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As solênidades ali efetuadas, com a presa nça do lnh.rventor Argemirc de Figuei
rêdo - O Concurso de Robustez Infantil, índice do exctlettta aprpveilamrnto das 
crianças matriculadas na Cozinha Dietélí ca - Homenageado o Interventor Ar~e
mirc de Figueirl do pelo pessoal do Serviço d& ffigiêni: Jnhnlil -. Os discursos 

AS CONGR ATULA(õES 
DO INTERVENTGR AR~EMiRff "DE FIGIJEIRÊDO 
COM O PRESIDENTE GETúLIO Y1\RGM PELAS 

NGSSAS VITóRIM, NA CóPA DO MUNDO 

L \ 1 l'l.\L \: - O I nter vcnto:- A r~emiu1 d e- J i1-:, 11,-i r(•t.lo ,. o nt r!l!-1 Jlfs>;Óa'> µresc n(ç-. ;J.~ <bJcniJ:.td('!-. do 1.-> 11. ni
H r ,ár io da rreac,,,io d ;_1_ Cozinh.:\ Dietética, no momen to d,· inít•i;.rr-"t' a d i~t ribu irão de ni-cmios .is cl"lan ~·:11; 

E '-l B. \JX O : - C'm flagra n te do Chefe ,lú Go,·t'-1 1111. fa:t. mlo a enh·ega do p1·emio á nbn(''.'l rta..,,i l'frad;.1 
ll ú 1.u lugar dq ( 'onturso de Robus tez Infantil 

? .su.·.vko ·d·'. Co~i.n~a Di.etétic,_, 

1 

ro de F!.1.,:t.,.eiredo ro•: ,:.1udad.1 por mn; l VISITA _\'S DEP~-x~~~~L\.-... µ.1 
f~.steJOU .. ont~n!, o ynmeu-o :tmversá- sah·a c!P palmas t~u<lo ;'.).S cn~nça'.'; I COZINH--\ D1CTL CTl. A 
no cll:' . l,n ex1.steucw pr!'sentrs ;ni:-i.do lln"ts ."'rn ~ ,exc1a 

P0r t~sc motn·o. reullz.trr..:n-.se. ah l , Flll enluda o sr Ir.tenentor Ar-
C.!)l'\'-~i\'n. ~ol.énidJcles, • que !ôrm:1 A BFNC'n.O. DA. 1MAGEM DF. P 1 s_emiro_ cfe F!g-mlrc.:('lo r:-m co_ n1pnnh1•.t 
p1·e1:ihg1.,,.das com a presença do sr. VICENTE 01': P,\Ul.A das l)f>~<:.Óé.:/:i \Jl'€.'>ent.t'~ .. pcr.:t-ll'eU tlJ -
lnte_rvC>ntor ~~1ge1111.ro de ~g1.1eirêdo e Jnid:rndf' ., 1 :;oknicl <lcs. t· ,.1, 1u, •• 1~ aa. afs cll'°,)e11óenclas ''ª Corrnllíl. D1c· 
lyr:_,'l :uto11c1acles focter~ll'> e e::;t" a. bei-.cúo da imagem n.e sr10 \'iea~1.,.. \ tética~ c1ue sP nchrv., rm plN'.O 1t11·,-

m;;r: j_nki1l>\a d~ Cheft' elo Serviçc u~i:a~l,:~~ ~:;·l~~·óg~in~J} a?º~~:h~e~1~~~ ri~~
91 ~~~1~º l,t:-"t p3fa,'l'u, de li~~U r, 

de H1g1ênt· IaLlntll. àr _ J oão Soares e:st:~_bú\c{.'imttnlo _ I elogio .l:º motio IJ, lo qnal 1·~la se1,uo 
,_·om _ _a r. ol:..boraçf10 d.". Enc_arregacla ao o ô.to, Jitlilgin.1 ;ui u lcl.·nclo pelo có- c.u,tribmd.o ? ~ervt(v. r1s.snn como pe
Serv1ro sra. haura P ntr.icio .. foi or - 1 nego Rafael dl' Búr• , , qlll'' re}>l'P· lo. at:~_eJO 1t n•11rren.c;1t·el e ordem ll 
p,mzado 11m progr~ima condigno. co sentou tambe111 u exmo sr rn·ccbispo f'"<l:,tentes 
qual conslon tl realiz.u<"ão de um con - mctropolit.~11:.. Dom i.\J.1 _ cs co~lho rcon.-hie nu 81 PIJ > 
11!l'.~o c.il' 1obnstPz lntrnt1l promoviou ------ -- ,., _____ _;-___________ _ _ 

~:~~rrt: c:~~tii~:cl':t1ric,t1,das n, b"- / A CONFERÊNCIA INTER-
A's 9 t: mP.w horn.s. chegou aqude .a. f 

~~:?itcct1'.f,;fii~;,:;tzi:it~;Êf~ 1 N ACI Of AL DO TRABALHO 
Forto. 1e5pecti,·amentf'. 1:,etrt::'tários ele 1 
l.nte.rior C da. F,zc-nda, cap1táo. J aco Está sendo dis~ tida a ado• .. , á1ios probléma,. sendo mu,to .w· 
Fr.intt. J.Judante de orden..s de 8. .., 1 cutido o estabelet:unento da -,emana 

•;i,':.u~t~º ~~r:;:;~1
1
~!~:-~,gc~a A UNIAO . ÇàO da SefflaRI de 44 hO• 1 de H horas de trab•lho na indtish-ia 

.. Aourirda\ :im o Cheie do Governo o raS de tr JbllhO e no comércio para todol!o 05, pai!ies re -
1 r .. '::c.orzzeli J unior dJietor gera l presentados no grande <'oncla.ve-
Saúde p ,·ibliea. dr. J oão Soares. cl:c
fl" do Srrvlro de H igl n o Infantil, m é· 
ciko:., do m c:-,mo depar tamento. en
( a11.·.~g<1.da e üti=cilta rcs d n CozinhJ. 
01etéttca, dblintas !~ milJ? c; e ou tr ::i.s 
}1f'S':;Ô{1 S r l.t' l'~)1l't· "Nlt:H;·ão ocü ', 

\ r hc·"ê.uh, do iutc1·1·r•1l'>r ArRrin" 

GENEBR,\ , 15-\:;fu:s,<lO) - l\eu 
niu-sc , hoje, na sa taf ~rincioal do uU
fício da. Liga da,; N'll-focs, ª ConfeI"eD
d ;i In•~ro-:rfo rrnl ctr- Tr;:ti,;tn,u. 1 

011r11 nl" " çe...,~·io / fi1i ·,uD ah~n·da~ .., 
• 1 

Ao terminar a. sessão, o miru!!liro 
Valdemal' Falcão recebeu rumpri-

mentos dos seus pares, pela vitória. do 
futebol b rásiteiro Cam pM 11ab 
:\,huulfa l dr F utebol 

~m dnt:1 tlf, 1intem o intU'\'~:1t01 \r.t~emir" rlp Fieut>i 
J'ê<JCI t:"11'riou ao Chc ff ~acional o "L~·uiult.: 1--.,Jtt~1 a11,;t, •t p1 o 
1)0~ iro <ln..1.1 no:-:-.ii- ,iiúria,.; t;i.;.p(.,·tivt:.-.. tlll <\t1HJ)11:,; t>Ul'O))l!\l~: 

"Pl<Ef'lDF.:\ TE GETN,JO \ .1.fü;.\:- - Pa!Jcio ,;na-
na.ba,-a - Rh (\·n;.;ratt:lo-mr 1.·,·n! . e~~,·1:i. ,ll-h, hrilhante 
pilPci do .... 1,o~~u "fnof-l,alle1.:o." nn-_ i'_e1.. ·-,.tv . ._m&1c 11 ..;.·. inh"1 
n2.C'Jo11ah. J.;-.,tl' 1<. ... 1 arlo !Hl""-UJtHih 1·.trhoç lt'm to•1<~:- a~ l'!rlaàt.~ 
dla;; t' gr:rndc.-. fHt'l'nd::·· t,-m al'(.1·np-anli'.J.<l<· o.~ ~iu·u,, ro:-. l'Ont 
u ma-ior enltl'•.:i:t ... ;_110 tnto ,jg,,ifjl·a; i..-c1 d..: \''l{.'";l"' r1L ..,l•ntír1tt:'n 
to popular br::t'-iif:>iro diantt de qu,alqut~· ai.·On~1..-Ci~ento 9ue 
intcrt:,:-.e o nof"•_· <Ja no!:~?. eulturu t' ria ,, -;a l atni. ( or
diaís ,audacii"' - \B(;E)IJRO DL f'H,l t me.D(• • 

.NUR.VENTOR ARGEMIRO '"CORPUS CRRISTI" 
DE FI GUEIREDO 

), p101. eitand11 e. e lia ,,,mw 
ele 1!.llaldu, ,,el!,uirá h,je ao 
intericn· u inte1 H'1ito1· Ai·. 

"- d . 

.J;re,~l 
rf).1; h~:( 

t .·iri ~11 .. • 

l;l ~.• 1)(-U.., , e 

<fü::r:1.t- n..i.- r r-.,;.1.-;-tii fif·; pú:Jli. is I 
?r,1 2h'ru,i)•'lh::.., d : ,mu ~.- .-\r r 

g·en1ii O d8 Fic.;·ue1reclo ·t11, .. ~.f. :\-1J·i.r1t,ulit.t.11ll a . .,rnti,-.ão_ 
,. f U a• l<:,,!1"!'1, 1, ( l•n•l! ( t-.li •• qUP 

S. ex.eia (!lH. 1·et<.irna l'J. 1 {!."\·,..1-i.t ~~ l'( ,1,1 ;1.r 11,,Jt' fv 11'01.n ... fe .. 

'.{1Eanh~:. uhsel'\"Hl"Ú êl 111:--tl'- 1 frh !l'l:J rldfT'in; l''"'l"X im.o, ~ ~ bo .. 

cha de \';:ll'iO~ S€l''.,h•(,~ lllê\11 ... j r.1.:, ~:lt'~:~~1.~·i~t'.io ~air;i UJ Itl'<"j:1 ;na .. 

; rl~tdo~ executar pvlo í]o_ ! ;1:;il·~·;, ,1t .~u{i~:r .:/::1;·:~·~ .. /i.~ ~:~~: 
,11 

l
ven10. __ 

- _.\ {'.~TAU t-m l'i"'l.t ~1,, ~1 .udt- intP· 

1 

t. - co-1\.. 1~1tI1' (JIC -\() ';;"';"~.':",:'." ,·h"i~·., .. ,;:~·~i~·B;'.';,,:'°,: 
, -,,_ 1 " ) ·.'' fü, Itália. rin ul;;r, .l• ianh., 1<·,w•ndo 

1 

oos MlJNlCIPIO~ amplo nt,!l(•m•i<1 •ob•·· ,, ' "' ,,,.,, 

P ·b1· .\P"'~To ".-\ L~COL \ nor,r\'l.-\ o 

1 

p:Y:re,:ic 'l:S~~::ã:cr c:,e I~'~ V~lfo\ n:~°' PHl'IHI'>TI GE 

~;~l~t~ri.:,~~O \ui I~~~~~cll-~i~~:afCJ~~~~~l tio\ttl,On,!,; :t,1{ ·;:.i!11/i~al :;t·llit;.'.,~.::t; 

!
_lo. ta. li.citid!'._ (12_. tm ,.,rlmKia. ci.t 3íh,OO:,,, .R,,l.·'la a ,,pr rc.11; d,\ I' t1.ttu elo pre
corresponrient. ) quntr. de Itbtrnç, ., :-"i:hntP Gc•t.úho \"a1:.;-.-t 
PúhlK,• r•·f Pl"tll .r Jllt ~ dr• mn ') l><u·.·· J, .1 c·,T.i\fü•llL.1 ~ 'I• 11 un1,t cLH 

, ult.uno j,1 ofC<,!-ÓrJ., Jaqut>l( C'llu, 11id..1 ·io 

i "UM ROMANCE PARA o BRASIL" 

Comentários do ''Correio do Paraná" sôhre I\' livro 
"Dezessete", de Eudes Barros 

,E.n J•·Jl '.!LI-a ti I t t"\t'tll!Jf U-gt'• 
nuro o. F1g~1r-if€C1l ) r ~11t-0mo 
G:1eti~s 1;1·fl_d~{·r:11 J, ftiH'Jíl!('O~':.. que-
lh:" r:"nvia1•:1 ~ D,<;\, p, 1 p,011,·t) do 

1! mi,·t·r$ári,· r t1.taht , 

o ~r. Hélio cie \r:nt.iu .w..:rt• .-umu
nicou ao Chcil d(I (-..O .. f"l.;lO tHl\C'r as
::;umido. int,e,n1i11n"it:1Ht, 1111 QUahdadt
dr E!c1pl~nte. o ,:,xerdrto tfac; unçOe'- de 
jutz d(• n;re1to c1 2 1.1 V r :i. dr:-sta • co
mnrc~ 
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REMINI CENCIAS POLITICA PAN-AMERICANA 
-------------------

A~ r-impattas que aC'olheram o chan
C'Plêr chilêno fôram mais uma prova 
de nlianca natural rnLre dois pova.s 
Refletindo o movimenlA de todas as 
classes ~ociai~ o noticiário da lmpren
~a coosip1ou entusiasmos que repon
taram sem os artiflcios das provoca
ções e convites, 

isso mesmo, o mlnistf o José Gutier
rez. aqu1 chetnndo. verlficou que seu 1 

paf.s está mais do que identificado 
com o nosso. A população compareceu 
de fáto, sem efeitos dos convites, ás 
manifestações que o acolheram com 
a sua comitiva 1-r·letlsslma. A amizade 
com o Ch1le constitúe tradição his
tórica, vinda do Império, mantida. na 
República e nmpltada pelos acm~te
cimentos próximos. O novo regime 
tem procurado garantir e consolidar 

'DR . SIMEAO LEAL 
J,'. C'flutit1ho d<" Linn f' :\-loura 

\ '10~~.\ CRIA'1CA ,POBRE 
'I'RATIAMEN'l'O DAS DOENÇAS DA PROSTA'f,\ - BEXIG>\ -

URETR,\ E RINS 

Venho de nssistlr a uma festinha 
mode;;ta para. mim. t'ncRntarlorn. 
ramo tudo auanto diz respeit-0 équeles 
n quf'm Jesl1s Cri~t-0 chamou a sl com 

CTSTOSCOPIAS e URETROSCOPIAS 
CIRURGIA 

cspeC'i:11 corinho "S1ni1e parvulos ve- As :,,impatias pelo Chile formam co-
nirt" ~ci me ' mo que um pdtrhnonio da nossa con- Consultorlo - Rua Barão do Triur1fo, 4.20 

Qrn» o referir-me á pnssa~ern do duta. continentRl. Certo, o povo he-
365.° rtie rif· existencm c.üt .. Corinha róico. do litornl pncífico, compreendeu 

c.;onsultas elas 14 ás 18 horas 

Dietética". <.'e lebrada com rmpolgan- os alcances eia aliança histórica.. ~e~~~~~~ç! ~r~f:'i~~Ullq~~nv-~~e~1!= 
}; ~~~~1~~~~~~~~ ~I:nd

;a~~!º·p~t~~~~ cteº pe~}:is~ ~6~Jf:1~da~r: ~~:ti~!~~~ nismo so.clio ~ enérg1co. Esse. verdade 
institu . .,:âo utilissitn?. e wna rias mui- Nunca tivemos lltlgios insupernveLs. poderá ser posta á prova . em qual
tas r;oali.zações do abençoado Govérno Não nos róem inveja.. vesgas. Não quer momento. O chnnceler chilêno 
do filantropc Argernlro <ie Figueirêdo alilnrntamos intran.i:::lgencias lnflexi- e todo:; os membros ilustres da sua CIN E 

João Pessôa 

MA 
Srrfam nove horas, quanclo n ban- ve,b De bem com os viôinhos, levan- comltlva, que ora nos visitam, hão 

da dt> 1.msicfl de no~sa Políci:> Militar do a t.ermo tratados, sob infl\lxos du- de ser testemunhas dos sentimentos 
tocanrlo o Hino N~cional. anunciav.a. a ma políticn altiva e sndht. o BrasH que animam o povo do Brasil. 
prE>senrri. do exmo. sr dr Argemiro de não criou pendencias insoluveis. Nunca um govêrno lnt~rpretou e 

CARTAZ no DIA 
Figupirêdo, dignlssimo Intenen-::-or Fe- No caso do Chile, nossos sentilnen- refletiu melhor tais .sent..Jmentos. Eh, 
dera! nú E:,tado tos se ac.:entútun melhor ainda. Por o que era. indtspensavel dlzer 

Já e.-nnde numero de pe~<:ôas gra- 1 ~:__:.:_~------------'-------------
dns. n•i-resentantes de toda• ªf classes TELEGRAMAS DE SOL. fbA• I V J D A 
::,Ociais. l'Otadamente a ilustre e distin-
ta clas.,o méctica em promiscuidade RIEDADE AO CHEFE IR E L I G 1 0 S A com as pPssôas do p6vo. portadoras 
de cri..rnças ali matrlculaclas e concur- NACIONAL 1-'EDERAC:AO ES.PIRITA PAltAJ-
;;1~~;'1;~~/~~~~ê~~ !~~~~~~~e!e ~~t!~ , BANA 
va.m eli presentes Publkamos. a seguir, mais teJegra-

Cf'na to,·nnte foi a da recepção do mas enviados de iodo o F,stado, ao 
;,r. I11tnve1.tor saudado por criancinhas eminente presldenle Getúlio Vargas 
que lhe jn{mvnm flôres e batiam pal- de solidariedade e repulsa ao nefando 
mA~ df" agradecimento pp)o bem re- aLentado integrallsta Qe 11 de maio 
cebicto findo 

Princirybu a cPrimônin com a benção Guarabi.ra, 18 - Funcionários pos-

Du.tante a sessão pública de estu
do dô Evang·elho, a realiz:.u·-se, ama~ 
nhã, át: 1 e meia. horas, na séde des
sa .socicl e, será. comei'\te.do. segun
do a. dou 1a espfritu, a parábola do 
FILHO P11 GO 

Pnssa, hoje, o aniversário da or-
ganização dn !g1 Evangellca de 
Cruz das ft rinos. 

REX: ":\Jarip. Helena, 
rlõr de Fõgo", com Carmen 
Guent!ro (' ~lartint•::,_ Casado. 
('ouJple-mento 

rLAZA: - Na. vesperal, "E's 
a l\Jinha. Felicidade", rom Den
jatnino Gie-U. 

- A' noite, "O Favorito da 
Rainha", com Geni Jneu, da 
"Cine i\tua.nçn". 

FELJPE'IA: - Na "Ses.são 
da~ Normalbl.a.s ", .. O St>g!'édo 
Magnífiro'', com Gloria St-uart. 
Complemento. 

- A' noite, "O Médico e o 
l\lon~u·o", com J•·redric I\-la.rch, 
i)lh"ia.n Hopkino,; e Rose Hobert, 
da "Parnmount" Complemen
to, 

te1.·.10~es. :1 da t.a ctaQlL ~., COlnUnid::tde .. 

com :~terlr 01.>('l"On, tla. "UnJtH.1 
v\rti.sls .. 

JAGUARIBE: - "O Boia
deiro Trovado1·", com Otne 
Aub-y e, mai~. a. 5.ª ~é1·ie de "O 
Cavaleiro Fantasma''. 

REPOBLICA: - "O lntpera
dor J ones", com Paul Robson 
e a 5.a. série de "O Fa.nta~ma 
Vint;ado1·"'. 

METRO'POLE: - "Camara
da Ambil'io.!so ", rom Ed. K llor
ton. 

S PEDRO: -· Na téla, cm 
.. Sessão das Moças", .. Aquela 
Dama Londrina", com Kare,t 
Morley e Robert Baldwin, da 
"Parnmollnt •• No palco, o ,pro
fessor Remus dará. o seu úJU
mo espetáculo 

rin Imagem de- São Vicf:nte de Paulo tais-telegráficos agência Guarabira se 
Patrono da Casa. pelo revdmo cônego congratulain: com vossehcia peia -~
P...afal:"l de Barros, secretário do Arce- magadora vitónJ. no combate aos m:1-
bü pado. sc~uindo-se- a~ v~ttas á todas migos dn Pátria na tentativa ingloria 
~ divisõe:, do p:jtabelecimento. onde e derrotados pela coragem e energia 
se notava muita orc!em e grnnde as- indomil Rs de \'Ossencia e das forças 
seio. a-raras á competencia e solicitu- :nilltarcs fiéis nn defêsa do nôvo re
rte do P~hrçado sr dr João Soares, ~ime. Re~pdto.rns saudaçõe.s.-Augusto 
chefe cio 'ierviço de Higjéne Infantil, Virgilio Almeida. José Azevêdo Fer
auxilia<lo granc1emt"ntr pela inte1igên- reh"'3, Dionizio Ferreira Chaves, João 
e-ia e rnergia dR compenetra.da chefP Galvão, Luzia Galvão. Pantaleão L<,u-
da Dietética, ct. Is~urn Patrit'io. renço. José Bélo Filho. Luiz Tavare_s. 

Como tem acontec 1 nos anos an- ! f 
~=~!1osa será fest1van1C"1,te comemo- / SANTA nosA: - '' lnfamia , 

Assim, será iniciada, n~) témplo de i.U.---------------- -----------...1 
~ln~.~· v::,':.'r~~·o ª)~fe1~~

1:nt,.~ W~;!; COMPANHIA "NESTLE" V I D A Comparecêram 117 crianç~s. matri- Guarabii·a, 18 - Levo ao conheci-
<·uladas que fôram. pesadas e classtfi- mente de vossencia que ho.1e. por oca
cndas na ordem da colocação de seus siáo da audiência déste Juízo, a reQue
nomes seguintes: Antonio Batista da rimento do dr Moacir Montenégro .. a 
Silva, BrPno da Costa. Berenice Rodri- que se _as,c:-ociaram o promotor públlco 
~ues .. Jo:•é Miguel. osm Dantas, Ubl- e demais ~dvoirn.dos e funcion~rios _da 
rajó.r::t Freire. lrajá de MPlo, João Justiça. foi inserido no respectivo ter
Batista ele Mélo e Anatilde Fernandes mo um voto cte homem::.gem e louvor 

religiosos, altern<1damenLe pel~evs R A D I Q f O N 1 11 A 
Odilon de.011·.eira e João La,µ1 ,ttn. 0 A panhado do sr Antonio Qo- " 
vmdos a ~ta c::pital ~OI~ ésse · mes~º: comércio de~ta praça, esteve, P. lt. 1-4 RADIO 'J'A).SAJAftA OA 

As reum~es sr: realt.,a1u.o ás 19 '"'- t m isita ã. l'edação desta fô- PARAlBPt. 
rus. sendo franco o _ingrf>S50 a. todos º\.. : em, ~ . vEd .1 MachA.do viajante- Programa. par.1 hoje: 
que as queiram a.ss1st.lr. Jl ~t~Pnºga~dlsta ~a Comparlhia .. Nes- Programa pa1·a o dia 16 de Junho de 

E<,tes r.oncwTentes receberf\m brln- â patriótica e incomparavel energia de 
riuédq~ <,ue Jhe fórom oferecidos pelo vossencia.. repelindo, altiva e corajo
Lahoratório "Raul Leite''. sarnente as agressões á sua vida, gran-

Durnnte O ano de sua rurta exis- demente necessária á paz e felicida
tência a Dietética forneceu 31.545 li- de do Brasil. Respeitosas saudações.
tros de leite hlgiênizado aos seus ma- Acrisfo Neves. juiz de Direito 

)htitas 01eias! ui a e a sua visita o sr Edil ' - lOgrn.ma O moço -
Meias! 1\-leias! Meias! t '""; / 11 oo p 

1938 
d aJ 

Senhoras e senhorltn.s, vinltrm O Mnchade, téve opo1.tu1'Udade de nos Gravaçô~s populnres oferecidas pelo 
ARI\olAZEM MIRANDA para contpi·a.r ofertar ªi:uns brindes bem como "Cme Sao Pedro n Casa dos grandes 
a sua mela '"haro.tisslmó". protspél c~s Je iece1tas de bolo e sor-, ro~O~ce.:_ ':fo:~" matutino - Noti-

trkulados 
Depois de tiradas fotografias. uc;ou 

ela palavra o Diretor dr. João Soares 
que, em béla alocução. saudou ao dr 
Argemirn de Figueirêdo e, ocuna ndo
:r,;e do objetivo da festa. apresentou su-

ve e_ nc m~do produtos "Nestlé ·• ciãri'o e Infoi mações telegráhcns do 
--------------------------- Fmam-n)s. tambem, oferecidos al- País e Estrangeira 

~uns li':;0-! "A B e·•. editados pela 12,15 - Prossegue o programa do N O TAS D E AR T E Nestlé e elaborados por Marques almoce - G1avac;ões populares ofc-~ Rabêlo. com llustração de Santa Rosa. recidas pelo "Cine São Pedro, a Ca-

~:~~õe; ei:.a'!!~:;i~~~ J~;~~f;e~t~i: O fesLival, domingo proxnno, no "Clube Astréia", 
do "Grupo Pernambucano;; · ,. 

obedeceodo 10s mais modernos e ri- sa dos g·randes romances da téla". 
s·orosos prin•ipios da moderna peda- <Locutõr Kennrd Galvão). 

