dn Paraíba. p. p. da Cia SKF do 
BrasU 

Petições: 

N. 0 9. 593 - De Fr?.ncisco Nobrega 
N.' R.659 - De J. F Nobre. 
Oficios: 
N ° 15.801 - Do cel. comandante 

da P olicia Militar. 
N. 0 15.802 - Idem, idem. 
N. 0 15.807 - Idem, idem. 
N. 0 15.804 - Idem. idem. 
N.º 15.803 - Idem. idem, remeten

do documentos para prestação de con
tas. 

N ° 15.805 - Idem, idem, 1dem. 
N.n 13.8.10 - Da Secretaria da. 

Agrlcultura, remetendo doc'..l.mentos 
parn prestação de contas. 

N.' 13 829 - Idem. idem 

Telegrama: 

N ° 13.773 - Do dr. Ernanf Sátiro 

Ao Tribu nal da Fazeml a: 

Petições: 

N n 9. 396 - De Alfrêdo da Silva. 
N ° 3.642 - De F. Mendonça & 

Cln Ltda. 
N' n 9.526 - De A Lucena & Cia. 
N n 9. 530 De Manuel Donato 
N ° Q.4~2 - De Anderson Clavt0n 

& Cia. Ltda. · 

ro, renovando o pedido de remessa n. 198. - Como péde, pagando logo Apolcmio Candidc d-a Silva, nquP-
N. 0 8. 652 - Do B. do Estado da das cópias dos processos crimes do:c. o que fôr de direito. rendo para se estabelecer com umn 

Paraíba, p. p. da SKF. présos José Cabral de Araújo e José severino Felix de Lima, requerellihJ barbearia, á rua Duque de Caxias, 1~. 
N. 0 8.998 - De Otoni & Cia. Galdino de Sáles. licença para const.rujr uma balaustn:.- 400. - Sim. pagando logo o que for 

Oficio: 
Ao dr. juiz de direito da 3.ª vara da na casa n. 265, à avenida Benja-1 de direito. 

desta C'apital, comunicando o livra- min Constant. - Cdm.o péde. Mant•el Ferreir_a ~unior, requer_en
ment.o condic.i.onal dos ~etentos Jo<• Teónna Polarr.-rcquereMO dispensa do -;arta c!e hab1ta~a~ para o predlo 

N. 0 13.622 Da Secretaría da T~más de Sousa e Francisco Soares da de impôsto d:--, casa 11 65, á rua Vls-1 recent~mente constrmdo, á avenida. 
Agricultur.1. remetendo empenho er,1 Silva, vulgo ·· Francisco Alvino ·· _ conde de Pelotas. _ Deferido. dos Estados, ~o sr. Enoq. ue de Ollvel-
favôr da Casa de Saúde •·s. Vicente Ao dr. chefe de Policia, em igual Antonio Albino de Sousa, reque· ra. - Defendo Expeca·se a cana 
de Paulo~· 1 sentido. rendo licença para fazer concercor,. de hab~tação sob n. 119 ... 

Prestaçoes de contas: Idem ao dr. juiz de direito da 3.n na casa n. 366, á avenida Cap. Jo,;;e I Severmo Paulo. de ArauJo, r~que-
N.º 3.645 - De Cromac1o Caval - vara desta capital. remetendo os pro-1Pessôa. - Em face das informações, 1 r_tndo transf~renc1a p~ra o_ seu nomL 

canti. . c,essos de hvramento condicional dqs atendido. e.o estPbelec1mento comercial do sr 
N º 3. 3~5 - Do estacionaria fiscal I detentos José Francisco da Silva, vul- Montepio dos Funcionários Públi- Pedro P.aulo ele AraúJo, á.. avt>nirla 

de c;baceiras. . go ·'José \litor··, Oscar Correia e Ti- cos, reque:.:endo licença para, de acor- ':"ruz c!as Armas. - Defendo. 
N_ 3. 374 - Do diretor ~a Re<:ebe- burtino José de AraúJo. ,.lo com 1 planta J.néxa, fazer umf! Anto~uo c~e Sous~ Caxe1ro. reque-

daria de Rendas de Campina Gran- _________ ,·endo 1s~nçao de 1m9ostos para !'l<; 

de. R ADO DA PARAIBA '3Uas casas ns. 317, 323 e 311, á avent-
Despêsas realizadas: JESOU o DO EST ~a C::uneho e.ia Cunha. - Como r~-
N.0 13.284 - Do Departamento de quer, quanto ás de ns. 317 e 323 

Assistência ao Cooperativismo. Mo.m.1el Ferreira Junio1, requeren-

~ : si938.818 ~ NJenoF;r:~~r~~~ ~I~~s Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. ·:ic.~rc~e::t/~ª:!~i~~a"'rªru~ ~:rt: 
dos Santos. raria Geral, no dia 10 do corrente mês rité, de prnpriedade do sr. otacti1o 

Toscano de Brito. - Como reql\er, 
~xprça -se a carta de habitacão. A' Procuradoria. da Fazenda: 

Oficies: 
RECEITA Mannel Ferreira Junior, r~querer, 

do carta c:e habitação p2.ra o préch J 

N. 0 13. 804 - Do chefe da Secção ~~
1
!te~;~~io~e·. R~~d~·s "da· ~aPit~i .:._~ 

135 :394S600 1ccentemE::nte constru1do, a avenida 

deN~c?~f
1

~ªos6 -- Idem, idem. Ret~~fgliç~~s dos~~~i:o~ · E1~t~i·c~s· ~: 
Processado; Saldo da rend~ do dia 9 . . . . . . 

Pi:/ ~
17!, Est~tãoEs:fic~~ !~c;~r~~ 1 Ri:~-à~âgo d~: :~~ª.5 

. . ~ ~s~~t~~ -~ 
nha. JP .R. I.-4 - Rádio Tabajara - P 1c 

Petição: da renda de junho . . . . . . .... 
N. 0 13.835 .- De Severino Avelar. Diversos ftmc1onárjos - Desc. do a-

~~c~ii~~ .~eov:~~~J}
1
~t; !1~:J~b~~a1~ A~~~~o 11

Ãu~
2
ustÓ.'13~ Âh~~id~ ~ Sa1d~ 

de pata informar. de adiantamento . . . . . . . . . 
Arquive-se: Moacír de Med~j.ros Gomes - f D. 
Processos: P .. ) _ Renda Faz Mangabeira e 
N. 0 9. 430 - Heloina Cunha. campo de Pilar . . . . . . . . . . . . . 
8.872 - Valfrêdo T~rgino Belmon. Moacir de Medeíros Gomes - tD 
9.423 - João Menino de Sousa p ) _ Venda inset. e adubos 
8.813 - Paulo Serafim da Silva. Moacir de Medeiros Gomes - <D. 
8.606 - Pedro Qui.rino Alves. p ) _ Venda ()e semente de algo-
9.468 - NicoIA:u da Costa. dâo ..................... . 
9.438 - Eulirio de Araújo Neves. Moacir de l\Iedeiros Gomes - ,o. 
Oficies: Alfr}do-\v~!t~~·· f,~a!r~. T~x~ss~~c1~:~ 

13 022 - DepartamenLo de E. ,"'! In~~s;~iri~· d~· Ti:áf~g~ 'p (tba'c~ ~ Ren~ 
Publicidade. da de impôsto de veículos .... 
Lo\!ri!4 d~ :~~io~º Govêrno junto á Estação Fiscal de Caiçára - P c. da. 

13. 779 - Repartição de Aguas e Es- ln~~:1~!1:çãâo d~l~r~~o .. PúbÜ~o . 
gôtos Venda de placas .. 

13.687 - Da mesma. Tertuliano P. de castro - caução 
13.5~8 - Imprensa Oficial. de luz 

~a;Í~~r. - Recebedoria de Rendas rla F. Peixôto & Irmão _ Compl. oai.1-

12 .193 - ?refeitura Municipal de v:i~~~~/uil~xanclrino Diniz - cau· 
Bananeiras. ção de luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.565 - Da mesma. José Cavalcanti Lms - Caução de 

it~~~-=_ ºl ~e.s~~- Obras Contra of~:10· ·N~br~g; ·~ · s~id~- d·~ ~di~~t~: 
as Sêcas. mento . . . _ . . . . . . _ , . . . . . . . 

13.608 - Secretaría d.1 AJricultLi- Etelvina Marinho Pessôa - caução 

ra 212 - Interventcria Federal. de luz 

Petições· 

9.1)5(1 - Fiancisco Soares r!a Silva. 
9 . 346 - Dr. Francisco Brasileiro. 

Secretaría da Agricultura, 
Comercio, Viação e O. 
Públicas 

Banco cio Estado da Paraiba - C mo
vimento - Retirada .. 

DESPESA 

2521 - Montepio do Estado - Desc. 
do abono n. 62 . . . . . . . . . . . . . 

2520 - Diversos funcionários - At-o-
no n. 62 ........ _ ...... . 

EXPEDIENTE DO SECRETA'RIO DO 2501 - Conego José Coutinho - · 
DIA 10 Esc. 1. S. J.) - Subvenção 

Portarias: 
2514 -- Paulino Barbosa de Lima 

tC. Apel. l - Adiantamento . . . . 
2523 - Diretoria Viação e O. Publi-

0 SC'cr~tárJo da Agricultura, Co- cas - Folha . . . . . . . . . . . . . .. 
niércio. Viaç1:10 e Obras Públicas. ten· 25 19 - Omega de Azevêdo Nacre -
cio em vista que_ no.da ficou apura d,, Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . 
Lontra o ex-técruco agrícola de Ante- 2517 - Larenc1ta Aires Bezerra -
nor Navarro, sr Antf.nor .Henrique,:; Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . 
?e 8~, resolv~ nomeá-lo para exercer 12518 - Silvino Montenegrn - (Sec 
1denhcas funções no mumc1pio ô.e da Agricultura) - Adlantame. n~ 
BrcJo rlo Cruz. 2516 - Antonio Augusto de Almeida 
~ ~ecretár;o da Ag1icultura, Cu- - 1sec. da Agricunura) - Ad1mi-

merc10, Viaçao e Obras Públicas re- r tamento . - . . - . , · · · · · · · · · · 
:,olve exonerar, po1· p1oposta. cto sr 2512 - Deps.rtamento de Esta.tisttr-i:o. 
1)refeitc, do mu,li~lpo de BreJo 1.10 • e Publicidade - Fõlha . . . . . . . . 
Cru?:, o sr Antomo Sobreira, técnico 2509 - Sandoval Neves - Ajuda je 
agrlcola do ~-eferido munictpio. custo . . . . . . . . ... ~. . . . 

Secretaría do interior e 
Segurança Pública 

<'ONSELHO PENITENCIARIO 
ESTADO 

DO 

2513 - Irmã Rosa Maria - (Abrigo 
de Menores) - Adiantamento . . . . 

2528 - Mardoqueo Nacre - (Impren
sa Oficial> - Adia!1tamente,~ . 

Saldo que passa . 

9: 1008000 

3:864\500 

14 :047~800 

726$000 

5 :4845.400 

60SOOO 

480~000 

3:887$900 

7 :214$100 

1,98S500 

39tOOO 

9:066$500 

18 :000~000 

1: 130$000 

301000 

20$000 

30$000 

30$000 

2$200 

30$000 73 :940SrO·J 

43:843$400 

253: 178$900 

5 :099$100 

44:228$700 

60$000 

500$000 

1 :207$400 

520$000 

100$000 

500SOOO 

4 "248~000 

600'l000 

101$000 

6:647,SOO 

2:000$000 66:011~70(' 

187:l67S200 

253: 178S900 
FXPEDIENTE DO DR. DIRETOR 

DA SECRETARlA DO DIA 10: 

PP.tições: 

Do prêso Manuel Paulino cla S'1va, 

Tesourarta Geral do 
de 1038 . 

Ernesto SIiveira. 
T esoureiro Gerai . 

TesoulO elo Estado da P nrnfbn, em 10 dii' Junho 

Alolsio Mora is, 
..crlltiri rio. 

Cruz das Armas, de propriedade ctu 
sr. Antonio Vieira de Lima. - Co
mo péne. , Expeça-se :l carta de habi
tação. 

Joaquim Pereira do Nascimento, re~ 
querendo e ar! a ele habit1ção para o 
ptéc..io recentemente crmstruldo a nia 
das Trincheiras, de propriedade do ~r. 
Francisco Galvão. - Deferido Ex
peça -se a carta de habitaçào. 

MHlta~: 

A Prefeitura multou ns seguintes 
pe,ssô.-'ls· J\.r,tomo Virginio Ferretra. 
em 50.SOOO;_ Joana P~reira da Conrel
d.o, em 50$000: e Artur AlbuquerquP. 
Pni"a, em 50$000. 

Convite. 

Ficn. convidr..do a comparecer á D1-

I 
retoria cte Bxpecliente e Fnzend~, o sl. 
.Helarmlno G. Siqueira. 

COMANDO DA POLICIA MILITAJI 
DO ESTADO DA PARAfflA DO 
NORTE 

Quartel em João Pessôo.. 10 df> ju 
nho de 1938. 

Serviço para o dia 11 1sabadol. 

Dia á Policia, 2. 0 tenenLe João Gn
delha. 

Ronda á Guarnição, sub-tenente 
José Fernandes. 

Adjunto ao oficial de dia, 1.0 sar
gento Otoniel. 

Dia á Estação de Rádio, 1. 0 sar
gento Manuel Bernardo. 

Guarda do Quartel, 3. 0 sargent.o 
André UrtJgas. 

Guarda da Cadeia, 3. 0 sargento 
Sobreira. 

EletricisLa de dia, soldado José Ma
riano. 

Telefonista de dia, soldado Severt
no Ferreira . 

Serviço para o dia 12 (domingo). 

Dia á Policia. 2. 0 tenente Gonza
ga. 

Ron<ta á Guarnição, sub-tenente 
Pedro Dias. 

Adjunto ao oficial de d1a, 1 ° s!l.r
gento Severino Luna. 

Dia á Estação de Rádio, 3. 0 sal'
gento Alrton Nunes. 

Guarda do Quartel. J. 0 sargent() 
Antonío Siqueira. 

Guarda da Cadeia, 3 ° sargew o 
Sá Luna. 

Eletricista e telefonista de dla. sol
do.Ui Sines10. 

Serviço para o dia 13 (segunda
fcíra>. 

Dia á Policia, 2 _ (l tenent.e Lord fio 
R oncta á Guarnição. sub-tenentP 

Cesar ino. 
Adjunto ao oficial de dta, 1 ° sr.r

gento João Ramalho. 
Dia á Estação de Ràdio, 1 ° Mr

gento Bernardo. 
Guardn1J:ct10 Quartel, 3. 0 sargentf"I 

Rafael Manuel. 
Guarcia d:i. Cadeia. 3. 0 r;argento 

José Bcnifacio. 
E letricJsto. P telefont.,ta dr dia, sol

do.do José Mariano 
1 O 1. 0 B. I. e a Cia de Mtrs, da• 
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L IV REEDITAIS DO 

REPARTIÇÃO DOS SIRVI· 
IJOS ELÉTRICOS DA 

PARAISA 

LEILÃO 

Andrade Lima 

REGISTRO CIVIL - EDITAL -
l- ço C.'l brr (]llP em 1rF u cartorio, ne~
ta cidade, correm proclam ... ..; para o 
casamento civll doh contraentes se
g-uintes: 

CAIXA ECONOMICA 
RIO DE JANEIRO 

6," SORTEIO DAS APOLICES PERNAMBUCANAS 

Aviso aos interessades no 
edital de concorrencia pú

blica desta Repartição 

Heitor Gomes e d. Jurací Martins da 
Hoje, e d10.1 iamcnte a começar vunha, oue são solteiros e natur:iis des-

sempre ás 14 horas, nas mercadoria.s ta capital; êle, maior, artistaefilhode 
dos grandes armazens dos senhores João Alexandrino Gomes e da faleci
Carva~ho Bastos & Cia., á rua Maciel da d. Mar.ia Peixõto das Neves ou Ma
Pinheiro 91 ria 5fa Conceição: e P.la, me.ice. de prc

Convidamos aos senhores comerei- fissao domestica e filha de João Mar
antes a retalho, para os grandes lotes tins da Cunha, morador em Gara 

