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A PERMANENCIA DO INTER- NOT DB 
VENTOR ARGEMIRO DE FI- P~ ... ! ~Idas' º 

REASSUMIU A PASTA DA JUSTIÇA O 
MINISTRO FRANasco DE CAMPOS 

GUEIR./":,,00 NA CAPIT ... ,T DA :~n::r::... ';~ªloli~.l'e r.~ 
.l', ~ neln>, esteve ~~m i,o,n o Chefe do 

aavemo o dr "* 111p1no1a 

da ~l1erra. Marin.ha. Edue1u;ã:o e 
Saudou O titular efetivo OI \·iacão, . respertÍ\'amente, gen~-

• _ 1 ai Eurtl'o Ga~J a1· Dutra. almt· 

R E P ú B LI e A º INTERVENTOR FE-
DERAL NA PARAIBA 

O CHEFE DO GOJIRNO PI• CONFER:gNCIOU C O M 
RAIBANO SERA' RECEBIDO OS l\lINISTROS DA FA-
HOJE PELO PRESIDENTE\ ZENDA E DO TRA. 
- GETOLIO Hll&AS BALDO 

RIO, 28 (A UNIÃO) 
RIO, 28 (A UNIÃO) O interventor paraibano 

.\manhã, á tarde, o inter. conferenciou ontem com os 
\'entor Argemiro de Figuei. ministros Art;uã;i111~, da 
rêdo será recebido pelo Fazenda, e Valde Fal
prcsiden te Getúlio Vargas, cão, do Trabalho, acertan. 
conferenciando com s. exc. do com aqueles titulares 
sôbrc problemas da maior medidas de interesse para 
importanria para o Estado a vida administrativa da 
que dirige. 1 Paraíba. 

UI A l.,..TAIEI Dl 
A&E- \UIIHAL SO· 

1ft 0$ H,CAIIIOS 
N IECIFE 

111111stro interino sr, Negrao Irante Guilhem, Gust lVO Caplln•-
Llma ma e general Memlonca Lima, 

JO, 2M tA U.')Ã()) - Reves
tiu-se de •olenidade a posse, 
hoje, do minh=tro J.~randRco dl' 
Campos na pa t:, <la J u liça. a
pós vlirioR dia~ de ctu~encia, pa
ra realiiar uma e~taçào de !'{•

pouso em Délo Horizonte. 
Compareceram ao gabinéte do 

ministro da Justiça os titulares 

irter, entore~ L-.lndt• lfo Alves e 

1 
Heronides Carrnlho. genernl Al
mfrio de Moura. inwpetor do 1.0 

Grupo dr· Regiões ~filitares, al-
tas autoricta<1~"' l Í\'Ís. jornal'.Rta~ 
s funcionário!-. 110 MiniRtério. 

Saudou o titular t feti\o o ~r. 
~egrão Lima. que \'Ínha de~m
penhanrJo as funç(l,()s <lf' ministro 
interino. 

OS ACADEMICOS E OS 
QUADROS DA RESERVA 

(Eapeclal para A UNIAO, lf,\RIO TR,\V,\SSOS 
• i Tenente Coronel do Exército1 RIO, 21 (A. .1 - Grande n._ro 

de ....., ..aa oapllal 1111- _,. 
reportase• .. ..&pnela Naelonal IÕ• A nova ler de, ensmo militar e o ... oo: de Jon,iacõ.o do oficial de reaen.ta 
bre oa ........... do Recife. novo regulamento para os aos da formação dos o/1c1au da attua. 

Setrllllde a. 8lellll& repor&apm bá Centros de Preparacão de O- Com isso ~ Jofa de duvida que um 
nos arndci*a da capital pernambu- /ICUlts ct.a J(e3eTL"<l tornam novo sopro de anunacão dn•!rá. ae-

UI& eena • ...,enta mil mocambos oportuno relembrar o.s ,,~eres da mo- r111car-se no recrutamento do& qua- *'° _.._ de aeôrdo eom ~ cidade académica quanto a Jua Qui- ctros de 0J1ciais de reserva nunca .,u-
............... pele primo do sr. tacão com o serviço militar. J1ciente1.~!nte numeroso.,. 