Aprov,..·tundo o ,en~JO. o orador i:.a
lientou os serviços do dr. Severino Pa
tricio que como médico da Saúde Pú-

gogia. 13.00 - Retransmissão diretament.P 
ÂÍgun::; dê~es ,ljJ:;i-c,:,, !.5.o distribui- ci.e 1V!arst'll1a do Jogo Internacional 

blica muito tem se interessado por Está a11unciado. para domingo pró- 1 Apóg reak.ar-u-ó. um Sorv~le Dan-
dos gratuitaiíeb'fe nos orincipai.s es- ~~ª~tl A~ /i1Jto f;~~bei~tir::~:t da :::e;.:~t;~r!~ d:m itis~~~~ºi1=~~d~ 18.00 - Programa do jant.ar - Ora.-

f~~~l~v~er;1~;efi .. 1~;d;~·~1~;~;:i;"l; ?1110, <t~ 21 horas, no Clube Astréi~, sante. tocan~o a jazz-b,lnd da p n 
Qôa vontade ele sua digna auxiliar. d o /est,iial do Grupo Pernambucano, l. 4. sob a direção do maestro Olegá~ Companhia .. t-.estié •. . va7z~~uf2~e~r~riªSi1va) . 

·• A B C" tem tido aprovação geral 19,00 _ Música americana _ Jazz r~.._,11ra P~tricio que ora se acha nesta cidade, sen.do rio de Luna Freire. 
Em resposta á saudação que lhe fpz os seic.s componentes os srs. Mílton Atnda na referida f!'>stmídad, to-

em diversos e~ucandários elementares da. P. R. r. 4. 
do pafs. 19,15 - Música ,popular brasileira -

~,e~~raiºe~ :r~.:~~(agor ~~ir~~~~~~~1~~ Lopes, Rossini Fen-eira e Ernani Eme- maráo parte o maestro Kalúa e 0 
1',C dn grande satisfacão de ver hE"m renciano cant6?· Jorge Tavares, da Rádio Ta-
comprPenctldíl e executada a t::na idf.b tsse conjunto e.rer,utará um pro- bajára da Pan\tba. 

LOTERIA FEl:ERAL - SAO JOAO 

2.000 :000$000 
dP prr"eção e salvação da crianr;a po- grama variado constante de mUsica.s - Será obedecida a ,e~erra de me-
~~~t~~:i~a~:~i~~~cl!. te=~ucºa~: modernas. Ul28 PREMlOS NUM TOTAL DF: Sa.!. 

;;.:~;;~~~iF1:~11~?!=.~b~1::1~ 
1 
PARALIZAD0-0 AVANÇO JAPONES CONTRA HAN-KOW rnras parri serem atendidas, tendo 

~~~\re~diefe~i~gioo ~~vi1;oodd~ v:/~ ~~~ KAN-KOW 15 <.A UNIAO) - Está _______ _ 

6. 090 000$000 

0 a.~10 e orclem ali notac!os paralizado o a,·anço japonês contra I O , d ~ . 
esta cidade, em co_nsequencia do ro:n- rompimento as represas do rio Yang-Tsé deu lugar 

tõ!·~u ,;~~e c;si~!~1~ ;;~~r;t:ii~~: t~_e~f~n;as represas do Rw Yang- ao maior transbordamento de QUe ha notic;a na história 
te a face imarulada; a inveja, a mal- A região ~lagada abrange uma area I t d • • J d - . ' 
dade, a P•ficlis e quantas outras cria- de 2 600 qmlometros quadrados, numa eS an O llltearamente a aga a uma região de 2.600 
t~:.gâã~' -'t~~\~r:;,,P:;1,~~:r.,~LT.'.'natege~ prg:::i~~dtgoeo ~1~e?.~~:;',;~~·~te1- quilômetros ouadrados - São consideraveis as per
~=~~t~s mJ0º;e;J8~\~âoctite1sJf1;:;;ié1:! ~~~J~_t:e ~('~~!~:i cfee

1:~11::~S.:· ~~~; das materiai~, atingindo o número de vítimas a 
:~::~; ~1eé;iJ~°â:n1~~ tj~Ji~~-!it ~~11;ºdd1j~P~~~::~s e a cerca de 18 mais de 200 mil pessôas 
1idade, blindada pela Paz da tua Con- cidade foi, ho.ie, duns vêses bombar- se tenha r,•cehi~o. at~ hoj"'. pela ma-
ciência, querido Intervenlor AUMENTA DE YELOCIDADE A dee.da pela aviação jftponêsa nhã. novas informaç(f>s sóL!"e a inun-

l?\11.iNDAÇAO O número de morto.s elrva-se n 10. rlaç..":io ela rlanicip de Ho-N:i.n. afJrm:, .. 
CUNHA & DI LASCIO ~endo numeroso~ os edlftclos destruí- ~ .... <"011tudo quc- a tnesma causou ao::; 

CHANGAI, 15 <A UNIAO) - Au- dos e incendiados iapone.!-~S con!':tdtrnveL<, danos mate-
- l\fateriais sanitarios, e- menta de velocidade a inundação cau- - I"~ais, pois estes perdc>rnm grande qunn-

,·-~cta _pelo r~mpimento propos1tal dos HAN-KOW. 15 fA UNIAO) _ As tidade dr. metrrio.l bélico dP tanks "' 
)ettiCOS, madeiras, ferra .. aiqucs do Rio _Yang~Tte-Klang. 'tropas Japonêsas não renunrinram. ab- de canhões. Enaunnto isso, ni'io cessem 

O coma.ndo Japones E"Stá ap~eensivo. solutamente, OR seu ... planos ele c.onquis- <le chegar a Cheng-Chow numerosos 
gens, azu]êjos e VidtOS, 80S Os chineses. por sua vez. estão muito tar a cidade df' Cheng-Chow muito fugitivos. O QlH! supõe para as autori-

aflitos com o êrro comettdo, pois são , f'mbóra as inundações provocadas pelo,; dn.des loco.h um trabalho extraordinãme]hores preços, á ruà Ba. rnorme.s as suas perdas, prlnclpalmen- 1 chmêses entre Kai-Feng e Chen•- no 

rão do Triunfo, n.' 271. _A mundaçlio .cresce de tal maneira, Rio Amarelo suponham llll'.Q dif!cul- FUZJl,.\llO o .~ESEJl \L <'llfN,cS 
tE d~ \'Jdas. ,, 1· Chow. com a dr.5trutçáo dos diQUC'S do 

_ _ ___ ·--- qt.e parece ~ue1er o rlo mudar de lsl- de.de extraordinarla para o avanço ni- TA!'4'T-SEIS 
CONS"'LHO REGIONAL DE to. pnra desaguar no Pac:Ulco I pônlco nimo a Cheng-Chow Ontem, 

li. 1 - os chlnêses repeli? am uma 'iecção cta CHANG A!. a < A UNIAOl - A 
GEOGRAFIA < ANTAO DUA~ \.~SES BOMBAR-

1 

cavnla1ia Japon~sa que lrnvla flican- Côrte l\filltor dJ r t a fi l 
DEADA çado a estação de Sin-Cheng, situada ieneroJ. Tant-S 1c~ \~~ for~~;mº f~t~ 

Está marcada para amnnhfl mais CANTAO, 15 IA UNIAO) - Esta ~~ :,,~.,:·~~e'k~i/im1,~: ~,,;t~:;Ki;o ;~•: d~~~,negltncl~ no cumprimen-

~1~ri.i1t~~i~~;~~t~\dti~o~It~!:= 1 rr==========================•~ Ta~t-iP1~1,~~~f'/~ r~~·il~l~ld~.e.l~n't:::~: 
~ulr nos trabalhos iniciados e estudar DR FERN ND te com o genernl Chang-Hf'isil:rng no 

~~;ª,~rf:êt~lit~~~!~-~~~~c~~ncluslo ·• Á ES BARBOSA ;~~st~~n ddez.e:b~~c~~ f9~~~ng-Kai-
A referida reunião terá lugar. co

mo df> co::.tum<'. num,a das Ralas do 
Palado das SerretPría.s, és 15 horas 
sob a pre: idenrla cto dr_ Lauro Mo11-
t.('n~· ro, secretário da Agrtcultnra, fi
cando convldn rto... dP~f' já, toc!o~ os 
componentes <lé.s;.,,1 enthl.ade para par~ 

1

. 

11clparem da me ma 
-----º ARMAZE:\f ~flR4.'linA convida 

aos srs. funcionári01 pubUcos. banca• 
Mos e C"umPr<"iãrios C'Omprarem uma 
camisa df!' fiuo Jer,cy de ,êda por 
11Co,nf) 

"' 

Curso de espt-cialb.atão no se1·vico dos profs. Lute Barl>o~a e, Leonel 
Gonzac1t. (PotkJinka de BotaCõgo). \Iéctico 110 ln."4liluto d.e 1"1·uteçao e 

A.slii.stência ,Í. JnlanclA. 

DOENÇAS DA CRIAN('A 

C-0'1SULTAS DIARIAS, D.\S 16 A'!! 18 HOR \S 

RUA VISCONDE DE PELOTAS. 290 - l • ANDA!t 
--- Teleftme: JOG6 ----

\ l~'IEssrrrc \( ,\O llA e U IPA
:SH.\ J,\POl\"tS.\ NA (:IIINA 

TO·QurO, 15 < UNIAO) - Estive
ram durante ,;?is horas ·em confrrt!n
çia, o pr1mciro inlstro Konove e o 
ministro c!u. Oue ra, ~c,neral Itagaki 
at:R ás 2 horns d úitlmn madrugada 

Acr~hta -SE> ~S O !t$.•Hmto rtn conle-

~:~ll~~ Chlr : ix~e~~:~~~~a~~ 
ela! da lei de m bll!zaçilo nacional. r~,: i~e r;l~~t~~-i~ ~111gõ~. f''(~

rc1t-0 qu~ 

3/ 

Nelie de Almeida e Geraldo Medei-
ros. 

19,30 - Música variada - Jaime 
Beztrra 

19,45 - Fox exóticos - Trio Taba
jára. 

20.00 - Retransmissão da Hora do 
Brasil. 

21.00 - Música variada - Emn:ni 
Emerenciano. 

21.15 - Jornal oficial. 
21 .20 - S6Ios de bandolim - Ros

sini Ferreira. 
21,30 - Música varia.da - Nelie de 

Almeida, Jaime Bezerra. e Mtrtílo 
Cardoso. 

22.00 - Jornal falado da P. R. l. 
4 

22,10 - Emquanto a cidade dorme 
- orquestras famosas 

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

22.30 - Bõa noite. 
<Locutõr J. Acillno). 

O ARMAZEI\1 1\t l RANDA vt-nde 
um:1 tina c·a.misa de Jersey de seda. 
por llSOOO 

ROTARY CLUBE DE JOAO 
PESSOA 

Haverá hoje. ás 9 e meta horns, no 
local cto co.st.ume, uma rewtlão ex
traordinãria do Rotary Clube de João 
Pessôa. 

Devendo ser tratados assuntos de 
magna importnncla para a mesma. 
sociedade, o presidente, prof. Corio
lano de Medeiros, encarece o compa
recimento de todos os rotarianos. 

NOTAS POUQAIS 
REMESSA DE INQUE'R!TO 

Foi remetido a Juizo o inquérito 
instaurado contra o chaufeur Regi
naldo Albuquerque da Silva, autor do 
atropelamento da menor Zita de Bar
ros, fáto ocorrido no dln 31 do m~s 
p. findo, nesta cidade. 

Farmácia de plantão 
Estâ de plantAo, hoJe. o. .. F11r

mé.eta Confiança", à run Macltl 
Pínhetro. 



:A UNIAO --'- Quinta-feira, lC ile jUJ11iõ ile 1938 

O BRASIL EM BUSCA DA TACA DO MUNDO 
' TENDO TRANSPOSTO AS BARREIRAS POLONÊSAS E· CHÉCAS, O BRASIL ENFRENTARÁ HOJE, NO 

ESTADIO DE MARSELHA, EM SEMI-FINAL, A ITALIA, CAMPEÃ DO MUNDO EM 1934 
Em luta semi-final da Cúpa cio riscada do dicionário esportivo dos cra

qu('A<; nacionais" Mundo. o Brasil disputará hoje 
com a Italia o título máximo, O nosso quadro talvez não tenha o concu rso de Leônidas, que se encontra em re· 1.1coNrnAs _ 0 MAIOR .. ARTl-

pouso absoluto afim de ser tentada a sua inclusão na sensacional luta da tarde de 1.nErno" Do MuNDo 08 nossog rapazes \'ão entra1 
em campo com a mesma <li8p0RÍ
ção e entusiasmo reve1adoR exu
berantemente nas partidas contr11 
os polacos e os chécos, vencido:~ 
de maneira empolgante pela té
cnica de LEôNJDAS e seus com

hoje - Entrevistado, ontem, pelos "Dia rios Asso. ciados", o técnico Ademar Pi· PAars. 15 <A umAoi-- o ··center-
forwarct ·· LEôNIDAS é considerado 

menta disse que confía plenamente no quadro brasileiro, àdiantando que a palavra por toda a imprensa esportiva o maior 

--- "derróta" está riscada do dicionário pelos nossos esportistas --- 'artilheiro' do mu
ndº· 

panheiros. 
Tudo faz crêr que na tarde de 

hoje, em Mai·Relha, ainda perdu
re a superioridade do futeból sul
americano sôbre o europeu. eon

Entrevbt::i.do sôtrc a constituição do 
::elecionack) itnliano que enfrC'ntará 'l 

do Brasil. o general Vacaro, dirigente 
:,uprP.mo do ruteból italiano dedaro11 

oue só á últlma hora deverá ser es
r'alado o "le~m". 

qnanto que os italiano$ não pra- 0 DJ:P ME'lEOROLO·GICO nF 
tiquem o clássico futeból inglês MARSELHA ANl'NCIA SOL PAR.\ 
aproximando-se de certo modo d<, HOJE 
nosso padrão. 

Certamente não teremos a re
gistar hoje a dramaticidade das 
pugnas anteriores, em que a vio

MARSELHA. 15 <A UNIA01 -,O 
Departamento Meteorolóbico anunc\l 
sol para amanhã, e elevação de tem
peraturn 

lência predominou, obrigando a J:SPEn.\-SE UM "RECOC.D" DE 
que os nossos representantes $e BILHETERIA 1'0 JóGO "BU,\-
\'issem forçados a um justo re- SIL" x "ITA'LIA" 
, 1 íde. 

A Italia de há niuito que im-1 MARSELHA. 15 !:" UNIAO) ~ Es
po?·ta. jogadores S\J}-~merirano~. ri;~-~e u:i~.:~~~or~~tl~~ :;1~~1:~\~n~~ 
pr1nc1palmente argentinos e bra- dos do Brasll e da Itália. 
sileiros, os quais modificaram 
bastante a concepção técnica do I DESPEl1TA. A 11:ATOR ATEI\ÇAO O 
tipo de futeból alí adotado, ba- Jó('O DR HOJE EM MAI:SELHA 

seado na velha tática inglêsa, MARSELHA. 15 <A. N.) _ Está. 
Yiolento e de passes largos. <,espertando a m.:1.1or atençã,1 o jbgo 

Os italianos, dêsde a infiltra- de :\manb:'i, ;nostrnndc-se os circul0~ 
ç.ão sul-americana em suas hos- e:5portivos muito interessados na par. 
tes, passaram a adotar um padrão tida. 
mais aproxímado do que aqui se TIM F:T,O(HADO PELA IMPRENSA 
pratíca, também cheio de ·malícia, FRANCí,SA 
agilidade, fintas .. co~turas. ma; 
com certa dóse de Yiolência. in
dispensavel ao futeból europeu. 

A nossa fibra de ageis domi
nadores da pe!óta, hoje ainda mais 

PARIS, 15 CA UNIAOl - A im
rn·ensa.. em geral, elogia o grande jfl
go apresentado pelo mela-esquerda 
urasileiro frente aos chéc:os. 

enrijecida com as experiências TERA.O UM "BUNGALO\V", SE 
com os polonêzes e os chécos. há VOLTAREM "CAi>[PEõES DO 

de dar novas demonstracões ele MUNDO 

mestria futebolística. - RIO. 15 /A UNIAO) _ o sr. Luiz 

cimento. em Porto Alegre, da vitória cxc. pelo sucesso dos jogadores bra- LIANO 

PIOLA E MF,AZZA OS PONTOS AL
Brasileira de Desportos, ao ter conhe- nistro Osvaldo Aranha. felicitando s. l TOS DO SELECIONADO l'l'A-

dos brasileiros contra os checos, tele- sileiros, cuja próxima competição com 
grafou a.os jogadores, reafirmando o "team" italiano constituirá em M~~SELHA, 1~ 1A UNIÃO) - .os 
oue todos êles terão um "bungalow'', qualquer hipótese, um grande 'titulo bras1Ie1ro~ Já estao senhores da tática 

do Mundo''. PIOLA e pelo "forward in-side" 
como prêmio, se voltarem ''Campeões e honra.s para O esporte fascista Ia ser adoLada pelo. "center-fo. rward." 

MAIS AGRESSIVOS DO QUE OS MEAZZA, que são_ dotados de alta 
p~Ail..~iL~f I~~~'A Nt~Jg~o~. () ITALIANOS.. . cl~s~~ ~asg~ c~~~d~~ ~:aJ~~º;•ar-
técnico Adernar Pimenta falando sô- Ulheiro" e martelador da defêsa con-
bre os motivos por que NIGINHO BORDE'OS, 15 lA. N.) - A opi- trária. 
não jogou contra a Checoslováquia, nião gera] é que os brasileiros atúam 
na segunda partida, declarou que te- com mais ímpeto. mais entusiasmo e OS ,lOGADORES BRASil..EIROS 
mia um protesto da Italia, contra a mais poder agressivo do que os ita- SAO DTSCIPLINADOS 
sua inclusão após a realização do lianos. 
"match •·, o qual poderia, sendo aceite 
pela "FIFA", desfazer as vantagens 
do Brasil e acarretar uma consequen
te eliminação. 

O El\tBAIXADOR ITALIANO FELI
CITOU O CHANCELtR ARANHA 
PELO SUCESSO DOS FUTEBO'
LERES BRASILEIROS 
RIO, 15 (A. N.> - O embaixador 

Lojacomo, da Italia, telegrafou ao mi-

RISCADA DO D1CJONARIO ESPOR
TIVO DOS CRAQUES BRASI
LElROS A PALAVRA "DERRO
TA" 
MARSELHA, 15 (A UNIA01 - Fa

lando, ontem, em resposta a uma entre
vista conseguida pelas Emissoras "TU
pf·· do Brasil, através o telefône in
ternacional, o entraineur brasileiro Pl
menta disse : •· A palavra derrota foi 

O JôGO BRASIL - ITÁLIA 
TERA INICIO AS 14 HORAS 

O "match" entre os selecionados do Brasil e da Itália. 
a ser disputado hoje, em Marselha, terá inicio ás 14 horas. 
(hora do Rio de .Janeiro). 

P R A-3 "Radio Clube do Brasil", nas frequências de 
860 e 10 .. 100 kilociclos e em combinação com as emissôra,
uTupí" do Rio de Janeiro e São Paulo e uRadio Difusôra., de 
Porto Alegre, transmitirá, diretamente de Marselha. o movi
mento da pelêja, pela vóz de Gailiano Néto - o conhecido 
1.Metralha". 

MARSELHA, 15 < A UNIA O) - O 
sr. Adernar Pimenta mostra-se confi
ante na vitória do selecíonado brasi-
leiro sôbre o da Italia. · 

E para demonstrar a sua confiança. 
declarou que foi suspensa a vigilancia 
noturna que vinha fazendo, porquanto 
todos os futebóleres respeitam rigoro
samente, a discipfü1a. 

A " B RI T IS H BROADCASTING 
CORPORATION" FARA'. A' NOC
TE, UM COMENTA'RIO DO JOGO 
BRASil, X ITA'LI.\ 

LONDRES. 15 <A UNIAO) - Nas 
suas transmissões habituais, a 1.45 da 
madrugada, hora do meridiano de 
Greenwich. ou seja, na hora do Rio 
de Janeiro 22,45. a British Broa.ctca,;
ting Óorporation fará um comentário 
em portugués sôbre a partida de fute
bó1 a ser realizada. amanhã. ã tarde, 

1 

em Marselha, entre os selecionados do 
Brasil e da Itália-. 

A HUNGRIA JOGA, HOJE, CONTRA 
A SUE'CIA 

1 LILIE. 15 < A UNIAOl - Realizar-

E' 3 etapa semi-final. 1 '1Iavcre- A1,anha. presidente da Confederação 
mos de vencê-la ---------------!:...=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=============== 
COMO o NOSSO PúBLICO A- A ENTREVISTA DE ONTEM DAS EMISSORAS "TUPí", DO 
COMPANHARA' A IRJ;ADlr\-

1 
A · «Mio Tupi" do Rio cte Janeiro RIO E s PAULO COM os CRAQUES 

! 
se-á, amanhã. nesta cidade, o encon
tro entre os selecionados da Hung·ria 
e da Suêcia ean. disputa, senti-final. 
para a Copa do ')fundo. 