Pela presente publicação ficam avi- que serão vendidos dagora por diante nhuns. Pernamburo e da falecida t'. 
sados todos os interessados na apre- Diariamente, ao correr do martelo· nalia Borges da Cunha. sen(lo n.quêles 
sentnção de propostas para a conc-or- a~~ completa liquidação pelo Jeilneir~ e os nubentes, domiciliados ~ residrn-
rencia sôbre o fornecimento de um oficial. - Andrade Lima. ;e1i::t~ec5~~~:1\a~s4t~as S. Luiz, 224 

~~~~ºc:~;rb~-•J~~~~!dº~ito~a:~dei~~ AVISO A' PRAÇA _Luiz Monteiro da Franca •d.Te-
exmo. sr. dr . Interventor Federal, fl- COf!1Hmcamos a pr~ça QUe o s r Mario r~z~. d~ Silva, q~c i<;áo so~eiros e na
r:J.m alteraclos os itens n ,º 1, n.º 6 letra S1moes, de sua 1Iv1e e espontanea von- m~i~~. a~~i:taca~i:eca~.icoJ s~adf~l;ho ê~~ 
~ófh~;º c~mdi :i!:\ já publicado neSta ta.de deixou de trabalhar para nossa João Monteiro da Franca e da falecí-

l) o Govêrno do Estado abre con- firma Fic~m portanto. suspensos to- da Alice ele Moura; e ela. ainda me-
dos e qua1squ~r negocios de nossa nor, de profJssão domestica e filha de 

correncia pública para o fornecimento cas8;_ por seu mtermedio. _ e. Rosas Honorato da Silva Valente e d. José
de um grupo turbo-gerador e uma cal- & C1a._ 1 fa Teodora de Oliveira. sendo todos do
deira a vapor á Repartição dos Se!'- < A firma está devidamente reconhe- miciliados e residentes nesta capital 
vlços Elétricos da Paraíba, devendo cida). ás ruas Mira Mar. 15 e General Ben: 
as propostas ser apresentadas até ás ------- ·---- to da Gama, 264. 
15 e meia horas do dia primeiro de Ao come'rc,·o Severino Cavalcanti de Albuquerque 
julho dêste ano. no escritorio da Re- 9 8 quem in• e d. Adelaide Fernandes da S?lva, que 
partição acima, á Avenida Guedes Pe- f são solteiros e naturais deste Estado· 
reira, nesta capital. eressar possa êie , negociante, maior e filho do fale: 

6 letra c) O acoplamento entre a Avisamos ao Comércio e a quem in- cido Clementina Rodrigues Cavalca"lti 
turbina de vapór e o alternaclór será teressar possa que deixou de ser nosso e de d. Francisca Machado de Oliv·~i
rfetuado sem engrenn.gern 1'edutora, empregado em 31 de main de 1938 0 ra; e ela, ainda menor. domestica e 
devendo assim o alternador ser cons- sr. Antonio Rosendo cte Barros An- filha de Belarmino Fernandes da Sil
truldo para 3.000 r. p. m ., com a lu- drade, o qual exei_-cia o cargo de ge- va e da falecida Maria Madalena ::la 
brülcação dos mancais perfeitamente rel"l:te ~e nossa Usma de algodão em Conceição, todos domiciliados e re~1 • 
go.rantida no que se refere a.1 • Veloci- c.aJazei;as, nêste Estado Em vista dentes nesta capital, ás ruas Senhor 
da.de de serviço. disso, ficam cancelados os poderes da- dos Passos, 6 e da Paz, 16. 

8) Disposições gerais. Serão- levadas dos ao mesmo sr. em procurações pas- Manuel Ferreira da Cruz e d . Maria 
em considerações propostas elh. -alter- .sa~as em Recile pelos srs. H . G. Ka- de Farias Pimentel, que são maiores 
na.tiva de grupos com poteridi,a vizi- mmer, Jr. e W . H . Smith, em datas di- e natu~ais desta capital e Estado; êJe, 
nha da especificada no item 6) dêsde versas. comerciante e filho dos falecidos Ma
que Isso venha reduzir o prazo de en- João Pesséa. JO de junho de 1938. P. nuel Ferreira da Cruz e d. Antonia 
trega da encomenda, fáto de· primor- p . Andersen, Clayton & Cia Ltda Ferreira da Cruz; e el:1 de profissão 
dlal atenção. O. A. von Sohsten, gerente. · ·• d<:>mestíca e filha de J.oão ele Farias 

A parte do preço do grupo deverão . ( A firma está devidamente reconhe- Pimentel e de d . Felismina de Farias 
ser apresentados preços em _.Separado cida) Pimentel, êstes moradores no lugar 
para as peças de maior desg"aste. -------- "Espinho". do municipio de Guarabi-

0 conjunto deverá Vir sepâilado em A's C ... ft • d ra, dêste Estado, os contraentes nesta 
partes cujo pêso individual máximo a,Ãas ura,s e emais capital e solteiros perante a lei, porém 

~:t• ªde.,;si~\a~;r:;i_adas a nm ~t radu- Cooperativas no Estado ~~it:%u:t/~/isamente. ontem . na-

º praw de garantia do grupo turbo- O Departamento de Assistencia ao Se alguem souber de algum impedi-
gerador e da caldeira a vapór será Cooperativismo_ vem mais uma vez ment::o. opo~ha-o na ~órma da lei 
de doze mêses, periodo em que o for- chan:iar a atençao das Cooperativas em Joao, P_essoa. 10 .cte Junho de 1938. -
necedor se obriga a fazer a S'ébstttni- funcionamento no Estado, para O nrt. O escnvao do registro, Sebastião Bas
ção das peças necessarias ao perfeito 7 do decreto n .º 1.058. cte 23 de maio do I tos. 
funcionamento. 1 cor~·ente ano, que torna obrígatorio o -

No oue se refere a.o preca. CQctn con- 1 registro ~as mesmas. EDlTAJ, DE CJTAÇãO COM o 
corrente deverá separar totalmente o ~ Registro deverá ser feito sem I PRAZO DE ~O OIAS. - O cidadão 
preço da turbina daquêle d:i cáldeira -!tlªIOr._ de_mora, porquanto a !>Ua falta Manuel Paulmo. Danta.c;: segundo su-
a. vu.pôr. I ~i:1port~r.a, além das multas a c:iue es- plente em exerc1cto de Juiz municipal 

,Joúo Pessôa, 25 maio de 1938 . t~o st,Jeitas, na suspensão ele finan- do termo de S~nta Luzi~ do 8abugí, 
Elmano G. Amorim. .,, 1 ciamente futuro por parte da Caixa I E.c;tado da Paraiba •. nn. forma da lei. 

_ _________ .,_, ~'"'-'°"',,"'·,=r·· Central de Credito Agrícola e Caixa de etc. _ 
_ romento da Agricultura e Pceuaria. _ Faz saber a todos quantos Q presen-

J'IENSAO S, JOSE' Alvaro Guimarães, cli1·etor. te editn.l virem, ou rlêle noticia tive-
rem e mteresar possa, que a êste Jui-

Aviso aos meus distintos fregueses 
que acabei de instalar a "Pt!nsãd S _ 
José", sita. á rua Maciel Pinhei~o. r.. 0 

'i48, fornecendo com.ida, dormida, rou
pa lavada e engomada, por pjeços co-
modos. 11 

João Pessôa, 2 de junho de 1938. 
Josefa Bastos da Cruz_ 

UMA NOVIDADE ! 1 ~~1~º~. ~:.ri~~dajui: m~e.;fgi~~I ~~g't,!~!~ 
. Vende-se um. cofre .. Luzitano" qua- de Santa Luzia do Sabugí. Por seu as

si novo; um p1carpo elétrico montado sistente judiciaria abr.ixo assi!1ado 
~mm_ movel de luxo, com 27 discos es- Cdoc. junto). dizem os menores impu
·olh1d?s, prestando-se o~imamente pa- beres Luiz, Maria, José e Francisco, 
ra ba1.~ ~u ca.~a c01!1e_rcml; uma vl- repr~sentados por sua mãe Sebastiana 
lrola Victor _ gabmete ~em conser- Mana da ConceiC'ão, que quuem fa
vad~ c~nn 41 discos selecionados; um zer citar .José da Silva ou demais 
banJo a.e rt::noma.do fabricante; duas herdeiros desconhecidos e re.c;idente.s 

r:í.o ns guardas · do '-'(.uartel." ~adeia balanças "Estrêla ", novas, para 20 em lugar não sabido cJo falecido Ma
Pttblica, reforços e patrulhas . kgrs . e um ter~o de pesos de metal. nuel José da Silva, ex-cabo da Policia 

Pre_ços d~ .adm1r1r. Tratnr com Bt::li- Militar deste Estacto. para na primeira 
r.J.1r10 Meae1rns. a Praça do Relogio n. 0 audiencia ordinaria dêste Jujzo fala-
85. rem aos termos de uma nção de inves-

A ROSA BRANCA t1f:fo:°i~~ :i;;·'~n~i·iei~n~~ ~~~/ri~ 

Boletim numero 127 . 

Convida seus t"reguezes em :1,trazo Silva. ex-cabo da Policia Militar dêste 
cc.nfcrP com o r.riginal , Ten. Ccl para saldarem suas contas até o dia Estado, seu pai, viveu maritalmente 

fllsio Sob1·rira, sub. cmt. 30 do corre!}te, passando desta data, com a mãe dos A. A., nove an.:,s sem 
~erão chamados nominalmente por que houvesse impedimento para que 

<As _) Delmiro Pneira. de Andracfo. 
éPl. cmt. Geral. 

1NJ~E:~l1cgE'iALo:º 01:,1!.~oEÂ este jornal. â~r~1~t~n~:ses~e~~:~s~~·11~:~ ~·n~~. ~~i 
CIVIL pai e sua mãe viviam maritalmente, 

Em .João Pessôa, 10 de ji..>nho c!e 
193b. 

Berviço pnra o dia 11 1 saQ;3..do) . 

ALUGA-SE - espaçoso f.:~~~n~o a;~~ad~s ":,~~:;'ºpút;~~~ :;;sp;i: 
"bungalow", oitõe_s !ivl'es, ~iã~·;,,:~i{a:i i~1r~~e~º~!\ª~

1
~i~ª ~~s: 

na Avenida V asco da Ga. nasceram os A. A. que sempre fôram Uni1crwe 2 . 0 (co.quO. ., 
Permanente á 1. o. S T .. amainuensc 

João Batista. ' -,, 
Permanente á SIP., guarda de l.ª 

classe n. 8. , 
Rondantes: do tráfego, fiscal de 

1.ª classe n, 1; do policiamento, fis
cal rondante n. 4 e guarda c\vll de 

tidos como filhos por seu pai, morun-

ma, n.0 798. A tratar na rua ~~ ~~';'P:i! ·~';,sl~~tig~~p!n~!teidfJ~; 

Maciel Pinheiro, 303. ~:i,:f.. ~o~i~:n~1(d::édt!;ili:,a~~º-
faleceu nesta cidade em 25 de agosto 

1 u classe n 9. PROPRIEDADE A' VENDA ~~ste~º t~;.:i~~ ~:f:ªi~u5
\: iie~~~ 

10 P~a~1t~es. guarda3 civis ns~ , l3, 23, Vende-se uma ótima propriedade em 

Boletim numero 127. ~:~~~~:I. (r~:~~~ 'd~
1
~~t~~~oal d::: 

Para conhecimento da corporaçã.c. trada de rodagem que liga esta capi
fe·devlda execução, publico o seguiu- t.al á Gramame, ~ervida poi· ônibus. 

1 - Guh~ - Faz-se entrega á 1 -~ ~~: ~~~:v~fr~e~~al~~e;ár=~~u~a p~~ 
S 1T . de 4 guias de registro de veicu- grande estábulo, com uma área su
Jos, remetidas pela Mêsa de Rencl~s perior n. 61 hectares (613.960 metros 
de Sousa. quadrados). Preço de ocasião. 

n - Reeolhimet,to <le impo,rt:ancia Tratar com Julie Martim, á praça 
- O sr. João Maciel dos Santos, al- Aristides Lôbo, 72 ou á avenida Cruz 
moxarifc pagador, interino, ap.resentou Jp Armfl.'i. t4~ 
recibos provando haver recolhido ao 1 ============== 
Tesouro do Estado, a lmportancia de 
10:196S500, sendo 1:130$000, proveni
<·ntes ela venda de placas para veícu-

VENDE-SE 
los, durante o mês de maio último: Vende-se uma pequena Mercearia, 
7·8~9$000. de impostos de veículos 0r- fazenclo regular negocio situada a rua 
recndados péla 2 ª SiT., naquêle més; Padre Rolim n.0 74. 
r- 1 : 167$500, pela 1 n SIT., no cnr- Negocio urgente. O motivo se ex-
r1•nte més plicará ao comprador. 

nr - Petleão despachada """T" De , ---------
Everalcio Alves de Sousa, requerendo 
)lara prestar exame de motociclistn 
nmador - Como requer ,J, 

JV - Comunicado sóbre licença. -
O exmc. ~r (hefe de Pollc1..-., em ofi
rio de hoje datado, Cc.mtmicou have:· 
o P,cmo _ 51' _ Interventor Federal, P'h. 
{tto de 3 elo corrente, concedido · 
tunrda civil n. 49, Manuel B11\bQSO. de 
Lttc{:na, 40 dias de licenca, par111>ir.a,, 
ta.inrnto de saúde, com direito ao or
<.lrnatlo. na fórma da lei. 

<As,) Tenente João de ~ousa , 

ALUGAM-SE 
Duas casas novas com ótimas aco

modações, oltões livres, etc. etc. 
Vêr e tratar á Av. Epitacio Pessoa, 

861 e 869. 

ALUG A-S E 

blica os presentes artigos devem ser 
recebidos e afinal julgados provados, 
para serem os A. A. reconhecidos co
mo filhos de Manuel José da Silva, ex
cabo da Policia Militar dêste Estado, 
haver de seus legitimas pais todos os 
direitos por lei atribuidos. Protestam
se por todos os meios de provas em 
direito permitidas. estimando a causa 
no valor d<> 1 :000$000 para os fins dr 
direito. Pedem-se a intimação do M. 
P. para todos os termos da ação. Nês
tes termos: p. p. deferimento. Santa 
Luzia do Sabugi, 31 de maio de 1938. 
(a.) Manoel Otavio de Medeiros. as
sistente judicie.rio. (Despacho) D. A. 
como requer, expedindo-se edital de 
citação com o prazo de 90 dias, na 
fórma da lei. Santa Luzia. 116,38. (a.) 
Manuel Paulino Dantas. 2.0 su
plente em exerclcio. Pelo que man
dou passar o presente edital de 
citacão com o prazo de 90 dias, 
pelo· qual cito e hei por citados 
os suplicados acima referidos, nos ter
mos da petição transcrita, pena de re
velía, cientificando aos mesmos. que 
as audienclas ordinarias dêste Julzo 
são dadas ás cr.Jintas-felras, ás 13 ho
ras, no predio n.0 51. á rua Coronel 
Abdon Nobrega, desta cidade. Do que 
para constar, mandou passar o presen
te, que será afixado n? lug·ar de cos
tume e publicado no Jornal oficial A 
UNIAO. Da.do e pasisado nesta cidacl~ 
de Santa Luzia. do Sabugí, aos cloi:-i 
dias do mês de junho de mil nove
centos e trinta e oito. Eu, Jovino Ma&Uva. inspetor geral. 

Confere rom o origlnnl; F Fen('ira 
d'Ol1velra, Sub-inspetor. 

O "bungalow" n.0 81 á Travessa dos 
Estados, no Montepio, com 3 quartos, 
sala, cozinha saneamento, lavande
ria. alpendre e jardim 

Azevêdo, cha.do dn. Nobregu. escrivão, o datilo
grafei e subscrevi. (a.J Jov1no Macha-

A tratar na Rua Paclre 
438, 

De acórdo com nossas publlcações anteriores, damos, abalxo, a lista das 
apelices !Qrteadas em 31 de Maio de 1938 

1 premio de 600 :000$000 
301.603 

1 premio de 50 :000$000 
101.612 

2 premios de 10 :000$000 
22.313 - 377 .441 

4 premios de 5 :OOOSOOO 

9 . 550 - 213.207 - 272.097 - 351.327 
5 premlos de 2 : 000$000 

18.SOJ 288. 654 291. 355 292 .7W ~!•8 .601 
50 premios de 1 :000$000 

2.634 12.s2s 1s.525 s1 5?.8 110.4:iz 
110.714 110.725 134.449 17J 202 172.501 
173.993 178.498 190.446 193 .448 200 727 
~.rn mm m.• =~ mw 
26'1.716 270.531 271.822 279.416 280 .081 
287. 754 288.243 290.029 290 . 431 291 Ili 
293.226 308.632 308 .735 310.424 312 ll3 
317.155 322.017 322 .982 329 233 344 . 193 

--~ m.m •- m- m.~ 
378. 009 .83 834 388. 515 392 610 395 . 657 

A CAIXA ECONO.'\UCA DO RIO DE JANEIRO, c.omunica que inicial'á no 
ctia 10 de Jlmho p. rutura, o pagamento dos juros do coupon n ° 6 e o rC's
gate das apollces contempladas, por intermedio de seus reprrsent~ntrs 

nesta praça - ----

f, PEIXOTO & IRMÃO 

do da Nobrega. Manuel Paulino Dan
tas". Conforme o original, dou fé . Data 
supra. - O escrivão, Jovino Machado 
da. Nobrega. · 

Di1·et-Oria de Viação e Obras Públicas 
- Serviço de Compras - EDITAL N.º 
12 - Chama concorrenles no forneci
mento do seguinte material, confórme 
conctições abaixo: 

Para o ediíicio do Instituto de 
Educação: 

4.293 - pedras de roda.né vermelho, 
de ceramica, tipo São Caetano ou 
equivalente. 

Os concorrentes deverão apresentar 
amostra do material. 

Os proponentes deverão fazer no 
Tesouro do Estado, uma cauc;ão em 
dinheiro, de 50:l.' sõbrc o vnlor provável 
do fornecimento que servirá para ga
rantia do contrãto, no caso da pro
posta ser ~ceita. 

As propostas deverão ser escritas a 
tinta ou datllograíá.das e assinadas 
de modo legivel, sem rasurns, emendas 
ou borrões, em duas vias. sendo uma 
devidamente selada (sêlo estadual de 
21,000 e de Educação e Saúde) , con
tendo preços por extenso e em alga
rismos. 

Os proponentes deverão marcar pra
zo para entrega do material oferecido. 

Em separado dns propostas, os con
correntes deverão apresentar recibos 
de haver pago os impostos federal. es
tadual. municipal, bem como da caução 
d.e que trata. éste EditaL 

As propostas deverão ser entrégues 
neste Serviço, que funciona no Pala
cio das Secrelarias (salão da Direto
ria de Viação e Obras Públicas) até 
as 15 horas do dia 15 de junho vin
douro, em envelopes devidamente fe
chados. 

Os proponentes obrigar-se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que se 
propuzerem, caso· seja aceita a sua 
proposta. assinando contra.to na Pro
curadoria da Fazenda. com o prazo 
máximo de 10 dias após solucionada a 
concunencia. 

A caução de que trata êste Edital 
reverterá á favor do Estado. no caso 
de rescisão de contráto sem causa jus
tificada e fundamentada. 

Fica reservado ao Estado o direito 
de anular a presente, chamando a 
nova concorrencia, ou deixar de efe
tuai· a compra do material constante 
do mesmo. 

Serviço de Compras da Diretoria de 
Viação e Obras Públicas, cm João Pes
sôa, 31 de maio de 1938. 

.fo!:~ Teixeira Basto, encarregado. 

COMISSÃO DE SANEAMENTO DE 
CAMPINA GRANDE. - Coucorrencia 
- Edital n.0 51. - Acha-se aberta 
concorrencia para o fornecimento a 
esta Coml&:;ão, do seguinte material: 

10 (dez) toneladas de oleo diesel; e 
2 (dois) grupos de motor-gerador de 
luz. para 2.000 (dois mm watts, a ga
c;ollna, querosene ou alcoot. 

o preço entende-se para o material 
oosto no Almoxarifado desta Comis
são. 

Serão fornecidas especificações c1.os 
grupos de ilwninação. , 

Será substituido o tambor de oleo 
que contiver detritos ou sujo. 

O prazo para entrega do material é 
de 10 (dez) dias, a contar da assina
tura do contrato. 

Será recusado o material viciado, !1-
cando recindido o contrato, e perde11-
do o fornecedor a caução, que reverte· 
rá em favor do Estado. 

As propostas serão recebidas no 
Escritorio <lesta Comissão, até ás 14 
horas do dia 15 , quinze J do corrent.P 
mês, devendo vir em 3 <três) vias. 
tendo a primeiro. sêlo estadual de 
2SOOO e sélo de saúde. 

Nos envolucros deve ser declarado. 
por fóra, "CONCORRENCIA DF: 
COMBUSTIVEL E GRUPOS DE 
ILUMINAÇAO". 

Os proponentes deverão fazer nn 
Recebedoria de Rendas desta cldnde1 

a) A . VEIGA FARIA 
Diretor da Carteira de Titulos 

uma caucão. rm dinheiro de 5'; 
Ccinc(l por cento) sobre o valor pto -· 
vavel elo fornecimen to, a qual servlrõ. 
paro garantia do contrato. no caso da 
nceítaçáo da proposta. 

Em envelopes separados da propo!ll 
ta, os concorrentes cteverão n.µreséil
Lar recibos do imposto federal. esta~ 
doal e municipal, no exercício passa
do, bem como da caução de q11e trnt.'l 
êste edital. 

Os proponentes obrigar-se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que se 
propuzerem, caso seja aceita a sua 
proposta.. assinando contrato no Es
critorio desta C..:omissfr.o em present:a 
do promotor publico desta cicl:.1.de co11\ 
o prazo m~ximo ele 5 1cincoJ dias, com 
prévia. caução arbitrada por ,., t.'1 Cu. 
missão, não inforior a 5 ',, 1 1c-u pr.,· 
eento) sobre o va lor do forn ... dmentu. 
a qual reverterá em favor do Esta.do, 
no cnso ele recisão do co~rato st-m 
eauso. justificado. e fundo.mentad;.1 . ::i. 

juízo des ta Comissão 
Fica. reservado á Comissão, o direi 

to de anular ::i Ol'esente, chamanclú n 
nova concc,rrer"!.cia, ou deixar ele ef't· · 
t.uar a compra do material constn,1Lt 
da mesma, no todo ou em porle. 

Campina Grande, 4. rle Junho clP 
1933. - Jonas Manga.bci1·:1., contador 

Visto : - José FernaL. engenllelro 
chefe. 

*** 
A FALTA DE FOSFORO NO 

ORGANISMO 
Pass=im-se em nosso corpo fenomr-

1os maravilhosos, que a ciência pl"ó
:ura desvendar e explicar. Nos livros 
elementares estuda-se a função dig~s
tiva, a circulatoria, a respíratoria, etc. 
So em livros médicos são estudadas 
certas funções complexas de transcen
dente importancio., como seja a chimi
ca dos humores. Segundo o estado de 
equilibrio ou desequilibrio dos humo
res, o individuo apresenta-se respecti
vamente, em estado qormal ou anor
mal. A 's vezes, o desequilibrio corre por 
conta da falta de um elemento indi.s
pensa\lel, como o fosforo, que tem um 
papel importantissimo como ativador 
do metabolismo, ., 

A falta de fosforo denuncia-se pela 
fraqueza, desanimo, cansaço, nervosis
mo, palpitações e anciedade. Basta res
tabelecer o equilibrio quimico dos hu
mores por melo de um preparado de, 
fosforo, por exemplo o Tonofosfan, pa
ra que desapareçam, como por encan
to, todas as manífestações mol'bida.s. 
Com duas ou três injeções voltam a :; 
'lisposições gerais do organismo e o 
.)Ontentamento de viver. 

*** 
lS PESSOAS QUE TOSSEM 

As pessoas que f!le resfriam e •• 
;onstlpam facUmente; as que untem 
> frio e a humidade; as que por uma 
lgetra mudança de tempo ficam Jogo 

~om a voz rouca e a garganta ln .. 
1ammadn; as que softrem de uma 
1elha, bronchfte: os a.smathttcos, e 
'lnalrnente as crianças que são ac ... 
1ommett1das de coqueluche, poderão 
~r a certeza de que o seu remedlo 6 
> Xarope são João. E' um producto 
sctentlfico apresentado sobre a fór
ma de um saboroso xarope. E' o unt. 
;o que não ataca o estomago nem os 
'"ins. Age como tontco calmante e foi 
1xpectorar sem tossir. Evita as aflec .. 
;ões do peito e da garganta. Faclll
>;a a respiração, torc;_..io-a mais 'llU~ 
Jla: limpa e fortalece os bronch1o!, 
,vltando as 1n11a=ações e lmpedln
:fo aos pulmões a 1Dvaslo de perlgo
•os microblos. 

Ao pubUco recoP1mendam01 o xa. 
·ope SAo João para curar tosse,, 
~ronchltes asthma, grlpµe, coquelu
i::be, catarrboa, derlUICJá, cunaUpaç6etl, 



• 'A UNIÃO - Súbauo, 11 Je junho de 19M 

VIDA JUDICIARIA 
SUPERIOR TRIBU:-.JAL DE JUS TI- do Antonio Martins Lopes Severino .Monlcnt>gro. ApC'ln.ntr A Jus-

(A DO J::ST.\DO nu~o ~es;e!'flt~º~op~!~~ s~~e~.h~~e~i;1~~ tiç!g;~-~~1~e; f~it\~~e~~~11
~fv~L'~~·~h~a6, 

3G.º Scss:\O Ordinada, em 7 de Jw1bo tenegro. da comarc:1 de Mlsericordia. Relator 
de 1938. Embargos ao acordâo nos autos de des. A~rlpino Barros. Agravante d. 

Presidente - Souto Maior. 
secretárJo - Euripedes Tavares. 
Proc. Geral. - Renato Lima. 

agravo de pett,ão civel n.0 15. da co- Apolonin Tota Chaves; ngravado Jo
marca de Campina Grande. Embar- sué Cavalcnnti Pedro.c;a 
gantes José Evaristo de Araújo, Er- Apelação civel n.0 9, da cmnRrcn d~ 
nesta Gnlvão e e. masa falida da Soe. Areia. Relator des. Pn.ulo Hipncio A
Exportadora Lnfalte Lucena & Cia.. pelante a S. A. Whtte Martins; ape-

Compo.recernm os desembargadores: ~:b~~!~fi:1r~s Es".P~~a~or;es~es;;~~~~~ Ia~~e~ ~~:~~fª ct!stac~:;·rca de João 
Souto Maior, Paulo Hipacio, Flodo

ardo da Sllveira, Maurlcio Furtadci 
José Floscolo, Severino Montenegro, 
Agriplno Barros e o dr. Proc. Geral do 
E~tado, Renato Lima. _ 

Lida, foi aprovada, sem observaçao, 
a áta da sessão anterior. 

Montenegro passou os autos ao 3.0 re- Pessôa. Relator clí's. Pílulo Hipacio. 
visor des. AgTipino Barros. Apelanl,e Segismundo Gnedes ?í'1'eira 

Apelação criminal n.0 78, da coma~·- Junior: apelado Godofrêdo de Miranda 
ca de João Pessõa. Relator eles. Agn- Henriques. 
pino Barros. Apelante Inácio Xavier Embargos ao acordão nos autos de 
de Castro: apelada a Justiça Pública. Apelação civel n.0 30, da comarcu de 

Idem n.0 90, do termo de Sapé, da João Pessôa. Rc.:lator des. José Flósco
comarca de Mamanguape. Relator lo.. Embargante a Prefeitura M~ni-

OISTRIBUJÇõES des. Agripino Barros. Apelanle a Jus: cipal; embargados L. Costa & Cm. 
Ao desembnr~ador Mauricio Fw·t.ado. ~i~ªsfi~:~tca; apelado João Cavalcant1 A!1:!ªrJ~sp!it~á~co:i~:fs

11
~0;

3
~t~~s c~~ 

Apelação civel n.0 65, da comarca I O des. relator pa.sou os respectivos 111.arca de Santa Rita . Embargantes 
de João Pessôa. Apelante o dr. Jaime autos á revisão do des. Paulo Hipac10. I Antonio Chngas Gond1m e mulher· 
Fernandes Barbosa; apelados Ferreira Apelação clvel ex-officio n.º 4.9, embargados Raul Pinheiro e mulher. 
Amorim & Cia. (desquite amigavel) da comarca _ de 

João Pessõa. Entre partes: Valfredo JUl,UAME:,/TOS 
Ao desembargador Severino Monte- Lins Marques e sua mulher Maria. de 

negro. Lourdes Machado Marques. O des Pedido de férias n ° "2. do termo de 
Agripino Barros passou os autos ao 2.0 S Luzia do.dabugf. Reiator des. Pre-

A MAIOR DESCOBERTA 
P~RA A MULHER 

1 ~ ~ 1 f] 1 Cid 3 1]: i i 1 ! 1 ~, 
(O REGULADOR VIEIRA) 
A mulher não soffrerá dôres 

AHivia as colicas uterinas em duas horas 
l!.:mprega-se com vantagem para com

bater &l\ Flõres Brancas, Colicas UtP.rtnu 
Menstruae.s, apos o parto, HeDl.orrbagtu e 
Dõre.s no.a Ovartoa. 

E' poderoso calmante e re,u!Mlor POr 
ucel!encla. 

FLUXO-SEDATINA, peta t'JII}, com
provada effica.cia ~ receitada pQr m&J.a d1 
10,000 medlcos. 

PLUXO - BEDATINA encontn-u em 
roda a part.e. 

Agravo de petição civel n.0 41. da 
com.arca de João Pe5.l6R.. <Acidente 
no trabalho). Agravante o dr. cw·a
dor de acidentes; agravada d. Maria 
Augusta Paiva, conhecida por "lá1a 
Paiva". 