PELA O R GANI Z A Ç A O D O " IN s ,\plftenon ..... le.J. O novo te:cto daquéla lei con/inna I Es •: Jato precisa ur _pro/undammte . , • -------------- ~~:s. o~:is:,.a,3~~~:~. di: t:::w:n~t ~:~;:~~!~ª~,,i:x;gi~~a s!~~~:~a ~:= 
T R A P U Z I D A pf;::»nados, m estUdar.tes das acade- nerosa e instruida não ~aua de Uffl4 

CON ERVAS E Doa:s'' 
• mias superiores ,:. de môdo geral. os l mu1c1a. Paro um . .?Itrc,to 1110derno, 

TITUTO li S e.stuciante., do ensino secundaria, que não bastam reservutas de Ir.leira 7Jl1r 

r- a.evem encanunhar-se para o o/feia.- enqucut.ramento-quactros de gra.d.ua· 
_,. . = .. lllre• JIOSSt1am O., certi/iCadOS d.a 5'. Série. l!SO que f! ,ndl!pe11.SUV<l pr<Vtr O lf'll 

aumento de seus custos nos pafses de 1111 fl N da Justigl la'3n~ec~:'7/·co11vocacâo pode. qual- ~~;rc~rd"j~rº!e ''~n~~~~~~· !g~n= 

Fala-nos, sollrt • molllli• 
toso assunto, • • •· 
cios da grande flnll li• 
ves, Campos & CiL, • 

Perna...._ 

origem. Junte•M" a tudo bi.to :'I eleva• BIO, U ,._ .) - OI jornais dl\'IIJ.. quer alutado que possua os reqw- e equipado á moderna, i11clu.sive JJOT
cao dos rn!tes e terll. o Jornalista que PI!'=• ba•er _.o tradaddo Sitos acima optar por qualquer dos que_ di,~ de reserva.s. 
me qulZ ou$ a canmcla de um orglo .... • a emrevllta eoncedlda cursos ,te formação tte o/1ciall dt re- Si bem '{Ut! a producão c•1 resuvu-
cle deffsa e tortaleelmento daa nG1BD.S "'8 ..._._. e......, lo,:o .serva. tas de file1ra attn1a. no meomento, •• 
atlvtdlldt!i., para e\'ltàr a ,;ttu~ de a,-•~...!!.,....... Nno e pu- o novo repulr.mento pa,a os Om. - t.sJatona amplitude, o mesmo não 

.t'=i ':a Q~l!:cq~~ a! =;: .,;;:z;:;:.:.,. *.;.~~; !"~a~e ::i,~;;:~.,~•,,.OJ~c•-::;.,:: :~: :;;:::e~:.~:::." J:."' ;:,:::,r~~.:.;:: 
noega 'Producio. como se tem demons.. .... redme". po,tlÇÕf!I ma1a ou mno. ttQNlr&a&, re- d•dos pelas autt.rulades militara tt ds6 
trado clarimea.te, ,'Cm detalhes lrres- .O ,.._ espàabtal vu lon1a a- ollltda outras 01•• o tempo havia tor- sacnfíctoa oon •.'fftid.01 pelos pe J1áO 
pondiVPls. preela,eio. ... Jui ... .,..,..ao si•re nado cad1'CCIS e CUSffMlh.a, tanto dtvam re,trmgir ,u,a. prepa~addo para 

o&spõe dr muitrw. operários a sua • .....,.. .JrfoYO ........... quaato JIOlll~l. os metodo.! e JJroces- a guerra ao s,mple~ mane,o da, ar-o . ,O''IM.ENTO puticlo de lndus- fibrlca? 1------- ma, 
t1T1is i>ernn.mbwa..nos no sen- - o numero, nn presc,nte época, é BOM E D E GRAÇA E' que, dada a complt.Iidade da& u .. o de sf'r criado o Inst.ilultl de tre,,,,ento.s, quantidade que duplica- mocternas instituu;oes e /(J("'"ffl.tl,ÇÓ 

d~ Consf't'va~ e D()('rs. obteve ~ apoio rá rlentro de ponco temoo com o de.. mmtares, os !/etivos de graduado, e 
ouas1 unanime de todOs os fabric~nte'5 ~envolvin1ento du frutlculturs na Pa- 0Jtc1ais de reserva dtvem s~ pratt-