O ENCONTRO BRASil, X ITA'LIA 
SERA' DURISSIMO 

ÇÃO DO JOGO DE HO.rE E~I I conseguiu. ontem, .me.is uma intrevis- · 
MARSELHA ta pelo telefone mternac10nal com o-; • J 

Alto-falantes Ph~lips nas sacadas i~i:izre!t~~1!eJ~i~
0

~:1ºM~
1~~!;\~~:0 º~~ B R A s I L E I R o s E M M A R s E LHA 

ela Imprensa Oficial e do Auto- de ctisputnrão. hoje, uma renhicta par-

MARSELHA. 15 /A UNIAO) - O 
técnico Adernar Pimenta, entrevista
do pelos crônistas desporttvos, sobre 
as condições físicas do selecionado 
brasileiro e qual a sua impressão so
bre o jôgo com a Itália, declarou: moYel Clube tida com r •·scrat,ch'' italiano 

A en1 revista foi transmiUda, nu 
o nosso público ttem acampa• Brasil. oPln "Ré.dio Tupí'' <P R G-3' 

nhand6 com o maio1· entusiasmo :R~~{~ ~~~~si~a~· ~:ul~Q1\~ RAl~;;; 
todas às ocorrencias das pal't-ida8 ~ Serviu de interlocutor o sr Antonio 
em que tem figurado os brasilei- Co:rc!piro. ~ 
rog na Europa através da exce- \ . F. elta a c:ha111nc1.R _ct:1 ~~taçao de• Mr,.r

O técnico Adernar Pimenta disse que ha poucas probabi
lidades de Leônidas poder jogar, entretanto, se fôr pre
ciso, passaria a noite em claro, a fim de pô-lo em campo 

"Apesar de alguns jogadores ainda se 
encontrarem ressentidos das contu
sões sofridas com a primeira pílrtlda 
disputada com os chécos, creio na v1-
tória do Brasil. Entretanto, o· jõgo se
rá durissimo ... ,. 

lente irradíaçã'o do Radio Club(~ ~~l~-i..sii~al"J~f"'::re:u~~~
1
cJau 11~:s~~~~~~:n - Sim. Viajámos durante 14 ho

do Brasil. que em nossa capital r..:uJa cabine se ach:wam os srs. Cas- ~~~f:r:~e1t trens daqui são baSt ªnte 
vem sendo recebida nitidamente. 'élo Branco. pr~sider.te da delegn.c'.o - Pimenta, quero que você me dê 

Os srs. Bomfim & Cia., repre- hra.sil~ira de futeból:_ Adem~r Pi.men- suas impressões sôbre o jôgo de ama
sen_ta. ntes dos afama_ dos. radio~ Í3'\·r1~i~n~,;~~·r:i:ír:

1
eJ~º

1;~~~ª-~~t11
~ ';: nhã. Todos os brasileiros estão ou· 

Ph I é t t d vindo sua.s palavras. 
11ps, n s a praça, em si o uns Jogado. res Nariz. Batal:.ítis. Lopes e Po~ --Continúo com a mesma confian-

verdadeíros abnegados em pro- berto ' ca que sempre depositei no selecio-
pol'cionar ao nosso pôvo a ampli · O primeiro a ,l.tencicr O tel~fône _foi rrndo brasileiro. Acredito que já está 
ficaçâo das irradiações dirét&s fer~~Ctl~~st~~~li!r~~c~;n~ris~~~~ ~ô~~.; riscada do-nos.,;o dicionário a palavra 
dos campos europeus, com apare- o jôgo de hoje, entre o B1 asil e a ~~e~!~~hl.e~iit~ ~~~~~~i~ d~q~j~~ 
lhagem e alto-falantes daquéla ltália italiana 5eja considerada, na Europa, 
marca colocados no Automovel o Chefe da df'l.egncRo b•·asilelr"' re;- como um ''fantasma". 

Clube e Par~íl.i Clube.. l:~~gu1::~:r.q~~r1~e~~ft~~~~~r.q~; f;·:~ m;-L~~~~~d~
0 

~g~:~ta, agora cha-
Em entendimento hando ontem recebido em inúmeros telP-gramas pro- _ Leónidas não está aqui. Está na 

com a LIGA DESPORTIVA PA- te<ient~s do Brasil. destacar:.rlo-se os cama 
RAIBAN'A, os fH'R. Bomfim & Cia. ,;o gov<'rn~dor Benedito Vala:iflrcis, ~ltt - Então. faça-me o favôr de dar~ 
resolveram instalar na sacada. da rta. Alzira Vargas e do sr. Lourivril lhe um rPcado, sim? Diga-lhe que du-

Imprensa Oficial, em coopen~ção Fol
1
t:~~nir. o dr, castélo Brrn,ro mrt- ~ftnt!s~a!~gop~~d~~~e:,rpi~:n~~n°t~~~; 

com a P R 1-4 Radio TabaJára :aifestou i:;uas esperanças llB vitória de 1 x o. uma moça carioca fêz uma 
da Paraíba um completo apare- do onze brasileiro. tanto no prélio de promes~a a Nossa Senhora da Penha 
]hamento Philip~. hoje, CC?ntra ~ Itália .. c<:m10 no ~1na1. para levar-lhe a ch~teira. de quem 

• • , • H ser d1sputaC10 no prox!!~o 1ommgo I desempatasse a partida. Essa moça 
Assim. a cidade ,te.1? mais ll~ Logo depois. falou o trcmactor Ad~ pediu-me para avisar a 1;>eônidas OUP 

local, onde o publico poden~ mar PimP·1ta que. do n·r-sn10 moao. não se desfaça da chuteira com que 
acompanhar a irradiação da sen- r-gradeceu as mensagens de fel1clt2:- fêz o "goal". . , . 
sa('ional l.ut~ de hoje. do. selecío- ~~~/·rcebiclas pelos JClga•.lorei:- brns1- = ~~'{t~~a:~~;e·u~~e~:~dib~g~~O 

nado bras~le1ro com o 1tal1ano, qu~~ l1~o "entrfl.inenr" At1em<1,r Piment Adeu.~. Quem está 3:f perto? 
c·omeçará ás 14 horaR ! hora lol·al J .. speaker·· perguntou - E' Roberto. Adeus, vou entregar-
que c~~-responde a 18 horas (hora _ D:iga-me. Dimentn, porqlH. foi !h:__oAii~P,Alõ! Roberto' Aqui fala An-
et1ropeta). anu1act0 o .. goal .. fe1Lc pur Lulzmho. ~onio Cordeiro, da "Rádio Tupi'' do 

cntem? Rio df> Janeiro. 
i;.Q-:\IENTE A' U'LTL\1A HORA SE - O ''goal" de Luizinho foi l~gíti- - Alô! Aquí fala Roberto. 

RA' ESCALADO O "TEA,\l" l'l'.\ mo, afirmou o técnico. Não sei por _ Roberto, antes de felicitá-lo ne-
LIA.l\'O. que foi ftnulado. b- . ? in- la brilhante atuação de ontem. que-

- Vocês fizeram oa viagem. ro saber como você fêz aquêle ''goat•· 
ctaga o sr Antonio Cordeiro. que dicidiu a nossa vitória. 

-- Pate,sco centrou muito bem para 
MARSELHA, 15 <A UNIAOI 

o SELECIONADO BRASILEIRO 

Valter 

Leônida:c.. t:ste, drpois de desvenci
lh::i.r·-se de um adversário, deu-1!1-e um 
ótimo passe de esquerdo. Então, a
vancei passéi pelo "forward-back" e 
chutei' com toda força. O "keeper'' 
não pegou. 

- Muito bem, Roberto. E a que dis
tancia? 

- Como? 

ôtima noticia para você Sabe que foi O CHANCEL'tR ARANHA AGRADE-
promovido ? CEU AS FELICITAÇÕES DO EM-

- Não, não sei de nada Dig·a-me. BAIXADOR ITALIANO 
como foi 

· - Ontem, logo que o interventor RIO, 15 <A UNIÃO) - O chancelêr 
Amaral Peixôto soube de sua bela Osvaldo Aranha enviou o seguinte te
•·perf omance". mandou promovê-lo a legrama ao embaix8:dor Lojacomo: -
sub-chefe de grupo. Todos aplaudiram "Agradeço ! v. exc1a .. ~s. palavr~s cte 
o gesto do interventor. congratulaçoe~ pe~a v1tona dos Joga-

- Muito obrigado. Quero-lhe pedir dores cio Br.:tsll. E com o maior pra7,er 
um favor: agradeça, em meu nome, que aqui afirmo a alta h.onra que .s1g
ao interventor Amaral Peixôto e a to- i11fica parn o nosso selecionado o J~go 
dos os que me felt.' citaram. 1 de amanh_ã, em que os nossol:i patric1os 
.- Muito bem. Agora, faça~me, tam- ~1~::~ªfn~sã~e~re~~n~~n~~/ªj~:li~ 

bem, ;1m favor D~ga a Domigos. que o farão tuna demonstração de amizade 
p~t dele. sr. Antonio_ José ~a Guia, en- dos nossos póvos e das grandes virtu
v1a-l~e, por meu mtermedio, a sua des latinas". 
bencao e um abraço. 

- Estã bem. Direi a êle. Que é que O ARBITRO DA PARTIDA BRASIL 
você quer mais ? x JTALIA 

- Dê lembrança a todos os colegas 
do S. Cristovão. Diga a. êles que me PARIS, 15 (A UNIAO) - Foi sor .. 
esforcei o_ mais posisv~l para defender teado para árbitro da partida. entre os 
bem as cores do Br~s1I. Escute, Cor- .iieJecionados do Brasil e da Jtalia o juiz 
deiro, quero Que voce me responda m• , suiço WUTHRICH 

~!mir:~c:i~~~e~í ~
0
{ 0~~~º!s[t~ã~n~f~~~~ ] Para. bandeirinhas rôram d~i,~'l; 

por saber como os brasileiros teem I i~!m':~~~entantes da França e da 
acompanhado o desenrolar dos jogos. 

- _Pois bem .. Pócte dizer que as 1:ra- O SR. LOURIVAL FONTES FEL1CI-

~~~~o:s e~en\i~~o 
1
~ui1ºr!il~ ~ei~~d: 'l'OU OS CRAQUES NACIONAIS 

a~ençó~ do carioca estão centralizadas RIO, 15 IA. N.) _ o sr. Lourival 
nesse campeonato e é natural que a- Fontes, diretor do Departamento Na -
c~nteça o mesmo com todos os braSi- cion.al de Propaganda., dirigiu aos cra
le1ros. T~dos ouvem muit~ bem· qlles nacionais o seguinte telegrama: 

- Obrigado. Está aqm Lopes Qt!e ''O Brasil. emocionado e confiante, 
deseja falar-lhe. Adeus e muito obn- àcompanha O vosso esforço pa.tr16Uco, 
ga~ Agradeça. á Rádio Tupf a opàrtu- com entus1asticos aplausos pela e.splen-

(Conclue na 7.• pg.) J (Conclüe na 7.• pg.) 

o SELECIONADO ITALIANO 

Oliviere 
Foni-Rava Domingos - Machado 

Zézé - Martim - Afonsinho 
Lopes - Luizinho - Romêu - Perácio - Patesco to~ :t· :h::~: ::::i::o:i~:h~: 1 

linhíl de "goal" ! • 
- Muito bem. Tenho, agora, urna 

Serrantoni - Andreolo - Locatelli 
Pasinati - Meazza - Pio la - Ferrari - Lolaussi 
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-:- lDMINISTRAÇAO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGUEIRIDO 

L.t DECRETO N," 1,073, de 15 de junho de 1938 
Crê4 o Co11selho Tec,m:o de Economia e 

.f'iua11qas do Estado 
;g:--•. '· 
, ... '-,i, ~· 

i.#'f Argen}jro de Figueirâdo, Intel'ventor Federal no Eslado da 

Fara1ba •. ~ücndendo á resolução da Conferência. C!os Sec:ret~·ios de Fnzencl;.i. 
i·eunida 110 Rio de Janeiro, no sentido d~ c:eaç~o . de conselhos tt:cnico~ de 
economia e finanças, o.rticule.dos r,om o 01·gv.o ac 1g\lEll nome qur iw1c1ono, 
junto ao Minist6rlo da Fazenda. 

DECRETA 

Art. 1.0 - Fica creado como órgão técnico e c.ot~ultivo. do Govêrno, 
o Consélho Técnico de Econorrtia e Finanças do Estado, em ~rttculação com 
o do Ministério da Fazenda. 

2 ' ,;;upknt. .. de SulJ-Lh:krw!lo rlc Pü· 
!irm da circu11,.\crkfio clr· Tu.cima rio 
ctJstrtto de Aranurn 

O InterV('lllor Fccl.'mJ no F'.btado 
ela Paro.1ba cxon!'l·a o CapiLGo J\rlrmar 
Naziaze111, do c::irgo tle Dclc:;ado Ur: 
PoUcil-1 do d!: 1 riln de l\hq;ôn Nov;1. 

O Iutc-1'\'fnlor Fcclrrol 110 Lnln:1,1 
cta. Par..11b.t n01n0h.1 n Lrnenlc Manuri 
Coriolano Ra.inalho. po.ra rxcr,·cr o 
rargo de Ddcgaclo dP Policia elo di?
trlto d1~ Alap;m1 Nova 

O lntn vcnlor Frclcr::il no Est:1du 
da Parn.füa roniorn11! propu-;t..ri do Ins
petor Geral do Tráfego Público r da 
Guarda Civil, nort11·ia o guardrt ci\'il 
de :J. :i e Iagr, José Clcm('ulíno L..1.cp1·

da para r:t1.-rc·!'r n rnr!;o cl" :-;inril<:i;) 
d::\ Inspctort~1 do Trüfcp1 PUblíco Art. 2.º - o Consêlho ~e compora de um pre8ldente e um vicr-prP

zs.idente, que :seráa o Interventor Federa~ e o Secretário. da FtL7.f::nda., C'flbe~,-

:€1:b:i!~ ;o;~~~~;u~i1·i ~6~i~~~~ daquele. um secrel.áno e mru::. rmco 1<>) Secretai-ia da l~azenda 
A escolha dêsses membro~ deverá recair em }Jessoas ele reconhecida , EXPEDIEN'.fL on G.\BI. ºf,TJ:.; 

~::·:oª~i::!f:~ect;:r~E~t:i~1:,~Ftf:tr!~·ci~:~:1itr~!~ ~~i;:;i~ém- li~~WW:;t:t~diJr::,'::· 0

p, Pnu, 
bllcação~~!Vi;a~~ <;,t~~!~fcfe~c1~e!> ce~~~~~;o~m vigor na data da sua pu- N. º 3 391 da Mêsa clC' Rcud,1s <l1..' 

Palácio da Redenção .. e1u João Pessoa, 15 de Junho de 1938, 50 .º d:J Picw · 

Proclamação da Repúhllca. Argerntro de Figueirêdo ~:~ ]]s~\.í~º.;:N1;t~::tl./ri elos s,in-
i~~~frt1U:fi~ac1~~;f:nc>;~w to~ 0 13 23.; i.112 A~lto,,io MenJ1:o dos 
Francisco de Paula Pãrto Santos. 

N.<, 13 140, ele ML,nul'l Bc11Ja:ni11 

DECRETO N,º • ,074, de 15 de junho de 1938 ~~V~\~
0

276 dr t.!cidrs de M1r nda 
· .(1.bre (J, Stwretaria c~o Jnte;ior P Segurem- J .:-lenr1qllC'" 

c(l Pul.JJioa, 0 o,·édito especial de 1:0~6~100 Si~·~º 2.263 ele Vallrldo Dt1~rtc da 

A.rgeuüro de F'tguell'~do, I11te1-ventor P'ed~ral no Estado ela 
Paraiba, usando ÔélS u,trlbuições que lbe 6flo confend~s pela Constitlliçflo 

:da Repúollco. 
DECRETA· 

·" ArL l.º - E' aberto á Secretaria do Interior e Segu~·nnça Pública, 
0 credito especial o.e um conto sessenta e seis mil e cem réis 'l :066$100~, 
para pagamento de vencimentos. por substituição, ao 1 :º suplen~.e ele Jrnz 
cic Direito da comarca de Umbuzeiro, Ir1néu · Henneto Dias, relatn·o ao pe

. 1·iodo de 20 de Setembro a.· 31 de Dezem~r? do ano pas~a_do. 
Art. 2.º - 'Revogam-se as dispos1çoe~ em contrario. _ 

· Palácio da Redenção. em João Pessoa, 15 ãe Junho de 1938' ,o.• do Proclamação da Repúolic!I, 
Argetniro de Figueirêdo 
José Marques da Silva I>foTi> 
Francisco de Paula Pôrto 

Petfcões'. 
N ° 7 478, dr Eduri;:clo Cunh~ & 

Cia. 
N. 0 9.361. de Franri:;co A J\rr.1110 
N. 0 9. 31G, dC' l\maclct, d<' S0t1<:;_:. 
N.º 9.401. c.i(' P.rtar & Ci~ 
N. 0 9.619, de ,J. B"'lTOJ & Fj\l10. 
N. 0 9 . :C81. df' Alvoro Jorfsr & C:ia 
A' PÍ·nr.ut-adoJ'ía. Õ'\ Fazenda: 
Petições· 
N.() 9.4.31. clr Antonio GuhnFtr:::i.cG. 
N. 0 8.357, <1.f! ;11)10 Lopes Lelt.e. 
N. 0 13.4!)1. do dr JsJüro Gomes d.J 

Silva e outros 
A' Re<'ebcd<irb de U.endas lln C l • 

pital: 
Oficio. 

Interventol'ia Federal ereto 1.04.3. de 13 de maio do correu- N. 0 13.901, da. Srtl'Ptorln rlr E:sl:idu 
te nno, scnindo~lhe de título a pre- dos Negocios drt I'f!~C'lldu tlo E:jLUdt' 

EXPEDlE .. ~TE DO INTER .tENTOR sente portaria. do Ceará 
no DIA 11: o Interventor Federal no Estado Ao Dfrc(o1 ,lo Te~ouro: 
Decretos; da Parniba re_rnoYe n ~rofessôra. n~:" Petições: 
o Interventor Federal uo Thtacio Giplomada, Ohvio Romero. da cade1- N.º 9 707, de OrlflntJu d1• Anniju 

àa Paraíba remove a proltssôra (1e ra rudimentar tnisla de Juá, do muni· Chaves 
1.~ entrancin Hosana Lopes M<\l'tir.r. cipio de Alagôa Nor~ .. para a cadcb.'a N ° 0.708. Lf~ Bcrlinn cio C,1nno Li· 

~!~f1:1 ~)~r:1~~à~~a ~~di~eni~~~n~~ ~;~lsn;tit3~n~~ciJb~p;;~~~~i;,\ir~·="~~~: o~~e~ra
9

'
7

0J, ele Mfni
1
"

1 
PNril·a de 

eia cadeira elementar mitt.a Ç.e Car:1-1 de igual categ~ria. de Ca!'acol. do ma. 

ta cte' Areial, do municipio de Espe- eação, po.ra :e::rr ctcvidamPnte apo3tl· N ° 2.:na. iir João C::orrtL<1 dt' 3Clu-
l"anca de•,endo apresentar seu titulo lado. f ~ri· 
&o bépartamento de Educação, pa.ra O Interventor FeC.eral no Esta.90 .. N." 9.70P, de r MP1HioP''l:J ·& CU 
5er devidamente apostilado. da Paraíba. remove a profC'ssór~ 1,ri.o 1-lJ'iclD . 

daº Pa;~;~~v~~~\c[e
0
de;~ q~~ c~~1\~~ ~~~l~~~a~~,d~~~t~

1
?l?i~~~;vrci~h;~~· cf·~ de~ .. u n. 71'1. ,1,~ Mamtd Brdd111tH1 Gue-

·ta a professõra não diplomada. Do- Arco, do municipio de Alagôa Nc1v2. j N. 1
, 9.710, c!t' L111z Hainntlltlo Bc

.lóres de Sousa Lima, para a cadeira pa.ra n ~adeu·o. de igual .<·0,t~goria. de, • zena
0
. 

11..1,dimentar noturna, do sexo mascu- Bacup~ri, t'o n~esmo _rnun.tc1pn. devcn- , N. 9 711, llc i\nioulo c.J.1· MirandJ 
'lmo de ca.cimbas, do mun.lcipio de S. ào apresentai· seL~ htulo ao Dí'pa~·U" Sá.. . 
Josê de Piranhas, por ser po.ra a c'.1- mento de Educaçao. para ser devida~ ~. r, 9 7lb. ct,, Ar<·f'!H.lino Toscano ci•· 
deira de igt!al categoria, da cidade mente :1.postilado. Brito. 
de S. José de Piranhas. O Interventor Federal no Estri.dc N ° fl. ':l:J, ,ü• lrl"11io /\u·redo Mni:> 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR, da Paraíba transférc a cadeira rudi- N. 0 9.711, de Zt:if'rlno elo:.. Sonto.:., 

DO DIA 13. memar mista de Páu d'Arco. tlo muni- Néto 
Deci·etos· c~pio de Alagóa _Nov~1 para ;1 pov~~- N. 0 O 713. _d:.t f:ituud.1rd OH Compa-
0 rntervent.or Federal no Estatlo çao de Bacupa.n. <lo mesmo mwuc1- .n .. v Of. B1 asll 

da ~,·afüz.. crêa uma ct1.deira rudi- pio. N.~. 9.712, da mctm1a 
menl-\r mista na Arenida 4 de Ou- O Iut.crver.tor PeU.ernl no I.;!::.t'\cio ci:1 0{1r10•;, 
tubro. da cidade de Patos. Paraiba transfére ~ C8COla rudiJ.acn- 1'-1 . º t3.8M, eh~ Rrpartiçúo <lo,., Se!·-
. O· IntavenLor Federal no Esh:i.<ltJ tar misto. de Juá, cio murucipio de A- ''ice.:; Elflrico .. 
da Puraíba remove a pro1essôra nãJ lagõ~. Nov~ .. para a. povo~çf\o clf' Ca- ~Lº l.3 r.01, eh Sf.Tl'f'l<niu llf1 /H•rl-
cltplomada. :\olaria de Lourdes Araú- racol, do mei:.mo muntcip10 <'l.lJturr rem1:1lf'ttclo ,_·rn1J(•11lu., <'m fi.l-
JO. da ~deira. noturna do sexo mas- o Tnter\·e11lor Fcdcr,ü no E~tnó1 ,·or elo ,;1 }Jih·ü10 MonLenrJ?rn 
culln.o. c.i:, cidade de Patos, parn. ara- da Parn.lba nom,.in Jose Allino eia>;; , N.º l3.8t:P.. da mr:0nu1. rrmf'Lrnclo 
<leira.. t1.4d1mentor mista da Aveuidê:1. Neves para exercer. cm r~omissão. o oocnmrnt1J ... Ji 1r:i prc>star:õcs clr c·o11 ... 
4 de· 01;1tub1·0. da. mesma cidade. de- cargo ele AgenLc ele E~tatfl;Ucn ~1;...· ta,,, ·-
\·enó.o :iprrsentaI' SeU fiLulo.··.ao Oé:.. tWliüdplo etc Pi~uf. scrvindo-lh~ <le N" 13. 08:]. cio Prorunu.loriu 1.:fl P..t 
)mrtamento de Educação. para 1n titulo a Pl'esentC' porturw zendn 
devi(\amente apostilado. EXPEDIENTE DO INTEnVENT(lf:. . N ° 13, 900, da n,-part,iç.,o J03 Su, 

O Interventor Federal no &tado DO_ ~IA 15· 'iços Ekt.ncot, 
<ia Paraíba remove a pn,feS.!.ôra fle Pe11coes , . . .1.• :: ~~1 :~t' <ln ~Pdeln Puhhcn 
1.a. entrancia. Maria das Neves ca. N. 9.5G3. ele 1rofilo Pu~to. rcql1r N. o :,,,.;J. dn ,jf"t t'"·f;p,r~ d:i 1\g1·,. 
\'alcantl. da cadeira ruduncnta1'. miJ- l e:ndo ca!1celc:une11to da_ coJcta do ::.t ·J t.;utlu,·&, ... 
ta de ArPia[. do murucipio de Espe- csta~e1e~1n1ent..o comerciftl uo corren- N ° 1 .. 8D7 (1(1 (./]f;f:~furu (I(• Pr:i]J('lH, 
rança. parn. a cadeira: ·elemC'Utar Ii.liS- te cxrrucio. Pagando o rcqucrec-
1ta .dt:" Caratiba:c,, ào muulcipw ele s. ,te o. unpo~to cor~·espondentr_ :i tu~ 
Joao do Cariri, devendo apresent.;h ~emeitie. de-~e ba1.'Ca n~ rolct~l 
f.CU ticulo ao Depnrtamento de Edu- N, 9. 706. ceie yo.1?,onuro LeJte . ctc 

à:J!~· ~nra ;.er devidamente Dpostl- ~~~~~\1.u1~~ie~-~~~~01';~~o :t1~11~i'Jtt 
O Int..:·rvenlor Fcdl:'ral no Estudo ~t:n~::i .. para ~r~Lame\lln rle ~,n_u~r 

da Parafu:J. rdilica O áto que tornou ... uh ~.~ta-s~ a- mi-pcç..10 tle s~ud ... 
t:em F-l;etto li P.x01wnu;ão de RaimhH- De .... 1 e tos. . . 
da Ga.dê.1ht' da Costa. prnies!;ói·a. de ,, O l_?ttf'~·\·ent.or .. ,7'--'d:ra} no ~~Lu~u 
l.ª entrancin. com cxercicio 11,1 co.- e.o Pri1.1íbd ~csoh,. Ln(m1L1r ~ .,1. 
tleira ruc.Hme:..it:i.r inista de s. Go11.-- ~on(·alo Cahxto c,wr1kanL1 cü~ Albu~ 
çalo, do municipw de :;;0w,,a, µnr dm- q~~rqm•. no < ~~rg~ de g1wrdri f1fc1l cln. 