revisor des. Paulo Hipacio. ~~\~~;~ha, !~~~=~~n~~ti~ ~~ic~~~e~~ Apelante a Ju~tiça Pú?lica; apelado 
DESPACHO I mesmo termo. - Fol indeferido o pe- 1 Elisio Ferreira de AraúJO CHARLES 

MAURRAS 
dido. por unanimidade de votos. Idem n.ú 73. da comarc_a de Sousa 

Agravo de petição em habeas-corpus Idem n.0 23, do termo de Soledade. Apelante a Jus.t.1ça Pubhc.a, apelado 
n.0 2, da comarca de C. do Rocha. Relator des. Presidentr. Requerente Severino Gomes Machado 

· Relator des. Presidente. Agravnnce o bel. Edgarcl Homem de Siqueira, Idem n.0 84, da com.arca de _Ba_na-

Ao desembargador José Flóscolo: j t:ti~~~it:~lipe Vaz; agravado o Juiz t~!-~mM~i~~~d~~a~º<\smf~:~~~. ~~~in; ~;~:~() i~~n~~e Jra~~s
1
~~çadt~!cct NA ACADEMIA FRANCÊSA 

Agravo de petição crJminal cx-officio 

I 

Agravo Qe petição criminal cx-officio mente. menta. DE LETRAS 
11.0.44 da comarca de Patos. n.0 43, da comarca de A. Grande. Aoelncão criminal n.º 62. do termo Idem n.0 82, da cc~arca _de. Santa 

Ape'iação civel n.0 66. da comarca Relator des .. Mauricio Furtado. de Sapé. da comarca de Mamangua- Rita. Apelan~e a Justiça Publica; a- PARIS. 10 <A UNIAO> - O grande 
de Pat,os. Apelante João Alipio Leite; Revisão criminal n.0 2, procedente pe. RelRtor d~s- Flodoardo da Silveira pelado }!orac.10 Francl~c.o da

0 
Costa ('SCritor francês Charles Maurras !o1 

apelados Severino Vieira dos Santos da comarca de João Pessôa Relator Apelante Higmo Pereira de Lima: a- Apelaçao c1v~l ex-of_1c.o n. 51, da eleito,. _on~mi., rembro da Academia 
e sua mulhel'. des. Flodoardo da Silveira. Requeren- pelada a Justiça P~blica. Negou-~e comarca de Joao Pes~oa <_desq~lte a-

1 

Franceia e ~ ra.s,. . . t'-
tes Avelino Guedes Alcoforado. Deo- provimento á apelaçao, por unanim1- migavel). Entre partes. Mtrocem . Char es. M2:-u~ras m1c1ou as suas a l 

Ao desembargador Agrlpino Barros: clecio Guedes Alcoforado, Josué Pei- dade de votos. . França Navarro e d. AlZI:a Rodngues vida~es hterana.s es?reve:ido em ~88~ 
xôto e outros, por sc,.1 advogado bel. Idem n.0 68, da comarca de CaJa- da Costa Navarro ou Alzira da Costa no;, A~1~i11e.~ ~r!:J~º~;~~~~~~~~-

Agravo de petição civel n.0 
42, <aci- Antonio Bôto de Menêzes. zeíras. Re1ator des. FlodoarJo da Sll- Nav_arro. . , ne_ · T O s r "Fi aro" can-

dente no t1·abalho), da comarca de Fôramos respectivos autos com vis- veira. Apelante Fran~isc:o Rodrig~e~: _Foram assmados os respectivos acor- r:ialS~ ~~éi:ed.eiio:ra~icas.g 
João Pessõa. Agravante o Estado ~a ta ao exmo. dr. Proc. Geral do Esta- apelada a Justiça ~u~ltca. Prelnni- daos. Em 

1908 
assumiu a direção do jor-

Parai\>a; agravado o operário Joao t do. _ . . 
0 

n~rmente, por unanumdad~ de votos, nal ;,L'Action Françaisei• e a direção 
da Silva. J Apelaçao c:unmal n. 101_. da comar- n~o se tomou conhecimPnto da aµela- EM SESSAO ONTEM O TRIBUNAL do quinzenal do mesmo nome. 

c~ de A. G1ande. Relatai des. Se':'e- çao. DE APELAÇJ\0 JULGOU OS SE.. Os principais livros publicados por 
QUOTAS r11~0 Montenegro. Apelante a Justiça Idem n.0 74. da comarca de Ita~at~- GUINTES FEITOS: Charles Mauiras fôram: 11Jean Mo-

Publica; apelado o tenente Manuel na. Relator des. Fl?doar~c., da S1lve1- rea.s" livro de estréia em 1891; ''O 
Agravo de petição civel n.

0 
38, da Coriolano Ramalho. ra. Apelante a Just1ca Pub!Jca: apela- Pedido de licença <Prorogação) da Caminho do Paraíso", "A Idéia da 

comarca de Campina Grande. Agra- Foi com vista ao apelado e ao exrno. do Manuel Viriato de França. comarca desta capital Desceptraliza.ção", 11 Inquérito sõbre a 
vante d. Maria José do Amparo Leão; dr. Proc. Geral do Estado. Por unanimidade de votos, negou- Relator· Desemba1gador P1es1dente Monarquia" "Kiel e Tanger", "Quando 
agravado João Verisimo de Sousa.. Embargos ao acordão n.0 11, da co- se provimento á apelação. . do Trlbw1al. _ . . 

05 
francêse'.s não se amavam", .. As 

Idem nº 39, da comarca de João Pes- marca de C. Grande. Relator des. Idem n.0 77. do terml') de Teixeira. Requerente ~oao Batista da .veiga I condições da vitória", "A musico in-
sóa Agravantes A Btlto & Cia.: a- Maurlcrto Furtado .. Embargantes A- da comarca de Patos. Relator des. Se- Cabral, 3.0 oficial da Secreta.na do terior" volwne de versos, "Tombeaux'', 
gravado Belizario Gonçalves de Me- merico Porto. Antomo Louren('o Por- verino Montenegro. Apelante a ~us- Tribunal. - Concederam o pedido de dedicado aos mortos da Grande Guer
deiros. O dr. Proc. Gctal do Estado 

I 

to e outros; embargados Manuel Fer- Uca Pública; apelado Abdias Ferreira. prorogação de li.cença, unanimemente, 1 ra e estudos sôbre George Sand, Mus
apresentou os respecth•os autos em I reira de Araújo e mull1er. O des. re- Por unanimidade de votos, negou-se nr.. forma da lei. ~et, Chateaubriand, Michelet, Saint 
mesa, por não lhe cumprir oficiar. 

1 

lator mandou. que depois de devida- provimento á apelação. Petição de ·'habeas-corpus", da co- Beuve e Hugo. 
mente preparados, fôssemos autos com Idem n.0 87. da comarca de Campina marca desta capital. Charles Maurras nasceu em Marti-

PASSAGENS vista ao exmo. dr. Proc. Geral. Grande. Relator des. Mauricio Fur- Relator: Desembargador Presidente gues, em 1868, e é conslderndo por 
Embargos ao acordão nos autos de tado. Apelante Mário de Siqueira Ar- do Tribunal. _ . muitos criticas francêses o maior dos 

Apel!'-ção cri~inal n.º 91, da comarca Agravo de petição. civel n.0 23. da co- c~verde; a.pelado o dr. l.º promotor Impetra~te e paciente, o pr~so m1-1 escritores vivos. 
de Joao Pessoa. Relator des. Paulo marca de Santa. Rita. Relator des. Se- publico. seravel, Joao Nobrega de Almeida, re- ____________ _ 
Hipacio l.º Apelante o réu José Pe.rei- verino Montenegro. Embargantes An- Preliminarmente julgou-se prescri- colhido na cadeia pública desta ca~i- e o N s I D E R A 
ra Moreno: 2°. apelante o dr. 1.º pro- tonio Chai?as Gondim e mulher: em- ta a condenação do apelante, unnni- tal. - 'Negaram o "harbeas-corpus", 
motor público; 3.0 apelante o réu Mo- bargados Raul Dantas Pinheiro e mu- memente. unanimemente. 
acir Medeiros, vulgo "Voador"; ape- lher. O des. relator mandou os autos Agravo de instrumento civel n.º 36, Petição de "harbeas-corpus" da co- V E l ''D E F I e I T'' 
lados o dr. l.° promotor público e José conclusos ao ex.mo. des. Presidente da comarca de Miser1cord1a. Relator marca de João Pessôa. . 
Pereira Moreno. . . para os fins de direito. Ocs. Agripino Barros. Agravante d. . Rela.ter: Desembargador Presidente 

re~sã~cscio'"~
1
:.to~l~~~~~,fi ct

0

: s1~~;~/ PARECERES t~;;"1~;~.1~i~ti c;,.~~~\a.ªg;~;ª~i,.~t ª\;;~~:.~~~. o beL Pllnio Lemos.º NA NOSSA BALANÇA DE 
R;l~~: ~:s.8~1ito:1?J1~ª~:ª s~!v~~~~a Petição de desaforamento n.0 3, da :d:i~a1oe. vptos, negou-se provimento bip:i~:1~g~~n1f~·~;~s~~ªf~vof'~~~

1
';~~ COMPRAS E VENDAS 

Apelante Francisco Rocha de Clivei- comarca de João Pessôa. Requerente Aoelação civel n.º O. da comarca de ciC'ntes Antonio Fehpe Vaz, Enéas RIO 
10 

(A UNIAO) _ Em edito-
ra; apelada a Justiça Pública. o réo Luiz da Silva. conhecido por Areia. Relator des. Paulo Hipacio. A- S~assuna e outros. -: Unanimement~. rial O ~-correio da Manhã" escreve: -

Odes. relator pa5:50u os autos á re- 'Luiz de Salvina'', por interméàio de pelante a s. A. White Martins; ape- nao tomaram conl~ec1m~nto do pedi- "Ti~emos, êste ano, um deficit em 
visão do des. Mauricio Furtado. seu assiter.te judiciário, bel. Sinesio ]ada a Fazenda Estadual. do quanto a Antomo Fcltpe Vaz e ne- nossa balança de compras e vendas, o 

Apelação civel n.0 26, da comarca Guimarães. Por unanimidade de votos, <ieu-se garam. a ordem de "harbeas-c_orpus" que· con-;titúe fáto inédito, pois._ ~lté 
de Bananeiras. Apelante a menor A- Agravo de petição criminal ex-officio provimento á apelação r~quenda a favor dos demais pa- então, embóra insuficiente, obtivemos 
sencth de Andrade Bezerra, represen- , n.º 42. da comarca de Itabaiana. Idem n.0 33, da comarca de João cient~s._ saldos. Houve um aumento de impor
tada por seu pai Francisco Bezerra Apelação triminai n.0 59, da comarca Pe~ôa. Relator des, Paulo Hipacio. Pet1çao de ~·harb~a.s-corpus" da co- tacá. o. que contribuiu par~ tal pre
Cavalcanti; apelado Augusto Bezerra de Mamanguape. Apelantes Augusto Apelante Segismundo Guedes Pneira marca de Joao Pessoa. cako. E êsse aumento verificou-se so-
Carneiro da Cunha. Francisco Trajano e Luciana Angela Junior: apelado Godofrêdo de Miran- Rela.ter: Desembargador Presidente bretudo no valor da importação. que 

O des. Flodoardo da Silveira pasou da Conceição; apelada a Justiça Pú- da Henriques. do Tribunal. . ~ . -;e vem elevando progressivamente de 
os autos ao 3.0 revisor des. Mauricio blica. Negou-se provimento á apelação, por ~mpetrante e. paciente, o preso mi- 1934. para cá. Naquêle ano ela foi de 
Furtado. Idem n.0 66, da comarca de Maman. unanimidade de votos. não tendo to- SE-lave~, Antonio .Inác~o de Santana 3.398.645 libras ouro e neste alcançou 

Apelação criminal n.0 76, da comar- guape. Apelante a Justiça Pública: macio parte 110 julgamento o exmo. ctes. r~col.hido nn ca.deia publica_ desta Cfl'- 6. 594. 798 libras ouro. . _ 
ca de João Pessõa. Relator des. José ~pelado Josué Cavalcanti Luna, vulgo I se,·erino Montenegro, por ter se decla- pit:al - l:.nan.unemen~e, ~ao con.he- Mas, a despeito da 1mpressao _des-
Floscolo. 1.0 Apelante o dr. l.º pro- Josué Aprlgio". do suspeito. ceiam do. h~tl)e~s-coipus ... favorav~l que nos causam! deveremos 
motor público; 2.0 apelante Odair So- Idem n.0 79, da comarca de João Embargos ao acordão nos autos de ~?tição de_ hmbe~s-corpus da co- aceitar as cifras co.m serei:_ndnde, ap1:o-
ares da Silva; apelados Braz Ielpe e P~ssôa. Apelante o dr. 2.0 promotor apelação ctvel n.0 30, da comarca de ma ca ct:. Joa~. Pess~a . . veit:111~0-as como mdicaçao .par~ p10-
a Justiça Pública. publico e os réos_ ~everlno Pereira de João Pessóa. Relator eles. Jo:,;é Flós- R~~~oi D<:!~embaigador Piesidente videnc1as capazes de as corrigir . 

Idem n.0 88. dacomarcadeJoãoPes- Arruda, vulgo .. P1lao" e Antonio José; colo. Embargante a Prefeitura Mlllli- cloim ~naL . .. . 
sõa. Relator des. José Flós?olo~ Ape- apelados O dr. 2.0 promotor público e cioal; embargados L. Costa & Cia, c:ernv~r ~fct.?roe 1~1.~e~lteDo ~teso. mi
lante o dr. 2.

0 

promotor púbhco; apela- C1fd':i1º n~~;~r~~ comarca de Sousa ~?i~~e~~:~resados os embargos, una- ihido fl~ cadeia púb~~~ d:~:sca~r:,-

v I D A Apelante .Pe~ro Bezerra; a.pelada a Embargos ª<? !1-COl',tláo 1').0S autos de I Sa~~~:t:;1eg~ri·g.e~~~~~e1·teram o JUl-
JusUça P~bhca. . Agravo de pehçao c1.vel n.0 23. da co- Agravo de petição · criminal ·•ex-R A D I o F a N I e A Idem n. 93, da comarca de Ar<"1a marc~ de Santa Rita. Relator des. oficio", da comarca de Itabaian . 
Apelante ~oisa_A~ta da Costa; apela- Seven~10 Montenegro . Embargantes Relator: desembargador f'].odo~rdo 

p · R. I-
4 

R~~~iJ;:nAJ.\R.\ DA daA~efa~~~ç~i!\1~~~~\s. da comarca de :;~°a~~ºad~~ªf~:1 ~~~1~~~ ;i~~/1~er~ d& Silveira. 

rrograma para hoje: 

11.00 - Programa do almoço -
Gravaçóf:S populares oferecida pelo 
Cine Felipéia 

12,00 - Jornal matutino - Notici
ário e informações telegraficas do país 
e do e~trangeiro 

12.15 - Prosegue o programa do al
moço - Gravações oferecida pelo Cine 
Felipéia. 

18.00 - Programa do jantar - Gra
\·açõcs selecionadas o!ercclda pelo Cl
ne FeUpéia 

< Locutôr Kenard Pn.lvão.) 
19.00 - Programa variado - Jalme 

Bezerra e Gen! Santas 
19,30 - Programa com a Jazz do 

22.º B. C. sob a regencta do 1 .0 sar
gento Osvaldo Costa. 

20,00 - Retransmissão da hora do 
Brafiil. 

21,00 - Cancões bra!.ileiras. 
21.15 - Jornal oficial 
21.20 - O seu programa. dn.nsante 

- Gravações populares oferecidas pela 
Cosa Opeon 

22 00 - Jornal falado da P. R I -4. 
22.10 - Prosegue o seu programa 

dansante - Gravacões populares ofe
recidas pela Casa Odcon. 

22.25 - últimas noticias - P R 
I. -4 informa ... 

22.30 - Bóa noite. 
,Loculór .J. AclliUo)., -----· 

B_ananeiras. Apelante Francisco Pont- mulher. Unanimemente, negaram provimen-
piUo de Freita~ Pessõa, por seu assis- Fõram considerados desertos os em. to ao a1Zravo. 
tente judiciário;. apelada d. Maria Eu- bargos, por unanimidade ele votos Apela(ão criminal, da comarca de 
lalía da Cruz Lima. " João Pessõa. 

Embargo~ ao acordão nos autos de ASSINATURA DE ACORDA.OS Relator: desembargador Agripino 
Apelação c1vel n.º 87, da comarca de ,.. Barros, 
C. Grande. Embargantes Louiz Drev- Pedido de férias n.0 21. da coroar- Apelante Inácio Xavier de Castro; 
fus & Oia. Ltd; embargada a Fazerl- ca de João Pessôa. Requerente o bel. apelada a justiça pública. . 
da do Estado. Onesipo Aurelio de Novais, Juiz de Unanimemente, deram prov~men.t?, 

O dr. Proc. Geral do Estado a.presen- Direito da comarca de Misertcordia. em parte, á apelação, para d1minu 11• 
tou os autos em lllcsa com os 1·e:;pccri- Apelação criminal n.0 57, da comar- a pena lmposla ao rêo apelante. , 
vos pareceres. ca de C. Grande. Apelante o dr. 2.º Apelação criminnl do t,ermo de Sape, 

DESIGNA('AO Dll DIA 
Apelação criminal n ('I 62, do termo 

de Sapé, da comarca de Mamanguape 
Relator dcs. Flodoardo dn Si1velra. A
pelante H1gino Pereira de Llo1a; ape
lada a J\L.<;tiça Públlca. 

Idem n.0 68, da comArca de Caja
zeiras, Relator des. Flodonrdo da Sil-

·!~~!daAreJ~~lfçaF~~~~f~~~ Rodrigues; 
Idem n.0 74. da comarca de Itabaia

na. Relator des. Flodoardo da S1lvei
ra. Apelante a Justiça Públlca~ ape
lado Manuel Vh1ato de França. 

Idem n.0 77, do t.crmo de Teixeira, 
da comarca. de Patos. Rela.ter des. 

FA:STASTICO ! - 12~000 é quanto 
custa uma. camisa de jersei da me
lhor marca na. CASA AZUL, a casa. 

\ 
G uc ,•cndc mais bara.to no cidade. 
Tudo abaixo d., i:n~to, 

promotor público; apelados Geni Mo- da comri rca de Mnmanguape. 
roró e José de Almeida. Relator: desembargador Agripino 

Idem n.0 58. do termo de Sapé, da Barros. 
comarca de Mamanguade. Apelante Apelante a justiça públlca; apela-
João Canafistula do Nascimento; ape- do João Cavalcante da Silva. 
lada a Justiça Pública. U_nanimen:cnte. negaram. provimen-

Idem n ° 60 do lermo de Conceição to a apelaçao.. d 
da comar'ca de MiserlcordJs. Apelan~ ~pelacãC? cnm1nal, da comarca e 
te a Justiça Pública; apel~do Antonio 1 ·

10
~~1 i;c~º\1e..,.embargador Paulo Ht

A1ves da Silva, ou Antonio Alves de paci~~ 0 · 
Sousa. 0 ~ • l.º apelante o réo José Pereira Mo-

ldem n. 60. da co~1a1ca ~e :tJrt~bu- rnno; 2.0 apelante O réo Moacyr Me· 
zelro. Apelante a Justiça Publica, a- deiros, vulgo "Voador"· apelados o 
pelado Francisco Dias Co1Teia, vulgo I dr 1.o promotor público e José Pe
'·Franclsc~ Rosa". rei.l'a Moreno. _ Negaram provlmen

Idem n. 72. dn. comarca de Sousa. to ao recurso do promotor públlco e 
deram provimento a do~ réos paro 

LOTERIA. FEDERAI~ - S.\0 JOAO desclas~ifica.r o crime para o arl. 330 

2.000 :000$000 , t:.1:i.~~::.-0~~:ç~~~!" ;.•\:.~~;A~ 
4.028 PREUIOS NUM TOTAL DE clvel da coma?'ca de Joó.o Pe:;sóa em 

6 ()l)0·000,000 que são partes como apelante Biir· 

BIBLIOGRAFIA 
"Jlonilôr Mercantil": - Têmas 

sôbre a nossa mêsa de trabalhos o n.0 

l . 139 do ·· Monitôr Mercantil·•. que ~e 
pubhca no Rio de Janeiro, sob a di
reção do sr. Pedro_ Leite Bastc:s. 

M on.itôr M ercanttl tráz selecionada 
matéria rcdacional, estando as suas 
importantes secções "Nótas e Co~Pn
tãrios", "Construções e Obras Publ!
cas .. "Informações Gerais", "Correio 
doo; 

0

Estados•·, "Mercado de Cambio". 
"Mercado de Fundos Públicos" e "Mer
cados. dos Principais Produtos" reple
tas de informoções úteis. 

•· Boletim Semanal da A~sociação 
Comercial do Rio de Janeiro'' : -
Recebemos o n.0 131 déssa publica~ão, 
órgão oficial da Associação Comerc1ol 
do Rio de Janeiro. 

·' Pan" - Acabamos de receber o 
número 122. do conhecido semanário 
·Pan", aue se edita no Rio de Janeiro, 
ob a direção e responsabilidade do 

-:r. J. P. de Alencar Lima, trazendo 
trabalhos de publiclstas de renome no 
Pafs. 

O numero cm apreço nos foi ofere
rldo pelo sr. Manuel Inácto da Ro
cha, agente de jornais nesta _ca.pt~al e 
repre~entante. no Estado, nao so de 
··Pan". co1110 também de Detetive, Lu
pin. Pa1i Infantil e Vanttos. 

Pan cs1...á. á venda desde ontt'JH, 
nesta cidade. 

tolomeu Toscano de Brito e apelado 
Vi.:nancto Toscano de Brito. Relator 
- desembargador Flodoardo da Sil· 
velra. - Unanimemente, homologrn ... 
ram a desistencl~ re<juerldu 



A Ul'ít.\O ....:. Sábado, 11 de jllnho de 1~38 r ,, 
---------------------
AS EXPORTAÇOE.S DA PARAIIA, PELA CAPITAL, 
DURANTE O ANO DE 1937, COMl'ARADAS ooM AS 

DO ANO DE 1936 
LO!'lll\AL Gl'EltllA 

< Ag-entc Itinerante rlo D. E. P. da. 

Em estatística. é bem inleressanlc o 
estudo das comparni;ões. E' um fe
nomeno que, na mcd!da que é exami
na.do. val entu:-;lasmando o interessa
do e levando-o n observnr, em todos 
os setôres. o ritmo da vida moderna. 

O trabalho que OUtiO r:i.prcs<'ntar á 
,apreciação dos cultos paraibanos, é 
simples, mr1s bem .signiftcalivo 

O \'alar total das cxportncõ':'s Pfe
tuadns durante o ano ele 1937, dé-~tc 
E'itado, pela cnpitnl. alc:tn('ou a soma 
de 38. 712:497~100. conlrn ....... . 
44.!227:163$800. durnnte o ano de 1936. 

As quantidndes. poré1n, dos produ
tos embarcndos, em conjunto, fórnm 
1nalores em 1937. Com efeito. nota-se 
que. em 1936. a Par~ iba. exportou _ . 
28.259.781 quilos, no nno p. p:lssnrlo 
a cifra corrcsponelent~ 1'oi de 

Pare.1bnJ 

39.110.84fl. o C!\lí' reprPsrnta um au
mento IJrm anhnndor ele 10.831.067 
quHos 

O aumento que acusam as expor
tac;ÕNi <'111 1937. ob~deceu. qun~i que 
exclu:-:ivamrntc. no~ not1wt."ls RC'rescl
mos ctos embarques com n:la\·ão aos 
efetvnrlos cm 1!)3íl 

Convém. no P?~tnnto. a~slnalar que 
o vahir nR.o nb~df'C:"ll a proporçfio da 
qunntlcla<le exportada 

Fsta circnn~un.ci:1 foi detC'rminarta 
pelo°' menores prf'r;cs rr•lntiv:unente 
cl>fido.s no tr,1no;,rurs') clr 1937 para 
dive-rs0s produtos do Est ~dfl 

Nos qtmctros QU<' sern1Pm. desejo 
cC'nsignar D.!S cifr:1s cletnlhadns da:" ex
r-ortncões ciuraute os anos ele 1936 e 
1()~7. em qunnt.irlnrl(',, r ,·fll')tes com 
suas corn'S!)OnrJcntes c.!ifcrenç:.1.s: 

- ---~---º GOVÊRNO INGLÊS ESTÁ DISPOSTO A TOMAR ENÉRGI: 
CAS MEDIDAS DE REPRESSÃO AOS BOMBARDEIOS DE 
SEUS NAVIOS MERCANTES EM AGUAS DO r.'IEDITERRANEO 

LONDHES, 111 (.\ l'NL\.CJ) 
Sahe-sc que o go\ l'rno rt'SIJ)

,cu lonwr cn{·rgil·a, Jn(·did:t'i dl' 
rcpres!fllo aos homhaT'deios dt 
navios 1nercnnles hri lanic•o-; (•1n 

ngua~ do ~f Pd i lrrr:111cn. 

Será lançada ao mar, hoje, em Ferro!, completamente 
remodelado, o "cruzador" rebetde "Navarra", outróra 
"República '' Continúam os avanços insurrétos 

na Esoanha do Levante Ainda ho)e m,ais 11111 na,io 
ingh-."l foi ai in~ic.Jo por Ulll:I 
ho111ba lançada de uni :p:i:io rc- eu11linua111 a g,111li;1r ll'ITl'l)O na r!~tos boml.lardcaram a parte alta <la. 
bddc no largo de ,\lieanlc. E,1,:..1nh:i do LrY:tt1le em dire(·:i:, ('idade. . , . , 

~L\IS VM,\ IlEI.O~.\ \'I': I'.\IL\ :E~::::·:!.':;: 11 \\l<•E~ m:rrnu- \m:~::~:-:;,n::~: :::mero de nlt-

A ESQU,\ DHA NACION.\- C.\NOS 'i,\ FRE:'\'TF. nE TE!lUEL S,\LA~IANCA, 10 1,\ DilAOl -

LISTA S.\L,\'1.1.~CA, 10 L\ l':\IIAOJ - !~ ~~t~i,~n!~~~~-~1~'.;!<;~1
~~/~ô1~~uclc~~ 

F_ERROL, l O ( .\ l!_~ I.\O) ~·:\;a0:i~1,~:~~-r0 (:fi:i~I,. ,!~[;t~~;~pt>~~~ l~:
1~nU:r~~,.!1easc;~:~·=~asdo: in1~~~;: 

Sera lnnc.·aclo, a111anha, ao mar, ]d8: grande n:st)>~("!1<'b opm,ta pl'lo!S im- 1.\ .n.orsa ~,·iação t<:m mantido grande 
con1plctamenle n•motlrlado, 0 mt~os. a!s ~rop"-:-. m~urretas a\'an<"aram atindade . 

____________________ A_u_n-,e-n-to_<_+_>_o_u_, ~,·n:ado1: .. 11:\'avarra··, oulrú1·:1 m~s~r:~:~ºi::;,~·;~·iraclo ª''ijnta que IA\'JõES FR.\'lC1:sÊs P\TltULllA..'\1 

Quantidades em quilos I diminuição <-) Republica · na frent<' da TrnH I r em v'iri"" po,1- , rno"°TEJR.\ 
MKSES -------------:

1 
ctw·ante os doze Essa denominação íoi duda t?~ fõram abatidos 11 a,,tões rrpubh- ~-El~PGNA:\l, 10 IA ~·~JAOJ -_30 

1937 1936 1 méses de 1Q37 pelo gcneralissinw 1:,r;HH.'O ern canos. . ~;;~~:oitT~c"~a~~u· r;.~~r~:~·c>n~~lve~~P: 

Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho , 
Agôsto 
Setembro 
outubro . 
Novembro 
Dezembro 

1 

"1 
1 

2.798.521 
2.120 945 
3.646.726 : 
4.008.P75 1 

3.043 ti98 1 
2.963.222 
4 441.871 
3.516.125 
3.171.261 1 

3. 271. 774 
2.84~ 248 ' 
3 280 082 

3.029.891 
2,123.714 
2.834.939 + 
1. 562 643 + 
1.326,960 ' + 
1. 187. 766 + 
1 952 163 1 j 

1. 779,499 ' + 
2.412.406 1 + 
3.653 459 1 

2,242 399 + 
4 153.942 1 

231.370 
2,769 

811. 787 
2 446,332 
1.716,133 
l. 780.456 
2 489 708 
1 736. 626 

758.885 
381685 
600 849 
873 .860 

hon1enagcm aos SCl'Vl('OS prc-;- TROP.4-S i\T,\HHOQlil:\'AS ClffG,\. \I I yel(lCidade mé-dia dl' 350 u. !50 quilo-
tados l)C'hl proYindn de Na\'UITa A' PENJNSl:J,J\ metros e dis1>0nõo d(" pequeno.., ca-
ú causa nueionalisl:t. . CAD1Z, 10 IA lTNJi\.0) - A fim clr nhões e metra!hadoras. rstã.o patru-

/

reforcar as tropas nbelde..,, dei.t'mi.Jar- ! lhaodo toda Irontdra. francê~. 
, t'aram né!-tC" pôrt11 l.()00 marroquioos. A presença dêssc., aviõt· . ..; no<; Altos 

OS N.ACIO'-: \ LJST.\S A:\"l1N. compJ<'lamcntc eqttit>a.do~. Pirineus ru.Labelt'('CU a. tr~rnquilitfade 
C!,Ui NO\',\S \'ITóRI \S I entre a populaçáo. qu,· ,,, achava aJ.u·-

, ' NA:,O. PROXJ:\~10\r)f"S BE ( \STFL- macia ('Om a'i o.;Ur-('ss;has ineursões de 
HA:\DAL\, 10 (A t;Nl,\O) (Í,i~1!r;:__\~ f~ ~~~\ni _ ,, tro- aparêlhos drsronhrcido,, 

- Nolicias dr fonte nacion:.dic..- pas du g,:en•·i-al Gard:..1 \'allino (''Sfáo ,;;,.. [ST \' F\I DF.RLPJ J.,:l-1.\ :\IISSAO 

la informam q1,r Os l'l'bt>ldr:,; :~r':_:".~~~:r~2i ~!11
-fa ,·;.~ 1 ~aª.i\rª~~;i~~.'~~ 1 ~l:~\:itt J~·\(l~<·~\1J;1'-~- Encon-

NOTAS DO FôRO 
grcdido. ontrm. numa frente dC' bata- tra-,e ne~ta capital uma. missão 1.1:U
lh:1 de 10 g:uHomc-tro'i. lar nacionalista c:ht:fi:.Hla pelo general 

O:·gaz e composta Uc 1 O oficiais supe-
5 TltIMOTOF.ES REBELDES BQ1\I. riores. 

1\IOY"1F'\•To nF OSTt-;J\f nos EARDEIAM ALICA..1"'\'TE I Os cir('ulos g-ermaui.cos.· mantêm 

l ~i!~~t~~iã~+\~~ C'\RTORIOS DESTA <:APJ'TAL T.\R!L\GOX,\. 10 <A UNIAú) - Na ~~~n:;,::J~~,·~/';e~!;;1:!i0pr;;:~~~ 
---

1
-
9
-
37
------

1
-
9
-
36
--- dw·ante os doze ~." c~rtorio _ Escrivão, João Bezcr- tnanh:t de ontem, 5 trimotores in-_,w·· a.o cha.ncelór ,\dolf HiU~r. 

r----------------------'-n_ês_·es_d_e_l_9_37_1ra de Mélo Filho: R 
Valores em mil réis 

Mf::SES 

Janeiro , . 1

1 

3 .644:933$800 · 
3
7 .. 

9
1
0
16
8

._:
3
7
0
7~~

1
10

00
0 3.471;841S300 d~:i:tir~~

1 
1 \ ~.~

1
1'.~'.t~~~c~~uif~/~!tto~: 

Fevereiro 3 .170:547$100 "~ 73i :7·)8$000 Ação rxecu! lvt.. exc-qu,.ntc, a Caixa 
E G I s T o 

Março I 3 412:552S900 4,772:272S900 1.359:720$000 Rural e o,:or,rio F\ZDI ~,os JIOJE O J é p \ · · d A '· · 
Abril 4 311:572S400 2,523:169S600 ' ~ 2.52J:IG9.,600 A J j . 1 ct· ·t l ', , .• , ·. . , : . 1- sr os . a ,·1c10. e rn.uJo, rcs1-
Maio 2 .206:619SlOO l.884 :9B3S500 l + 321 :635$200 A~ã~r.ex~~:t~:a, 

1
~~~iu~ite