~~ ~~a~;~~iº~º~0:~l~1t J~ru':~~j:~: ::::m~r~maePC::~~~·1':::· :u::a:e:~ cconrnnle«do da Diretoria O.al de Saúde Püblica divulgado 11eto Depar- ca;.e~;~~t,'li;!it~:~:Preender a tenct.m-
vidacles, com:- vPm acontecendo com M'agaJhies, r;'!speutivamente, seus dig- ta.,nento de EstQ.tú liOo e Publicidade, c;a para o aumento progressn,o dD 
os dC'mni., 1noclutorcs que se achllm no.~ interventores, estio prestando ao 1~umero e da qualidade dos re.serví&-
com o~ seus' institutos organizados, CO· cultivo ctas terras uma aU"nção mere- A CAMPANHA • de combate á ser empregado impunemente na ui- tas de Jileira, •!m consequencia dA:, 
me e., ele cn11 cact\u. açucar e mate. ced.ora dos maiores encomlos. A ela.ri- monalldade, ' tamWm ... ança. notural desdobramento dos e/diva, 
,..uj3.1; 1·antr:r,i. n. uor f1cs 1•sufruidas. vldencia e amór ;.o trabalho do a,uat eampanb& em faftr do eD\- Para que .1eja am ueedaneo utiliza- dLJ tempo de pa: e ua.s previsões JJll"C 
estão inspiran:1o a craanlzação de ou- ,ecreU.rlc, de. 1 ... griouU.ura do ~mo preco do leite :materna. vel. 0 leite de vaca deTe IOfftl' ª ma- e, ordem de ba:a.lha e1n ca,o ô•• r,uff"-
tro. . 11os mrffllo~ moldes e propósitos. paraibano, JA C"stão dando os resulta- hte é am doll eerloa &l'flllllentoa ... nlpalaçio técnica. que O ha de aproxi- ra. E . do meuno_ modo. JCJCUmente 
em bencUcio não 6Ó do <lesenvohi· dos qu.! se e,spemvnm em vA.rtoa tre- ra qae • conalp lalur a ire.aen- mar llo leite de mulher· compreen11.•.?l a necen~tlade de wn. 

:~;~_t°o~:~~~mt~~!~~~-,.'llas, ttLm- ~~~1~a::s~1:~o~es ~~ rriJ~. Q J ªA d:.=' =.::-:O,!'!°.:..:'~ rr!'':n::e~ri~ ~~~-=~~~/~ ::: ~~:;ico cr:,.s;::J~a:'ri~ti
8:~~e r:':: 

Gui:100 pelos m~ desejos, os lodo& os anos, tmportamos alguns ml- 1 erlaa'8 6 de ui llpdflCAQio lllle aó drm alterar ou contaminar· ,,as dt! fileira, ~m constante craci-
fabricantes de conservas e dóces do !'.tare• de abacaxis, allú, excelent.e&, póde - _U..,. li. la da vlsQan· No en&anlo, nio deixa de ser um mento. 
JUo Grande do Sul. Santa Catarina pelo tama.nho, sabõr e perfume, aen~ ela atln de técnleo, o lllé4leo. aHmento de primeira grandeza. Ape- Ao passo que o recrutamento ,1, re-
~:io Paulo. Estado do Rio, Distrito Pe- do que a sarrn próxima. estou bem 81 o leite mate.- ,na u ...,......,. nas, por aer tio bom melo para 05 mi- ,erouta.s cte Jileira e praticamnte 
dcral. PPrnambuco. P&n.lba e Pará, mfonnado, vai exceder a. espectatlva de ter a e_........, ...,utea eom crobloa, merece a maiorM atençõPS ccmpúlsoria, o dos quadros, J>Or sua. 
trabalham, com armao, no sentido de de 1nutta gent•. Tratanao de proclu- qae o orca-.. a nata"'"" para o er de - parte prOJITl<l natureza, ,,artteuldrmCllte o 
ser óccretada pelo IR!ld• presidente çAo de frutas, o nouo lutlllúe a.Wm' h__,.o, - - uta, lado, a re- A fel'Yllra, que • am âto de d•lêsa, 110, quadro., de oµciau, dO)•mde de 
Getúlio Vorgas a e~ da mstltw- de f1.vorecer c,s plantadores, pm· .noe lennola de aer ..._ o le 111&1• *"· '· ao mesmo tempo, a oportunidade etrcun,tancias dtver,u, mchui:1'e a.te 
cão que e tll. motivando estas linhas permitir maio\· volwne de produção, pi. aplleatio, para que per.a parle ele 1uas vilami- certo ponto, a aspirações de mando, o 
e a respeito <la qual o conselheiro trari aumento de Ollf!rlirlos e melho- l Ainda mala: o mala barato o mala nas. . aosto de mnloro, responsabllidalla, 
lfoão Maria de ~rda acaba de 11& de dlirbl.s, certos como estamos I sepro. ' Elll tudo e por tudo, o leite, matemo vol,mtanam.cmt'! ,nani/estadas. 