~~~rsin~~mesma H8ÍllllUlda Gadf>lh.' I"~e~~fe;;ºe!~tº1"'u.l( ra! 110 r,;,•;ta<fo 

Ç> 1'nter~·enior F'eclP,i·al n? Estado ;·~t~11
~~~~n c>~i1~d:1~" }ºt!rt~,·~~ ctis~~~~ 

d1:1.,Paraiba contrfl.t.a cl . .1.\fo1-:a Helrnti \à.o ela Delega.eh de Pohcio do cfü:
~anta5, pJr3 exercer o cnrc:o Uc pm- trito fie s. Jo3o do Cariri, clP.Vemlo 
let.sb!a d.1 "~cola noturna da dd~.de &clicitar .':ien fitulo à ... SPcretV1·ü1 cio L:
de Piem. ",:eTtmVo•lhe 1c- .. a1110 a JH'€- terior e Segurançfl Pública. 
~nte porrn ~-h: , O Interventor FPdcro.l no E~tado 
EXPEDIENTE DO I.'.\i"TER''°EN'l OP. ta Pflraíba ~xouera • .To~/. .Rfüclro (I"' 

DO DIA H Brito elo cr.rgo de h;rn~·fl.Cl da. DC'lc-
De<:r.atos· gacia de Polícia do clibtrito rhJ s. João 
O IntN'1'tmtof Federal no E~tatic. do car!.ri. 
~ ?~ r;1.íbn nomeu1 .José Lamarth · 1 O !nter\'ento1 F'edn,.1 uo f:.slr: d.:, 
Lira cta Cunha fM,ra rxr;;r<:t>r, eru co .. da Paraíba. nClmcia ,1oaqui111 Jo.c-í': das 
mtsE.ãv o c:::.~·Jo rle Agc:..,tc ele E.stfl - Neve!- para exercer o cJ.rgo ue 1. <• \U-

!t;~~-J~ :urlt~~n J d~r~i1~t
1
:
1~~~·= ~;;~~si.;~~~baie~~!f!.°o1~~ :0()1t1~rt:~ 

i-l~ Interventor fF:dcr,1l no Ést!\ 10 cicosini~1~,~n~br ªa;!~eraJ no Est::.c'l.o 
tia Pnrcíba contrat d. Se\.'Crina Gor.~ êr Paraíba exonera EI1seu Jacaré· de 
çalvc::. de CRl'valhc•. 11110 diplomad..1., Mac~Uo cto cargo de 1. 0 suplente de 
para 01:erc.er mt.el'Jnament.c, o çargo I Sub-delegado. d. e Policia d. a clrcun:s~. 
oe profes.,óra. r.la c·A.c1í:'lra rudimentar eriçá.o de Coxix:óla, do Wst.rlto de s 
tnista de Jacaré, mu':licipio da Capital. João do Canri 
duran1 e o 1mpcdimcnto da ser ventuá- O Interventor Federal no Estado 
ria efettvD.. que .~ .:iclia Hccnçiada, de do. Paro.íba exonera a pedido, JuJio 
l'Côrtlo rc:m o "único. 1.10 •nL 14. Oe- AntouSo elo Nn~cimento. do cargo ar 

Secretaría do Interior e 
Seguran(;a Ptiblit•11 

EXPEDIEN'lt UU f'lREl\)Jl 1ia 
DIA 11 
Portarhi · 
O Dirclo1· <.lu lJ•!11:1rtr1.111t.·11lo rle; T•,0u 

raç5.o 11omd11 o no M,1:1rnr1 ttoclrii;:uc
rte Pontes. n~r~ c;.-,,ri-cr o f';,rgo ~Jt> 
Jnspt'JIC'lr Arlm1m,,t,r:tt1vo ctu En:-mo, uc• 
Páu d'An_.:o. dn rnuui1·1p1n ,Ir· G11aro:1-
i)Jl'O ~crnndo-lhe ele t.,fulo <-• pre;;;cu
t-:- porti1r1~1 
ilXPEDIENTE DO DTflETOlt DO 

DIA ló 
Petir·Q,..,;_ 
De .'\i1l.ouw T:11nrr·. rlf' J\r;.111111 Va11-

d~rl"i. :1." r.-sr11t111·úrio de.sL1. ncp;.nli 
r~o. rc:ct\.l"rC'nch1 º' q1iinl.r> rlh1: 1.1,, r,·~-
11:::.s re~ulan1f'nL.1re· iJrJr1·1(,n 

Portarias· 
O Direlor do Dcpurl:1111r11Lo cir· bdl;

<:a(,'fLO uomri-1 o t•brônon10 ,fainu Ca· 

r~:n~·c1!~i~~5~:;:~1i~~l' (J~ t~~l~.~~ u:'.ccl~
11

~~-·: 
t? Br:ince clr, ':tiUnicipio de S .lnt)J 
úO Cn1·.irí. ~.en·mdo-lhc c1<' l.11.ulo u. 
p:•·t.sentt.: µ01tarla 

o_ Dlr<'lor cln Dcpu1to111c11lu ck E:dn
cr,r;ao 1.X01'.er.:, o .::..r PC'drn Ch:1:;.0,,: 
Brllo. elo cargo de Tt'l.spelor J\Uminis· 
tratlvo do Ensino, de Serra Branc2 
do municiTJio de s .. Ju.10 elo C:-i.rir1 

o_ Diretor clo Departamento de Edl, -
caçao concede ao sr. Antonio TavarC's 
de Ari,(1jo VandPrlei. 3. 0 e<-.critw·árto desta Rcpnrtiçáo, o:: r.uize cm:, dins 
de férias regulamentarr>s. n cont.A.r dt· 
cUa 17 do :mda.ntr 

TESOURO DO ESTADO DA PARAlBA 
Demonstração da receita e des1>êsa havidas na Tcsou . 

raria Geral, no dia 1,1 do corrente mês 
Dl,\ 11: 

HECEITA 
SoiUo ai:tcrtor 

H.eo~bcciol'ia Remias da Cflpl1 u.l 
Arrecacbção 13 . . . . . . 

Repartição Servi,;oi:: Ell'trlcos - Sal-
do rend., 13 . . . . . . .. 

Repartição Aguas e E~.g-ôtos - nem
da dia 13 

Estaç~o Pbca1 clC' S. L11ti:1 Sr1bU,;í -
Vr'lor 1 conhccimen1o R. DJVl'TS, ., 

João BDrbo~a. de Linw - Saldo adc-
antamento . . . 

~~~~~i f~-i~LoL\~~~ · A ltnji~:!'º.:º s!~ ~ 
do Ade~ntamenlo . . . . . 

José Guilh('rmc ele Me111Joni:a - Cau-
ção ele luz . . . . . . 

Abia.tar v~'.;row·élos - Cauçt10 tlc l!!z 
Diversos Funcionú.rio~ - DC::$C. abono 

61 

Bancp tio E~t~1cio - C m H.et.ira<.1:, 

, 100,uou 

4 · 1o~s.100 

11 :10ó$7011 

78~000 

7UWOII 
66ttOU 

:IO~O<JII 
:iosoou 

~ 589~000 

7Lj36Sl0U 

24.'/80$/00 

21 :203MOO 

!19 :520\:;:oo 
OESPE.5A 

2366 - Atl!onio \ug1r~lo ck Ahn<'id.:, 
ISPtretarfn A:;rkultura) - Atlca11 
tanv.~nto . . 

25S3 - A.ugu.o;;lo PPclro Carr1f"iro • 
Folha dP pF::;::1.mcnto . 

258.J - Antonio cll' Albuq111-rcpJP I\1élo 
- Polhr, c.ic µ0c-anir•nl~, . 

2581 - Agr Evamh<, e. nihrlrn 
1sec. Ag1ic. 1 - Ac.icflntr11nento 

2380 - José Mour:i Filho 1 D Fonwn
to> - Adeanlf!mrnto .... 

::!579 - Joaouim M1litúo 'Pir~s lD G 
fif!údc P. 1 - J\<Jcuntamrnto 

2)78 - Soclr:d. Pl'Ofe3f0l"C'S Pri ra1i10 
- Dcse. vcncLo~-'.. . . 

2577 - .Montepio do Efilado - Dcsc 
::i.bono 6·! . . . . . . . . . • . . . . 

2376 - Di,:crso5 Funclonórios - Abo
no G1 

Saldo que passt, 

45 :OOO!UU<J 

]21~000 

121SOOO 

IUU~O<J 

1 ººº~ººº 
3 :BOU~UOO 

1 :039SOOU 

3 :339\,000 

'.·1:153MOU 76:J,8$4'.'.l 

13: l90t,BOO 

110:520~0C 

DIJ\ 15: 

HECEITA: 
Saldo ontn101 
Hecebeclori.i Rrnclns C',pital - Arre· 

cactacüo clfa 14 . 
Hí'p.'lrtiç;í'"l RPl'\'if,'<Y J·.ldrkos - $31-

clo l'Plld~1 (ij:, 14 . . . . 
H<'part.ição .tV;n:i~ e Esg:õlos - n.cnch 

elo dia 14 . . . . . 
Jo5u Nascim.<'nlo - CuucJo clr J1v. 
JoB.o V~Ió,o FUho - Caução ele Ju.r . 

;; 7 : 200'lj0fl(J 

7:23HIOO 

1 :8Glt~OO 
30~000 
30~000 

43' 1901:í.iU(i 

36.3563000 

79 ·546$600 

DESP 1:..GA 

2~89 - SP-\'c1 ino Ca nu.,1ro da Ctmha 
-- Fclh:i rlr, pngto .. , . . 

:mo2 - Prrfcit11rn Munkipnl de /\ln 
gÕ[I. do Montri10 - Pe;;:rnwnto 

~!~s,; - Dro{'Jcc:inno <lo Béli - Debp 
realizadas . . . 

!.!fl<jl - Antonio Laurentino Ri.mos -
Ajuda cw,Lo . 

24.10 - PranC'isco Cne1ano - 1"olh:J 
de pagomC'nto . 

2ii84 - Antonio SorrcnUno - Con
ta 

Saldo· c111c: 1rnssa 

121,000 

· .ooo·,ooo 

24'000 

68~ó0U 

720 oou 
600\000 n :o36~;;uu 

70:010~300 

79:51G~80U 

· Tr,:.,1'..lw·arln. ür.rnl elo Tcsow·o do Estocio clfl ParFIÍbJ cm 15 ele jtUl.h·> ' ªº 1:JJl' 

J,;rl!P'<.ltt S.i.hf'!Jrn, 
'le::.om'C.lrn Geral. 

rcce-rcs. 

Aloit-io !Ho1·ah, 
cscrlturárlo. 

Prefeitura Muniripal TRrgi110 Perrh·fl do Cosl;i. rrq!..lc
l'C'Udo li<'en<'A para concertar o µor-

8: Ff!DIBN1 E UO PH.lêJ."1::J'!'O 00 luo ,1,, cose n.• 637, :\ nv. Epltnclo 
DI"i. l l Pes.5ôa. _;_ Como 1w1uer 

1 Pc~içor.; rle . A.lrnro T.iberato dD Si1vc1. l'e'IU~rc11· 
Pnsd\;.i J.'t<,w;1 <;av.1lcllnl1 1np1•' .. ôo llce-11r;_1 parfl •:,, c~tnbr\f'('<'I' co111 

l~n.do ~:ut~ rf<• lrnbilur;,io p~ •.·a o }Jl'I' · I Ulll}l PCCill<'ll:i of. icina de CO. ur:rto. S 118 
~.ll) l'f'(;f't1twwntf" 1·n11: t111itln l-1 ru:i Prac;-~. ,'\l\•ino M~ch11do - 51rn pR.• 
r..c~. PnegT1110 - ('1;1Hu pp,jr t,;,:. gando lo~n o 'l'IC fôr dr direito 

l*~~~-,·~c;u!. ~~;;~~1·~·0~i'r r~~:1~~,. 1;:~U~\PH'P- 1 l'l?t1r;·c~r~~\;'~l' ~~Brl~; ~6n~f~it• ~"Cft,~';~ 
do 1J('f'nÇ(l p;:11°:, fa;tf.'1' r<'lWf'1l: .. 11·, t·it - t;Ad~ f" ;>,\)HJ.t . .1 dtt tU:--";t 11. o °?)1 {1 fll', 
:~a n_ ') 1~1 ·1 nvuti<l,1 Mi i1;~ t.lc i'fr- r,opo Gf\lTIJ (;orno rrq111·r 
neze::;. ·· l )L•rericln Fnrncwc·:.i dr /\~ccrn;-fw Cwiln f' ~.r 1 -

Jo: r~ Ag111,J1· i "f'!lltrf·1,rlu 11(·1·11~"1 p_1. ri? l,tgh~ c~i11m1 fio clfl C:unll•J, 1·eque-
r;1 PE:rn1111~rce,· 11111 a~; p·wl •, do :;t·11 rrndo llc('n•:;.i. i,1;11,1 l'[111:rr rrpato~ nr1. 
cslaheleclnwnto 1·r1n,,.rrlnl, 1h"'J.!;1. flp. ra~ n. 0 l 111. 1 ntn Oqquc ele Cv;1.:1:i 
ranlP ~3 110if Pk d" 1·• ·,n e '.'.a elo u>r- - Co1110 (l':q11cr~111 
rente - :'-iiHJ p.•ü1-tt11-h1 IQ;_;u o c;tt+: Mt'.!rl1:1 f~u ,, Hl?elro. rcq1.1"1eu,Ju li~ 
Jô:r clcrli.1·ello rcaç:1 pt.tr.• ,·on:,lnih· u111;1 f,\, ... r fr,-

1\malil"U df" so1_1:1., l'"llfl" '" t.'111''' lt ,·1· cJt,·rr'.;o. ri-r,nroa 1111 1·i, ... n ' 1;;v 
1..:c•uç.i prra r ,, t ·,t1rlt.:1.:1·1 1·t,111 111n •· •. n10 1~ (l,: Ou!.11hro <'r,111•, ,.._,qo,,r 
cn1.óno ~ rua n,,r,HJ tll' 1 rn.u1fr_1 n " J M Elia· .1r,1·g, .. r,•q11('rt'11rl11 li•·"'H<;a 

4 C'oll!O pcrl•·. p:1•'Hl!rf'I Jo~:o u lt.U pi:trn <t~111olir 11111H. frontcln1 .-11tt1'::, r,,i 
J}O:-lo~ (lr,J.dp'., 1.f¼,3 n ., rrJ.1 :'1. PM Maclcl Pi!:l eJr•> 

- Dcfi:oricl(, 
Jú,.•f'J M0nt,_·1ru (.iv111,_.:, dr t,rt e,r~. 

1ics-.;;óu 1,·q11c,.rcnrto Ji1·1·111;;.1 p,11.J r1,,r.,t111lr r.11 I· 

Vic•·ut<' OJh1t1J ""1 .,íl"t.fl<IO 1,J do 1;.,do c;,<111e1·do tio 111,(ii1J 1,'"' 
.l\nt()tJ•.1 Vlp•1it,• f.!.1 --.u, <• c111 ··º"º'''' !8fl, ft rwt Vt:.,c{,nde relota - D"-
Auiomo•:d CJ1d1f' 1•111 r)oiono rc1ido 

J;XP'Ji!DTENTE D() PFH,PTslTO llO 
DIA 1!), 
Pe tições de 
.Jo::..é de Sonso Moc·ic·l r('q11cn·11llo 11 

ccur:~. para. <·cn·~r cl<' :irante Jt1qn1tlo 
e frn'P,OO ·de r;un proµl'icclc>cJc. 4. ;.11,1 

João M.1chado. - DefN·id'l 
Luizn. Tavares ele Matos, requcrf'n. · 

cio hcença para fazer diven;os se1'Vi
ços na c:1~~- n. '> -179. fi. ru::i 12 tlc OU· 
t,.l)r,.. J>,,frl'/r1') f'Jl~ fAt'P rlr:ic pri 

Lcçjnd ( ~l)lll('<, dr J\.lour,1 1·r·qurrc11 
1·0 liu·nc·;-1 p,qn renov.Jr .1 ::oOrri.o " 
lazer 011t.ro, 1·r11aro;;, 11;1 r•.1 ;1 ,, ) 74'1 
ú av. PaltJwrcs - Cpmo n·qurr. 

Uil~on l~rnrn'<1 c11, :rnv:1 1r.q111:rr1~
tlo liconcu. pa1'f,. r rno,,.tr a cObf"r!,1 ~1-
casa 11 .º !16, ã 11v, 12 t/1). .J,111110~ -
Como requ~r 

Manuel Frrrtfrn cl:t Silva. rcqne1·cw 
tio isenção de i.mpm,lo> para. a, c:i.:;r 
n. 0 369 e 363, ú av. • Barão de Me 
fr."111f'PR}lf' F n ,. ",!Vi , O!.?. a :lv MJ 



*** 
~OYO REMElllO ,\ L\ll.\. C0,11 1 

.\ TOSSE DO FJLIIO 

UM UNGUENTO VAPORJJ!N'l'E 

Seu Hlho de três anos de id;\<lc c~-

;.~v~u~º~;~~d~o~fn ~;~~n\~~~~iít ~~·c'{1· 
sant.·J\nn, de Campo Gnmfü•. Rio de 
J:rn~iro. E ctiz mni:,; : •· Depois Qc cxp<'-
1·imcnt.ar muitos xaropes sc>m mcl}lon 
nlgum:1 paru o mc:>nhlo, dcc1diuJmal
ll1Cntc, frlrci0nar ~cu peito e gargan · 
ta com o Vick VapoRub. Nc5sn noite 
dr dormiu t,ranq1..11Iame11tc e, désclc 
<'nt:io. SP ~cabou í::. LOf:...,c que tri.nto o 
torturava .. , 

se o seu filho se despertar durante 
~ noite com um acés~o ele toS.l;f\ pro
\·enientc de uma co11'>liPUC'ão, bri:;la 
qllt' friccione •;eu prito, ~o.rgonto r 
cocta~ com o V1ck Vt1po-n.t1b. ln:-·tt1n-
1antamentr n V;)po-lWb corncçn ;1 
ng;lr alra·:l·;) <.la }Jélc· como um rm
plr,.lro r, ao mc:mrn 1f'mpo, · .l\ des
prender vapon..:s uwchc:lnais qnc são 
rispirndo:;; prlo vac,cntc. Estn açãn 
ctupl~ (lo rnnrd1o alivin n iniin.ç:"10 e.li, 
~flrgan1a, c1r~r,on€,"rstinna o D"ito, fo
c-ilil1. ri re~;piraçfw. flll\ 1:i ;1 1.(1:,: .r. f', 

11 ·~i111, a r.rrJnça pm.le don11ir lran
'lu!larnrnte 

*** ---- --- "ió-\::j.àl-- -

~,·~e;õ~~ºi~:ireri0ol?n (::cc (l-a<; infor 1 

t'O;tANDO DA 1'01,H'I,\ MlL l 'f,\lt 1 
no "S'f,U)O D,\ l',\lt,\111.\ Dú 
NOR'XE 
qnnrtrl Ptn J0io Pc ,0-1 1, <11: .iu 

llllO (]r l9l8 
rn~el"''lÇO paro o di·i lG ( Qt!mtn-fcj. 

Dia ~ Polkh, 1.' tr·11 Hamn!Jrn 
n.ondri á Cuarniç:o, ..;ub-tC'!l P1'

clro Dias. 
Adjunto ~o olicl8l <ll' di:-i! l '' c;gt 

Prdro. Maciel 
DiR :í. Estação de P..aJio. 13 _.o sgl 

Airlón 
Gua1 ct~ do Qu~rtcl sr;! Dcc-

< lecio Ferreira 
011arc1a cl.n C:tdcia, 3 1. ,;gt LUt.:: 

Inácio 
J;Jtetr;clsl::i e Lclcfoni~La ctll' lt\1,1, ::.d 

Sincsio. 
Srrviço pani o rlia ·17 (Sc~_tti-fcir~' 
Dfa ti Polícia. 2. 0 ·t('n nonza"!n 
nonc.~a r. Gua1ni<:ão, ,0.ub-lcn C:· 

zarino 
Adfunto ao oficial ele dia, 1 ° sgl 

Otonlel 
Db á Estação de Rndio, 1 º sg· 

Manuel Bernardo 
Guart1a do Quartel, ~. (l sgt. Ozori, 

Queiroga. 
Guardb da Caclcin 3 _" ~3t Ar.to

n.lo Sf\ Ltma. 
Eletricista de di::i, sd .lo.se Marb-

110 , 
T~lefonlsta de c1;:1, sd Scvl.'rin•1 

Ferreira 
O l.º B. I. e ét Cw <ll' í'yft1s c11 

r5o o-; gu::irdas tlo CJ11:11 v,r, 1 
e; ids::: 1 

Publicri. rC'forços e pa!r11Jl1:"'I\· 
Boletim n-úmcro no. 

r As.) Urlrnii·o rrrt:u-,1 (lr /\1111; ,1~. 
cd. cmt. Geral. 

C<llÍCl'f" ".°ITI r1 r:tlg1n;il, iF/J· Cd 
Hf ... ío SolJl'CJl":l., vlliJ. Ulll. -

lNSJ'ETOllt,\ (;J;R.\1, no·· 'l'R-\.FE, 
(;0 J'Ulll,ICU E 0/\ GUARDA 
l.'l\'JL , 

Em }oár; Pc::.~óD. 15 ele.: j'uuho ele 
1938 

S('r11ir_·o p:.ua o dw lfi 1Q1~intn -fc;
;·n1 

U11ilornw 2 ° ! C..tqtti). 

Prrnwncntc â l ST, ,1111,,nitcn:,r 
J\1:,nnel Gornc::; 

Prnncc1tv,ntc á Sr .. :.,u,1rd..1 ck 1 ' 
ds.s:.;<" n.º ~ 

da~o~ld~'.~t.c;ê; d~o L~~i1~~f~1~~~t~. r~~:,/,i 
rnml:rntc n. <) 2 e uurirda ele l ·1 cJo~
~c n. 0 ü 

Pl::intôc~. cu:udas Ci\·is n::.., 13, 23 
1D e 62. 

scni'.'O pH.:i o clia 17 iSc,\l,u-fciraJ. 

Uniío1mc 2.º rGriqui> 

P('!"I) dllH .. 'IÜí' ;í. 1 s:r , ~l~(f1tl\'i,;t~ 
Lo11rlval :-:,~ntun.P 

Pcrmn11cnlr- à S,P eunr<la d<' 1 ' 
1.·J~.';~,(' 11. •) U • 

nonctanlc· Jo 1r:'i.í(%O, fi.,<.ró.\. clf"' l 
rla._,. e n " 1: rlo policiamronto. fi'--cr.l 
rond::ml(' n " 1 e g:u.,n1a <k 1.11 clas
r )1, 0 íl, 

Pl::rn1r)r•-, gUD.rdas civi:.,. ns. 13, 23, 
J() e G'.'!. 

t!old1m n, ., 131. 