2
.ªo v~~~ri.co Dr Anto1110 Guedes - Rcg1st..'\~e dt'n;c,.,~~·~.

3
i1;J~séod~·m~~::Íi~~:is;1atali-

i~~~o t~~r~~:~gg ~:~~rg~;~:g i t ;it~~~:~gg doA~S~~~~u'izª J:ª~~~~~o cl:1 ;.n vara: hoje o anivcr~ãrlo na! 1licio do ilustre \ cio elo jovem J0~~ RC'Zf'nd~ Sobrinho, 
Agósto .. .. 2.916;001S300 1 2.090:567S700 1 + 825:433$600 Ação penal. arus~do, Dm·v1.l A".to- dr, Antonio Guedes, i:1t(zr0 Juiz Fí>- '1'._?g· ,i;·-i;~1~~~~iot1;ti:-i~~ll~O" Santos. 
Setembro .. 3.727:624$500 2.928:732$500 + 79R:892$000 lnio dn._ Santo,; idP.m é'lclls:1.dos, Joa- df'ral na p•ccâo dê~tc Estado, cm dü;· propri~lário né:jta cidndc. 
Outubro 3.430:069$600 4.877:546$400 1 1 447:476S300 Quim FrtTf·1ro ele r,anr:.1 c Mrinuel 'b 1·d d J t d O · A l · flll d A 
N b 3 

n
59 296

sooo 
3 788 556 000 29 2608000 

pom i 1 a e, e a,,ua men e .exerccn o 1- . mem_1:.o n 011~0 .•.. 10 o 8r. n-
ovem ro .\· : . : S 1 7 : "' l Angf:IO <1.o~ f-'.anto•;_ idem. nr,w·?clo tomo M::i.rinho de N se mento comer 

Dezembro 3.787.~~5$800 1 6.08l:l46S200 2 293:5.90$400 lluar10 Pmlo. ".~rrra.~v,; ídC'm. ac:n.s..·Hlo.s. ª advogacfa no f~ro deS
tª Caplt.al. cÍante e~·Piiar ~ 

1 

• -
Jose Guec.iC's Ferrc:ir~t l' Jonqmm 1',fi- Nome de proJ~rao em nossos circu- - o meninc l\lário. filho do tenente 

-- guel de Ol!veFO: vlem, acuse.cln Hf"l- los jurídicos. prl t cultura e ret.id:lo O.ã\•io Sale.~. oficial do 22° B. C., a-
vecío Paiva; falf'-1cin. requerente, do cara.ter, s. s. dt'verá ser muito cum- qui ac;unrt.elado 

Eis, portanto, em traços ligeiros, o total da exportação dos anos de Ftancisco Dant~s rlc Moura; ação ele - o jovem UiliJa Tei:-:eira, filho do 
1936 e 1937, do Estado da Paraíba. eshulho. ~utore:;; .. J, Bt1rros & Filho: prímentado pelo~ seus amigos e ad- sr Edi;ard Teixeira. já falecido. 
------ ------------------- 10.çà·o. f'Xf'('tJ11va. f'":'~q-:ierctes, M. Co'.··1t10 miraclorrs. o sr. CarlQS Teixeira. func10nário e I N E M A & Cia.: carf.p prrr:atória. cleprer~nw-. A União envfr1 llfl datu de hoje, vo- c1os Correios C Telegráfos nêst.a capital 

~h~~iz2;/a~1~~~·eito rln comarca de Cam- tos de fclicidadeR ao seu .:.ntigo dire- 'ir~ J.?ei;i:1~~0 l~~i:r ~~~~;.ità~~de~~ 
R<'metidos ao <'onl'l.t1or: -Ação exe- t.or. t.i.c.ta nesta capital 

CARTAZ DO DIA f~~l~:tri~x~~~;.~~"~011~1~ço ~ºb~~~i~a= t~J~-~lS~{6r~i~t·~~jrLl~i ~~~~.l~~"nI~fhrf;:~ Vl:\J.\NTES, 

REX: - Na vesperal, "Nóvos 
Écos da Broadway", <'Om Alice 
Fare e l\dolphe 1\-fenjou, da 
"20th Cent ury Fox". 

Complemeuto. 
- A' noite, "A Oitadóra. da. 

Imprensa··, com G loria. Stuart e 
Edmund Lowe, da ·•Unh•ersal ". 

Complementos. 

PLAZA: - Na n·"ipt'ral, ''/\
mc·.u;a de i'Hott(' .. , (·om ,l OSf'lJh 
<ia ll('ia e M:ug"are-th Lindsay. 
da "Metro Goldwlm i\layei- ''. 

Complemeutos. 
- .'\' noite. na Sessão das 

i\Jt,(,·a,, " l n f:i.mia.'', com Mlriam 
llopki.ng. J oel Mac Crca e 
l\-1e rle Obc1·on, da "UnHcd Ar· 
tists''. 

C'omplement o. 

FEI.IPtlr\ : - Sessã-0 das 
Múç,ts - "Pa looka ·•. <'Om Jim

m;,-· Uurant, d a. "J\1elrn Gol
dw:n,1 l\layPr". 

Complemento. 

SAST \ I\OSA: - "'E's a Mi
nlta Felit'it1ade", com BcnjamJ. 
no Gi~li e Isa Miranta, d a 

•· l'i n c ,\liam;-a" . 

ASSOCIAÇOES 
";\ssoci:tráfl do!',; Ai;-t· ntcs Ji'h;eais il~, 

l m pósto dr Consumo (' ffl Pernambu
co" - Em t.c.ssão cte assembleia geral 
~fc>tu~da no dia 14 do més p. passa
''º· r~~a 3grf'minr;ílo. com sédc cm 
PPt'nnmlmeo. Pmpos..c;ou n :;ua. WJ":~ 
1ilr('I011a. qnf' fkon flssim con~Utttid;i · 

Pr,,.~iden1f', dr Rnul Frót.rt~ l."' ~e
trt'lárlo. Man1J1•l íle Sousa Rodri;;ues 

Cou~~lho F iM·..t 1 - Dr. DJom~d<'.:. 
Lim:t. Balbino de Aroujo Sanlot; e 
Franci~co ele Assis M1randa 

Grémm Literário .. Machado de A~· 
l:ilS" - R en11;,;a-se hoje, ás 19 hor:1.s, 
no Grupo E~colnr ''Eptlácio PesWa", 
mais uma se!i.são dessa a2rent1~C"fio 
J1TC'.<i\djda pelo estudaílte Janson Gue
des Cavalcanti 

Durant..e a mc~ma. fíllnrão .sóhrc 
B!llalha de R iaclmélo os socios MnnnPl 
Gomes da Silva. Sebastião Barreto. 
Severino de l\ rau 'Jo, Joõo Santos e µor 
ftm, o presidente do G rémto. 