r::on.,ó>>to de Comercio Bxtertor. rere- nlNIWae, fel dallenM para e -r- Em nenhuma época, o ..,r humano militar dos cldad4ru melllor m,m,f-
,,render n atenção dl! RWI pares, nn 'dessa nece"61dade, pelo encareclmen- o leite de - - pralmente o lhe é saperlor. 1"ue outro /4to; que de/tne o ,te,,er 

:~ºc~e:"ci~''k~J:"it=I~~'!: <Condlle na 7.• PC.l ro e .... ....,_ - 18 o Cnllalbe, = ~'° .. : :.;:.r•r do que º°" ~ ... d~
0
~,=~tvq~! •;i:•~-=: 

~":'.,,.~_nhélo daquél .. produtor,s na- IA COLftlD ,l Al:lfl'll:r~.l DE BOlf .li I_ O leite de malher defe.,.e a crian- a constnur o, quadros civu de !IG(ldo, ,1 UI\A UU, 1·.-a\JI ALI ta de lnfeeg6es reforçando aa defeau isto e, o, poatos d• direção 1111a ffl-
Ontem. tendo um do. n05305 com- 11,ue pa-ram. ao recemn&Mldo duran- venas attvttfatUs Nvis. A torma,;õo 

::~=~~J:!:. ~~.:'e'l"=~ r,~ V.l '41:.l 71:111\.l S10 ltAF .l ~1'' ie.;. ~ ......_ ......... G m,- (Concltle na 2.• PS,) 
hl Campos da conceiWIII& firma N,- ~ 11A l"~A A.C - ler llflelta. urampo aa parallaia 
... e moos & Cla. e a qurm se deve Na ··- 11o ...... ~- _,_ lnfanW. 0 dia lle 111t• 10 Trllllnll 

•Preciarnl série de ed'clti:oa em pról _,.. ~- .ti enio ais- l'úla por ,ue a 
daque1a Idéia procuNla óuv1-1o 11111re ...-. .-..- _.._ ... --- , .. __ - prol 11o - do 1e11e de Stgur11ç1 Nacltnll o~~- 1111B i..-- - l8 ~·.:.:::.:~:- - --= =-~.::-~-= == RIO, 28 1,\, N.l - Na se""1io do 
•nconma O trabalho - Jll'61 do-., D.a& a .......... .._ bdclalh• .-. - d-.W eada ,... TrlbW)lll de Segurança f6rnm _,,_ 
&alo de ('- ., Dlees, que t.em .,_ • ......._ da ~ ......,._ mPler, dos, hoje os proceosos e,n que estão 
~~": doa mala entllllaat.u eo- .._._te de •• Pld ·..,. ,... ~ bdenenta Ar- o=..! ~:U :.:::i., "':.,Ju:.,~ envolvldos • general Castro Junior, o 

-PellzmertlealdMaeatAmarchan- ~-ç·,-.. ~ ...... .:.....• :,.a:. ..... .....:.::.: fennelra - oada maalclplo, a fim coronel Euclides Plguelrtdo, o e>:-BO-
do para n lll eretl= e ou\ra cou- ·- .-- - de..,..._ ..... - - ollllàda de ~ pelo lnlerlar .. Bsledo vernador PIOres da Cunha e ex-te-
aa nlo ae podia .. • 11..ia que a ..... ~_.a..!!=-. .! ,..z_ - • ..... ........ .. ..i....... e a euelenela .. bôa een- nen~ Severo Jl'ournler. 
ine ma ae enqlllldra~taa do -- Ma •--.. ia. llafalll• ll'le ., •• ,.,..._. __ 
prealdente O,,.t6Jlo V tio vl,ra- Sio •. • ......,_ .,..... __ ....,-.-.:;;.. ...... la.......;; o ~ 994 • .........,. 

:n~preoc_.to od-nvolvl· •._,_.r;
1
:•-- ... --.!:'.~~ ........ --.-we1.·.=-..-=- FALECEU 

n-OCOIICllnlcodoPl(I. .-... -~-:-:. ...__ ----- ---ao-baCell.a--
- ~q\'"'..:,,rtiu6ei:,=-,at ...., ...,.. WM ........._, - .....,_......., lldade lnfanUI na l'aplla I fllcttllltui N T-

~tb~~WFm;.~ =-~cd.!.P-~= O AGRADECIMENTO ÁS A- -, = de 11e eVit.K. a c;on'1nilaç6o de ......__ ..._ ...,..._ • --

R)O, 28 tA. N.) - Pelecfll onllem. 
r.esta capital a vlscond.... de 'Qr,a
nay, cujo enterramento ~ 
hoje cóm grande •COll'4>Ulltllmm ~ ==~.: :U:.=f!4i fit/ ÇÕ E a4r.rL- MERICANAS 

""""lntens-Ja p.._uiu .,.._, .............. .. 
1114 wialutadoeo!n .................... .......... 