• ., 1 J r·rn(·íra ,i'Oli,·ci1·a, ,,ul:-
h1svct•11·. r".:p, pclB Im·.pctn•·b Gcru.:. 

l'ttEFEITURA MUNICIPAL DE 
TAPEROA' 

Decreto n.0 '1, de 10 de ,JJn!h'> de 
1938 

Abre (• f.:reJilu .,1•µle1,Lcntcu 
n. verba 12 - Evenlitill:i, d(' 
1:00íl::,,00Q (f[/UllJ"O ('fJllfOl t/P 

n•iq. 11c:rn u1·orr,•r <d:' dc:c,11,·,')« 
com o lcrrr11tc1111,·nlo rlri owpn 
,-~coyr(lliru do, 11111111c11J1U. ,·uu 
1r;rmr (lcfer,11111" o· l)cç,rf!ffJ· 
Ferlcrtr7 11 : 1 :il I r r,·}1'1Hl)Ji1l ,, 0 

1.,nn. r/f' 'l; t> 1n tft•''"fhtlrt~ tlu 
r·orrrnff-' onn, P rlft f111fnrs 1wn
•l.rfr11ria., 

O P~!eilo Mlm1<:1))al dt· Tnpf'l'Oil, 
11&111do clR,:; atrib11lct1í'-i; m1r Jh~ ~Ho 
íud TlrJ1 píH' lf·I 

r· ~· \ 
\ 
1 

Q11l,.tn (e!ra, 1(i tl,· ju11ho 'de 1938' ~ 

"E,peruncntdmr;~ nutrag mar! ,_ ... ,-· 
diz ,, -;.._ Lur:idio Hertolrni, 

mas ag_ora ,ó usDmos Chevrolel 
Obser\'atnos o ronsumo dos carros r 

notámos que Chrrrolct gasta :;o Ir 
t,ros menos no prrcnrsn de K Paulo 

a C ,u1i1,J,:1 1, f'.h<'\1''1lrl 1,ílnrl'r 

;ri11di.1 Hl•_·owp;cq;:" f'l ,·011!.ortv 1).l,;; 

Jinlrn~ hi..1r0101H0~'.1- '-.ão rir 1n1·•rnf1111-

1liF·I b<'llr-t,;i - pmfún Chr-, 1ulrt 

( .. 1011 (':uT,_1 ,·n1uplel 1J • 

p,.,.q11plP ~ qu:.1lqu01 1111q•riP.l:ni,1 

d,~ um ( ~H'\ rtdel "' <'li<' Ih,. dirá ;;\ 

1ri,·-m:.i ,·ous~t - Chrvrnlrl é o que 

111rll1nr [IJlnarf:'ncia l,:im, é o que me-
lhor rqniramcntu 1etn, f. o mah, 
cr•nforta,,.I -- ChevrrJJ~I f,. o "unico 
1 1nn 1·on1pl<'lo'' ,.ru sna clas~e. 

r?1[J .. ~ .·· ~\ ~J\1 ... · ".: ri1. . r .. • . f ~ ... ;. -... :.,.·. .,F; ll.Ul IS ~J[Jtjl.,!Jt!i-SJ'1 
l(;l'"ll, • IH\HOLLl t\J ll'\0 l'J,,~<,U.~, ~.i, 

J, BA HHOS ,<;; HUIO - Um.1 \ l ,i •·i<•I Pinheiro, 112 
011t10~ .\;.(niH , ,~ Sotl~ u ,-;~l ,u lc , lo Ur~_rs1I 

, 

IJJ:,;;~n:~·r~lli;.:;;;;,iq~;·;~~"'r~:t I GRANDE FÊIRA ANU.AL-DE JUNHO 
tos clP rcisl i1 vtrhti l:! P,,rntna.Ls. 
JJrirri ocorrrl' ~s clrspf·~:J~ roin u k
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A S_T_R_O_P_A_S _N_A--Cc--1-0:::--N A L I S T A S EM DISPUTA D O T í TU LO D E 
L t N e I A bordo do navio P ER1'RUS de~embar- e A M p E A- o M u N D I A l D E B o X AMEAÇAM V A cou , nesta. capital , r ra nde quantidade 

de prata enviada p<•lo Govêrno espa -
nhol para o t tsou r<t da França. 

Os aviões franquistas bombardearam, durante o dia de 
ontem, Barcelona, Valência, Sagunto e Alicante 

O novo depósit o compreende 1,484 
<'aixas, con tendo 178.560 •1uilos de p1·a
ta no valor de 50,000.000 de francos , 

A P OPULAÇAO DE CASTELLO'N 

CASTELLO'N, 15 (A UNIAO) - As 
tropas nuionalistas estão avançando 
a lém dos limites desta cidade, levan
do de vencida todos os obsta.cutos que 
lhes está.o sendo opostos pelos repu
blicanos, em direção a Valên<'ia . 

OS AVIÕES JNSURRE'TOS CONTI-
NUAM BOMBARDEANDO OS 
PORTOS GOVERNISTAS 

LONDRES, 15 (A UNIAOl - No-
ticias da Espanha governista info1·
mam que os aviões do generalissimo 
Franco, continuam os sucessivo~ 
"ra.ids " contra os pol'tos em poder 
dos republicanos . 

No transcurso do dia de hoje, fô
ram bombardeados Barcelona, Valên
cia, Alicante e Sa:unto , 

AS TROPAS FRANQUISTAS AMEA
CAM VALtNClA 

RENDAVA. 15 (A UNIAO) - In
forma-se, com segurança, que as tro
pas fra.nquistas estão ameaçando se
riamente a cidade de Valência . 

Os a.viões rebeldes vôam de quando 
em quando, pela <'idade, jogando, a.1-
gumas vezes, bombas sobre determi
nados locais . 

BARCELONA BOMBARDEADA 

!~~!ª~ d~:ci; ;
1ª!~!:~ :::: ! ~ !nd:u~:: CASTELLO'N, 15 (A UNIAO) - A 

extinção dos incêndios provoca.dos pe~ população desta <'a.pita.l está numa 
los i·epubUcanos ao abandonarem a proporção de 5 mulheres para um h o~ 
cidade. ~: e: ~r:ei:i~n:?!. homens t.êrem fugi-

TAMBE'M OCUPADO O PORTO DE 
GRA'O 
TERUEL, 15 (A UNI AO) - F o) 3t 

nunciado ofkia.lmente pelas a.utor1da
dec.: nacionalistas a. ocupação de Cas
tcllón de la P lana e do porto de Grão. 

Tol'nou -se, assim, extremamente ta~ 
cil o avanço sob1·e Valência . 

50 MILHÕES DE FRI\NCOS DEPO · 
SITADOS NO TESOURO F RAN· 
cts 
PERPINIL\O, 15 (A UNI AO) - A 

H OMENAGENS A'S T ROPAS DO 
GENERAL FRANCO 

CASTELLO'N, 15 (A UNIAO) - A 
população desta capita l, que &e havia. 
refugiado, a pl'incíplo, nos abrigos su
bterra.nêos, es1á promovendo grandes 
homenagens ás tropas do gene~! 
Franco. Os balcões e janelas das resi
dências particulares apresentam-s~ 
embandeiradas, sendo que a~ crianças 
cantam hinos nacionalistas . 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
FRANÇA 

O GOV>:RNO DESEJA UMA ATMOS
FERA MENOS TENSA ENTRE OS 

SUDETAS E PRAGA 

passou para o primeiro plano o prD
blêma da prolongação do tempo de 
serviço militar cbrigat6r1c., A questão 
das nacione.lldades foi posta em se
gundo lugar. 

o Consêlho de Ministros, decidiu a 
situacão :i.o sentido dos desêjos do Es
ta.do -Maior. ficando para muito mais 
tarde o caso das nacionalidades ra · 
CÍRiS. 

PARIS. 15 (A UNIAOl - Sabe-se 
de fonte oficiosa que o sr . Osusky, 
ministro da ChecoslovàGuia em Paris, 
levou n missão de Informar seu go-

BARCELONA, 15 CA UNIAO) vêrno sobre os desejos do gabinête de PALESTINA E~ta cidade foi bombardeada pelos a- Paris de atmosféra menos tensa entre 
viões narionalist.as, ás 7 horas da ma- Praga e os alemães sudetas. Certas , 
nhi . 1 tendencias se afirmariam no seio do I JERUSALE M . 1_5 < A UNIÃO) -

A artilharia anti-aérea estêve em gabtnête francês , marcando fi!'me o- , Apare~eram .dois Judeus mortos na 
graru)e atividade, mas, não impediu rientação no sentido de afastar a manha de ho.3e, um em Hanita e . ou
que os aparêlhos inimigos lançassem França de um possivel conflito em tro em Safed1. O comunicado polteial 
virias bombas, que destruíram nume- que a Ch~coslovâquia servisse de pre- diz que . em . 7 lugares da ~alestina 
rosos edificios. téxto . ~~:;:s. t~;~~'ºJe ed~\~e a~ei~:1J~~tºco~t~! 

A DriW~~H~::TR:~~IO~:L~~~~ HUNGRIA !otn:;;io;é~~e:., ~: ;~~:~~'c?oi~u~a!~; 
TELLO'N A VALtNCIA de destruição de linhas telegráficas,, 

os HVNGAROS DA CHECOSLOVA '- dois atentados. a bomba de dinaml
QUIA TOMAM O PARTJDO DOS te, destruição de colheita em vários SALAMANCA, 15 (A UNIAO) - A 

estrada que vaj de CasteJlón a Va
lência está debaixo do fôgo da arti
llla.ria rebelde . · 

CHECOS lugares e, finallnente, três assaltos, a 

O próximo objetivo dos insurrétos é 

BUDAPEST, 15 (A UNIAO) - Em mão armada. com a morte de duas 
artigo intitulado " Eslovacos e Hún- pessôas e vários feridos . 
garos'', o jornal ºPester Lloyd'', sa
bida.inente chegado ao govêrno, diz 
que os húngaros da Checoslováquia ALEMANHA o porto de Sagunto, de onde o esta-do

maior republica.no dirigiu a defêsa de 
Castellón. 

4 NAVIOS INCENDIADOS 
~~:~!~~~ c~!~ie~acºfg~Ja~/~; DIMINUTA A IMIGRAÇÃO JU-
direitos dos seus irmãos eslovacos. DAICA 

VALf:NCIA, 15 (A UNIAO) - Du
rante o último bombardêio sôbre esta. 
capital, fôram incendiados 4 navios 
que deixavam o porto na ocasião. 

EXTINTOS OS INCtNDIOS 

Naturalmente, exigem, também, para 
si , identicos direitos, completa auto
nomia, tanto quanto para os eslovacos 
na sua qualidade de fundadores do 
E.c;tado. Os húngaros aprovam essa a
titude dos seus compatnotas na Che
coslovãqu1a e os acomijG.nham com os 

CASTELLO'N, 15 (A UNIAO) - As seus votos de vitória. 

SAO JOAO - Grande extração da 
LOTERIA FEDERAL 

2.000 :000$000 
350$0-00 o bilhete - 4. 028 premi .. 

NOTAS DO FôRO 

CHECOSLOVAQUIA 
O PROBL~MA DA PROLONGAÇÃO 
DO SERVIÇO MILITAR OBRIGA· 

TO'RIO 
PRAGA, 15 (A UNIÃO) - Por ex\

gencias do Estado Maior do Exército, 

Personalidades egípcias 
visitarão a Inglaterra FOI O SEGUINTE, ONTEM, O MO

VIMENTO DOS CARTORIOS 
DESTA CAPITAL 

éAmo, 15 (A UNIÃO) - Anuncia-
3.0 Cartório - Escrivão _: João Be- se, aqui , que, dentro de poucos dias, 

zerra de Mélo Filho : - Autos conclu- partirão para a Europa, em goso de fé
sos ao dr . juiz de direito da 1.n vara : rias, o presidente do Consêlho de Mi

Inventário - inventariada, d . Dei- nistros , sr. Mohamed Mahamud Pa-
fína Satiro de Lima . chá e o ministro da Guerra do Egito, 

Conclusos ao dr . juiz de Direito da sr. Hassan Sabrl Pachá. Depois das 
3.n Vara : suas férias aquéles dois titulares têm 

P:e~ii!~o~eni~e;, ac:~i!ºdo~ª~el~~~!~ âo~~~.p°':ii: ~rrc:i1~!arb~
nd

i~er5~r~=~~; 
Paiva; idem, acusado, João Mumbaba: desta capital, que êles se entrevistarão 
Jnventárto, inventariada, d. Viturina com o ministro da Guerra inglês, a Ilm 
de Oliveira Azevêdo ação abritramen- de, com êle, discutir todas as questõe.r; 
to, autor, dr Sevenno Alves Aires relacionadas com a defêsa do Egíto. 
réos, dr. Isidro Gomes da Silva açãÓ 
executiva, exequente, Luclus Keler & 1 FIQUE RICO ! a LOTERIA FEDE
Ltd. , idem. idem, Companhia Brasi- 1 RAL oferece oportunidade em Z2 de 
leira de Eletricidade . Siemens Schu- 1 junho, com a extração de Silo João 
ckert S. A.; idem, idem, dr. Jaime _-.:a. ,.__,. 
~~r:its c~:rbosa; idem, idem, M. 2.000 :000$000 
bli~~~ viS

t
a ao dr· l.º promotor pú- e m ais 4 027 premios menores 

Ação penal - acusados, Otacillo 
Monteiro e outros. 

Com vista ao dr. Evandro Souto : 
Ação executiva, exequente, o Banco 

elo Estado da Para1ba. 

Cartório do Registro Civil - Escri
vão - Sebastião Bastos : - Designado 
pelo dr. juiz de Direito da 1.ª Vara, 
na Sala das Audlencias, ás 14 horas 
do dia 16 do conente, para inquiri
ção das testemunhas do Justificante, 
João Jacinto de Lima, por seu assis
tente Judtciario, dr. Hildebrando Mo
rais. 

VIDA MAÇONICA 
LOJA "PRESIDENTE JOÃO 

PESSOA" 