Pede-se o comparecimento de todos 
ao associados. 

l:ianta Casa - No bo~pl\a! ,;,11!1\;i. 

Complemen to. 

JAGUA1t1BE: - "l,i\Jerla-te. 
Mulher". com Kafheriue llep 
burn, da "R. K. O Rad io". 

i~~t.n P~l:~fbir ac,to ~'.~·~rt~tl, 1i:;·~ra~~~~ {~l~i~~iI~~\~~e~~:tt $~~ç~~r~~io~~~~= Dr Antonio Koc/fcr - Enconlrn-se 
proceclic10 pn:· faltC'im,:,nto de Delfina cternação ctn Jmprenca Q1icial l1a dhts nesta Capital o dr Antonio 
Sátiro cte L1m~ - o n,enino P.. .. nhmo Cícero. filho do Koeffer, repre:;f:!ntanlc do. Casa 

"l." Cartorio - J!;:-.rrh·ão, Eur:.rqJiO da sr. Humberto Peteira. da .silva fun- Lohncr S. A no Recife. 
Silva Torr •5 ~OJ:r;~n~:~:i~~a~ 1_~dY1\/~f1~:;

1
~ionte· 1 S. s.~ que é um sincero amigo da 

1 negro. filha do sr .Jo~r- Pires Monte- Paraíba. ~ qual conhece d""~de 1928. 
rettâ! ;-_011;;~~~c,:-; ao dr Juiz de di· 1~~gro, comcrci:lnte em Jucá. de Pian- acho-se hospedado no "Paraíba Ho-

Complemento. 

R E P úBLJCA: - "Acorrenta
da", com Clark Gablr e J oan 
Crawford, da 1

' Metro Coldwym 
I\l:lvf'r". 

1 Inventarm ele n, rio Henriques do e~ 0 rnenino \Vai :Jer Luiz, filho do dr. ] tel_ ... devendo retornar ~o Recife de
Am3.r:al; ir:l"m ele· rvt~nuel Genuil~o dr Ge-nf'haldo Avcla -, cirur~iClO dentista 

I 
pois de amanhã. Na no1t.e de ontem, 

Aral:10: rcqwirnnrn 1 0, de alv?-ra _de né~t.1 capital. ! 0 dr. Koef.íer esteve em vlslla á nos-

~~~~f!;1;·~~~~;\,:,;~:c! "'à'~º Jt~~l~~el~~i,;;;: Dei?0;,11c;\~~r~~;tt~filJ~~ t1~1Iu~~~joáo ~ 1 reda~ão Compl<'mento. 

METU()J>QLF,: - .. NÓ\'OS ll• 
cos tfa n roa.dwa.y", com Alie<' 
F'aTe e Aclolphe Men jou, da 
"20th Centnr,· Fo, ·•. 

Complemeuto. 

1 
r.::J; _rcQ11r;·,n~1·11tc.1 ck. ".lvarr:i. d.e .M>'lna 1- A 1r.enina .!ro.c·,•ma, filha do tenen-. \ Sr MLc}.iael. Hei:iric.:hmcyer - A-

I 

Tcreza Mot~. tr- Amá.to Apulu··êno, oficial do 220 cha-se cm nos~a cTC:adr, o sr Michael 

3
C~11rlt~so· ao rlr Ju11. de.' direito da B e .. aqui aquur eh1do. ! Hcinnchmeyer. nlto funcionário dn 

J 
3

· A~~~ªOrclini\da ,,m qw, é out~ra ;uxfii:;nc~r}~~.1::ut.'"' C~i;~! d~ Co~1:· Cas~ Lohner S. A .. 
The Texns Compa11v ! South Amer1~-n déstn praça. Ontem a noite s. s. esteve em v1slla 

I DEAL: - "A Voz ,lo Outro 
J\l u nclo", com Lion ('l Bar1'Jmo-
1·t. 

Complemen tos. 

S, P EDRO: - "0 Rio Ese:,r
la.tl'". com Tom Kf'ellf' e, mah, 
as 1.ª e 2."' séries de "0 Ca ,1a 
lciro Fan tasma", com Buck J o
nes. 

Complemen to. 

AN'fllS l)F, FAZER SUAS CO~l
PRAS DE 1\Jl t1DEZA S \'E'r ifique os 
preços d:t C.\~A AZUL que dura nte 
o m ês de jmtho e'itâ. vrndcndo t odo 
seu f"S toqm• de mercadorias ;;1, preços 
nunca. vis tos. 

Irnbr>l 110 ultimo <lia de Abril, cxh;.' 
li-lm 274 dQent..e:-

F m mriio p. pu.s-.~do cut.rnrnin 24.2, 
"C'?!do: ho111c~1S 111 mulhNCS 71: t1-
\.Crnm alta 231. sendo: homens 162, 
mu1:1crcs 69; f.llecernm 22. M>ndo: ho
mens 11, mulheres ll; e ficaram em 
trat.imento 263 

No amoulatorio - Tratados, 52, 
receitnclo.'>. 105 

No •·abinétC' orlontologico - Trata
dos, 42 

Ltcl_ f' l_'é.u o F,.;t0 1? da P1.rrdba: a<'~n 1- o menino Ma.1 llt.'I, filho do sr. Elins á nossa redução 
~~~l~~;:1~ª ;·!1t1ri;u~ 11: ~~:.::\~rn/ c.>A 11ft1~ Ma_ti~s de Oliveha, residente em Soli- sr. E"undro !t~ecl~iro~: - Proceden-

o E'-itl:ir-io da Pr;r. ih.1; exlenÚivos mu- ~u; sr Manuel Vicente fazendeiro t~ d~ tio de J;:in~rn.lac.ha-seo nes~t 

1 

nic~pai.: )"~vidu ... contra Tom:~nho_ & 1 em S. Tomé. ' ~~~
1
tf~.1'.:u~~~ g~1~o E~,a~â~.~ça,Med

1;r~5i~~ 
Ci~ .. I1_mao.:i Mu.icico.no. J. ~~·1ervmo - O menino Scba'-tião, filho do sr runcionnrio da Alfandega da metro-
e ,\~u.r~~

1
~

1
~'l~!~~,a~l\

1
~~:;~;,

1~~A~ de . Joft~ Soares de Mdo, residente cm I pole c'o P.nís 
, . Bana de Santa RMn Or·em a t~rrlC' s s esteve na n•da-

Franu5co Bras1linno da. Co:,ta. 1- O jov':'_m Antonio CostiJ.. aluno_ do i ciio 'dcstn fôlho. -;m· vü.,ita aol5 :,eu~ 
C Colégw D1ocl's::i.no " P!O X " e filho !amigos da "A União". 

,·ão a~o~;b:~ufig~~:ro~('iyil - E·-,cri- Co sr Antonio Costn, rc~1dcntc n&sta Prefeito Benrdilo narbo.,a de S011-
cap1lril. . . _ sa: - Depois de al~uns cli:is de pC'r-

Nêf':s~ Cart.orio correm } . .iroclnmas - A sra Antomr1 Ma11gurira 0~11~1. mrrnencia 11esta cnpltal. volveu, on-
rara o ca:iamento dos ~ontraentes p•~ C:'Sp.~rn elo },J'. Ant-0,uo namalho Dmi_-.. tPtn. de :1 1.1tomovel. a Alag:óa Nova o 
gumr.Ps r~s1dente em Santa :\fana da Conce1- li dr Bei.,e~tto B;irho,;a ele so. Ut,_a,_ opero-

Heit.or Gom<".s e Jurnd Martms da çao. ----~------ ~o P'''~fe1to daqurle mun1c1p10 on-

i~;i~!: d~u~Ír:~1~-~!~~~.;
1
~: 6i\~t{~;n{i FH}l'E u.J('O ! a L?TERI,\ lTllF:- 1 ~~~:~ll~;~~n.reahzando provcito~n adnu-

de .4.lbttqUCl'CIU~ e Adelaide Frrnandes RAl , off't'l'('C oportun!d~dt• er.~ zz ~e I S. s. aq11i v1erR em truto ele interes
dR Silva, todo~ solteiro~: ManuPI Fp~·- Ju uho, com a e,tra~;to de Sao Jm10 S(>S da comunn q11e cllrtgc. 
reira da crw_; e Mirin. ci~ Fnrin:-. "='j- 1 Viainu. ontem. com destino a A-
111en'el, c,.~ados J"('ll·;in.~nmentc df'sdr 2.000 :000$000 h.gha I\ova. o .sr. José Barbo!ootl d<' 
ont('m, em Guurabir~. ckste E'it:Jcio :;;cwa. f1111cion::\d'J da PrcfPltura da-

Fôr.'.'m rcg1sladas, 11(,1:.-,c CHrtn:·10. as 
crhlncas n·ciim-11a~cld11~ H~Q11lnlr 

Ariosvaldo MolltP;ro cl~ l·"r;,,wu f':rn
Jo XaviPr. Tnc>zjnha D1.urtP d<' Oll
YC'irlt V~tldP-mlro ele Lnna Sn11ia, Ma
ria cl~ Lourcte::; e Maria da Penha Fi·ei-
1 ao:;, Ontlda Macédo cir Figueirédo, 
M.aria José P<'reira. Ltnd(ll\'3 Pereira 
Fer·,andes. Jo:10 p,.r,•ira Fernandes e 
Adjaír Medtlros de A lmeido 

Fóram n:··i:..tado· o,<:; ubitos e.Jus pe;..
;>Õ~-'> "'eguinte:,: 

M·:-irfa ele Lourdc1· F'r,·lta<,, Britüda 
da Cu1ta Hibe iro. ,Jo é Pires Duarte. 
Jemina F reirr, Antonia Maria da 
Conceição, J osé Jullo íla Silva. Jo:;é 
F er reira Correia e Tin,or l'v!cndonça 
Fur tado . 

'" maiil 4 fJ.!7 Prl'mio.., nw 1111n·,. q\'{·13 c·icfade 

ATOS FEDERAIS 
OI CRETQ. J.EI '.'.0 15~. UE '!6 DE 

M,\10 01,; I1~S 

l~'-h·m1<' ªº" ,·mpn·gado'i (•m 
r~c·r1lorios íl' ,!ispo-,it:õrs rios 
df'c rrto-. que rt'gulam ;1 1htnt(';io 
do tral.lalho no coml·1<'io. 

o Prl'si<kntr <lu RcpUblicn. u~anr!o 
do üwnlr::1clP q1t," llH~ c.·ontere o art, 
18íl da Const.itUi<,.{w. dcrn·t·t: 

110 romerdo. 1• us do rr:,:ulll!n{'nto que, 
\JOl'ê:I ~un ext cut·úo. rom u.s alter:1çóPS 
1H'c:e.ssari;:1s foi apro\'uclo prlo decre
t ü •1. 22. 033 de ~9 d<.> outubro df" 
~932. obsnvndo. na 1n1rtr t·tfPrenfA 
à C'.'<ccneã1> e 11 rnllznçuo do nw:·mo 
trguln1111'11to. o flllC (li~~p6r o de n. 0 

"2.3fHl dr 4 ct,• ja1w,rn de tfl33. 
Art. ::?. 1 R,·vogunt·3C' as cl1spo.~l~ 

ções cm contrario 
Rio de Janeiro. 2G d<· maio de l:J3B, 

117. 0 da. I11clependrncl1 r !iíl. 0 clri Rf}
publicu 

v1~1tiH<1111 o ho•,pi!nl os drs-. ~('IXA!' 
Ml.'lia. ,José Mnr1,,1. .Jninlf' Lima. Eiri
.'-i~ Vilar Lourivnl Mou rn. Lauro Vnr.
iPrl~l. Antonio Lins. Aluislo ftopó&o, 
Oso,..io 1\ bath, Francisco P ór to, Edsoh 
de Almeida, Nei ele Alm eid a, Mendon
ca Filho, Isaac Fainbwn. Gonzaga a a 
Silva, H umber to Nobrega, o urva l Pin - . Os d em o.is não fornccC'rnm notas á 
t-0 e JallliOn Llm~,. _ , ,r,epOU'llli;eill, __ • .L _ _ _ 

>'\d 1. 0 - f'ir~rn "'('t('ll..,iYI' • an'!i 
empregados em cs;ritorJo,; d, qu.1!
c,ucr natureza. as cli.spostções do decre 
to n. 21. 136, de 22 ele março de 1932 
gue re:;ula 9 l,!9rnrlv 1>Ulij v llJball1o 

GET( 'LlO \ 'AR G.\ ~ 
Jc'u Cario, l'l!,11 ~ 



J07-0 PESSôX - Síífoilo, iI iie i1Inlio iie f93g 

ÚLTIMA HORA 
UMA NOVA PROPOSTA DE PAZ SEIU. 
ENVIADA Á BOllVIA E AO PARAGUAI 

(DO P AíS E ES TRANGEIRO) O general Estigarribia, embaixador paraguaio em Was
hington, foi chamado a Assunção - As exigencias do 

Para r ua i e da B o lí via 

NO RIO DE JANEI RO O EMBAIXA- REUNIRA', AMANH A, O TRIBUNA. PELA NACIONALI ZAÇÃO DAS EM-
1)0R MEXICANO ALFONSO REYS DE SEGURANÇA NACIONAL ~~~~~~:l:ltROVI ARJ AS DA AR-

RIO, 10 (A UNIAO) - Chegaram 
a esta capital o embaixador mexica
no Alfonso Reys e o engenheiro Fer
J(J.ndo Galvan, diretõr do Departa
tnento de Petróleo daquêle país e téc
niro em assuntos internacfonai'ló 

O objetivo da viagem dos dois ilus
tres visitantes é estreitar as relações 
t·omcl'<'iais do l\.fexico com o Brasil e 
n,~mois nat:ões ,ui-americanas. 

A COTAÇÃO CAMBIAL 

!UO, 10 IA UNIAO) - O Banco 
Jo Brasil realizou suas operações de 
hojt', ol.lederendo á seguinte cota.('ã.o: 
Lil.Jra, 87S060; Dólar, 17SGOO: Franco, 
~·~!JO e Lira, S929 A grama de ouro 
lino foi rotada a. 22$500. 

RIO, 10 (A UNIÃO) - Reunh':l na 

próxima segunda-feira o T ri bunal de BUENOS AlRES, 10 - (A. N.) - BUENOS AIRES 10 <A UNIAO> guindo para o rio Paragu•I. ',IO ,st1l ~('guranca Na.cional . Foi. ~p1·csentado,. hojt, á Ca.ma.t'a, ,um ' , " 
Nessa. sessão scJ"áo julga.dos vários proJeto dC" au!ora.i do _deputad~ ( a !- Dando mnls nm passo, a.inda, em fa- de Puerto Caballo. 

réus implicados na. in tentona. de 11 dr. iad~. em- •iue ~st~ pJ·op.oe a nac1onah - vór do Chaco, a Conferencia da Paz 
maio próximo findo. 

1 

za{'ao da~ empresas ter roviarlas em resolvéu enviar nova prnposta aos pai CHAMADO A ASSUNÇAO O GENF. 4 

todo n tf'lTitório a rgentino. se~s~,.;,fm~i~;;~· ma.reada, uma nova t"- RAL ESTIGARRIBIA 

H~~~tgf0M é'~l:i~~gRIA DO SR. R00SE\"EL1' NJ.O VIR'\' A' AME- união para os mediadores, sendo, cn- ASSUNÇAO, 10 <A UNIAO) - O go-

l 

R l CA uo SUL tão, elaborada uma nova pl'oposta par~ \"êrno paraguaio acaba de chamm a 
set apresentada ao..,; litigantes rsta cidade o general José Fellx Estt-

o::i~!T~e AP~!!!:~i~!. \!t~:l~u~~i;= \\'A8lll.~GTO;~. 10 - 1,\ UNIÃO) z,arril>ia, embaixador em Washington 
nários pUbJicos e Bdvogatlos do fóro - O p,·e~1de!1te Roo!otf"~elt deC'lar~m que ~B q PRETENSOES DO PARAGUAI q:e gr~~~~:~() do c;eanne~~t:u~~rº:~:;;: 
desta <'apitai reunir-se-ão em se~5.ã.o no s.eu p ro\'.i_mo .cr#uzei ro ~ .... reahzar-sr Alegando a vitória d~s suas armas. não tem nenhuma relação com a ques
:;olcne, co~ o fim d_c prestar uma ~?- cm Junho, uao vu·~ á Anu>.uca do Sul. o Paraguai quer oue as divisas assen- tão do Chaco, devendo o mesmo clt'-

~:;uªo~:'," 1:0,~1:ml~~:ic!~e~~Íe M:~u·~~~ DJS80LVl~A~ ~~ ORGANIZAÇOES ~~m De~rii~~y,li~l~a r~~te;w~~~-~io.n~rt: morar duas semanas 

no Paiagua1 GUAIO-BOLIYIANAS 
sastre do a,·ião "Guarací". C.-\ToJ.l(A:s 

I 
S:rUUAN'l!IS I l~su•, ª.º no1_·te de Puerto Caballo, no PERIGAM AS RELAÇÕES PARA-

A EXPORTACAO DE CAFE PELO I d ymNA . . !º d !.~ ~uo,,_ ' - :·I' o Paraguai insiste no direito de BUENOS AIRES, 10 'A UNIÃO) -

A .?,i~;iR~~Ã1~JAº ~::~1g~o PO- POR'tO OE PARANAGUA' r!lSu~~~~~~ _:~ o~:anf;a{)Õ_:~·':re ::.- ~~~~ªt~1l!f!~~oc~/~i~~~~~~ntes, na ~~~~~~\taes ho~tT~~~J:!i~~l~~: ~ ~~lie:~ 
CURITIBA, 10 (A UNJA.O) - Du- 1 ~~dantt>s cat~llc_os da AU\Lri;.t. e C'on- j ». e o Paraguaí. em face do insucesso da 

RIO, 10 (A UNIÃO) - Regressou 
fia lUta. Grande a, eon.issã.o presidida 
1,do sr. Negrão Lima, e que foi atê ali 
<'Olll o fim de estudar a possibilidade 
da C'onstn1('âo de um presidio p~lillco. 

rante o mês de abril do corrente ano !iscado~ os .seu~ ben~. · AS EXISTENCIAS DA BOLIVIA Conferencia do Chaco. 

fôra~ ex1,ortados pelo porl? tle Para- AS nr~SP f:SAf.. c-OM A RECEPC1tO . o _g?vêrno exig~ que a linhaddivis~- uvf!gi
1
~~t%~/~s.O~~f~1~~ªe~s.q~:m\!t 

nagua 
574 603 5

at>os de cate. DOS R~ti:: DA Gltt~-BRF.'fA~ U A ~~
1
:i;~!ªer!st;'8~~:~~ªo.ªaP:;J~st/eBio= pados. na zona do Chaco e está atl-

AS NOVAS TAXAS DOS PORTOS E,t p \ l .. ts I roeste do Chaco e da1 para leste, rumo vando a acquiiição de material be-
nE RIO GRANDE E PORTO ALE- PARIS. 10 - IA IJMAO) - A ('0-1 • Baia Negra no rio D'Orbigny, se- lico. 

<'~.7:~1gA::.rcA'~IO CIRCULAR A GRE ::~l~Cl~~s n~:ll~!~:º~ .. :~r:,"ºd~ ~·~~n.i~ A CONFERE~ NCIA INTERNA-
PORTO ALF.GRE, 10 (A USJA.O) - 20.000.000 de francos )Jata custear as -

"t~'2lot: .. ~A .. 8Nit!!~ Ju~~,J?rJti~ il ~r!;i~~~e1q1~~- a~º;::~~: t~~a:ª~~~sp~~= d<'spêsas com a recep<:ão e f'~t.ada, I o N Á L D o T R Á B A L H o 
E , nesta c~pital,, ~o~ moná_r<'a.s inglêse~ e "Jornal do:; ·spoa·Les· ret1uerera.m ao los do Rio Grande e Porto Alegr(' ,•i- Sendo 

O 
cre<hlo .inter ior de J2 nu- • 

ministro FranrbC'o Campos 1ieenc•a gorassem a. tJartir do dia. 16 do eorp Jhões, a rlespêsa total montar.i a ... 
1'ª~\ft~~!!."~~ .. J~tst~~:~

1
,~1

1
~C'edeu a per- reute. .32.000.000 de francos. 