~ Jlllo 16 snni hC ..... ,.== :::: :::::.. =---
flllbude--......... ~ 
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-~~:.;-:;;;--=-:=..;:-:;..;;;-=--;..;;;;;..;;;=.;;;;;,;;;;;;,.;;;.;;;;;;;;;;.. 1 OS ACADEMICOS-E OS 
QUADROS DA RESERVA 

(Conclt18IO da 1.• pg .) PUREZA ! SABOR ! QUALIDADE 
,, dos quadros de reverva não visa ou

tra cousa que dar aentldo militar a 
es. •J natural pendor para o mando 
dos que se revelam aptos ao exerctcto 
de /unçóes acima cio ,1mples execu· 
tante. A Jelçdo total da g1nrra m.o
cterna não pennite a ntnguem man-

A PARTICIPAÇÃO DA PARAIBA NO CAMPEONATO BRA
SILEIRO DE FUTEBOL - UM OFICIO DA FEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE FUTEBOL A' LIGA DESPORTIVA 

•er-se ci margem dos acontect11tentos. 
Cada um terá o seu lugar J todos de-. 
-Jerâo colaborar declrlvame-nte para 
a vttoría. E' evidente que éssa cola
boração não se processará ao azar e 

Requisitos somente encontrados na INSUPERA VEL 
manteiga "LIRIO" a manteiga de maior consumo 

na Paraíba ! 

PARAIBANA CINEMA 
A Liga Dcsporth'a. Paraibana. rece

beu da Entidade Mã.xima do futebol 
nacional o seguinte oficio a respeito 
ao CampPonE1 to Brasileiro de Futebol: 
. "Rio de Janeiro, 24 <le setembro de 

1938. - Exmo. sr. presidente da Liga 
De~portlva Paraibana: 

Re;portando-me aos termos do oficio 
que tive o prazer de enviar a v. excia., 
em 9 do corrente mês, desêjo comt1-
nicar-lhe. para os devidos fins, que. 
ucsta- data, 'em cnvólucro separado, 
ésta Feder.ição está. rem"'tendo a v. 
e>-cia. um exe1r._t'llar do Regulamento 
do campeonatô 'Brasileiro de Futebol. 
entre seleções das Plltidndes nacio
nais, recentemente aprcvacto pelo c~n
sélho de Administração. 

Ao transmitir a v. excia. a presente 
comun1caçâo, de ordem do sr. presi
dente, é meu dever cientificar a v. 
excia. que as inscrições para o Cam
peonato, ex-,·i do artigo 3.0 do Regu
lamento serão recebidos de 90 até 30 
dias antes da data marcada para o 
.seu inicio, que êste ano será, salvo mo-

tlvo de fôrça maior, a 30 de outubro 
oroximo futw·o. 

Sendo o Campeonato Brasileiro de 
Futebol, como é, a maior competição 
~sporttva que se realiza em nosso 
Pais. já pela sua patriótica finalida
de. já pelo hlteresse sempre crescente 
que a sua l'P.alizaçâo dPspertR. nos 
me.os esportivos, está. certa a Federa
ção Brasileira de Futebol que tlsa fi
i~ada dispensando-lhe a cooperação de 
seus esforços. concorrerá com o seu 
orcstfgio para o sucésso e esplendor 
do 1.° Campeonato Brasileiro de Fu· 
tehol. que se realiza após o advento 
lia pacificação do futebol nacional 
oportunidade que se apresenta ás En
Udades regionais para. dentro do 
t1lto espirtto que as irmanam, estrei
tarem aínda mais os sinceros propó ... 
ti.itos de fraternidade t amizade que 
as animam e as unem nos seus no
bres ldélals de constante progresso. 

P..enovo a v. excla. O'i meus protes
tos de alto apreço. 

<a.) Dr. Slhio 'R'. Néto 1\-lachado, 
secretário." 

.·tm n•1diante rtgoroso aproveitamento 
,1as aptld()es, /udlctosame1tte adapta· 
tas á$ neces!idades mtlttares, econô
wtcas e industriais da guena. 

No quadro déssa necessidade e 
'nitudlvel o papel dos diplomados e 
aos acactêmicos dos institutos supe
riores e secundarias de ensino, em 
parttcular dos acacUmtcos cuja eatu• 
an •! e generosa moe.idade se alimen
·am a.s /orças vivas da naçtlo. Para 
!sses é como um crime de lesa-patria 
~atts/a?erem no gráo mtnimo as exi
genctas do serviço militar. 