Reúne hoje, em sua séde, á hora re-

~~~~~n~~~a~··P~s~~.~ ~~~o~~~~l;:::s~; 
c;eus trabalhos de costume. 

A sessão é lndispensavel a presença 
de todos os membros do quadco dn 
Loja, 

BERLIM, 15 (A UNIÃO) - O Ins
ttt1..to de Estudos da Questão Judaica, 
ba,seado em fontes puramente israeli
tas, publica uma detalhada exposição 
sobre a imigração judálca, considera
da. extremamente diminuta . Em 1936 
emigraram da Alemanha 21 .000 ju
deus, dos quais 8 . 000 fõrarn p:'lra a 
Palestina, 10.000 atravesaram o Atlan 
tico e três mil passaram as íronteiras 
européas. Dêsses 21.000 judeus, a Li
ga de Socôrro aos Jude\19 na Alema
nha só considerou como dignos de au
xílio 5.192 emigrantes . Os outros ti 
nham sido "emigrantes livre5 '' . Em 
1937 15. 000 judeus deixaram a Ale
manha, dirigindo-se 4.000 para A Pa
lestina . Se essas proporções se man· 
tivérem, sómente dentro de 30 anos 
não h&.verã. mais judeus na Alemanha. 

NOTICIARIO 
LOTERIA FEDERAL 

Extração em 15 de Junho de 1938 

19074 - Pará 
12567 - São P aulo 
26588 - São P aulo 

7705 - Rio 
4228 - São Paulo 

200: ooosooo 
30 :ooosooo 

5:000$000 
2:000SOOO 
2:000$000 

LOTERIA DO ESTADO DA PARAt
BA 

Extração em 15 de Junho de 1938 

12970 
6413 
3997 
4885 

14218 

30 :000$000 
3 :000$000 
2:000$000 
1 :OOOSOOO 
1 :000$000 

PENSAO S, JOSE' 
Aviso aos m eus distintos fregueses 

gue acabei de instalar a " Pensão S. 
J osé", sita á rua. Maciel P inhei'f'd, n ° 
748, fornecendo comida, dormida, rou 
pa lavada e engomada, por preços co
mod0&. 

João Pessoa, 2 de Junho de 1938. 
J osefa Bastos d a Cruz, 

Fóram registradas as seguintes cri
anças recem-nascldas : 

Gabriéla Gomes Pereira, Severino 
dCJ Ramos Silva, Valquíria Mala Alves, 
Adauri Camilo, Ivõne Correia Matias, 
Edvaldo Alves da Silva, Sonia Maria 
de Mendonça Barbosa. 

ECONOMISE O SEU DINHEIRO 

No mesmo cartório, fôram regista.
dos os óbitos das seguintes pessôas : 

lnácla Maria Bezerra, Francisca Ma
ria Felismina de Jesús, Joséfa Severi
no, Antonio Alves de Almeida, Anto
nia Anfielmo Rodrigues de Lima, Ma
na Fa.usti.na de Mélo, Max1mino Mi
guel e quatro naU-mortos. 

Os demais Cartórios nflo forneceram 
Dotas â rt·portaa-em. 

O ARMAZEM MIRANDA A' AVENJDA BEAUREPAIRE ROHAN 
(JUNTO AO MERCADO MON'Í'tNEORO), ACABA DE RESOLVER A 
QUESTÃO D E CAMI SA DE JERSEY DE SEDA, NEST A CIDADE. 

TENDO R ECEBIDO DO SUL DO PAIS CERCA DE 2.500 CA
MISAS EM SORT IMENTO LANÇOU NO MERCADO ESTE ARTIGO 
A COMEÇAR DE 11$000. 

VISITEM O AR MAZEM MIR ANDA E COMPREM UMA FINA 
CAMISA DE J ERSEY DE S>:DA P OR 11$000. 

GRANDE REDUÇAO DE PREÇOS PARA REVENDil!:DOBES 

O próximo encontro do dia 22, entre o 
Joe Louis e Max Schmelling 

campeão 

JOE Lou:r.s ATINGE o APOGEU 
DE SUAS CONDIÇÕES FtSICAS 

NEW JERSEY, 15 (A UNIÃO) -
Joe Louis, gue deve defender o título 
de campeão mundial de box contra 
Schmelling, na próxima semana, no 
rigoroso treino hoje realizado, mos
trou ter quasi atingido o a.pogêu das 
suas condições físicas. 

Ontem, cerca de quatro mil dos seus 
admiradores assistiram a seis rápidos 
rounds do campeão negro contra três 
treinadores excepcionais contratados. 

SCHM.ELLING ESPERA DERROTAR 

dez milhas e sob a fiscalização do seu 
treinador, Max Machon, tem dado o 
que fazer aos quatro "sparrlng part
ners", em exercícios que representam 
verdadeiras lutas. O pugilista. alemão 
procura sobretudo desenvolver os seus 
golpes da e$querda. Tal como, da ver. 
passada, surpreendeu Joe Louis com 
a direita, conta presentemente de~
nortear o adversário com curtos gol
pE-s da esquerda 

Sob muitos aspéctos, Schmelling es
tá tão mudado quanto se modificou 
a ati tude do público. em relação a 
êle. 

LOUIS AS DECLARAÇÕES DE JOE LOUIS 

NEW JERSEY, 15 (A UNIAOJ -
Depois de três mêses de treino inten
so nêste retiro montanho~o. Max Sch
melling está tão certo de derrotar 
Joe Louis. na luta de 22 de junho, co
mo o estava ha 2 anos quando, com 
espanto geral, venceu o atual cam
peão. 

O treino de Schmelling tem sido 
dos mais severos . O pugilista alemão, 
todas as manhãs, percorre de oito a 

POMPTON LAKE (Nova J ersey)' 
15 (A UNIAOl - O pugilista Joe 
Louis, declarou-se confiante e que no 
combate de 22 do corren te vencerá 
o alemão Schmelling por knock out, 
dizendo textualmente: "Estou em óti
mas condicóes e jamais me senU me
lhor do que agora. Vou ven.cêr do 
modo mais rápido e mais decisivo 
possivel, mas, a duração da pelêja de
pende da tática de Schmelling. 

CHEGA, HOJE, AO RIO, o NECROLOGIA 
EMBAIXADOR PIMENTEL 

BRANDÃO 
RIO, 15 (A UNIÃO) - Está senclo 

tsperado, am<1 nhá, nesta c_a.pital, o 
tmbaixador Pimentel Brandao, chefe 
da representação diplomátira brasilei
ra. em Washington . 

O avião em que viaja o embaixa.dor 
Pimentel Bramlão transitou, hoje, em 
Belém do Pará, devendo prosseguir 
viagem, até Recife, de onde partira 
amanhâ, para o Rio . 

AS MULHERES 
SEMPRE VENCEM ! 

Cousas curiosas da China 
- Chang-Kai-Shek, o crea
dor da "Nova China" 
Um marechal que não en

tende de modas 
(Correspondencia especial de 

Ein«.r Jonson da, " Agencia Star" 
para a I . B . R .) . 

( Exclusividade da I. B . R . pa~ 
ra A UNIÃO) . 

Sra . Antonia Ansélmo de Lima: -
Vit ima de súbita enfermidade faleceu 
ontem, á rua da, Concordia. n. 0 422 . 
nesta capital. a sra. Antonia Ansélmo 
de Lima, esposa do sr. J osé de Lima, 
funcionário da Repartição de Aguo.s e 
Esgôtos. 

A extinta, que contava 24 anos d e 
idade, deixa do seu consórcio 5 filho:; 
menores: José. F rancisco de Assis, Do
rinha, Vanilda e J aci 

O sepultamento realizou-se. ontem 
mesmo, á tarde, no cem itério do se
nhor da Bôa Sen tença, com regulnr 
acompan})amento de parentes e am t~ 
gos da familia enlutada. 

- Faleceu, no dia 12 do corrente 
mês, em Tainha. municipio de Gua
rabira, a sra . Rita Sérgio, espõsa do 
sr. Pedro Sérgio, agricultor alí 

A extinta, que contava 32 anos de 
idade, deixa do seu consórcio quatro 
filhos menores 

O enterramento efetuou-se, no dia 
seguinte, pela manhã, no cemitério 
local, com grande acompanhamento. 

A IMPORTACAO 
-'• 

DE COUROS NA HOLANDA 
NOVA YORK, Junho - A luta que O "Boletim Econômico ' ' do Minis-

se desenrola no longinquo Oriente tério das Relações Exteriores divule;o. 
têve o condão de atrair as atenções as informações recebidas do Consula
do mundo para a figura do marechal do õo Brasil em Rot terdam, relativas 
Chang-Kai-Shek, o herói da resistên- ao problêma da importação de couros. 
cía chinêsa contra a avançada das Estas informações se baseiam nos 
tropa.s nipónicas. O marechal Chang- dados fornecidos pela Repar tição Cen
Kai-Shek é o criador da China. Mo- Lral de Estatística, da Haia, e, segundo 
derna . Todos os movimentos de reno- elas s. importação de couros sêcos e 
vação que se processa na China é fei- salgados sofreu grande awnento em 
to debaixo da iua inspiração. 1937 quando fôram importadas 50 .005 

Nessa cntzada em pról do reergui- toneladas. no valor de 35.266.COO de flo
mento do pais, a colaboração da sua rins contra 33 . 913 toneladas no valor 
esposa, tem sido decisiva. Ela é a de 17 . 551. 000 flori ns do ano de 1936 . 
grande animadora dessa cruzada e a Estas Ultimas cifras representam um 
consélheira do marechal. O surpreen- decrescimo em relação a 1935~ quando 
dente é que o chefe do movimento fôram importadas 35 .477 toneladas a
chamado ''Vida Nova " , tem idéias o- valiaveis em 14 .232 .000 florins 
riginais sôbre elegancia feminina . Os seus maiores fornecedores fôram 
Promulgou em Peiping, os dez man- as Indias Neerlandêsas e o continente 
damentos da moda feminina. Preten- europeu, sendo a América do Sul re
deu. com isso, diminuir as importa- presentada pelo Brasil, Argentina, Co
ções de mercadorias estrangeiras, tais lombia, Perú, Uruguai e Venezuela. 
como meias, sapatos, artigos de tou- Classificando os palc;es sulamericn
cador e perfumarias. A Secretaria. nos pelas suas contribuições durante 
de Segurança Pública deu uma busca O último triênio têmos, em primeiro 
em cêrca de 1.150 estabelecimentos lugar, a Argentino. com 12 . 349 tone
comerciais e apreendeu 143 vestidos la.das e, em segundo. o Brasil que ex
que fõram classificados como sendo portou 4 . 929 toneladas, sendo 1 . 895 
ultra-modernos e portanto contrários toneladas. 1.050 e 1 . 894, respectiva
ao decôro e a moral pública. As fa- mente para 1935, 1936 e 1937. Seguem
milias dos funcionários públicos, tam- lhe o Uruguai, Colombia e Perú. 
bém, fôram advertlda_s para que pu- A observação destes dados autoriza 
dess~m observar as leis re~erentes aos a suposição de que a nossa exportação 
vestidos. Quatro moças fô1am de~idns 

I 
de couros para ésse pais muito au-

g~~ri~ed;i~f~~~·n::rte:f~~!eceetp~: mentará durante o ano vigente . 
evitar possivets chtcanas, foi organi
iada uma exposição de indumentárias 

~~1~~:s~ú~~~~'e º~r~~i~~~arªn:i:: TECIDOS BRASILEIROS EM 
~l:toA dfe1E::acªii~~r!siu~argJ:1 ;:~~ SINGAPURA 
todas as classes sociais . .A!s mulheres, 
porém, não estavam de acôrdo com 
n.s idéJas do Marechal e acharam que 
êle não entendia dêsse complicado 
assunto, que é a eJegancia feminina, 
e choveram protestos. O resultado é 
que a lei foi revogada. para maior sa
tisfação das mulheres chinêsas, que 
podem andar, agora, com os vestldos 
que acharem melhor. 

Em todo o caso, a titulo de curio
sidade, trancrêvo, aqui os dez man
damentos da elegancia feminina e 
idéiado pelo marechal Chang-Kat
Sht>k e pela sua esposa: 

1.º - Vestidos apertados que permi
tam antever as formas do corpo; 2.0 

- Vestidos transparentes; 3.0 - Ca
sacos demasiado abertos; 4.0 - Rou
pas que não cubram os joelhos, (ha
vendo, porém, exceção para as mulhe
res que fazem trabalhos pesa.dos); 5.0 

- Casacos curtos, que não desçam 
a baixo dó Joêiho; 6.0 

- Túnicas aber 
tas até o joêlho; 7.0 

- Mangas, que 
deixem as axilas descobertas; 8.0 -

, uraduras nos p6s (com exceção dn$ 

Em Singapura, atualmente, infom1a 
o "Correto da Asia", já. se vendem te
cidos brasileiros que são importados 
por W11a das maiores filmas locaiS . 
Da.do o preço barato do arllgo brasi
leiro, êste tem encontrado ótima acei
tação. Os nossos tecidos são procura
dos especialmente pelos comerciantes 
que vendem brim, alf conhecido como 
"linho de Saigoh •·. O fustão brasilei
ro encontra, também, bom mercado, 
tendo sido mesmo apresentado por al
gumas das melhores casas de Singa
pura como o mais indicado - aten
dendo ao elima local - para a con
fecção de camisas e colarinhos po.ra 
smokinr, colêtes para casaca e vesti
dos para senhoras. - <Do Serviço de 
Imprensa do M. das R ,exte1iores) 

mulheres de mais de trinta ano.11): 9.0 
- Combinações, camüms de dormir 
a pijamas, fóra de casa; 10.º - Ful• 
xas ou coletes. ·--·-"!--' 



ooncluslo da a • PI 1 

dlda .tt6ria, antecipando o triunfo n
nal" 
:i!ED' E M CRADO PODEMO TO

MAR PARTE NO JOGO OON1'M 
A IT.ILIA 

MARSELHA, 15 <A UNIÃOl - O 111'. 
cut<!lo Branco, pre'1dente da Dele.a-

~e.!~,'"~~lr~tl!1~ª1a ~~P~l'?~I~~ 
nieando haver revogado a declaão do J~: ~únj~d;;;~-t,~0 • e o~~= 
~ tomar parte em futuros 
"mat.ch•"· 

Jll~~~t:.oE::tl~~AS~:fuo OS Ftr• 

RIO, 15 <A UNIÃO) - Hoje, 300 

f:.ti~~/~:!'!f~~e~~!Ul~~iin~~: ~: 
mos: "Aos bravos legton,r1'1:Mc de 
strasburgo e Bordéus a gmtldlio de 
todos os b1 astleiros ... 

o COSSUL GERAL DA CHECOSl,0-

~~QtltA'.'F~R~:!l'li~~~ ~~"i'lí 
MUNDO 

RIO, 15 (A UNIÃO> - l"alnndo aos 
Jornallstas, que o ent•·c 11:)taram . ., co'n · 
sul geral da Checuslo,..llquia declarou 
que o Brasil vencerá o tnmpeonnto do 
mundo. 

PATESCO, O PERIGOSO 

BORDl!:US. 15 <A UNIÃOl - Du
rante o jôgo de ontem, no Estádio 
Municipal desta cidade, o ponta es
querda brasileiro, ratesco, constituiu· 
se um elémento perl&oso, no ataque à 
barra adversária, driblando com mul
ta pericia. 

o TITULO MA'lUMO vmA' PARA 
A AME'RICA DO SUL 

BORDl!:US. 15 <A UNIÃO> - Cõm 
a brilhante vitória alcançada. ontt1n. 
pelo "tea.m.. brasilriro contra o sele
cionado checo, os europeus estJ.o con
vencidos de que o Brasll l<"varã pnra 
a América a ambicionada Copa do 
Mundo. 

O (rSICO "TEAM" CAPAZ DE Etl
)IINAR A ITA'LIA 

BORDl!:US, 15 !A UNIAO> - Se• 
gundo a autmizada opinião do prepa
rador da equipe franc~:i.. o "team ~ 
brasileiro é o 6nico capaz d• ellmlhár 
a Itália do Campeonato Mundial. 

o "entreineur" francês foi um dos 
"torcedores" mais entusiásticas do 
onze bra-;ilelro. 

BORDl!:US, 15 !A UNIAO) - Nl'l• 
guem esconde, aqui, nem em toda à 
França, o desejo de vêr o Brasil ven
cer todos os Jogos do Campeonúo 
Mundial. 

f:ste sentimento predominou duran
i, todo o JOgo de ontem. 

"B.ICK" CHUTANDO A "GOAL" 

RIO, 15 (A UNJAO) - Pouco de-
pois do "goal" de empate dos brasi
leiros, feito por Le6nldas, era locon
testavel o absoluto domlnlo da peJote. 
pelos nac!Qllala. 

O zagueiro direito Nariz Jo1ava, 
tonstantemente. no centro do campo 
•. por ve:r.cs na irea dos adverú.rlos. 
Num dado momento, Nariz envia for
te chute, obrigando o arqueiro cheoo 
a lazer uma dlflcll intervençlo. 

MOVIMENTO TE'ONICO DO JOGO 
BRASIL X CHECOSLOVA'QUIA 

RESULTADO GERAL 

Brull: 

5::-· :· .-::_:_: _:_: .. ~- ....... .. 
~dokeeper ..... . ,,,.,~~.~ .. . 
Cloal ............... . 

-.po, dando -Jo a que 'a aia ... ~ -::=.,a 
qventa checa ~ o - ueo • ;-gele O?DIIW-..Z.. - b menino v~ nnio do ar =-~:,::.,,9::- .;1:i;:c:.~ =.i: ~ ~ o-i ... Je&4úlm -.-.. r ..... ..iro em 
lharallaD .... - 11111W flui clO 11'41Ua, MntanlD ..__ de ~. C'.aaaelQlo dlole ...,., 
doJ6111 • .JnPGl'--tllllltlllllano Joat Pata de Allluq~ . .......,_ FAZDI .a _.., 

LEONIDAB o TUROR DOII AR- - i• ae ..... tal- deYIIO o Mala d• Canalho e ....... ...... "" ._ .. , 
QUEIROB ltJBOl'EUB forte ~ ~ que _.an, no ra da Silva. --------· A aenhOrlta Maria Celeate lannlla, 

prlmellO tempo. • ......, 1110 8llfll8- 'uncionúto das 00rrelOI e Telfldfoo 
oa perltoo em foai-ball c1...ui-

o tiro a goal de Leõnldas, camo venla
delramente fulmlnante. O biamante 
Necro estl. aendo o eepantalho doa IO· 
lelroo elll'OJ)eua. tal a vtolencla e cer
teza das suas arremetidas. 

oer aqld a atueale * • .,., 111a • VIII .... j. êm PIiar 
portou ao '8U palllD - Y111'dadelro - o or. Joio Pmlandu do Ollwlra, 
Jogadar de elaae que f, --.ia 4e OlllllinM • ._... propriet:4rlo em Jacarall. 

A PltOV ftL CO 8Tft'1J1 o DO ~=-~---=-llo.t4j..:be:. - A menina Maria de Lolanlee, fllha 
•.unut aR.& IRO <llmento de elllbla, deftndo u -• do sr· Pranc1sco a.res de Oliveira, 

um, aerem nlnldadU a li de Jalho ~""'=,te~ Pl~baPed?ola, n-
P 'llndouro. Ilia dp Ili'. llduarclo Pemlra, reslden· 

Durúlt.e u f.,..._ entietant,, tu· te em carallllu. 
elas ae las-faina de li u ., honl&, - o menino Pellclal\o, nlho do ar. 
n E<!Cllelal1a Mri e'!lpedtente a fl '1 Joio Pellelano da SUva, fazendeiro tin 
d, úe!lder a qmm ti.,.. ln~ Cllc1-1rlnha. 
tnter nllae lldueaadArlo. - A ... a. Maria Ramalho lllllné, 

Es ,oRTE 
_. do ar. Joio de llollsa lfttlo, 
funcion&rlo ela - EatadUal no 
lllterlor do Eatado. 

- A m•nlna Setma Maria, fllb:i. do 
sr. Leonardl! de Oliveira. pn,prle!Arlo 

AENTREVISTA DE ONTU DAS 11 01U "TUPI", 
DO RIO E S, PAULO, 001 OS DUIUU 111111.11181 

EI IARIELNI----

Fl:Lm!'IA IUVl!tRL X TIME NE• do_:''1tl~n~~d~:va1-1, 
oao pro!euora publica nuta cidade. e 1Uh3 

llftll2ll-se hoJe i tarde, wn eacan- ::.rf~1=ta~:,ava1can11, auar
tro IUlllatlao de fulebol entre u equl-1 _ Ocorre, hoje, o anlversArlo nat.11-
peo Juvenla do Time lfqro • Pellp61a, llclo da senhorita Cora Banfto, alw,a 
.. tlllldo -.ladlle 111 811111lntes -- da Olnlialo ·carneiro i.e1o•, e filha do 
d-: llem'lque, BUudo, UU.On. Ba· ll""80 confrade de Imprensa, jornal lata 

<Conclusão da 3.• PI.) conaeautlftOI •encer. TenhO multai ee- 111uel, Oti'fla, Anlenor, Braz. Ivo, He- Rocha Barrfto. chefe do Trirego Po.s-
peranQ&&. rlberto. Oenon. DJalma, Lula. Jociul- tal neste Estado. 

nldade de falar para o BrasU. Adeus. - Quem eoti ai perto? Ilha, Vlollo, RGaabo. lllnhol Bento, - oa srs. Armando e Eduardo Leal. 
- AIO! AIO! Quem eati 111? Lopes? - Batatal&. Rebolo, Menino, Batata e Lourlnbo. _,,etàrlo da Usina Frag,lso, no mu-
- AJO! E' vocé, Oordelro? AqUI fa- - S6meDte Batatal&? ll OI OUtrOI? nlclplo de Olinda, em Pernambuco. 

la Lopes. - 011 outroe NIio multo fat11ados LIGA 111Vl!trrlL - A ..,nhorlta Maria das D6res Mo-
- Sou eu mesmo. Lopes, qual f a Não eiul9eram 9lr para o rt.dlo. ll PI· reira dos santos, aluna do Instituto 

sua Impressão sõbre o J6go de amanhl? menta mandou que 11M ~ R,,alJla-ze boje 6A 9 boraA umn d• l!:ducaçlo, e filha do sr. Manu,•I 
_ Naturalmente 05 brulle1- de- o mais poalvel. Sim: quero que vace rellnllo da Llp JuYenll, em aua llfde Vlrgtnlo Mo,...ira dos Banl,os, fw,clonn

ools da gloriosa vitória de ontem, es- me faça um favor: Eaeute, alllUJlll social, i avenida Vueo da-Gama. M, rio da Alfande,ia d• Joio PeAAOa. 
tio con!lantes na vitória de amanhã. Jorna!A teem noticiado que ndo Vivemos para tratar de Ulllnto& de lnt.eresse. - A senhorita Maria Emnla Mon-
Todos aqui ••tio vendo o que é o fll. em farras IMo nlo - de uma ca- telro da Franca. lllha do sr. Antonio 
teból bmsllelro. o que Le6nldaa tem !unia. E. absurdo. 11-,0 porque PI- A COaaJDA DE BICICUITA DE CA· Monteiro da Pranca, Já falecido. 
feito tetn 11SSOmbrado todo o mundo. ment11 não permitiria em hl)IOtNe ai- IIEl>tLO A 10.IO l'Sl8CIA - A senhorita DJanlra Chacon, alu-
o futeból européu é multo violento, guma. na do 'Instituto de Educac;lo, e lllha 
mas, a lnvesUda dos bra.sllelros é fui- - Sim. sim. Delmentlrel tudo 1110. OI '11!.-...., do sr Adc)lfo Chacon, l!omerclante 
minante. Adeus. Chame Batatala. nesta praça. 

- Bem, a1ora diga-me ! Na sua opl- - AIO! Batatatsl Aqui fala Antonio Renn:r.ou-se. domln110 pusado. • - Aniversaria. hoje, o farmaceutlco 
niáo para quem serà a torcida de OOrdelro. pnde CCIT!da de bicicleta de Cahe- OVldlo Mendonça, propr16tarlo da ,.,.,._ 
amanhã? - Aqui é BMatala. ne tembMnçn• dêlo a Joliõ Pedia, que teve um de- 18cicl4 Santo Antonio, nesta cidade. 

- A torcida ..,rrl. Inteiramente pelo ~l~~:i:.~::"1;..:i."~':~? i ~~=rtou multo Interesse I Ba-;raºd!rS:n°:;. ~:: comerciante ffll 

Br_':s~ ~º':'.':n~I: A1°es':~.::..:t::.; _ Pola não NAo quer c1àer mais e os r•-s con-edores demonstraram 1 - O sr. Juvlno do O' Sobrinho !un-
tempo? 1 nada? mRIJnlflea performance. 1 ciOllárlo da Policia Civil do Estado. 

- Sim, o tempo aqui é brasileiro. O - Não. Vou-me retirar "jlára dor• Ba1ram vencedores os 8ellulntes es- Dr. Antonio L,,., : - Decorre hoje 