PROSSEGUEM, mi:ss-áo a titulo J>re<':írio 

cu~ta.m muito dinheiro as lã
g..-imas "J)rofis.!.ionais" 11ue ver
t?tn nas fit!l."i de <"inema as es
trrla.!:ó iJe HoHywood. N'ão pouC'as 
cll',s.a, lá~rima-. s:io JJrOVOC'adas ar
tíiiC'ia.lm<'ut,·, (' :1 J'(''lópe<·lh•a tl:C':li-
1:L 1·t·f)rr,f'nt1 o \'3.lm· d<' bons 
dtNJ1H•.., h•m<·:ii-ios. Quando não se 
l,·.1la d1· art1fitio, r,u:tndo ;ts alri
~<·!.. têm nh•~mo dt• rhora\· df' vt-r
d.ult·, u 11u,•, t·onfotmf' ;t tnlf'llSid,,
d,. dram;lli,·a dos filmes, náo é 
, ;<,1·0, !)t'f'(·i..,:1m cbs dC' ba~t:ulle 
t mpo p.11":1 t'IIIC'l'Htr:ll'-Sf". C'l"(':l.n~ 
t!o o .. ,.q.i.do d';.i.lma" qut• eom:tu:t 
.1., pranlo. Or:l, f'Sst• trm1l0 pf'l'(li
tl,1 ,1a c·~ncentrat.•ão ,·ale ··ouro", 
1..1.nLo mais c1a:1nto o frrnpo p~1·Len
t·1• a 1:,11 n•túdio cinematogrnfico. 
lkpois. ywcci\am as estrêJas ele pro
<·f'de1· a 110\.;- 111:.cquilae·e!l'l cm se
goida. a ca.;?a t·atadupa lauimá
ria., isto é. prccis1m de gastar mais 
1\1:llt'l'ial, (}Uf'r dizer, mais dinhf"i
u,. Finalmente, ficam el:ls tão 
}.a'fü,ll'a<lls e• cleprimidas em cons~
qt1t'nci:1 ,10 c·..;t'or('o emocional. que 
!fl' Vt'l'"l!l imJ>o~sibilita<las de trab:1.
lk.11· no llitt seguinte. Mas ga -
1,laam 

N:1.o <'111tk o lf'ilor que é gracejo, 
1.,,i~. ,~ , ,•nlJ.c1t• .. \ t'im de incitar o 
JJ11vo 1101 k-americano á coragem 
l1t"111 liuu,nr • .r1a em faee da amea<"a 
tH' HO\ a de1,~·(' ,;ão C(Onômica, or
~.i.11izava- se ultimamente nos E:s
huJus Umtlos um Clube. destina.do 
:-l pron1ovt·l' a realiza('âo de uma 
.. M'maaa tio rho". A iniciativa par
ti u d(' tri!..; ho'1L·11,; <le negóC'ios, 
11n1• rcsol\'t'r,\m fundar o Clube 
Nat·ional do ltiso, com fili~is em 
lodo o território da. União. Ve1<fi-
1·a.ram élcs que h avia muitas quei 
xa:s, muilos tcmôres e um p .. i n<'1-
pio de d~alento. Ut"gia lut.u .. ~,:m
fra. êsses íatllre:s de desconfiarn,·a t' 
1iessimismo. A Nac:ão - r,rnsarnm 
os três incorl}oradores do C1obe -
1u·ei'isa d<• eon~crvar intarto o 
q•n..;o do humol'. E isso seria con
~f'guido com a semana do riso, du-
1·ante a \JU:J.I os ame.-icauos rfrão 
,ião so do quP habitualmente: os 
divf"l·t<>, mas, ain<!a. de tudo quan
to os preocupa. 

l{t'mar Ataturk, prf"sidente-dit.a
tlor (1.i. T urquia, acah~, de adquiri!'" 
wn ltnuo,o hiat<", tuja consfr0<·.io 
t·U-.,;h,\!. ,<·m 1!)3J, na<la mt:no, do 
11Uf- 1101 ,nilhão dt' libras e'itPrlina·,, 
f{t•ma l At,ilm·I( 11o~súe. :i.tuahnC'1,
lt', .. ~pc11as ··, t1·ês r e~idencías d e 
vraia, três c•asas de campo, dois 
palácios urbanos e um edificio cs
pe<'iat onde ins talou diversas de
pe~dfnC'ia s do Sf"u ga.binête. Su:i 
paixão é o rnovimenlo. Não pára. 
Não <;:tLi'>ff'ito com lra!-.ladar -se dr 
uma t'ª"ª par:t outra, tc-m á sua 
d i..,posiçãu um h'Pm especial. com
pos to d(• rin<'o <"arros ··Pulhnattn", 
no <aua l \: 1aja inesptradamcnte e 
1·unslan tt-int·r1tc de nm f''i.lremo a 
u~lro do h•niti,rio do seu país. 
( 111 dos vagõf's é orupado oom o 
<.n\'Í(·o d,t sua C'on<·spondéncia. 
<1t11· JHlhl·a se inft•rrt1mpe: outl"o é 
uc·upaào ))f"las 12 datilógrafas <',ue o 
a,·omJJ.anham por toda partt•, f' um 
lt·t·<'cil'o t• o<· upa<lo pt>las in,;;la la-
1·Õf'~ df' um hanlu·iro turC'o. O~s,;;e 
moúo, o d inarn iC'o dita.dor dt> An
lu1a pód1> ha rmoni,:ar a sua preo
(·UJJa<'ão pela~ qnl'slões pública:; 
,·om a 11ec(''>sida.dc orgnniC'a dt• f'S
ta1· , 01 <'Oll".> lan tt' movimc· 1, to. ,J:í 
frrn um h iatt-. Só fa lta ago1a um 
uvião • 

l'lll PRlinIO PARA O INS1'1TU1'!l .\ PROXI\H-S!s O l•'J'M OA Ql'ES-
l1lST1Hl1CO DO RIO GRANDI'. 'fAO 1)0:, SUOl:1'AS 
no '\ült1'E 

COM EXITO, AS ATIVIDADES 
GRANDE CONCLAVE 

DO 

~~.'\1'.-\l .. , 10 - IA ll~IaO) - O in- fo~~t~/·n!~ ;"1~! ~:!:i?1d~ !!!; GENEBRA. 10 - ,A. N 1 - Sob \Vatt, representante c:oc. trnball,~d11-
te,·,r·ulor lC.lLu·I Fcn~:1.ndt'~ doou ,.,1 o i>n•fiidC'ute 8 cn.es ch.t-g<!_U ª. um. arôr- ,· a presiclén<:ia do ministro V. aldemar Ires norte-americanos. fez longo ctts
hl'ititulo lfiSlórico e Grografi<'o do do ~om o~ sudf'tas a lem.a_es, a.cettando Falcão, prossegue, ativamente, a I curso. a respeito da falta de tt·a.1.>nll10. E~t:.,,do o prédio onde "inha funcio- :1. thscn sa d pteL f la 
n'.\11do a mesma sociedal1e. ~?~s pelos ~1~ H::;;Jein·. eu.:soe:; oi·mtt -1 Conferência Internacional do traba- afirmando que o presidente Roosevelt 

, _ Dentro d,e poucos dias serão in icia- lho. e coosiderado o chefe dos trabalhadop 

l 
A INDl(.;AÇ.'\O. DO NOME D. O ES- d:ts as COl\\'(#TSl\cõrs. Na sessão de hoJe. o sr Robert re.s. elos Estaci.os Unidos. CHl1'0H R\MO"I CAlt('ANO PA- • . _ 

R\ A \CAllC:~lTA HRASILE!R \ I'lCENUIOtf-Sll U,I\ o\Vl.,O .\HLI- , 
-,z u:11<.\S ~.\lt no~ LS'r.\DOS U"1IDOS ,--------- - - -

~\IENO., ,,mEs. 10 - ,.\ uNrA01 l'mc,Gn. 'º _ (,\ usL,o, _ RE l'!EBED ORIA DE O dr. Renato Ribeiro Couti• 
I 
·- o ··I)""''º .lrg,ntmo·· ,·101:u ª at, . r:m e,rn,rc,, .. ncó., d,· fú,·t• , empe-tad,· 1 "' h g dece a A UNllO 
• .. l'tlt·. (fo .l.'IUlla;x;illiJI" _hr;1s1).-11·0, llt'~Lt f ,l;ll, no htf..)_'io1· df'ilt· F:\t,ulo, Hill R E N o A s n o a ra 

1 t·.u~ll::tl. ~1. Lun: Cuim:tr.lc,; JumOJ". ;.1vião do l~,eJ·t·Hu .:unt-rit':lno. 
1 rn1lka:1do o n.omc do e.~~rilor patdt·iu I Ca1r11 LL-!'e qut• rwre,·ru toda a tri- Esteve onten:. á noite. no. n•cla('ao 

t{;lrl on C:.\l'('Ullu p .r:t ,wun~,· a. \':l~~\ l)Ulação, ('C:tnpn..,ta de 9 homt'n ... , p1,i!!o I ln1posto de Industria e dest:1. fülha. o dr. Renato R1bi'iro Cott-
•lehada por Ga.hdel D .\nmtnLlo n.l o avlio foi Cfr.)JHJllela.n1<-nlP de~truido ; tinha, grande industrial na V,ll'7.P:.J. do 
°l..:,uli mia IJ:ra..,ilt!r:1 ck Lelras. r,ebs c·h.lma,. l Profissão I Para1ba e t:le1nenlo desbc:Hlo 110·, (•1r-

! Noutro lc>,·al de8ta fôlha. a ! ~1~~csv~~~i~~~a~~c~\?~ªr~::~~· qic ri~':.'~ HOIV!ENAGEM AOS QUE , TOMBARAM 
NO CUMPRIMENTO DO DEVER 

1 
Rect:bectoriH de Rl"'ndas está. mos quando tia pu~'.'\~em do seu ani-
convidrindo o.:s conlnbu.ntes C'o ier.:;l.rio natalido. 

1 
Jmµosto ,,,. lndu.str!a ., '?rofis- O dlgno cont.crraneo demorou-se rtl-
~:i.o, cujo-. t1.butc~ :--ejam !iUpe- iuns moment.os em ?lCJlSO galJinêLt" l'<'-

1 ~
1
t~reJo ª d~ :~~~:~~lc~ tc~~o!~~~-~~~ ~~~iio~?~ 1~;Jnti1~~~t~ll ~al~~~~\~oni 

0 

Rezada u'a missa na Candelária, estando presentes altas , segHncla prestação do imposto 

autoridades civís e milltares ei~t~~~~~~~~. e repartição avisu. 

~ro, 10 1 A UNIÃO) - Foi prestada. Ex~1eito f dt1- l\'fadnha, e a utoridades ~~fnt~;e~~
1
~.;;~~~ ~\}v~~-e~~nt~·t~ 

~;t·'m~ºr~:~l:~
1
º~!~~;;e:a ª1~~a"!:~

1
!~ªe~ 1 ~~~~~d~l~·a;~~!

0
;;·mwro dt' f:l m ilias d a clia com os teus impo:.cos não 

EGíTO 
'<OVOS AVIOES PARA O F.XE'ltC'fT() n:i n:iadrugada. de 11 de maio próxi- 1

1 

.-\pós a <'Cl"irnónia i·eligio:sa. 0 tiLular poderáa ac'iquirir f"~tnmµilttas do 

~no fmd:>, na sufoea('ão do movim en l9 da Mari nha e a oficia lidade da Arma- !~:~~~~~s. ~i.:rr <'~;1~::"-~tí's°p,t;:~~; CAIRO 10 IA UNTAOI - Jnton11n-
inle1rafü;.ta da. fôra m cumprimentados pelos pl'e-1 ct · · ,<' que o· Comité de Dcfêsn N~l'ionnl 

t\ homenagem Constou de uma ruis- !.:!ntes. ~~~:q~~l"dC:~~~~r~~Ji\: a:~t~·~~ \'(<;;clVdl. ('nl ,<;U.l \)ltilll:l. l'l'UIUÜ.O. ad-
Sa. celebrac.?a na Ig,·eja. da Candelãria, 1 Os heróis de l I de maio fôram h o- ':u•e,r:-...: Cll vLal' CL'rtifica~o:; ele quirir 36 novos aviões parn o E'\t'l'l'ltu. 
:í qual comvarecera m o ministro Aris - 'menageado:s, a.i nda, pelo Clube Naval, Estatistica os qur.is deverão ser entreguei:. dPntro 
lides Guilhem, altas pa tentes do I f}ue se reun iu. h oje, <'Om ê$Se fim do prazo de dois o.nos 
--------=--==---=-=,--:...---=---=-__:_::_:..:.:::....:..::.:__:,:.:::._ __ ..._'..========·-::.::....'.::..::::..-=-=. ----
A (j R A D f (E-NOS I o MARECHAL CHIANG-KAI-CHEK TRANSFERIU A SEDE 
ü T~~t:l~sco:i::1\ MA- DO GOVERNO PROVISORIO DA CHI~ 

Visitou-nos ontem, á noite, o tenen- NA DE HAN··-KOW PARA CHANG•CHA 
bombardeios provocaram a indignação 
de 450 milhões de chinêses que e.stão 
dispostos a levar a luta até a vilotia 
final." 

te-coronel Magalhães Barata, coman- _ 
dante da Guarnição Federal neste Es-

O marechal Criang-Kai-Chek con
versou, apôs, por longo tempo, com os 
jornalistas. dizendo "Epero que ns po
tencias amigas cumprirão todas us 
cbri~acôes oos tratados em vigor e 
aJudarão a China·· 

1 tado. 
O ilustre militar veiu :1.gradecer-nos 

o registo que fizemos do seu anlversá
tio natalício, ocorrido em 2 do fluente, 

42 
te. demorando-se em cordial palestra no 
com o diretor e redatores desta fôlha. 

navios de guerra mpomcos acham-se concentrados 
Yang-T sé-Kiang a fim de bombardear Kan-Kow 
Proibída a navegação estrangeira no Yang-Tsé 

'fRANSFERIDA. NOVAMENTE, A 
SE'DE DO GOVERNO CHIN>:S 
LONDRES, 10 tA UNIAO> - Noti

cia- se que em consequencia da inse
gurança atual, a Cid.ade de Han~Kow 
deixou de ser :1 capital provisória dtt. 
China Central e séde do Q. G. do ma
rechal Chiang-Kai-Chek, que a trans
feriu para Chang-Chá, capital da prov 
de Hu-Nau. 

Acompanhou s. s. ne~sa visita o sl' 
Pt:-reira Gomes, do comércio desta 
praça 

NÃO HA MOTIVOS 
QUE JUSTIFIQUEM A ALTA 

DA GASOLINA 

CHANGAI, 10 <A UNIAO) - Estão 
c-oncent.rndos no Ynng-Fsé K iang, 42 
navios de guerra ja.ponêses a fi m de 
efetuar a maccha con tra Ha n -K ow 
que deixou de ser a séde do govêrno 
provisório da China Central. 

Sabe-se que o m arech al Cr iang
Kai -Chek escolh eu a cid a de de Ch ang
Cha. a capital da provincla d e Hu
Nau, para a nova séde do govêrno. 

conoulstando-a após rapido e violento 
bombnrdeio. 

OS CHIN!l:SES SAIRAM E>.[ BOA 
ORD EM DE CHENG-CHOW MAI S UMA CIDADE CHINESA EM 

PODER DOS JAPON~SES 
1'0'QUIO, 10 (A UNI AOl - As 

tropas japonêsas conquistaram n c~
dade de Liu-Kuan-Kew, ao sul do no 
Amarélo. 

H AN-KOW, 10 <A UNI ÃOJ - As 
tropas chinêscs, que defendiam Cheng
Chow. realizaram. ao cair da tarde dP 
ontem, uma 1·etirada estratégica de 
Cheng-Chow, indo ocupar a primeira 
linha ele defêsa de Han- Kow, a capital 

Conferenciaram, hoje, com o JAPÃO P O'DE CONTI NUAR A ~~ov~~;~~h~f gg\~~g~~:\:~h!kQ G F'b~Ã~ttr~¾ ~~MJ~D.~,1,º - No-

o prefeito do Distrito Fede- ;::::. ~ ~~AM;;:~0:E:P: mi- o MARECHAL CH IANG-KAI-CHEK ~~t!;:•·m1~:r:;si;:~~~;. 1~~,
10

ce~\~: 

ral , OS interessados no ni.stro do Exter ior . general Ugakl. de- ~~i~· P~Sg~~~i~EES 1;,i ~:J: postos a abandonar o marechal Chi 
dnrou que o J apão disp~ ~e recursos RACOES CONTRA OS JAPONESES ang-Ka1 -Chek e e~trar ~m entecl~!: assunto 

RIO, 10 - 1 A<l'N l ii.0) - Estivc-
1·a111, hoje. em dt•m orada. <'Onferêuci:i 
, orn o 1>refrilo Hcnriqu l' Dod s.'livorth 
º" repre ... rntante\ Uas ~mpn~i;aS in te
n· .. t;(ada!' no a.uml'nto elo preço ti a ga
&olina. 

C'(•n,·f'r!=ianrlo, <h•pois, C'O m os .iorna
Tislas, afi.rmou o C'h efc da. edilidade 
cal'io<'a qut df'struiu em J00 't'" os ar
gnmf."1Üo:-. t·ont q\11' o<s cum e-rr ia n tf"s 
fH't• lf' ndi ant ju1.;tiJka1· (l a lta d aqnf' lc 
11 rudut o, 

;~~~:m~il~im~~.~· r;:u~,~~~! ec~~r
0
; HAN-KOW, 10 IA UNI AOI -.R:es- ~~n~: ~~~ ~a;ª~:~ap!l~h~n~~n(W,O 

• . . P . d t . d pendendo a uma interpelação dos Jor- 0 chefe chinês persista em conUnu:u 
Chma, pot ~mpo m e ermma o. 0 . ~~t!:~asop!:!~~~;e~~osgu!~a t~~~o ja~~~ 

1 

numa resistencia vã 

A~:~~A~i:~~i:~:CONQUIS-' ~;;;i;,dºeun:arechul Chlang-Kai-Chek .------------. 

CHANGAI , 10 (A UNI AO) - O te - m~~~açeo.sl it:f~~~f!ª !~~~~~v"iJm~~ Farmácia de planfâO 
nente-general K endjl Daha.t r n., que até moral do pôvo chinês, sinto-me em 
bem poucos dias esteve na nntnencia C.'Oi>dições de d irig ir, pessoalmente, a 
de Sf'J' capturado pelas tropas chine- campanha con tra os japonéses" 
ses ao sul do rio Amarélo, assum iu o F alando sôllre os bombardeios da~ 

Estâ de plantão. hOj<'. n Far 
m ácia Miner va, ã. rua dn Rr
publlca.. 

t~~~~?~h~~v. º.!:11
~~~ª niôii~~-~~!,r:?, ~i~~~~; ~?1~g~sctit~ês ª:/1~~oiªr~.l~eei, ~ ---- --------
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E· D 1 T A 1 s 
COMARCA DE ALAGOA GRAN-1'6:000$000. P. deferimento. Alagõa 

OF.. - EDITAL DE CITAÇÃO COM Grande, 19 de abril de 1938. 1a.l Moa
O PRAZO DE 60 DIAS. - O dr. Cnr- cir Montenegro. Despacho: A. Como 
Jos Teixeira Cot.ttinho, juiz municipal I requer. Alagôa Grande, 20 de abril ele 
do Lermo de Alagõa Novn. no exercido 1938. (a.) T. Coutinho. Realizadas as 
1,Jcno ele juiz de direito des~ comar- citacões requeridas na J?etlr;ão supra. 

~~~ ~~.Alagôa Grande, em virtude da I ~~e~:~r1~~: ~~;o~:~I ar:~~~~~l~:J~;ga~~~ 

CABELOS BRANCOS 
Evltam~se e desaparecem com 

"LOÇAO JUVENIL" 
Usada. como loção, náo e tintura 

DepoS1to: Farmácia MINEHVA 
Rua aa. Republica - Joao Pessoa 

DROGARIA PAS'J'EUR 
Rua MaciPl Pinheiro n.u tH3 e ·'Moc1rt. 