O seu dever minimo é o c..1.! fazer-se 
te;>.mte da reserva, dCZ3 armas ou dos 
.'l'ervtços. E é preciso que mlo se es-

Em lançamento êxtra, será exibido, outros trabalhos clnernatográftcos, mo
fábado vindouro ,no "Plaza ", o anun- lvo por que já conta com um grande 
ciado filme .. Um garoto de qualldade ··, ô.úmero de Ians 
rla UnJtcd Artist.s, com a interprPt.ação .. Um gare to de qualidade", não só 
pr1nctpal de Fredtc Batholomew. 'Jelo seu enrêdo empolgante mas tam-

Trata-se de wua excelente pr::duçii.o l.>ém pelo desempenho do seu prfn. 
daquela marca, dh·lgida por Da\'id O. clpal protagonista, tem já o seu con-
5olsnick. na qual está confiado ao vi- r.eito firmado, com os expressivos elo4 
torioso artista Fl·cd1e Bartholomew um gios que lhe fez a critica norte ame-
1lapel de larga emoção dramatlca. 1 ricana e brasileira. 

Da geração infantil do cinema, é, 
FredJe Bartholomew um artista com- Daí o brilhante éxlto que. de certo 
oleto e que agrada plenamente o pú- t.erã a sua estréia no Plaza, sábad~ 
IJlico, como o tem demonstrado em r.tróximo. 

queçam de que sem o seu impulso vo-- 1 ,_ ______ _ CARTAZ 00 DIA 
luntario e mais severa conc.•mcta 
1essa atitude o Exército Naeiona.l não 

::~~r~edº:u:u;~;gt~a d~:/!ctitse:;,;;: 1 
decm.,mto de sua já numerosa reser
va de homens instruidos. 

( Departamento Nacional de Propa
granda) 

REX: - ''Charles Chan nas ç 

Olimpiadas ", com Warner Oland 
• Ka.tberine De Mille, da "20th 
Ccntury Fox". Complementos. 

PLAZA: - Na vesperal, ºO 
Cavalheiro de Improviso". Com ... 
plementos. 

- A' noite, 04 0 Diário de Uma. 

SANTA ROSA: - "O Perfeito 
Cavalheiro" e, ruais, "Armando 
e Laço", com John \Vayne. 
Compleme11tos. 

JAGUARIBE: - "Pão Duro" 
com Edward E. Horten, da "Pa~ 
ramount". Complementos. 

OS TREINOS DOS C-OMBINADOS TERÃO INICIO NO 
DIA 4 DE OUTUBRO PRóXIMO 

Dr. Newton Lacerda 
ESPEClALISTA EM DOENÇAS 

INTERNAS 

Mulher", da .. Cine Aliança" . 
Complementos. 

FELIP~IA: - Na. "Sessão das 
Normalistas·•, "Cinco Gêmea3 
da Fortuna", da· "20tb Century 
Fox" . Complementos. 

S. PEDRO: - "Pela Vida de 
Um Homem", com Warner Bax
ter e Myrna, Loy, da "Metro 
Goldwyn Mayer", Complemen• 
tos. 

O sr. Luiz Espinéli. diretor de es
portes da L. D. P., organizou o seu 
plano de treinamento do selecionado 
paraibano que êste ano disputará o 
orlmeiro Campeonato Bras~leiro de 
Futebol. promovido pela Federação 
Brasileira.. 

O 1.0 treino se realizará no dia 4, 
pela manhã, com o comparecimento 
de todos os jogadores requisitados. 

No dia 7, h:iverá outro treino, com 
o comparecimento de dois combinados 
de elementos que integrarão os qua
rlro,; A e ]3. não podendo nenhum 
dêsses ~madores se considerar defini
tivo nas suas posições. 

No_ domingo 9, com a provavel sus
pensao do campeonato, o sr. LUiz Es
t.>Uléli vai realizar um treino ã tarde, 
no campo do Paraíba Clube, de por
tões fechados. Nêsse sentido s. s. vai 
P.ntrAr ein entendime11to cvm o Paraí
ba Clube 

Nas semanas seguintes, até ás vés
peras da realização da '9rova oficial 
do Campeonato Brasileiro em que in · 
tPrvir~ a. Paraíba, o regi1m11 de trei
na.mente será '.nd'.c·ad:i con1úrme as 
necessidades técnicas e segundo o a
proveitamento dos am,1.dores t'.tulares. 