sol é brasileiro e O ca!Or é brasileiro. mlr. Adeus. portistas: o aniversàrlo natallclo do dr. Antonio 
Além ltlsso, dizem que amanhã va.l fa- - Adeus Batatal&. t.• lugar. Manvl Moreira: 2.•. An- d'Avlla Llns, conceituado cirurgião • 
zer multo calor. Isso é bOa noticia. _ AIO! AlOI Quem 1!11.& falando? tonlo Pem,lra; 3.0

, o-ae: 4. 0 
• .ue-1 clinico nesta cap,tal. 

- Perfeltaml!llte, Let)nldas eetA ai? _ ll' Pimenta. Q- êlber mais nor: 5.•, Clcero. J'!'ln aata._ o ilustre pro!isstonel do-
- -,ião. Esti dormindo. Pimenta all!Ulllllll ll&laVl'M. A' flOite. f6ram entnilJuee os pre- • ••ra ser mwto cumprimentado. 

recomendou-lhe todo repouso. Em Hllulda. 0 "entnlslas" do aele• 1 mlos. na ~e do Pellp61a, pelos ee- ~ A senhonta Maria Marques Por-
- Então. Adeus. Quem esti ai ? 1 clonado brasileiro fez all!IID}8S decla· 1 portlatas veneHpe de Almeida e IDA· miga,_ filha do sr. Antonio Marqu<s 

Quem fOr chame. . rac6es s6bre O Jõeo de hll!e, dtu,,do cio VlnalJ'e. Pornuga, residente em s . José de Ln-
- Al6 ! Alõ ! Qu•m tala? Aqui é O "team" que DrOVa'l'I!~ jnCtlria. '16a Tapada. 

Cordeiro, da Ridto Tupi. DePolltou multa r,on(f~tllll Joia- YOLEIBO'L , _ - O sr. _Joio CardO.so, funcionário 
- AIO ! Aqui fala Nariz, de Mane- dorea brunet,os, tenf!IJ\ com as público, residente em Santa Rita. 

lha .. gutntes._.~ -0- ,._ i.. "Teri tapr111Jje, *' 1 hoNa; 110 - ~ menine Antonio, IUl\o de ar. 
- Multo bem, Narla, voc:e acha que uerar de no. todÓ O ç1o. Tudo I campo do parque ~ Arnlda camara". JOR Vicente da Rocha, residente nesta 

vencerfmos, amanhã ? faremos para ell!Var O ~ da -· 0 _..to enoontro entre as equlpea capital. . 
- Acredito na vitória do Brasil. Pitria o Jõgo é dlfldl mas eu tenho do c. E. E. P. e o Rio Ntcro. Eota - O meruno Antonio, fllho do sr. 

Mas, a partida ser6 mlllto renhida. 0 fé. HàY6mOI de aalr de ~lha OOll• l!lll'tlda é a terceira da melhor das Antoruo Macêdo, do comércio desta 
Jõgo aqui na Eut'Opa te,. sido de uma duzlndo as flONs da _,n'6rta M. trh a qual decidir' o eampeio do 1.• praça· 
rudeoa extrêma. 86 com multo eaforço _ O'tlmo Plmonla Todos os braat- tumo. \'IAJANTES: 

1é1ros o eotlo ouvlndÓ e dflPOlltam to- O c . E. E. P. conta com elementos 
da a confiança "°" nouo,; Jotradores de valor como Oenln.l, Petronlo, llus-TEATRO 

' O PEsTIVAL DE ARTE DOS ATO-
RES LUIZ MORENO E DEDE' :f'ON-
8':CA, 'I'ERÇA•PEIRA PROXIMA, 

NO TEATRO "SANTA ROSA" 

Não auer dller mala nada? ttqulo, Vnlt.tt e Holanda. O Rio Nê-= :::uafdeual De lembrançu. fc! =-~~~ A~e.:3:."':: 
laislo, Agmar e Adjamlr. 

A PBOVAVBL CON9TJT1J?a&O DO Dado o •alor doa times é de se es-
"TEAM" BRABILEbÍCF perar mna bOa ~. 

Atuari como Juiz o •. Pedro Paulo 
de Castro e como npnoentante da 
••u,a" o sr. Adalberto Viana. 

Dr. Vanürlei Braga : - R•toma, 
hoje, de automovel, a Recife, o dr. 
Vanderlel, Braga, médico vetertnàrlo 
1o Departamento de Produção Animal 
!lo Mlnlst<!rlo da Agricultura. 

S. s. vléra a esta capital, a fim de 
assistir à autópsia do touro holandes 
da Fazenda Modêlo de Citação de Tlgl
pló, no Estado de Pernambuco como re
ore.entante da Inspefmia de Prodll(~o 
Animal, com ~e em Rec!fe. 

- Volve. hoje, a Campinas, munlcl
plo de MamaQIU&pe, o sr. ldlrllel Soa
res Pilho, comerclallte naquêle po
voado. 



(DO PAm E ESTlUNGEIRO) 

, JS (A UNI ()) - Em sua reu
nlio de amanbl, o Tribunal de Segu
''°"ª Nseloml lalpri l'a marinhei 
1"88 .....,...OI de parUcl-'8 no m0\'1-
m.ent.o eomanls&a de navembro de 
1916. 

PONTO FACULTA,TllO NA KF.· 
P AIITJÇOES PCJILICA 

•• o, l6 1 1lNJAO) - O l>rel'eito 
llenr'41• -nh delerminoa PA· 
ra -nbi, poalo , ..... taUYO na I e-

1 

parüf6n püllea maalelpalo. 
OI •a- só fandoaario até ás li ........ 

A .IBBADJAÇ!O DA E '1 REVl 
TAS DA ~aA'DIO TllPf" 

BIO, 15 IA UNIÃO) - A dlre,;ãc 
da ...... 'l'upl. d .. ta. capital, rec•be• 
lna ~ do ll'. Lal• Aranh.l, 
preaenlelneale no Rio Grande do Sul, 
,omllllklllndo a perfeita recepção, ali, 
<las cntremlas concedidas pelo• ,,.. 
lebôlere& do ••lecionado braalleiro 
ãqaela aai!IIÕra. 

QUE~IA ncAR RICO ... 

8. PAULO, 15 IA 1lNIAO) - .\ 
•,oliclil desta eapllal pnndeu um pe 
ri- falllficlldor, que tknl .. de 1,ou
...,, dia faria II tmllúo de 
•o.-:ONSON em aolu de 580$000. 

TUIM!lr. foi deüdo um necoclanle 

im»Hcado na escusa ope1·aC"ão ftnnn ... 
ui ... 

COBERTO, EM POUCAS HORAS, O 
EMPBtSTIMO INTERNO DE .. 
80,VJt.000 DE LIBRAS 

LO DRES, 15 IA UNIA.O) - Em 
po11eas horas foi <'.ob..,rto o empréstimo 
lnlenJé de 80.000.000 de libras, de que 
o GoYêmo lanc:ou mão para atender 
ál, grandes det:J)nae com a Ddêsa Na
cional. 

operaçõn terminaram pouco df'
pola de melo dia. 

OTUJIS~IO Qt:A TO A'S EGOCIA
Ç6ES COll OS SUDETAS 

WNDRE~. 15 1 \ C. "IAOJ - Na 
ftlllliáo dr hoje, da Camara d05 Co-
mam. o .. pl'tmier" Cbambtrlaln di5-
cunoa durante alpns minutos, ocu
pando-se das n~ociaçócs que se estão 
realb:ando tm Praga, entre o Chdf" 
dos udetas alemães e o presidente 
Benes. 

Dlffanle ,ua oraçá-0. o " premier" 
ma.nlf'estou esper:inr.a de que o presi• 
dente Be11es cherue a um acôrdo com 
o sr. Uenlein. 

.\BALO ctstnco EM LONDRES 

LO DRES, lã IA UNIA.OI - üla 
capital solriu. bojl", durant.e poucos 
scsundos. um p.equeno abalo ci&mlco . 

O fenômeno foi devidamente rerts
lado pelo Observatorio MelPOrológ~. 

maia ctlciencia, possa atender a sua 
obra de benemerencla pública. 

O CONCURSO DE ROBUSTEZ 
JNFANfIL 

Após. teve lugar a realização do Con
curso de Robe tez Infantil. fazendo·<:C 
a classüic~õ.o de acõrdo com o nú.
mero de quilo... das crianças conr:ur
rentes. 

Te1 minnd~ a mesma. iniciou-se a 
distribuição de premtO'.i a todos oo 
classificados, presidindo êsse áto o In
terven!Alr Argemlro de Ftguelrido. 

As crianças que obtiveram melhor 
classtfica(ão fõram as seeuints: 

Anto:úo Batista da S11\a 
Breno da Costa 
Berenice Rodrigues 
Anatildc Ferr.andes 
Joaé MigUel 
Osell Dantas 
Ublraj&1'8 Freire 
Il1l)á de Mélo 
João Batista do Mélo 

1.0 lugar 
2.º .. 
2.º 
3.º 
4.º 
4.0 
5.º 
5.º 
5.º 

. FAiJlm ainda colocadas em outros lU· 
gares 28 crianças, tendo sido distribui· 
dos cerca de 117 prémios entre todos 
os matriculados na Co7.inha Dietetica. 

Além de> Interventor Argemlro de F!
gueltêdo. compareceram ás solenida
des os seguintes pessõas : dr. José Ma· 
l'.lz, secretário do Interior, dr. FrancL<· 
CO Porto, secretário da Fazenda, tenen· 
te Jurandi Bezerra de Alencar. repre· 
senta1Ue do tenente .. coronel Magalhães 
Barata, 00111,,ndante do 22.º B. e., re· 
preíili,tante do coronel Delmlro de An· 

foª~~~~~~~~ t.r:::1c: ~ .. i: 
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J\Ll'Al<DEG .\ OE IOAO PESSOA 

!Nota da Sccreta1·ía) 

s 1 * * * IMPORTANTE REDE DE 
Adminis1ração do Dominio da.· .. trfiiã ...,.,... __ ,~ _. CANAES. 

na Paraíba. - EDITAL N.0 3-A - Mthta gt>ntc ignora existir no rim 
Aforamento de tr-rrenos alaga.dos e humano cercn. de dez milhões de P<"-

t) leilão de 28 cortes dC' sêdn e 1 al)a- acnscidos de marinha. - De ordem do quC'nos canaes finl.ssimos e cujo com
relho de r::idio-reccptor, que se reRliza- sr. Drlegado Fiscal do Tesouro Na- primenLo <.>m geral niío passa de 3 
ria ho1c. ff>i t.r~nsfr-rido para amanhã, cional neste Estaria, faço público que ccntimetro.;) 

FORMIGUINHAS CASEIRAS 
6ó ôe.sapparecem com o U..'<> do u:tdeta 
producto l\quido QlJf'- a.ttr•h~ o es:tff. 
mina ,u torm1g1nh.as ca.selru o k>dai 

especle dr' bara.t1.1 
• BARAFOR~UGA 31" 

cncontr&_lll6 cu bô~• PhlLil'.!la.ci.e • 
Dro1t!tr!u 

!>ROGARIA WNl>Rl':g 
17, ás 14 horas. o sr. Henrique Justa requereu o afo- E que complicaç-ões nos pôde tr;:iz.er 

t'OM.\RCA DE Pl(' lTl - T~d1lal de ~fcf~~l~i~ ~;~:r!~\~·~n~rl~~ªfª!°:r:e~~r~r ri s_~;:~~i\l~l~l~.t~~~f!~l~~l~=S un~trf~~= --éd_a_. -apri'C'.!l<li,iCJ.' WlS .não., c!P i.im 
\•ita~áo de herdeiros ('Om o pr~zo ac rciLa do rio Sanhauá, em frente á Es- res elo sangue! ~~rr~~i'.l~.~~~1:i.u,, i\ci/:.i~~t~rº\ /\-l~~~.,~1~-g~r.~ 
:'lO dias _ o ctr. Jose Saldanha de tação da ''Great \:Vestern", nesta cí- Trabalhando int<..:~'>anlemenle. os entra,:o c:i) 11 Hr ,,,u,0 c!c· 1:•17 

:;·a~fgu/l~~ c~irr~~:ttg~ df~1~uercornarc:l ctag:· detalhe.,; técnlcos e drmais es- ~}; ~r: ~i::~1,~:nm~~ c~e\~1:~oc~i~,1~~~ A pr4.,o:1-nlc wr-r iCuri~ ~ ··~ cti\·ici.idr1 
Faço saber i, todo.e, a quf'm este i.ntf'- clarecimC>ntos constnm do edital n.º c1cção compo.:;ta de ogua, urea, acicb ~lt~~t~~tod;~r~e~ th: r cortes e iUl dr 

l'es.<;0.r possa que },e tendo iniciado n,.~~ 3, publicado no jornal oficial, A urlco. materia corante e cleirictos ce- AUand,~ga. ;i dr 1·i.\lio n,, t'.ne 
1e Jtu.10 e no cartólio do e~crivfio ,.;._·:e UNIAO. desta capitnl. C'nl sua edição lulares. Q11.1uclo a u\'lna ~e torr.a ,·s- Antonio G<1nw~ 1·ortr cn!luro ioda 
l'ste subscreve. o innntário dos hcn.s de 17 de maio ele 1938. cassa. é si)!.nal de (}llt' os tubos filtra- classe E' 
deixados pOI' !a1ccirnento de Canuta. Atlmin.istrai;ão do Dominlo da Uníão, ciorcs elos rin.<.; se acham ob.~truidcs µor 
-:\Jaria da Concci('ão €' Antonio Teodo- em 17 de maio de 1938. \encnos. Ls:so é Rcrln ameaça á SRüde. CO:\-HSS.\O l)f,; Í"IA'.'\E.\111-.'.'\TO OL 
-i:.io de Olh·cira, foi declaro.do pelo in- Sabíno d" Campos. e.scrivão encarre• o paciente com•.'ça n. ~entir dóres Iam_ C'A)lPt~· .\ Gln ~nr - Co1H·urt·em:irt 
\·entn.rinntc Antonio Oliveir::t que .se ~ado da Administração. classe G. bares, ciatica, lumbago, incht1ção n:t:, concurrcnr-in pai;1 fl ioriir: 1mr>11to 

l 

:1c:han1.m ausentes os herdeiros, ,J'> '· mãos soh os 0J11,·s 011 nos pés r1 fü<'o: _ Edila~ n.º !l2 1\çlln-:-C' oberta 
q\lina Canuta, residente na vila de Es~ Admin!straç~ío <lt~ llominio, ~a Uniãó reum~tl1lcas. tm;leitas, Pcrt~:b~çóe~ c·sía coauh~f.n ele ~

0
;;;~~sa~:

0
~;c:s:da:n~~ ~~~C: 

\Jerança, dêste Estado; Joaquim A 1 ·0- ~~ Paraibt l TEUITAL P N.: '.7-~~ - visuaes e cansaço. 2ó0 000 íc'lt11.1~nt.os f' cU.1co··nt::i. ruI1 1 a~ sua economia, pois. 
0 

calor é 
nio de OliYrira. residente no lagar ~Ti"!'!.- • oi·amen ° 'e erreno roprio la- E• nece.c:sario cukllW do5 rins des- quilos ek cimento ·'Pcrtl;:1ncl'" 
buranas. do municipio de Solid"..d1,. ;i~~~: ãc; -F:so~~-~e1~agi~n;\· n~:I:gi:~~ carr~gandc-o~ e pnrganctO-os. ct'e v~,.; 0 m~tr-rh:l rlen' ..... ati-;L,:1.tr á~ <:Xi- depauperante. Como a ingestão 
d~stc E8_~dot; Hosaf~~}1~~~~n ~~~~~~\- Lado, faço público que O sr. Severino em q~1ando. PaFa 11rnpat, des~Wlnmar ~~~~~~ª~i/1~;1,i;:~~~1~

1
1;~;,1,!~~~. ofkiaL; de :: : 11:ens;0[ª;e:~!~º s::c~:s~;::: 

â~º•rvr~~~ic~~ii ~~ sclectac\e. <dêste
1 

E.~~ ~-~fá~CO P:l~;~~~;a, i~!;
1
°:, d~:l~;n~i~eS~ :~~~a~e ~-~·a:;l~~10.e~I~~1~~C~~~O})~~ O s~t1, ~\ ~ll'Ül~.o !:E"r,'I JH~11,ado fercncia líquidos. ma~ de pod{·r 

ta.do; Rosn de tal. residente no ogar Pereira Lima e Scverina Pereira Lima I P1lulas de Poster. r ne, .. w nconi.clha- O prec.:o ~·n1.t·nd~-s<• p:.1:,1 o 111:'ltc~i,1.l nutritivo evidente. Saboroso, nu· 
Maca.mbira. do municipio de Solidacle, • d 1 · d CIF e \ delo 10 o p,., n·i 011 Rcclf(' · · d f ·1 ct· t" NESCÃO 
dêstC' Estado; Mariana C?.nuto. da re9uereu. o afor~me:ito do terreno pró- .e PCf .un;n ong-a e pencncrn. e va- ~ ... ~'~ , ·~ ,., <' 1 ..• ,. · · ·<.· .. ;. 1 .· I tr1t1vo, e ac1 1ge.s ao. 

L - pr10 !1ac10nal. silo ri. travessn Solon de u::is getatoes. O pi,.,. 0 p.tr,L rJL 1 --·1 · .i li1 tci.~t e I reune as qualidad~s do mais per· 
Conceição. residente no logar age- Lucena, na vila e di'>lrito de Cnbcdélo, de 45 cqu~irf"nl::i e c:mtQ '1' ,, ('(J~·t~r feito alimento p.ira o calôr 
do, cto t.ênno de Serra do Cuité, e . . . 1 J - P - t Es * ., * da assuwrunt c1o rontr>1.10 
Joana Ca1.rnta ela Conceição. res.ide:i1- r~lllCll)lO e e oao essoa, nes e ' - . ' ,'f:. .. Se fôr encontrado HL'1.!1 ri~J ~lf•.i:f'~-1 b 

te no 1)0\0Rdo. ~e. Santo ~ntomo do a~~· detalhes teenícos e demais escla- tamlJem const.ruiclo ele tijólo e têlha, ltuo~'? ou \·1cia(10. o .ontr,;1!ri ...... ra rcs- ,.. ·A" o 
Nor,t.e, do mumc1p10. d.e S0~1d.ade, :lê~- 1 recimentas constam do editnl n.º 7. com du~s janrlns. e _uma parla de: frcu- cind.ido. ,rt>,·ei'ten.do .. c~11tc.1') ND fwo; e.,. I" 
~: ~~i~d~~d~~llo :~~! iit~~:~ s~e~~;/1~t; ,P';}blicado .no jornal oficial.~ UNr.,o, ~1~;e~1~!

1ª~\1 P1~~;sd~r1:i&~~ 1.e311{~~: doA~sl;~.~~0:~t~~ scr&r, r,..·,,b1d·,, ··10 E - ~~ ~"' 
1

• 

,30 dias .. com o teor elo qual ciro e cleSta _capital. cm SUa ediç,ao de 31 em terreno forell'O. no vrilor totr!l d(' critorio ~le;:.;t~-1. Comi.c;,~.:rJ. Jtf. d- 14 h< 1- l~ .r.. 
h.ei. por citado os referido. s. h. erdr;,1ros deA~na~o. ~e 1~38d D . . 1 U ·- i25:500S000l: itnOYOl~ e.:;te: penhora- [n1s do drn :;2. •v.1111. l' (!f)l..,1 ;.._, ,mTP1.1-
para. em 4~ horas ~U~ correrao. em C;t.r- 1f1111\~~~~0d o

193
~mllllO e~ mao, dos ao espolio l\O dl' Francisco da te mes, (le,1e11<;n \li' r•m . l.J'f::il \'i~:>; ' 

tono do clla da ultima c1taçJ.o. dize- cS 3b. de ~ • e e . 1 d Tri11dadc Uein1 Hl·nriques. rl'pi;esen~ ·, tendo a µnme-11'<1. ·l'lo (· tadua ,lt' 10!14·( m!l!IIWÉIS..111 
7 rem sõbre a:,; cl~laraçóe:<; d~ invent'\l'i - ª 1

~
10 < e_ am J>0s• encai 1 egae O a lJ.cio por ~\lo. viuva don:i Ga,;.pn1 i!rn. :~OJU e selo ti~ sa'H'r. • •••• • • • ... ., .. ".'" 1 

nnte. valendo a1!1da a c1laç20 p:irn e.o- Actmnu5t1 ªçao. Lemos n,i ução dr t•xc,uu~uo df' sen- Nos t1no1uc10~ oe\ 1 declarado 13 311 

1i~: ~ié u}\~1r;rr~~sar~ft~~~s s~~ .;,1~~1~nl~; l:Dl'J'AL DE ?.~-PU •. \ÇJ\. - q eh~ ~11~çaEn~o;/;\urº~~1ef~;~ndri~ ~~~1~ec~~ po~;,lü~:Qp~~:1~~~o~n~t;~; •rlit• ; ,_1;:~nl1;1: --------- . --
revcha. E para que chegue no conl,·:- Bias Bairicui JUIZ de dnello eia 1 menta cte todo., manclou p~s."int o pie- RecebN!or1'-t <1P ncnclris de t:i r 1c· o, , 
C'imcnto de toclos, not1.1 ~(1mentc e th~ va1a ela coma1ca desta capital, em sente edital que orlo r,ubllc,1do lla 'uma cauçãCJ l m cJ1·ll1c1111 eh i icw- 1 do Dado e pas.'iado ne:.t ... c1<lade de 
referidos herdeiros manc~d cxDeàir és- vutude da lei etc 1mpien~ oficial e ati"Xndo no local c!o 

I 
co µ 01 tF>Htci ol>1< o \ il.m JJJOl":"l\'C' Cabacenaf em '>4 clt maio de 1~38 

te edil.ai que .sert.. :in ct•do no lega!· F't~O saber aos que O P_rcsentc edital C'03tume Daoo e pn~ado nesta c1clade elo fo1 ner1!,1.r nto ri qu1l ~t'l'' u a p,tl u. Eu In~c1o dE B011~ C.JSfro escn, ao 0 
publico .cto C'Stilo ~ pub.ii·.:,v_l..,. no jor· ~e 2 JJl ac:n Vil em ou dele 

I 
noticia t - de Jofio Pe~son ,1.os qu:1t10 <'rn!'i do mfa, 1 :;a1:1.1111.1 do co11tr,,1 ('I 110 l, o d~· acc1- e~cr{'VJ A , :vJan,iel Jo.se Nunes Ca~ 

nal oficial A UNIJ\0 •Pio nv•noii .:h.laS ,erem e mte1essa1 possa cue no din. de Junho de nul llO\<'<'entos e tJl•lta, rnç~to dJ. prupo• .. 1 \n.lcant1 Filho Contornw 81 angina 
Yéscs. dPixando de :-r na imµrensa dezessete do conrntc as 11 h~as na 101to En João B'-'z-errn de Melo Pilho I Em (•rnf'lope :::.1.:p,, ,dl, ela Pl(}1)0s, ! oue me rPpouo dou fP. C~baceiras, 24 
local. po.·r ºª.-.. º h:l'·.c1· .º."1.o e .iª.~s:aC:o sala_das ;1t1cl lencias na rua J.!.pltacl::i esc11vão. o datilogrnfe1 e :mbscrev1 _ o:., ronror1cnt"" cl,,(1.:io :10 .. f'"C'nt.,:i 1 .P- dr 01~10 df' 1938 O e<.ctnao Jriae10 de 
nesta cicl.td"' clí' PH·uí. ;.o; S dias elo Pessoa, n 42 ne5t c1 capitnl O portei- José de l\U,anda llenllque-s. c1bos dos unµo•to~ tedí'lal e '.:vn.,1 ,, 1 Bor1u Cast,o 
mês de itnü•o de 1938 Fu \!,di:1s <lo:,; ro dos auctitouos ou quem SUa<. vcze:::; - mumc:1pal 110 exP1c1c10 p,1 ... ao hetn 
Santos Andrnde. esc,; .. ._.o:,,. da1ll('grafei fi:zer, levai a ª l~Ubhco piegao ne Vf'n- FALESCJ \ n1 SOLEi\l \R COM- como da c::iur •o Cr (lllt tra~a r~ 1 .. u!1- 1 ,;============="1 
<' assino , As 1 ,fo-;é SaldJ.· 1:11. W' \rnú- da e 31 iematacao ~ que~ m~s dei e PANHIA < o:HEU(;I \f OfTH'.\F.\IIR l rnl 
jo. Confórm.e com o orig:.m.al; dou fé. maioi lancr, ofC'l<'CeJ pata pa.,,an~ent.v 1 & REJN'ING. - J Banos & Filho sm- [ Os p!opone?11,1.s ob11~a1 -'-1'·no d to1- DR. JóSA MAGALN.iES 
Data suprn O csrriYão ·\l.>dias ,1vs ele 11Jmo5los c cman-.. - a ~asa n. 348 · 1d1cos nomerido.!t> e cpmJWOnu,suctos da ruu C'f~tno :1 com mo m-:,."O fL. •!.1P '-e 
t-antos Andrade. de hiolo$ l telhas, ' 111 cliaos foJ~JrOS lfalenc1a <le S0le1nnr -Compnnl1tA Co- 'mopu:>ett'Jn r~·o se1:1 11r1ttt a su~i, llledico esp~riaJi.,t.11 

situadrt na ntn Diogo Velho n"s~\ ci- me1c1al Duh1úaln & Reiuing cstabr-1 piopostft " ·m:inclo ( on!13to no E· ' 
·\LF,\1'.DEG \ OE .JOAO PESSOA -~ d:;ide. com gulldC qumtal, do c~i JllC' lemdos nesta c:iplt:,l, :1 J un Maciel P1- 01to110 dt c:ta Comi ,c::..o t 1n 01 es,~1w•1 Tratamento me-dic:o e operatorio 

l :; l)JT.\L •ll' t . .l C" última praça sob de Carlos Jo,P de Almeid~ e avali.~cta nheuo com esc11tor10 dr Conussõe:s e do promot<'l pubhto m ~rn rir, trlr, rom da!) dof'-nçn<s dos olhos. ou\'idos 
n.º :?5 - De ordem c1o sr. Inspetor, se no mvenla.rw do.:. lJt ns deixados )Or Consignacões, nvisnm aos mtere~-udo o mazo m"-:·n o dt' ) r i1~1.:0 1 r·w<; rn,n 
fa;,: público que. uo clla 17 do corrente falccilrn'.mto do m_esmo rm ,mte co;) - lque por ~entenca <lo ex.no ~1 eh Jlliz I i)tevin caL•cão cllb11t~~(l:1 po1 f ~r~ Cu- nariz e g,irganta 
mês. ás 15 horas, ás portas desta tos de \els 1nd0 '1 segulltla praça p, i,1, de direito dn. 2u vnr,1 foi <lrcictnda n rms'-áO não rnfrt10 l 5' 1 d11to no• 
Adun.na. cm quarta e definitiva praça quantia de ~dezmto contos , de /,.f'l> falencta da 1cferid:.1 fuma e que di,1- centol sob.r- r, ,·,101 rlo 10111el 1nu:.!.lLo TRATAMENTO RACIONAL DOS 
~er~1 Ycndida cm hasta pú.bUca a mer- ll8 OOO~OOO, ~leelir.idos os lO • le-: is~ namente sé'êucol'itraln a ch~pb 1ção a qnal H'\Cttna fm 1. 1<01 do E"tado RESFRIADOS .REPETIDOS. 
co.doria contida nos volwnes abaixo E pata _que che~ue ªº. co.i:hecin\ t~ ... w dos iuterf'sar\os. no cstaheIPL~imcnto no caso d,· rr.,ci.-:'io elo e('llLrnH1 :--em 
mencion?.dos. de todo?. n~all<lcl passai este ~a~ .. ~l. dos falidos, das 2 ás 4 l!or~'.'. dn tarclc• r~u1:-n .in~lificoclP r r mdamf'nt::;(1'1. l 

LOTE t<NICO 

Otoni - Cnbedelo - 3.302 e 3,250, 
dua':i c::'lixas contendo óleo mineral 
'-'imp]('<.; para lubrifirarão, pesando le
gal 76 quilo:~. vinclas pelo vapor "Se
nator•·. entrado c>m 3 de março de 
l!l37 _ ccnsignadas D os srs Otoni & 
CiA. 

Alfandega 13 de !unho de 1938. 

que se~·a afixaclo n<;i lu~ar cio costu,nc Os avisos e atos onci~i d.1 falenria 1uizo cle::;la Cmnb.,1(, 
e pu~ica.do t PC!~ ~npjc1131\ 1?:,ª~': .. ,e ser~o pul>licados no· Jor11;1l A UNIA.O FiC'a n•.,cT ,,no a Comi~sao. n rlir •1 