1nfant1l" 
Preca; - tsSOOU 

Faço saber aos 'Que o presente edit~l I re~ereram ainda fôssem ci_tados por 
<lc citação com o pra~o de 60 dias v1- n:i,e10 de m~ndado o condo~rn,o Fran- 12 _ 01 Alfrêdo Monteiro 13 __ De
rem ou do mesmo tiverem conheci- cisco Galdmo, residente neste tt:rmo, miciano Nunes Soa.re.: 14 -- J'.ntonio 
mento e interessar possa que por Fran-1 e por meio de edital com o prazo la Pessóa de Figueiredo: n - Antonio 
cisco Gomes da Roch:1 e sua mulher, lei, os condominos Domingos Elias Ri - Clim::1.co Ximelv':c.; 16 - Dr. Claudio 
por seu advogado legalmente consti-1 beiro e Antonio Elias Rlbet:·~, que se PorLo: 17 - Eduarclo de A7.evedo 
tuido, bacharel Moacir Montenegro, ~chan:i ausentes em lug~r '1'nor:1,do, Cunha: 18 - Dr. It::ilo Jofilt os três 
me foi diriªida a petição do teôr se- Deferido o mesmo reqner1menio " JUS - jurados já co~ider::idos sorU'ados na 
guinte: _ Exmo. sr. dr. juiz de direito tificada pelos meios le_gais a. arn,cnch ~órma da lei. por não terei.l1 compare
t.ln comarca de Alagôa Grande. Dizern dos aludidos condommos, a rcqu~ri- cido á prtmf'ira sessão orrth1:>rla deste 
}t1rnncisco Gomes da Rocha e sua mu- mento dos autores. proferi no~: res- ano, par::-i a qual fôrom sorteados, são 
lher. agricultores e proprietarios. re- pe~tivos aut~s o despa~ho do teàr se- os seguintes; - 1 - Dr. Ltt~z Gonzaga 
sidentes na propriedade "Canta Ga- gumte: Pubhque-se edital com o p...-a- de Oliveira Lima; 2 - Dr Pedro Ben· 
lo", dêste termo, por seu procurador e zo da lei. Alagôa Gr~nde, 27 de. maio to comer: _ 3 - Dr. Olivio Marója. 
nclvogado constituido no mandato a- de 1938 .. (a.) T. Coutmho. Em virtude A todos os quais convido para com
nexo (doe. n.º 1), que vêm expôr e re- elo refen?o despacho se l?assou o pre- parecerem á sessão do ,lu!·i tanto no 
querer a v. exeia. o seguinte: 1.0 - Os sente. edital com ~ prazo d~ 6.0 dias, dia referido á hora indicada, como nos 
suplicantes são co~dominos na . pro- na forma do ª!'tigo 743. mc1sos .I~. demais enquanto durarem os traba
priedade onde res1dem denommada I UI e IV _do Cochgo do Processo Ci~,;l lhos ela mesma sessão, sob as penn'S da 
"Canta. Galo" e situada nêste termo, e Comercial do Estado. pelo qual cito lei. 
(.'ffi virtude de' compra feita a d. José- ª ~omi~tg~s Elias Ribeiro e Antonio O Juri funcionará no pavimentn 
t'a Moror6 da Rocha viuva de Luiz El,as U.tbetro, para. no prazo ~e 60 terreo do cdificio da Sociedade de Me· 
Evangelista da Rachá, tendo a dita di_as. ª ~ontar da C:ata da pu~l~cação dicina. á rua das Trincheiras n.'1 42. 
parte de terra 50 braças de largura deSte edi~~l na !mpren~a Oficial ?º E para que chegue ao co1:hPcimento 
µOl' 1.200 de fundos (doe. n.º 2). 2.0 - EStado. V!Iem ª _este J~i~o_ vercn~-se- de todo:; pas~ei o presente edital que 
Que são também condominos d<? refe- lhes ,propor ª aça?, de divisa~ do_ imo- será pub11cado e afb.:ado !egalmente 
rido imovel "Canta. Ga.lo'', alem da vel Canta G~lo , ª assmaçao do Dado e tJassado nesta cidade de JoãÓ 
meeira, d. Joséfa Mororó da Rocha, prazo para defesa. se louva;:em com ~s I Pessôa, aos 23 de maio de 1938. Eu, 
tnmbém conh.ecida antes de seu casa- pr?movent?s da meSmB:, ~ç_ao em p~n- º. arlos Neves da Franca, escrivã. o das 
menta com Lu1z Evangelista da Ro- tos, que prncedam á divisao reqw~T~da execuções, o escrevi. (as.) Sizenando 
<·hn., por Joséfa Rosalina da Concei- e para todos os termos. da refenda de Oliveira. Subscrevo e assino - o 
ç:J.o, os herdeiros Rosalina da Concei- açao. s~b pena de reveh_a. E. para que escrivão, Cario<.; Neves da Fran<'a. 
('Ó.O, já falecida, terido a. sua parte sido a noticia. chegue ao co11h(.>c1mento de _ 
1nvenl::nincla néste Juizo no ano de todos os. mteressados, sepas&ou O pre- DELEGACIA FISCAL 
1929. e, coubP á mf'eira d. ,Joséfn Moro- sente edital, que s~rá af1~·ori? no lug~r EDITAL N.º 2 - De ordem do sr 
16 ela Rocha; a Caixa Rural desta ci- d~ coStume e pubhcado no Jornal ofi- Delegado Fiscal e de acõrdo com a au~ 
<ladf', 1·epresentada pelo conego Seve- cial do Estªd? A UNIÃO. ,~'.ldo e ~)as- torização constante do proces.50 no 
rlno Cavalcanti, que comprou. condi- 1 sado nest~ cidade de Ala'-ioa .Graocte. 179'MFl1938 fica aberta pelo pra;o 
clonalmente, a. P?rte de ~·t:aria Olin9,i- 27 de maio de. 1•938· Eu, ':meho Lopl"s de a·o dias, 

0

concorre11cia 
0

para aluguel 
na, casada_ co~ Leoveg1ldo Gouvea; 1 R.a:11a.lho, escr.1vao, escrevi. 1 a.) Carlos do predio n .º 15, sito ã rua Padre 
Salvma Olmd!na de Mendonça, casa~ Teixeira Co~tmh~. E_ra o q~e se COI}- Luiz, em Ala.gõa Grande, neste Esta
da com Sevenn<:, "'.'elho de Mendonça, 1 tmha cm dito edital, dou fe. Alagca o. de conservação pelo preç,o de du
Manuel Elias Ribeiro e sua mulh~r. l G~a~de, 27 ~e maio de 1938. - O ""5- sentas mil réis <2'00~000) anuais. ou 
l!Ue C0,1!1Pra~3:m a parte. do !1erd:!1~·0 cnvao, Ameho Lopes Ramalho. , dezesseis. mil setecentos réis (16S700l 
Sebnst1~0 Cinl?. da Ro~ha, ~~Ja part~ . . _ - . . . mensais confórme avaliação o[icial. 
Já ~oi mventa1~ada neste 

0
JU1ZO,, poi Admm!stl'açao do Domm10 da Umão As propostas deverão ser escritas com 

mo1 te da sua 1. mulher. 3. -O Ul:'ovel na Pal'a1ba - EDITAL N.0 7-A - clareza indicando em algarismo e p 
"Canta Galo", c«;mforme .esc~itura A:foramento de Terreno Próprio Na~ extens0 o P(eÇo oferecido e decla.rac~~ 
~tinta, tem os segumtes .Iilmtes. ao c1onal - De ordem do sr. Delegado de observar as clausulas ct· t a-'t l 
norte, com terras de A:nisio Jurema e Fiscal do Tesouro Naçional nêste Es- e exigencias do Codigo de e~oen{ b\'!-_ 
Antonio Ferreira.de Paiva; ~o sul, CO":':. tado. faço público que o sr. Severino dade. o prazo do x_ontrato serà ~~r 
terr.1:-; de Joaquun Galvinc10 de Oh F1·ancisco Pereira., tutor dos menores, 3 anos obrigando-se O proponel,te 
Vt>lrn, n.o nascei:te, com terras de Geraldo Pereira Lima. Maria José pelos n~cessários re aros e conserva
Elll-à.'- Cavnlcant1 de Albuquerq.ue; ao Pereira Lima e Severina. Pcrelrn. Lima, ção do predio ent.re~ando-o nas mes-

~~~~tÓo~~: ~rr~ A:do~o!~~ieé~os e~ ~~[i~~=~ign:f~~!tr~tâ~-tºes~;·r;~fo~r~; mas condições em que receber .. O 
que estão os condommos da propri<?9ª. - Lucena, na vila e distrito de Cabedêlo, ~~::~t:a!ºen~~U~l~ 0 S~!'á /edº

1h1
~

0
· 

de "Canta. Galo''. dêst~ termo, orig!- munlclpio de João Pessôa, neste Es- mês na Coleto{·i 10 1
1ª A . e ;a ~ 

~~~~S:e~~~ âad~~~~!~~~~~ti f: fa~k~ tai~· detalhes tecnicos e demais escla- var~c~3. deS tª c~a~su1~ª i~porl~i?a. s~;a 
tendo se procedido o inventalio no recimentas constam do edital n.º 7, recisao d_o contiato, callendo á Um~o 
termo do Ingá, ao qual pertencia na- publicado no jornal oficial A UNIAO, promovei. a deso_cupaçao do pred10 
quela época . a referida propriedade, désta capital, em sua edição de 31 pcl~s meios le~ais. As propostas ~e
cohforme doe. n.º 4. os suplicantes de maio de 1938 verao ser enviadas a Delegacia F1s-
protestando apurarem a sua parte Administração do Domínio da União ca~ e~ E:.~veJop~ {ech9:doFi I P 
Ideal no imovel comum, fazem df'sde em 31 de maio de 1938 ' 'b a ne e 3 ~ ~ eg~ciad ~~ na a-
já a prova qualitativa de condcminos Sahino de· Campos encarregado da ra~ a, r:r d ;. JU~ ?d e l f S d 
~i~aªk~~~!~ s~~~~ ~st t~s;ia ~~o~~= Administração. ' binê:~ o e igue re o, e 1e e o ga-

lor de 1 :000$000, tendo nel-i os regue- • Administração do Oominio da União 
rentes casa de morada e b,enfeitmia.s. na. Paraíba - EDITAL N.º 3-A -
como sejam: agricultura. et.c., e mais, Aforamento de terrenos alagados e 
não lhes convindo o estado de indivi- a.crescidos de marinha - De ordeim do 
são ou comunhão em que se acha, sr. Delegado Fiscal do TesOW'O Na
atualmente a propriedade em apreço. cional neste Estado, faço público que 
requerem a v. excia. se digne manrt2.r o sr. Henrique Justa requereu o afo
citar os demais condominos da proprie- ramento dos terrenos alagados e acre~
dade "Canta Galo", pela forma indi- cidos de marinha, sitos ã margem di
cada na relação abaixo. para. na pri- reita do rio Sanhauá, em frente á Es
meira audiencia dêste Julzo, após a tação da "Great Western", nesta ci
citação última, verem-se-lhes propõr a ctade. 
ação divisaria do imovel "Canta Os detalhes técnicos e demais es
Galo", e com os autores, louvarem-se cla.recimentos constam do edital n.º 
em peritos que procedam á divisão da 3, publicado no jornal oficial A 
mesma propriedade e assistirem á as- UNIAO. desta capital, em sua edição 
sinatura do prazo para a defêsa, fi- de 17 de rflaio de 1938. 
cando todos citados para todos os ter- Administração do Dominlo da União, 
mos da ação até final, com pena de em 17 de maio de 1938. 
revelia e lançamento. Requerem mais, Sabino de Campos. escrivão encarre-
sejam citados os condominos para com gado da Administração, classe G. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO 
J URI - O dr. Sizenando de Oliveira, 
juiz de direito da 2.Q. vara da comarca 
da capital do Estado da ParaJba, em 
virtude da lei, etc. 

Faço saber, que tendo sido designa
do o dia 14 de junho p. vindouro, pe
las 8 horas, para funcionar em sua se
gunda sessão ordinaria do corrente 
,-mo o Juri desta capital, procedi, de 
acôrdo com a lei, e.o sorteio de 18 ci
dadãos jurados que com os três jã 
considerados sorteados na fórma do 
art. 39, § 2.0 do dec- lei n.0 167, de 5w 
1-938, formarão a lista dos 21 que têm 
de servir na aludida sessão, tendo 
sido sorteados os seguintes: - 1 - Dr. 
Raul de Barros Moreira; 2 - Dr. Otaw 
vio Ferreira Soares; 3 - Dr. Osorio 
Lopes Abath; 4 - Francisco Carva
lho; 5 - Antonio Mur1béca; 6 -
Manoel Moreira de Menezes; 7 - Dr 
Manoel Medeiros Coutinho; 8 - Luiz 
Paiva: 9 - Luiz von Sohsten; 10 -
Miguel Reis; 11 - Dr. Maria Gusmão; 

fllXIR Df ftOfiUf IRH 

EDITAL DE 3.' PRACA DE VEN
DA E ARREMATACAO COM ABATI
MENTO E PJtAZO LEGAL - 3.0 

CARTORJO. - O dr. José de Miran
da Henriques, juiz suplente em exer
C'icio na 3.11 vara da comarca de João 
Pessõa. capital do Estado da Paraíba. 
em virtude da lei, etc. 

Faz saber a todos quanLos o presen
te edital virem ou déle noticia tiverem 
e interessar possa, que no dia 17 do 
corrente mês, pelas 14 12 horas. no 
predio n.0 42 á rua das Trincheiras. 
onde reaUzam-se audiencias dêste 
juízo, o porteiro dos auditorias ou 
quem suas vezes fizer, trará a público 
pregão de venda e arrema tacão a 
quem mais dér e maior lance ofere
cer, com o abatimento de 10", do va
lor da 2.ª praça. os bens seguintes: um 
predio n.0 452 ã rua Maciel Pinheiro, 
construido de tijolo e têlha. com três 
portas de frente, a valia do por trêze 
contos de réis (13 :OOOSOOOl, e outro 
predio n.0 446. encostado .~º primeiro, 
também construido de tiJO!o e télha. 
com duas janelas e uma porta de fren
te, avaliado por ctóze contos e qui
nhentos mH réis tl2:500S000). ambos 
em terreno foreiro. no v:i.lor rotai de 
<25 :500$000); imoveis este:; penhora
dos ao espolio do dr. Francisco da 
Trindade Meira Henriques, represen
tado por sua viuva dona Gasparina 
Lemos, na ação de execução de sen
tença movida por Mendes Lima & 
Cia. E para que chegue ao conheci
mento de todos. mandou passar o pre
sente edital que scrã publicado na 
imprensa oficial e afixádo no local do 
costmne. Dado e passa.do nesta cidade 
de João P essôa, aos quatro dias do mes 
de Junho de mil novecentos e trinta e 
oito. Eu. João Bezena de Mélo Filho, 
escnváo, o datilografei. e subscrevi. -
José de Miranda Henrique~. 

EDITAL - F ALENCJ,\ D E SOLE-

w:::R 21
: É1~8!~E~~~~r. ~~:!~: 

do de O!lveira,, juiz de direito da 2.ª 
vara da comarca da cnpital. por vir
tude da lei, etc. 

Bebé já 

telll. um anno ... 

Si é uma crianca normal. loco
move-se livremente. Tem seu 
palavriado especial. que aos 
poucos vae aperfeicoaudo e 
sua alimentação é mais com
plexa, pois já mastiga. Mas 
deve continuai a ter no seu 
ca.rdapio a farinha Lactea 
Nestlé, em (ôrma. de -mingáos 
mais espessos. 

termos da lei e por sentença de 7 do Idos intercsados. r.to estabelecimento 
corre.nte, decreta.da a?ert.a a fnhmcia dos falidos .. das 2 ás 4 .. · ~oras da tarde. 
dos mesmos comerciantes Solemo r Os a visos e atos ofic1a1s da falencia 
Companhia Comel'tial Duehnfahr ~-;, serão publicados no Jornal A UNIAO. 
Reinmg, sendo fixado o seu tt•nno le- desta capital. 
gal oportunamente. marcanoo n p;·a- João Pessõa. 9 de Junho de 1938. -
zo de 30 dias a contar da publk&.cão J. Barros & Filho. 
déste. para os nedores do falido apre
sentarem ao .!,indico nome:ulo, a firma 
desta pra~a J. Banc.s & Filho, ª" su~ 
declaracõe:s de crcdhos e documentos 
comprobatorios dos mesmos. de~ignan.
do o dia 11 d(.> agosto cio corrente ano. 
ás 9 hora:,;. na sala das audienc1as para 
ter lugar a primeira assembléa de cre
dore.s, a eleição de liquidatario r.o caso 
rte não haver concordata e de não ser 
aceita qualquer proposta nêsse sentido. 
e bem assim para outras deliberações 
e decisões da massa. E para constar 
mandei passnr o presente edital e ou
tros de igual teõr para serem afixados 
nos Jugare~ de costume e µublit:ado no 
jornal oficial A UNIÃO. Dado e pas
sado nesta cidade de João Pessóa. aos 
8 de junho de 1938. - Eu. Pedro 
Ulis~es de Carvalho. escrivão. o subs
crevo. - <a.) Sizenando de Oliyeira. 

EDIT,\L - O dr. Braz Baracuí. juiz 
de direito da lª vara da comarca df's
ta capital. em virtude da lei. etc. 

Faz saber a todos quantos o presen
te edital de 4.ª e ultima praça virem 
ou dêle noticia tiverem e interessar 
possa. que no dia vinte e um cn I do 

1 ;~~·~~~ª ~a
1
~
4 

J.~~~~~e\~ºatrâ~!~a ~:i;_ 

EDITAL DE CITAÇÃO DE HER
DEIROS AUSENTES co;-.1 O PRAZO 
DE 60 DIAS. - O dr. Manuel Simpli
cio de Paiva. juiz de direiLo da co
marca de M.nmanguape. em virtucte 
da lei, etc. 

Faz saber a todos quantos o 
presente edital de citação virem 
ou dêle noticia tiverem e inte
ressar possa. que tendo sido ini
ciado nêste juízo o inventario dos 
bens deixa<los por Bernardino Con·t:ia 
Téteu e achando-se ausentes residin
do em Oiteiro e São Tomé. da comar
ca de Can~uaretama. do Estado do 
Rio Grande do Norte# respectivamen-

~~J~. ht~~~ilJ!rJ1:n: ~r;~: <;~~~~~ 
Correia Tet,éu. ordenei. que se expe
disse carta precataria cjfatoria aos juí
zes de direito daquela comarca para 
citação dos reteridos hie~deiros. d~tas 

f~~:,t~~~s c~~~fJ1Jo d~~o~;;~i~~ ct!. jues~\~ 
ça, que portou por fé. rtão_ residirem 

~:G~~l~ ~;l~~~l~~~s asi~:~~~º:inh~~~ 
gar incerto e não sabido. Em virtude 
do que ord-enei qne se passas.';e o pre
sente edital com o pn.zo de 60 dias, 

tal._ anda~· terr~o. o port~iro dos audi- pelo qual chamo e cito os supradltos 
tonas Lu17, Eundes Morell"éi Franco _ou herdeiros para no prazo de 48 horais 
quem suas vezes fizer, trará a publico J que con-cr:'lo pm cart.orio do escrivão 
pregão <1~ Yenda e_ arn:ma ta.ção a que éste subscreve. virem falar sobre 
quem 1~a1s der e 1~a1or lanço ofr>rf'cf'l" as declarações feitas pelo inventarian-

~o~~~iti.o~1;c:t~ ~!~it~\ t~i:~i~~t~id~ ~: j t~un~n~~~·~º os Jg:1~fi!rt\~no~o~et~v!!: 
taipa P coberto de têlha. avaliado em tario até final sentença. sob pena de 
3:000$000, be1_n esie . pert:'ncente ao revelia. E para que cher,ie ~ noticln 
menor Joaquun ~ore1ra Lima. ~ para ao conhecimento de t.odos, mandei 
que che~ue a no_hcia a~ conhecimento passar êste edit::i:l. que ~,-á afixado f!-º 
de todos. mandei _passai o presente e- lugar do coc;tume e publicado no orgao 
dital que &erá ~1ixado no )ngar de oficial do Estado A UNIAO. na fónna 
costume e pubhcado pela imprensa. da lei. Dado e passado nesta cidade 
Dado e passado nesta cidade tle João de Mamanguape. aos oito dias do mês 
Pessõa, ao~ oito dias do més de junho de iunho de mil novecentos e tl'inta e 
de mil novecentos e trinta r oito. Eu. oitc. Eu. Amaro Cavalcanti de Lima. 
Eunapio da Silva Torres. e~.crivão m- escrivão, o datilografei. (a.) Manuel 
terin.o. o datilografei (ass. > Era~ _Ba- Simpliçio Paiva_. .. llli~ de direito. Con
racu1. Está conforme com o ongmal. forme com o ongmal: dou fé. Maman
dou fé. - O escrivão, Eunapio d;\ Sil- guape. 8 de junho de 1938. :--~ Eu, 
\'a Tones. .\maro Ca\'akan1i de Lima. escnvao, o 

ctatilografei 

p!;,\f.t ~tM~~c1\1LEiit~~·Sf~'ii: EDITAL º" CITAÇÃO DE Rrn 
& REINI. G. _ J Barros & Filho. sin- Al'.SENTE. - O dr. José de Miranda 
dicos nomeados e compromissndos da Hennques. juiz suplente em e~erciclo 
falencia ele Solemar companhia Co- na 3 ª vara da coma?·ca de Joao Pes
mercial Duhnf::i.hr & Rejning, ei-;tabe- sóa, capital do Estado da Paraíb~l. em 
lecidos nesta capital. á rua Maciel Pi- virtude da lei. etc. 
nheiro. com escritorio de Comissões e Faz ~aber a todos quanto o presente 
Consignações, avisam aos interessad'!s edital virem. que o dr. 2.0 pr~motor 
que por sentença do exm_o. sr. dr. juiz público da comarca. dr~unc1ou de 
de dir~lto da 2.ª vara._ foi decretada a / Arcelino _<ll" Sou"la, brasilei~o, com 33 
falencia da referida firma e que dia- anos de idade. casado, agncultor. re
namente se encontram â disposição I sidente no lugar Varzea d<:, Cercado. 