Para iniciar ésse prog!'ama, o dire
tor de esportes da L. D. P. vai propôr, 
na próxima terça-feira. a st1spensão 
do campeonato oficial de fatebol dês
te ano, medida esta que :;ó póde Me
recer os aplausos dos esportista5 pn
rai.ba.nos. 

ATL.\NTICO YóLEl-CLUBE 

Sua. fundação ontem 

Tf'\'e lugar, ontem. pelas 20 horas, á 
ria Diõgo Velho n.0 209. a fundação de 
uma agremiação esportiva, destinada, 
principalmente, á pratica de vólelból, 
e Que recebeu a denominação acima 

Composto de um seléto numero de 
esportistas conterraneos, o Atlantico 
Vólei-Clube está destinado a wna 
vida próspera e plena de sucessos es
portivos. 

Na próxima semana, o nóvel clube 
iniciará as suas atividades, enfren
tando um seu congênere de reconhe
cido valór técnico. 

Pelos numero~os esportistas presen
tes fol aclamada &.. seguinte diretoria, 
que dirigirá, durante o perlodo de um 
f;;;;da~~:destlnos do grcmio recem-

P1'esidente, Dante Grisi: vice-presi
dente, Murilo Honorio de Mélo; se
cretário, Orlando Gusmão; tesoureiro, 
José Rezende; diretóres de esportes, 
José Soares e Jamil Daher. 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 504 
ONDAS ULTRA CURTAS 

nos casos Indicados 
-- Telef6ne 1.%03 --

VIDA ESCOLAR 

- A' noite, •· A Pequena Clan~ 
destina", com ShJrley Temple, 
d& •·20th Century Fox". Com
plementos. 

METRÓPOLE: - "Calma 
Pessoal", com Robert Young, 
da •·Metro Goldwym Mayer", 
Complementos. Ence1Tando a sessão, o sr. Murilo 

Honorto teve palavras de felicitações 
par&. com os companheiros de direto
ria e de estimulo aos demais conso
cios. LICEU PARAIBANO 

Prova parcial: 

ASSOCIAÇÕES I BIBLIOGRAFíA 
ROTAFOGO ESPORTE CLUBE 

Em sessão de Assembléia Geral, o 
Botafôgo Esporte Clube elegerá. ama
nhã. a sua nova diretoria, que dirigirá 
os destinos dos botafóguenses no pe
rlodo de 1938 '39. 

Para esta reunião o atual presiden
te do valoroso clube paraibano está 
convidando todos os socios qu!tes. 

- Em sessão ordinária realiza.da, 
()ntem, fóram aceitos socios efetivos 
jo Botafôgo, os srs. Alberto Costa, 
Oton Canalha Pedrosa e José Maria 
Tavares Pinto. 

TIME NEGRO 

Para o jogo do próximo domingo 
com o selecionado ~uburbano, o dire
tor de esportes do Time N cg1·0 esca· 
lou os seguintes Jogadores: Louro, 
B1nha e Poré-; Coutinho. Leque e Ma
riano; Ah1isio, A11tm. Varéla. CarI1t.o, 
Henrique. Reservas: Edesio, Alcides e 
Quatro. 

Como prcllm.i.nar jogarão os Juve
nis do 19 d<' l\.larc:o e Time Negro. 

Foi afixado ontem, na prataria do 
Liceu Paraibano, edital chamando 
hoje á prova parei todos os alW1os 
matTicula .. os nas seguintes discipli
nas: 

A's 8 horas: 

Francês 311
• sé1ie (todos). 

Química 51\ série (todos). 

A's 13 horas: 
Matemática 211.. série 2". turma (nú

meros impares) . 
História 3n., sé1ie 1•. turma (núme

ros impares). 
Português 4ª. série 16 • turma núme· 

ros impares). 

T's 14 112: 

Mat<'mática 2H. sérJe 36 • turma tnú
m.ero impares,. 

História 311
• série 2ª. turn1a (nún1e ... 

ros imparcs). 
Português 41 • série 211 . turma (nú

meros Jmpares). 

re;rl~1~~n;im~ª~~t0~ewúão da di- I ,;-==============~ 

Doenças de Senhoras 
· --~ ESPECIALISTA -

REl'úBLICA.F. C. 

Continuando o seu programa espor-

Sociedade Aliança Proletaria B•me ... 
ft.cente '' Eltsio de SouzU" - Reunirá. 
hoje, ás 19 horas, em sua séde social 
i avenida Benjaatin Constant, 117, 
~ssa agremiação de classe, a fim de 
tratar de assuntos de seu particular 
interesse. 