passa O n~~; a CI ª· e e. oao e:-.-;,,.. desta capital. . <le ;u111lar a pi~'·('t:·-1. r-:m'"'l, ~. i<, 1 
~~\~:sn~~~~c~td;ces &~n{~

11
!1ºoi~~. ~~~ Jo~o. Pcs::;ô.'t .. 9 dt Jtmho de 1930 . - no·:rl ~f')Lcorrenci~ ou (:~:c..:nr ·!· 

1
·1~· 

Heraldo MonteJro. e~crivão, o €S.N1'\i. 1· Bari:os & Filbo. tuar ª. c:om~~rn do m,lt(.', 1~1.luct t 11 " 

(a.l Brás Baracm. - Hl"ra ldo .\lon- oa me ... mn ··º 1.o~o on t ·1 • --

tciro. _·t~l~~r:i!~l r J)~itiJ~? ;?a.1.:E~~Ó!~ {,t~·t )J,l}'J:/"r:~~~;:tn;;~~.,nlJcirn-
EDITAL lJE 3:' PR \Ç \ DE YEN- - De orriem do sr. in.spetor ~ faz rhefr. 

DA E ARREi\lATAf"AO COM .\BATI- público que. no dia 16 do corrente 
MEXTO E PRAZO LEGAL - :L11 mês. ás portes desta Alfandega. ás 14 
C.\RTOIUO. - o dr Jo~é de MiNm- horas. em quo.rta e drfinitivn prata 
ela Henriques, juiz suplente em exer- será vendido cm hu.sta pública o objé-

·\nton io Gome:, Fort€'. c.scrit,w·ar!o ciclo na J.ª vara da comarca de João to abaixo: 
do. ch':>Sc E} Pessõn.. capital do Estado da P araíba, Lótc únil'O 

em virtude da lei. etc. 
Faz saber :i todos quantos o presen

te edita1 virem ou clêle noticia tiverem 
ALF \NDEG,\ UE .lOAO PESSOA - e i.ntcressar possa. que no dia 17 do 

'EOl'l'.\L de -1." " última tFa.ça sob correrue més. pel.::.s H 12 horas. no 
11.'

1 ·W - De orclcm cto sr. In<spetor predio n.º 42 á rua elas Trinchefras, 
i:;c faz pUblico que. no dia 17 do cor- onde realizam-se auclicn~as dêst-c 
rf'nle m{•s. ~:,; 14 horas, ás portas .d~s- hlizo, 0 porteiro dos auditorias ou 
lo. Alfandrga. cn.1 quarta e defi~tt~va quem suas vezes fizer. trarã. a público 
praça .:er:\ .vencl1d_a em ha~t~ pullhca pregão clr venda e :urema.tação a 
3 mcrcadona nba1xo mencionada: 1 quem mals dér e maior lan.ce ofere-

cer, com o abatimento de 10' do va-
LOTE úNICO Jor da 2.ª praça. os bens segumles: um 

L. B. Pernambuco - S numeras 
- 1'.5cis bnnicas contendo bacalháu. 

féco. s..'llgado, com espinhas. pes:i.ndo 
J14 quilo:. liquido, \ir.~las pelo vapor 
inglês ·• Bf'netl1ct ·· entrado em 24 de 
outubro ele 1937 cOn~ignadas a ordem 

_\lfan<l('go. 13 de junho d<" 1938 

Antonjo Gom<"S Fortt', escrituraria 
ela classe "E" 

.\LFANllEG.\ OE JOAO PESSõA -
LDITAL de 1:' e definitiva praça. sob 
n.1t 27 - De orc!em elo sr Inspetor. se 
la.z publico que. no dia 17 do corrente 
mê8, ás 14 12 hora·:. ás portas désta 
AHandcgri.. <'m quarta e últuna praça, 
t-erá vendicio en.1 hasta pública o ma
terial flbaixo mencionaao 

LOTE úNICO 

, .• ~ e 

predio n. 0 452 á rua Maciel Pinheiro. 
con.strnido de tijolo e têlha. com trê~ 
porta.s de frente. avaliado por trêzc 
contos de réis <13:000\000>, e outro 
prejio n.0 446. encostado ao primeiro. 

Um aparflho receptor ele rádio. da 
marca "Marcel" pesando 8.800 gra
mas. apreendido das m~os de nm tri
pulante do vnpo1 nt1<'lona 1 ··Lages'", 
entrado em 21 ele julho d<' 1937. 

Alfandega. 8 de junho de 1938. 
:\ntonio <;omc"i Fortt', escrit1.lrario da 
cla&se .. E'". 

O. d.. C 11.) 104, lima caixa pesan
do bruto 154 quiloc:, contendo dois mo
torc& dlnamos - conJugados com 
gera~lores C'iétrico:,, . vindas pelo vapór 
mgle~, ·· il<.,nifac:c··. rntrado cm 25 de 
:1gosto d(• 1937 p~sanclo leg{\l 9{l qUi· 
los cons1guactc, R orctem 

acaba 
com as 

AllunclegH. 13 ele JUUho de 1!)38 

\ntonfo Goru""' .,.,..,.,_. """1i11.1rr-i.no 
\l • ~1:ts e· 1:.. •· 

coceirZJs 

Consultório: Rua Du4t1c dr Caxi.t~ 
504. - ne ·~ ,1.., 3 

ResideUCll\ RUA VISCONDE DE 
PELOTAS, 242 

-- .10>\0 Pf:~~óA -

Vtm.le-::;c um cofre Luzit .... nv" qua· 
si norn: urn pi~<'.l'PO C'li-t1ico muntadl1 
num mo\el de luxo. c:om :!7 eibc;o:c_ es .. 
colhido~, pre.stondo·se otimament!' p:1~ 
ra bar,.., ou l'.··1 ~::i. c·on1t.-rria.i: um,t Tl
lrola •·victo!"·· gabinêL1• hrm r:onser
nula com 41 discos ::;elecionado~: llm 
bonjo de rtnoma<lo ü1brk,1ntr·· onas 
l)al:111ças "E..,tr~1a·· 110\;1, pata 20 
l>.grs. e um tuno :1<' pe:.oi rlC' met.il 
Preços de aclmi1·~·I. Tr:n:ir rom Bcll 
i,nio \1'ecieiro::. í. f'r:i::1 ·o R• !o;;iu 11. 1> 
85 

ALUGA-SE - espaço;:;o 
"bungalow··, oitões line~, 
na Avenida Yasco ela GH• 
ma, n.0 798. A trnta1· na rua 
l\Iaciel Pinheiro, ;103. 

ALUGA· S'E 
O hbungalow" u.U 81 â. 'lrn.-...cssa elo.:; 

1 

Es~tactos .. no Mon. tevio. com a qua1to:·; .. 
sala, cozinha, :-.ant:nme11to. lavamte
ria. alpendre r. Jardim 

/\ '°"f"'!tfll' no. P•H Pr-·t·~ 4,7,,~vérlo 

4!,. ·- - - • - • 
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r 
FLAZA 

!Ili 
PLAZA 

Hoje ás 7 1/2 

Ili 

Propriedade de 11.-1 \l~EIILE• ' cI'• <'0 .'11, . l .,TIJ.f . horas 
A melhor sala, o melhor som, os melhores filmes 

GENY JUGO 
Domingo em 3 sessões ás 31/2, 61/2 e ás 81/2 hs. Ei.1: 

Mais uma das deliciosas creacões de O FAVORITO 
Joan Cra'\vford a estrela niais querida 
das constelações "metropolitanas" desta 
~ ..., .,-... -- - ,.,,...---~---.--~·~· vez seguida por 

dois astros de 
figuras tambem 

D.A 

RAI NHA 
de dest.aque nos UM F1fi;Ni1 ClNE 

cenários nor-1 
te - a m e r i c a n O s : Preços 2:i-;200 e 1 $1 oo ' 

Robert Montgome• • 
PLAZA 

ry e William Powell MATINÉE A'Sª41 1I-IORAS 

~A· ..'.,.1 u"1IEL~l"I \ /lmA·~ BEJAMINO e GiGLI 
lV o maior tsn,:,:r do r.n.u.ndo 

UM FILMI": DA METRO GOLD
WYN MAYER EXCLUSIVAMENTE 

~ NO. PL· A· ZA • 
~ P,R.E ÇO S : 
'. Matinée _·>!-9.1111$100 e 2$200 
~ Soirée- - - - - - 2$200 el$600 

El:).d: 

E'S A"MINHA FELICID AD E ... 
PREÇO UNICO 800 REIS 

S. ROSA 
Hoje ás 7 e meia horas MERLE OBERON- C'm 

Um filme da {;nited Artists. Preços 1$100-800 rs. 

~ ' ~ ,. • - ., ', ' ',, ~1tfiJ ' ' :~ .,,_ ; ,: . ' -e I N E .. -- R E p u B L I e A Domingo: 
. , ~ 

Amanhã - Duas sessões ás 6,15 e 8.15 da noite 

PAUL ROBESON, novamente na téla deste cinema em COR AÇõES DóCES 
IMPERADOR JONES 

NO MESMO PROGRAMA 

O FANTASMA VINGAD OR 
- - - 5 ' SERIE --

PREÇOS : - 1$100 e 600 réis 

SECÇÃO LIVRE 
RITA SERGIO DAUTO 

~ 
Sétimo dia 

Pedro Sendo Dauto, aiucla compungido com o falecimento de 
'"ª inesquecível espôsa, RITA SERGIO DAUTO, convidu os seus 
purent.e~ e amigo~ para as::ii~tircm a mi $sa de 7 .º dia, que maneia ce
lt>hrar na igreja de N_ S . do Rosario, ás 6 hora~, no dia 18 <lo cor .. 
n·nte, (sábado ) . 

Antecipa<lamente asrradt:>ce a todos que comparecerem a êRse 
úlo de piedade cristã 

. . ~ . '·. ' ... ·:;, :" . . (' 

DIRETORIA GERAL DE SAODE POBLICA 
lnspetoría de Generos Alimenticios e P. Sanitaria 

das Habitações 
AVISO 

A Inspetoria <1e- GenPros A liuwnlicin~ e Policia Sani-
1:tria cb,; llahitatões, en1··1rcce aos rr<Juerrntrs, que ,h+xura1·l fknr 
•· queci.cias nesta Reparti(:-10 su3s peli('<Jcs clírigid:1s ú Prel1~1tnr:1, 
para vire1n proturar os refrridos ducumenlos, que de ha nutilo 
re,·elwrPm os respectivos desp:n·hos. 

A seguir: 

CADtTE DO AR - NOVA AURORA - A CASA DE ROTSCHILD 

CENTRO PROLETARIO "AL. 
BERTO DE BRITO" 

Convocação de Assembléa 
Geral 

CONVITE 

De ordem do sr. presidente do Con
sélho Deliberativo. sr. Oscar Pereira de 
Som:a. são convidados todos os ,soeios 
pertencentes ao quadro efetivo e que 
se encontrem no gôso de seus direitos. 
no sentido de comparecerem á séde so
cial á avenida Carneiro da Cunha. n.() 
95 <Torrelandla l, no próxhno domtngü 
ás 19 hüras, a fim de ser procedida. a 
eleição para 1:1 formação dos novos 
Consêlho3 que têm de regêr os de~ti· 
nos sociats désta agremiação. 

João PesF-ôa, 16 de junho cte 1938. 

José Honorato da Silva, 1.0 secretário 

Aliança Protelaria Benefi
cente "Elisio de Sousa" 

CONVITE 

De crdem do presidente da direto
ria. desta associação, convido a todos 
os socios quites para a sessão de As
s('mbléia Geral extraordinãrla que te
rá legar no próximo domingo (19) 
em sua séde é. avenida Benjnmln 
Constant, n.0 117, afim de ser apro
vada a reforma. dos Estatutos. 

João P essôa, 14 de Junho de 1938. 
Euclides Carvalho, l.º secretário. 

ESCRITO R IO DE 
CONTABILIDADE 

Diretor - JOBEL TINOCO 
Perito-Contador - JOSE' VIEIRA DE !Hl\1,0 
Contador - IIIPOLITO RIREIRO FREIRE 
Professor - l\tR. ROBERT H. VANCE 

Serviços de escritas avulsas, contratos. dlstratos, registros de firmas 
e Uvros comercia1s, pericias e balanços. Retificação, verificação, 

abertura e encerramento de escritas, etc. 

TRADUÇAO E REDAÇAO DE CORRESPONDENCIA EM INGLl".S 

Preços modicos e especiais para os servi('os de g,·ande vulto 

RIGOROSA OBSERVANCIA DAS LEIS EM VIGOR 

ATENDE-SE A CHAMADOS PARA O INTERIOR DO ESTADO 

LECIONAM-SE INGLES E CONTABILIDADE 

E,cpedien l-c - 8 ás 11 e 13 ás 16 

Rua Barão do Triunfo n.° 270 - l.º andar 
JOAO PESSOA 

1 

1 

DIRETORIA GERAL DE SAODE PúBLICA 
lnspetoría da Alimentação e Policia Sanitaria 

AVISO 
Fkmn ronvidadns a romp:ncrer :1 rsh In~prloria, tnrl~1~ 

n~ Pt'~~r,o.ir. IJllf' lidam rom ~rnrros :1litnPnlicio~. :i fim rl<> sr 111uni~ 
1cm dns 1·arlf•ir:-is _de ~.11·1dr. soh J)f'~la dl~ 11111lta e licarem i1n1ws,;i
li1l1Lu1as do C.\t'l"CH'IO <l1.: !i.Ui.lS prol1sslll•L 

A ROSA BRANCA J 
Convida seus fregunes em atruo l A G U A f I G A R O 

para saldoren, ,una contas at<! o dia Tlnre em preto e castanho. Res'fste ªº' tianhN 
30 do rorren.te, pa~ando dest.n. ctnta, 1 r 
OPrllo ehamactoS nomlnain,on!A! por quentes, friOII e de ffl&r, 

este Jornal. • ~ =-===,.,-===.,.,===-=-=-=-====-=-==-=======-=---
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COLUMBIA 

/ 
/ 

PICTURES orgulhosamente apresenta, mais uma vez, para encantamenfo de todos os sentidos ! , . , 

' &
1 

GRACE 
Um rouxinol amoroso que desafía 

' o R E 1 SE 

MOORE I \ 

<,I; ''f l }f 

a voz altisonante dos clarins ! ·~ 
i" DIVERTE! \. 

(THE KING STEPS OUT) 

FRANCHOT TONE - WALTER CONNOLLY 

\ \ 

\ ·. \ 
' \ 

1 

A "diva excelsa", esquecendo as operas por um 

momento, interpretando as mais lindas valsas vie

nenses - valsas com música de FRITZ KRIESLEN. ~ , ...... ~ .. 

DOMINGO SOMENTE ~ 
-, 

\ 

REX, 
- -no--

IMPORTANTE - No mesmo programa a 20 TH CENTURY FOX apresental'á A COROAÇÃO 
DO REI JORGE VI - reportagem detalhada totalmente colorida, em 3 partes !. .. 

... 

-- Dia 26 - o romance que imortalizou a ternura l l l --1.,. - -~ ,.-"~ SETIMO \ 
SIMONE SIMON - JAMES STEWART - 20th Century Fox - - fflh CENTURY FOX --

Sábado no REX - Na "Matinée" Colegial" 
... ~. Ut.&JIIJ" .. -'Ull:.llllf ... 

E X Na proxima quarta-feira, 22, no REX, na 
EM HOMENAGEM A'S DISTINTAS COLEGIAIS E 

NORMALISTAS DA CIDADE ! 

R • • "Sessão das Moças" ! 

LIBERTA-TE MULHER! 
ESTRELANDO 

KATHE RINE HEPBURN 

HE RBERT MARSHALL 

O CINEMA DE T ODA A CIDADE CHIQUE 

HOJE - Soirée ás 7 ,30 

Apresentação do filme que despertou a atenção de 
todos os "fans" ! 

MARIA HELENA - FLOR DE FôGO ! 

Com Carmen Guerrero - Martinez Casado 
Complem ento : - CASADA, El\IFIM - desenho , 

Este filme é propr10 para todas as idades , 

UMA JOVEM QUE FOGE DE UM CASAMENTO .. E UM 

HOMEM QUE FOGE DE TODAS AS MULHERES ! 

O HOMEM QUE EU QUERO! 
-com-

DOrÍS Nolan - Michael Whalen ' 

Uma comedia romantica irresistivel da 
NOVA UNIVERSAL 

AS, M, - A MULHER HOMENAGEM DE CUPIDO NA SUA MAIOR TRAVESSURA ! 

QUEM BEM AMA ... CASTIGA!$,. 
Um filme adoravel de LORETTA YOUNG - TYRONE POWEL - DON AMECHE 

\ .. 

20 TH CENTURY FOX -:- DIA 29 -:- REX 

FELIPÉA HOJE ás 7,15 horas 
DEFINITIVAMENTE 

O filme que todos aguardam com justificado interesse ! 

JAGUARI BE 

O MEDICO E O MONSTRO! 
Soirée ás 7,15 

.rlfllll!",\ GENE AUTRY 
· A maior criação de FREDRIC MARCH 

Com MYRIAM HOPKINS e ROSE HOBART 
UMA PRODUÇÃO " PARAMOUNT" 

NOTA - Este filme é improprio para menores até 18 anos. (C. C. C,) 

HOJE - NO "FELIPtA" - NA "SESSÃO DAS NORMALISTAS" 

O SEGRtDO MAGNIFICO 

- . 1. 

O BOIADEIRO TROVADOR -
Juntamente a s.• série de 

O CAVALEIRO FANTASMA 
com BUCK JONES - UNIVERSAL 

PREÇO $500 GLORIA STUART 
l 

Próprio para todas as idades - Nota da C. C. C. ._._ 

CINE s. PEDRO 
A CAS A DOS G RANDES ROMANCES DA TELA 

"Sessão das Moças" 
NO PALCO - As desped idas do Prof . R emus apresen ta ndo a linda peça. 

O REI DOS PRESIDIO$ 
NA TtLA: 

Karen Morley - Rohert Baldwyn 

AQUELA DAMA LONDRINA 
UM DRAMA DA " P ARAMOUNT " 

• .,1 

O professor REMUS oferece ás senhoritas uma pequena lembrança. 

P l'eÇ-Os: - Senhoritas 600 réis - Cavalheiros 1$000 

Amanhã_ 3 .ª sérli> de O CAVALEIRO F ANTASMA - J unt. O DEDO 
ACUSA~!; com Marsha Hunt. 

Domtnro - Kat.herine Hepburn - LI BERTA-TE M ULHER! 

INl'IIAQUECEU-SE? • 
Ainda tom te,so, dôr n .. 

IOIIH • no peito? 
Use o ,a•tlll•roao tonico 

VIIHO GBEOSOUDO 

' 

,aÂÕ OÍhsÍtva· s,t,ô«a 
f11pr~1dt n• • · 
C.HICI Ili .. ,.it1 1 

coavtltKtflfll 
TOMICO SOBIJANI 

MIS PULMÕES 

CABELOS BRANCOS 
Evttam-se e desaparecetft com 

"LOÇAO JUVENIL" 
oaaaa como 10Çto, n10 e untura , 

DepOillto: Farmilc!a MINERVA 
Rut. ela Republica - João Pes

DROOARIA PASTB'UR 
Rut. Maciel Pinheiro n .• 818 e "Moda 

Intantu ... 
Preço: - HIIIMI, 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

Solrée ás 7,15 

CAMARADA AMBICIOSO \ \ 
Com ED. E . HORTON \ ' '4. 

AMANHA: 

Atraente sessão da Alegria sexta- feira. Preço unico 600 réis - O serví,;o 
de uma crbntnosa vingança! Karen Morlcy em Aquéla. dama londrina 

S ABADO ! S UCESSO 1 - A M O R E S D E O p E R 1: T A 

Segunda-feira! 20 do més - Aguardem! Vai sêr a maior sessão dns 

Moças - K a t11er!ne Hepbum em - LIBERTA-TE nrm mm 
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'N ~,-~, EG~~ÃO ·~ ~ ... · COMERCIO 
~--- - - - -- --- - _ _.. 

B A J fLU G 0- lÍ E S-- l g • n li LLOYD BRASILEIRO 
Praça Antenõr Navarro n," 31 

J'\ 

Fone 1-4-4-3 '.(P.ATIUMONIO NACIONAL);· (i erreo) 
,,.. --.-----.~----- ----· -------------·---------
;:,"11 u-·~ 

PAR~ O NORT8 ,- 1 P~ºR 'A O SUL 
~;1.- Linha ti,1J1(•1s Jjdé111 

Lmha 1\1:máos - llucnos Ain•s 
'/t ~, 1 "MANA0S" 

tCar2uf' iro1 
1~QAMPOS SALES'' 

Li11ha Bl'h·111 - S. Francisco 

Espnndo rn, 1lin 21 ele .11111!11) ,11ra rn, 1111' 
lno dia paro Nntal. Fortale1.:1, '1'111111,1 :,, Luit 

Liuh:ci Ed~l'I - S. P111ndsro I LO 203 tons. de deolocameotol "RODRIGUES ALVES" 
a Belém. 

. O "Lüll)lr. JlRJ\1' 11 ,Ef/10" J,:• lTM Sf,;!l
VTÇO OE U'J'fl,l!),\!)t; PUflLW~ E JJI!: [N'!Jo:
l'tESRE_l'll\'JJO!ll\L, 

"SINTAREM" 
E51H'rallo no dh1 21 r!c JlllllW. , uira nn 

mesmo dia. para Reclfe, Muf'e16, Bota., Rio ele 
Janeiro, Snn~os, PBranuguá, Antonina, s . 
Frnutlstv, .Monttvtcle-o e Buenos Al.rcs. 

(,1. t:100 (on-.. de <.kslo('amcuto) 

< 1 r, OJ :: i1J11g dt' des locamEo tol 
l•::.-1,C'ra.dn llO tH'1 17 cl~ 1U11l10

4

:,~1rn, !l0 •11e 

1110 u1:.-1 Jnr~ Na_t,,J l•'orlalez~. s Lulz e Ee!"-111 

Y ,pcra<lo no ,11:1 17 ele jm1JH). sr11rá no llH"'· 
1110 111;1 p:-1.rn H('r'Jl<., i\13CC'IÚ. Bala, VHúri..-1, Rio 
ih· ,Tíl11''ffO. Sa111t.1s, l':,nmai;uD:, Anlomna e S 

t•'r;1ur1:-r·11 

\ 
Af'!E"l~An: ,'1Vl8/\M.OS 60f1 SH!l O T.(11))1" Jll,M,JLf•:mo B DA N/\Ç~O 

PASSAGEIROS QUE SOMENTE PQUEHl\Q PARA SERVIH A NJ\ÇAO". 
WQUERm PASSAdENS APREO!lNTANUO 
O A,...-...i3TADO UE VACINIWAO. 

Acceit111111t1 cu«~• pua u ddad!; ,;rvi~ •ela lêde Viaçã1 Min;;;;- c~abord; @!li hera do• Rei,. ___ -·--

~ CDMPANII.IA.-~AR~;~~~G~~NSE LLOYD NACIDN_ÃL_ s. Ã.- -- st-DE- RIO DE JANEIRO 
1• Linha regular d4' vaporo r;nlre Cab1idêlo 
f.: '\ . \ r Porto l\lt'gr,. 
\:í _ ,. ~ '- ,CARGUEIROS RAPWU8 

t'AHGUl;;IRO ''r1JJ;\(l 1'' E&prr.:ido elo n1l. deverá. rm 111,~so 
porto no prô~uno rll:1 W u L'argueiro t'lBt\Ul i\pó:s u ll{'CC:»!Hl;, dcmurc!'. 
~airs par,, Mt•tflu. 

·. \ ( J\l{GI [JRI> " ( ' '\,l:\S" T•:.1i1·rndn rJr1 11011, rlr"'\·pri, 1·llrgar 
em nus;:;o portC.1 110 1>10: mio <ha J~ r, c:in.:11r11ri (';~ ,1,1, /\no~ ;1 ntccr 
sanre ll.emuru, ::ulrtt varu H('c;1Ie, M...1Lclü, 1Uu, t;a1Jl<Jo, lUo urund,·, l'elu~ 
tas -e PorLo A~grc. 

( 't\.RG(ti ,JS:O "f)Lli\l'.\" - · 10:~1w1,1(lo cio ,111 1lnr-l~ chi:·g9r e111 
tto3SO t.Jortu no pro;;lrn11 rll;1 :.!l o(' Hpur1rn 011.Ptl<"I l\µó:. a llS:-LCNurJa 
demora, ~liil'S. ·p9,r~ Hu1ul, Ceara, T11Lu1:, e Ar~le Urn11ca , 

0i\ 1t A,:ent~s - LISBOA & CIA, 
Uua llariio da PuijtJagem n." 1:1 - 'l'd<'f•,nc n,0 230 

~EJ:tVH.;n f\li'q,fl.íl ll) l'l•J.,(t r;Qy,.;RNO l}fl f, ,Tfl)lll f::'A..!1~ (l '('Rl~ 
!A..'fl11:,/lllJ C\H)l)l•,HN•> IJ:'\~' l Y)I:;'I',:!\:~ ~Ll~,Ojt\t>t t; l\l.t~fl\.11:1 

Vüraal<·" l 1·; il;1n11•nL•J q ;, dr/!'n[P; piJd"J'a<J r:fc'r «eon1. 
p:rnl,:,d,,s fHH ' t:,•1 1 111n{i,·,, ;1 ,:~j: .J eul e. 

_ !11!:BVl~!,_Al'~O t'l!L08 ~~~ .. ºARAS" J;NTRE CABEDELLO ,: J'ORTO ALEGRE 

r A s a A o l'J I R o ll " N O R T E '! PASSAGEIROS ":SUL" 

CARGlURO "ARASSl • PAQ'LEIE "A!UlDlllo " - Es• 
(AJl(;tJt:IIHl "l\lt,\T,\ '111.\"-Es• 

per illn lll' i\ntoai.J.w e c~calas no dia 
radn de Antou.llM (' e;;cala:; no dia ~2 pcradu Uc :Porto Ah'~rc e e:.-ci.\Ja;, llO 1 

:!'.! do corrrntc, ~ainclo 110 mc!:imo cHa 
do cunrntf.' .sa.U1tlo no nieMuo din dia 22 do cc,rrrntc ~,.umlt..J no uH:::i.mo 

para Nntril, l\lat:JU, Arut9t1, PorlalP-- dia p:na Recife, M,1ccio, Bam., ViLó· 
pn.ra N:HaL Ar1::1a Bn.mra Fort.al~ii.l, 

S Luir. e Belem, para onde recebe 
za C·1u11.1c1m e Tu{o111 trnr,.1 oucte re- rw n10. Santos, ruo Grande, Pelo· 

ta~ r Porto Alegre para onde rrcc11c. carga 

'"" . ~··~·"· 1 

"Aras" 

ENTRF. PORTO E CI\BEDf.LO 

rROXI~l/\S S,\ll)AS 

1 

ALUGAM0 SE FOGOS ADRIANINOS 
flH a~ l'êl.·.n:; 110\ i.l S ('Oltl úti.Im:1.s; Ol"!_h 

m"Uaç.ue~. ,oltur livres. ell' rtr 
Ver e trat~r u Av I:;pJtncto Pr:...:..ua

1 

~,-. -~ --!ll!i ~~ -Ã__~ ~~ (!fj! 1' B6:J 

SEVERINO CORDEIRO . ' GRIÃSDE--CACHÕRRO·

os MELHORES ENTRE os MELHORES 

A l) V O e; A P O 

Jn,í!;i c:111~11~ ,·i, ·is, comeJ"Ciú~ "' nimi11ais nesla 
l.'t1f1if :1f e 110 i11tc1ior do J,;stlldO 

He ide:ncia: Avenida Tiradentes, 266 
João Pcssôa 

LOBO A. VHDl 
,.tNDE-SE • !VUJ CIU,UI OE 

eA<:.HORRO-LOBO. COI\T ono O!AS 
rn: NASCI1'rJ:NTO ,. 'l'RATAR A' 
RU/1. SILVA JAROIU 606. 

ARTE CULINARIA 
Maria flas Dõrcs Tavares. atendendo 

" d[vercos pcdldoo, comunica . que a
brlrà um curso completo de fômo, fo• 
gâo, cosi11ha attJstlca e decoração. a 
começar no dia 16 de Junho. 

GR/\NLJIE bSTOQUE DOS l'/\MOSOS Por.os ,\Ultl ,\NiNOS, l'RlN 
CIP/\LMl!:NTE CAR.J\DUflAS. RODJNH.f\i;'. FOGUETES !\DR.TANl
t,QS E l·'OUOS DE JARDIM , /\PROPRÍADOS PARA CRIANÇJ\ô. 

,\OQUJnMr 1,oGOS ,\llRIANINOS. l',\I(.\ SAO 
JO&O E 8/\0 rEDRO, rELOS i'IIEJ,IIOHES l'Jt..:«;o~ 

F' PEIXOTO & IRMÃO 
lWA CAitlJObO VIEIIL\, IU4 " 

Informa~ões: Avenida Jcllo Macha-
do, 23~. _ ·~=======================~ 
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