.. distrito de Gramame, como mcm·c;r> na 
sanção do art. 304. ~ unico. da Conso-

1 lidação das Leis Penais. E como nJ.o 

l ~~1~te. s~~~ feº~~:~~ v~~i~tct~~ cte:1~'\ª
1
: 

1 ~~~~ i~ê~~fr}~~~o~~~u~f!ª~g ~~c~~:.~~t~~; 
mês. á'.-- 14 horas, a fim de ser inter:o
gado. a:;;sh:,til" ao sumario do proces,;o 
e aco:r1panl1a-lo em todos os seus t"r
mo:;, até fin::d :;entença e sua execn
ção. sob PE-ll.l ele revelia. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e do 
dito acu:,ado. mandou passar o pre
sente edital. que set_'á afixado. no lugar 
de c:o:-;i umr e pul>llcado na unprensn 
oficial. Outrnsslm, faz saber que as au-

1 

clienria. dé.-;tc ~Tuizo se fazen:i no pavi
mento terrPO nn nrcdio n.0 4'.:? da rua 

1 

das Trincheiras, desta cidade. Dado e 
passado nesta cida9"e de João Pessó~ 
aos .,eis chas do mes de junho de iml 
novtcento~. e trinta e oito .. Eu. João 
Rezeri-a de 'feio Filho, escravão. o dn-

1 :.~~~i:1:1iéiri:~~!~revi. - José de Mi-

os suplicantes abonarem as custas da 
ação divisoria do imovel "Canta Ga
lo'', devendo serem citados por man
dado, os condominos: 1.º, d. Joséfa 
Mororó da Rocha, residente no iJno
vel, onde possúe uma casa de. residen
cla. e benfeitorias proprias, como se
ja um coqueiral. 2.0 , Leovegildo Gou
vêa e sua mulher, residentes no imo
vel, onde construiram uma pequena 
casa. 3.0 , Manuel Elias Ribeiro e SU'l 
mulher. moradores no imovel e com
pradores da parte do herdeiro Sebas
tião Cirllo da Rocha, tendo sido in
ventariada a parte do comprador íllu
dldo, por morte de sua 1 ª esposa, 
.bendo herdeiros: a) Manuel Elias Ri~ 
beiro e sua mulher; b) Jo~o Elias r-~i
beiro; e) Justino Elias Ribeiro; d) 
Domingos Elias Ribeil'o; e) Joséfa. 
Elias da Conceição; f) Julia Ellas da. 
Conceição; g) Maria Elias da Concei
ção; h) Joaquim Elias Ribeiro; i) .. rosé 
Elias Ribeiro, todos !'Csidcntes no imo
\CI ·• C'anla Galo", onde devem 5er c,
taclos, sendo os dois ultlmos menores 
ele 21 nnos, a citação ctev~ .ber fe:.ta 
i umbém na pessõa de seu assisi ente 
Manuel Elias Ribeiro, que tem uma 
cu.sa de farinha. e outras ,,enfcitor1:1s. 
4 '', a. Caixa Rural desta cidarle. na. 
J)t&sóa de seu _presiQente. conego Se
Vt'rino Cavalcanti, residente nesta ci
dO.dt:. Requer-se sejam citados por 
preca.tortas Severino Velho de Mendon
<;a e sua mulher, residentes em João 
r'es!)ó:'.l., capital do Estado. á rua Beau
tepatre Rohan n.0 264. Requer-se por 
Um, se.la citado o curador dos orfãos 
nu. pes.liôa do dr. promotor público, ctf' 
Vt!z que existe menor(:':,;. Estima-se a 
CbWm pura efeito de direito em i 

PODEROSO 

ANTI-SYPHILITICO 
ANTI-RHEUMATICO 
~~~E?Cf~~u~~o 
Depurativo do Sangue 

Faz saber aos que o prc~ente edital 
virem ou dêle noticia tiverem. que a 
requerimento de Maquinas para Es
cr itorios 1\l ercêdes do Brasil Ltd., co 
merciantes estabelecidos no Rio de 
J aneiro, credora de Solcmar, Cia.. Co
mel'<'ial Duehnfahr & R t>lltiug, comer
ciantes estabelecidos nesta cidade á 
Rua Maciel Pinheiro, n.0 1811 íoi, nos • 

Para vigarizar 
o organismo 

em todas as idades e quaes
que r épocas, torne-se a 
EMULSAO DE SCOTT o re
media-alimento sem rival 
que protege o organismo 
contra a anemia. Agradavel 
de tomar, facil de digerir. 

EMULSÃO 
DE SCOTT 

ONDULAÇÃO PERMANENTE 
A VAPOR 

EXEll'TA-SE co,1 l'ER FEJ('AO 
Sf;R\'1('0 GARANTIDO 

.\v. João Machado, !'í06 
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PPLAZA - ~ 

Plazal 

1 
1 

HOJE sessão das 
Moças ás 7,1/2 

A :United Arlists 1 APRESENTA 

Myriam flopking, 1 

Joel Me. Craa e 
Merle Oberon~ 

E~ 

I NFANl I i\ ! 
PREÇOS: 

~i~oo. - 1isoo r ~oo RrlS 1 
Plaza : Hoje Matinée 
ás 4 (horas um grandioso 

1 
filmeJ policial da METRO 

Ameaça de MORTE 
com JOSEPH GALLEIA e 
MARGARETH LINDSJ\ Y 

Preço unico - 800 reis ~ 

s. Rosa Hoje ás 7 1 2 
BENJAMINO GIGLI o maior 
tenor do mundo e ISA MI-
RANTA-em 

E's a minha Felicidade A 1',f A N 1-1 A 
Uma operêta da CINE-ALI-

ANÇJ\ 
e:rn 3 sessões 

Preços - li 100 e 800 reis :1 11 ~- n 1 ~ e ~ 1 'I horas - ai 

S/ EU SOUB~SSE ... 
NÃO QUEIAAS 0 SABER,AAIIGO, 
0 Q,UE SOffllO,O DIA INTEIRO, 
4TE DORMIR NÃO CONSIGO, 
É MEU AOST O UM FORMIGUEIIIO! 

Quando A victmia de uma perigosa in
fecção da p~Ue, de tio fac:il contagio 

atu1v~ d4 navalha que paSN. de rosto 
• rosto, pcn~a nA aua desventura, inva
riavelmente cxt;l;ima: "Si eu soubesse .•. " 
E tem Taz1'o. Si 1oubcssc, teria evitado 
o pnigo, bofbcl\ndo-se em caaa, com 
uma na...-3Jha de c:eu uso e.zclusivo. Fazer 
a barba com Gillettc é tio facil, hygie
nico e economico, que não ba motivo 

r i :o, e IN E.:--.. R E 

a barba feita em 
pan V. S. ezpbr-.sf' a enfermidades re• 
pugnante~. Adquira o habito ulutar de 
fazer iua propria barba. Compre um 
apparelho Gillctte e 5Ítva-,c deite, dia, .. 
riamente, com laminas Gillctte Azul. 

Gillette 

p u B L I e A 
HOJE - Duas sessões ás 6.15 e a horas - HOJE 

MAIS UM FANTASTICO "URRO" DO "LEAO DA METRO" 

.4 e o R R E N T A D .4 
Com CLARK GABLE e JOAN CRAWFORD 

FILME ROMANTICO DELICADO E COMOVEDOR. VIVIDO PELO MAIS ADORAVEL PAR DE NAMORADOS DA Tl!:LA 

Pret .. : - 1$100 • $600 

.. •- ,, . -;, ··- - -~ ~co 

OABLE & CRAWFORD 
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O ESPETACULO DE VERDADEIRO ESCóL ARRANCADO DA 

OBRA IMORTAL DE - MARK TWAIN ! ! ! REPASSADO DE 

CENAS DE ESPLENDOR E DUELOS EMOCIONANTES ! ! ! R·Ex: M A N H 
MATINU CHIQUE A'S 3,30 E 
SOIRÉE A'S 6,30 E 8,30 

M A N H 

ÃI 

Ã 

GRACE MOORE 

ERROL FLYNN 
Quando não estivesse defendendo os fracos, era certo 

encontrá-lo conquistando corações ! 

O PRINCIPE E O MENDIGO 
De espada em punho temido po1· todos os inimigos, 

l amado por todas as mulheres ! L J 

O espetaculo maximo da - WARNER FIRST ..1/ 

NOTA IMPORTANTE - Este 1ilme só serâ ex1b1cto noutro cinema 
ctesta. capital, 60 días após seu lançamento no - REX. 

A "Diva Excelsa" tanta como nunca para O REI SE DIVERTE 
FRANCHOT TONE O NOYO TRIUNFO DA - COLUMBII\ 

HOJE A'S 4,15 NO - REX - MATINEE ' 
--- COLEGIAL --- R • E • X AINDA . ESTE MtS!!l 

'Ili . • ' ,..._ ,_. ,tr· · ~·:r 
ALICE FAYE 

O CINE~IA DE TODA A CIDADE CHIQUE SIMONE SIMON 

A garota mimosa - em 
Sou·ee ãs 7 ,30 

Gloria Stuart 
EDMUND LOWE 

- em -

w· . .:i ... JAMES STEWART /, ;·~ 

""'· •' """' ' li' / 

SETIMO CÉO NOVOS ÉCOS DA 
BROADWAY A DITADORA DA IMPRENSA l"~I~~ :~-- ·= -:-~ f ' r F 

Um filme da - 20 th CENTURY FOX 

Preço unico: - $600 

U N I V E R S A L O trabalho mais delicado da 

Complementos: 20th CENTURY FOX 

Q U I N TA · F E I R A - F E LI P É A AMANHÃ 
Lançamento . 

NO ea FELIPÉA 
"Sessão das Moças 

SEGUNDA-FEIRA - JAGUARIBE-

WALLACE FORD 

UM DIA EM HOll YWOOD 
Um filme da - R. K. O. RADIO 

FELIPÉA 
Soirce ás 6,30 e 8.15 

"Sessão das Moças" 
JIMMY DURANT 

- <'tn -

PALOOKA 
Uma comedia da 

United Artists 

CINE s. PEDRO 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

HO,JE - A's 7.15 horas - HOJE 

1-ª e 2.n séries 

O CAVALEIRO FANTASMA 
C'om o ga.lan1c "cow-boy '' BUCK 

,TONE~ . .funtam('1'1f" 

O RIO ESCARLATE 
Com TOM KEENE 

Amanhã, 2 sessões as 6 l 2 e 8 hora.s 
No palco: - Estreará neste casino, (l 
celebre PROF. REMOS, o homem Ml
tamco, apresentando os seus formi
daveis trabalhos de Fakit·1su10. Hipno· 
tismo, Tclepa.tin, Evns5o Célebre. 
cousas nunca listas. O verdadeilo 

~ trabalho do~ mlsterios -1 unlcos 
e.::.petaculos 1 l Na t~la - Gloria Stuart. em 

O espetaculo para estar- R U B Y K E E L E R 
recer as multidões ! A M Ô R E S D E O P E R Ê T A 

FREDRIC MARCH Warner First 

-em-

O MEDICO 
E O 

MONSTRO 
Nova versão da 

PARAMOUNT 

JAGUARIBE 
Solree ás 7,15 

KA THERINE HEPBURN 
HERBERT MARSHALL 

LIBERTA-TE MULHER 
Um drama da - R. K. O. RADIO 

Complementos 

CINE-IDEAL 1 
METROPOLE 

-HOJE-

A VOZ DO 
OUTRO MUNDO 

- com -

Lioncl Barrymorc 

-e-

COMPLEMENTOS 

O CINEMA MAIS AREJADO D/\ CAPITAL 

HOJE - A's 7,30 horas - HOJE 

UM ROSARIO DE LINDAS MELODIAS ! 

ALICE FAYE - em / 

NOVOS ECOS DA BROADWAY 
Com ADOLPHE MENJOU 

Um filme da - 20 th (ENTURY FOX 

AMANHA - Gurn;ada .. 11.s 21 2 a animada matinee de vocCh. A 1.•--; 
2.• sérles ele O CAVALEIRO F.\.N1'ASMA .. Juntamente -

O ~NJO D .\ ltIB,\LT.\ 

SEGUNDA-FEIRA - "Sessão das Moças" - IRENE DUNNE, em 

MAGNOLIA ( ~eços
5

~~!t~~~200. ~~.~!!fl~~! 
•..::=======;:::;===;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;:;=;:;f!/1 . ~t,;;;;;:;;;;;;;;;:;:;,;.;;;;;;;;ss;~s;;;:;;;;;.,;;;l;;..;j '~•-:;-;:;:;:. ==-==--l!'l'Dl~~-11111::.!W?ii!lii!!!!!fiii!EiiMZ_..,,,,,=~P 
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VEG ÃO E COMERCIO 
LLOYD BRASILEIRO IASILEI IOIEI 

Praça Antenôr Navarro n.° 31 

., .... 
(Terreo) 

'\I 

'.(PATRIMONIO N ACION:AL~; 

PAR'.A: O NORTB 
Linha Relém - Porto Alegre 

"COMANDANTE RIPER" 

Fone 1-4-4-3 

PARA O RUI, 

Linha Manáos - Buenos Aires 

"CAMPOS SALES" 

Linha Belém - Porto Alegre 
"PARÁ" 

(5.219 tons. (le de'ilocamento) 
(5,219 ton1 de df'slocamt>nlo) 

F:sperndo no dia. 11 de Junho, s~irn no mt">
mo <110. pnra Natal, Fortaleza, S. Luiz e Briem 

Linha flelém - S. Francisro 

"SANTAREM" 

. (10.203 tons . de deslocamento) 

Es()C'rado no dia 19 de Junho, saira no 
me!-.mo dia paro. Recife, Maceió, Bafa, Rio df' 
Janeiro, Santos, Paranagua, Antontnn, S. 
F'ranclsco1 Montevtdéo e Buenos Alres. 

E"pei:ido rt6 dia 13 ele junho, .·;aU'à no mes .. 
mo d1a para Recife, Maceió, Baia, VHórh, Rto 
de Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas e Por .. 
LO Alegre 

Linha Belém - S. Francisco 
O "LOIDI!: !IRAS!LE!RO" F.' UM SER· 

\7IÇO D~; UTILIDADi,; PUBLICA E DE INTE
RESSE NACIONAL, 

(10 013 tons df' drslol'amrnto) 
F.spfl·ndo no dlo. 16 de Junho ~o.tré. no mrs

mo dlo. para Natal I'ortaleia 8 Lutz e Brl~m 

"RODRIGUES ALVES" 
(4 800 tons. de deslocamento) 

Ec;perado no dia 16 de Junho. b31ra no me~ 
ATTENÇAO: _ A.VISAMOII AOS SRS. mo dia para Recife, Maceió. Bala, V1tórla. Rio 

PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODERA.O de Janeiro, Santos Paranagua. Ant<lnlna e S 
ADQOERIR PA.SSAdENS APRESENTANDO Francisco 
o ATESTADO Dli: VACINAÇA.O. "O LOIDE BRASILEIRO E DA NAÇA.O 

PARA SERVIR A NAÇAO", 

AcceitamH carraa para aa cidadea aenidaa ,ela lêde Viaçãe Miaeira ce• trJDaberde e• Aa1ra de• Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Alegre 
CARGUEHWS RAPJOOS 

CARGUF.JRO ")(AC'Eló" - Esperado cto sul, chPgará em nosso 
porto no prox1mo dia ti o cargueiro •· Mncelo" . Apôs a nf'ressllrlo. demo
ra E~lr!.r para Rt'rlfe, Mucr10, Hto. titmto.,;, Rio Grande e Porto Aletre 

CARGUEIRO ··CAXJASº' - Espera<.Jo do norte, devera chegar 
Pm nosso porto no proxtmo dia 19 o cargueiro "Caxtas". Apôs a. neces
s:i.rla aemora, satra para Recite, Mace1ô, Rto, Santos, Rto Grande, Pelo
tas e Porto Alegre. 

CARGUEIRO "01..JNDA" - E~perndo cio sul. deverá rh.egar em 
nosso porto no prox1mo d1a 21 o cargueu·o ·• Olmda". Apô!> n neces:so.rta 
aemora, ba1.ra para Natal, Ceará, Tutola e Arern. Bmncu 

Arentea - LISBOA & CIA. 
Rua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 230 

' LLOYD NACIONAL s. A. - SUE RIO DE JANEIRO 

IIRVIÇO KAPIDO HL08 PAQUl!:T~8 "A.llA8" !ENTRE CABll:bll:I.LO IE PORTO ALl!:O&B - -· -

PASSAGEIROS " S U L " PA8IIA08la0S 

C'ARGUEJRO "ARASSú" - F.sp,· PAQUETE "ARATl\fflO" - Es· 

racto de Antontnn e er.t"nlo.s no dia 17 perado cte Porto Alegre e P.,;;cnlns no 

do corrente sainclo no mesmo dia dia 22 do corrente samdo no mesmo 

parn Natal, Mncau. Aro..cntt, Fortale- dia para Recife, Maceió, Bam, Vitó

za, CamOClm e Tutoia, pura onde re- l'ia, Rio. Snnt-0~. Rio Grande Pelo-

cebe carga. tas e Porto Alegre. para onde recebe 

carga e passageu-o . 

PARA ~1!:MAIS INFORMAÇõES COM OS AGEN'J'1!;8: 

"NORTE'1 

, -._.=,...=.._=,....=...,,= .... =:..= .... =:..=:_-=·;:=::::::=::=:::===~=:_:: lNISIO DA CUNNI REGO I Cll, 
,. '"'-"S-E~V-E_R_I_N_Q~C-Q-""'-R-D_rnE_I_R""'-O_;:.', _E_,c_r_ip-to-ri-•:_R_u_ª_ª_ª_rã_o_d_a_P_as_sa_g_em_,_4_3_. _re-le_fo_n_e_n_. -1-44_1_· ---T-el-eg-ra_m_ª_" Ar_••"· 

ADVOGADO 

Aceita c:ausas civeis, comerciais e criminais nesta 1
, 

1 capital e no interior do Estado 1 

l 

R!!sidencia: Avenida Tiradentes, 266 
João Pessôa 

1 
1 

1 
1 

1 -

" 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

CIVEL-COMtRCIO-

_, LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 
ESCRITORIO PRAÇA PEDRO AMERICO, 11 

RESIDENCIA: AVENIDA GENERAL OSORIO, 231 

João Pessôa 

DR. J,~~~.!~~'~}~.!~!WS 1 
Espec1ahsta em doenças nervosas e men~ais 

CONSULTA DIARIAMENTE, DE 3 A'S 5 
CONSULTORIO - RIJA BARAO DO TRIIJNFO, N.º 420 

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro li - 1.550 

DIREÇ~O DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SF.RVIÇO MANTIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O TRA· 
'l'AMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. 

Durante o tratamento os doentes poderão ser acom• 
panhados por seu medico assistente. 

.===================~ 

, ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 1424 

SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGAS ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELO 

"ITATINGA " 1 PROXIMAS SAIDA.S 1 

Chegnrâ no d1a 10 do corrente, sairà no mesmo dL'\ 
para: Recife, Maceto, Baia, Vitória, Rio de Janeiro, San
tos, Paranagua. Antonina, F1ortan6polis, Imb1tuba, Rto r 
Grande, Petotas e Porto Alegre. 

"ITAPIJRA" - 'sexta-feira, 17 de Junho. t 
"ITAQUERA" - sexta-feira, 24 de Junho. 1 

AVIS O 
. 
"'I 

Recebemos tambem carcas para Peuêdo, AracaJú, llh~os, S. Francisco e JbJal, eom cuidadosa baldeaolo DI 
Rio de Janeiro, bem co1Do, para Campos, no Estado do Rio, em trafeco mutuo com a .. :Leopoldina R :lllway". 

Aa _pasaaien, eerio vendidaa mediante apresentação do atestado de uclna . 

PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESORITORIO, ATE' A'S 16 HORA.8. 
NA VESPERA DA SAIDA DOS PAQUETES. 

lNFORMAÇOES COM O AGENTE - P . BANDEffiA DA CRUZ . 

Vende-se ou aluga-se ] li D R • O S O R I O A B A T H 1 
U~f BUNGALOW com ótimo l das 1o .. 12 boru • 

j ,hm, com luz e agua, como co- ClrUl'lftl.O da Asststencla Publica • do 6 ... 18 h 
mo<los para lam1ha, com <lher· Hospital Santa Izabel. 1 oru . 

CONSULTAS: 

~as lruletras, n1ed1ndo H mtrs . 
de frente ~or 3i ~Je iui~do, em Tratamente med1:ºri::'racf:~:s!ª;

1
a~":"~':et~~

0
::~~=~ proatata, beJ:Js• 

l".r,eno proprio, a ,.nvem<la Co- CONSULTORIO · - Rua Gama e Mello, 72 - J. 0 andu 
remas, 716, honlle, ,1 poria. . ___ J O A O p E s s o A __ _ 

Tratar na Avenida Concord1a, 
422, (bairro ,Jagua ribe) . 

CRIAS DE CACHORRO· 
LOBO A VENDA 

VENDE-SE CINCO CRIAS DE 
CACHORRO-LOBO, COM OITO DIAS 
DE NASCIMENTO . A TRATAR A' 
RUA SILVA JARD1111, MI. 

ARTE CULINARIA 
Maria das Dôres Tavares, atendendo 

a diversos pedldos, comunica que a
brirá um curso completo de fõmo, fo
gão, coslnha artfatlca e decoração, a 
começar no dia 15 de Junho. 

Informações ; Avenida Joio Macha~ 
do, 235 

Bicicletas e máquinas 
Vende-se- sete blciC'let.ns semt-nova~. 

e 1 mé.qulna de vulcanizar pneu de 
bicicletas. Prtço de oco1;lão. 

Tratar n·o. Oa.rage, n .0 286, frente ao 
Cinema "PlnzR, proça Vldol de Ne-

FOGOS ADRIANINOS 
OS MELHORES ENTRE OS MELHORES 

GRANDE ESTOQUE DOS FAMOSOS FOGOS \nJUANISOS, PR!N· 
CIPALMENTE CARADURAS, RODINHAS. FOGUI,,1'ES ADRIANI• 
NOS E FOGOS DE JARDIM, APROPRIAD0ti PARA CRIANÇAS 

AOQUIRA'I FOGOS ADRI.\N!NOS, PARA SAO 
JOÃO E SAO PF.DRO, PELOS ~IELIIORF.S PRf'. ( 'OS 

F, PEIXOTO & IRMAO 
RUA C'ARDOSO vmmA, 101 

\ 

1:'!'eltos. "'=========================="' 
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