Em vl."-t.a. da importancia déssa reu
nião, o seu presidente encarece o com
;,areclmcnto de todos os associados. 

Grêmio Literário "Machado de As ... 
sis": Realizar-se-á. no próximo 
:-;ábado, ás 19 horas, na séde provisó
ria déssa abrre1rúação llterária, no 
Grupo Escolar "Dr. Epltaclo Pes.sóa", 
mais uma sessão, na qual serão dis
cutidos assuntos de hnportancia, in
clusive as comemorações do seu ani-. 
versário, que ocorrerá no dia 8 do mês 
vindouro. 

Após, ,·eriflcar.-c;e-á a pósse da sua 
nova. diretoria que esta assim organi
zada: 

Presidente: - Janson Guedes; v1 .. 
ce·dito, José Barbosa: 1º secretáJio, 
João Santos: 2°. ::;ecrctárto. Isas.o 
Laureano; orador, Manuel Gomes; vi
ce-dito, Severino Almeida.; tesoureiro, 
'3ebastião Navarro. 

Comissão de Sindtcancla,; - Dire
tor Paulo Abreu. 

O presidente péde o compareci· 
mente de todos os associados. 

"Prá Voe é: " - Deverá. circular, no 
dia 5 do próximo mês, nésta capital 
o 2°. número de "Prá Você", revista 
literária, Ilustrada, que obedece é. d!· 
reçáo do sr. Antonio Adôlfo Gomes. 

"Prá Você" contará, além de sele
cionada matéria, amplo serviço de 
"cliche1ie ". 

Boletim Semanal d.a Associação Co4 

m.ercial do Rio de Janeiro: - Rece
bemos o nº. 122 déssa importante pu· 
blicação, orgão oficial da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro, referen
te ao mês de fevereiro do corrente ano. 

DR. ALUISl·O RAPOSO 
--:--

ClrUr!?fAo do Hospital Santa l.sa· 
bel e de. Maternidade. 

CffiURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

Rua Peregrino de Canalho, U8 
De.s 10 Ao 12. 

tivo, o Repúblic•a F. C. promoverá no D R A -
domingo próxJmo vindouro uma tnr- , N E U $ A D E "Associação dos Empregados no co .. ! !=:::==::=:::::::::::::':=::=::=::'::!:! 
de esportiva. no campo do União Es· mércio de GuaralJira.: - E'ssa ag:re-1 , 

~o;~ra~!:!~· s~
11

~:~ J:~ab~~1ftrões e A N D R A D E ~t\r.!~· c~~\~~~~-~~s c~t~~ce1~e s~~:~ ~e~ia ~e J~:é·v;l~t~ iit~i~~~vêdo Fer-
Dado o valôr que desfrutam ambos de assembléia geral, realizada no dia Comissão de Contas: - Humberto 

os tlrnes, é de se esperar uma luta ConsultorJo: !) do corrente. fel elelta. e empossada Trocoli, João Batista da costa e Se· 
b~:-~te m~f~~~rihantlsmo das festi- Rua Barão do Triwlfo, 333 ~o:~t~i~va~ dtretorfa, que ficou assim verino F. Damião. 
vlí1ades, a diretoria não está poupan- 1·º ªndªr Pr~sldentc: - Carlos Aquino: vi-
do e5forços. Consultas do 14 ás 1'7 horu . ce-d1to: Leonel Ferraz Flõres; 10. se-

O diretor de esportes convida todos Resldencla: _ Trincheiras. 208 ·~retárlo, Anfsio Maia de Carvalho; 2º. 
ºq~asl!~~sp~~: i~mfiõg~~::;~stre\;10_e110

2Je·º. 1~,===========:J"> d!to, Mcsmar Leite; tesoureiro. Antoruo ~ezerra Cavalcanti; vice-dito. 

no campo do Unláo S. C., ás 15 horas. ~I~~°u~:es· .... ~ .. ._ .. ." .' . . ~ g~;~~~ ~~~-c;J1~~s;Val~~~~~.' ~~~~:'o~ 
CAMPEONATO DE FUTEBóL DIRIGIDO PELA LIGA "urº .. .. .. .. .. .. .. ! f/~1

~~:~~\;~·. t':~ri~!'~:~~/•va1ca11-

DESPORTIVA PARAIBANA ~l;'J!~~s--.... . :· .·.· .. :: :: 5 Comlsscw Fiscal: - Jos(, Clcmcn-

Sindicato dos Construtores Civis da 
Paraíba: - Terá lugar, amanhã, ás 
10 horas, na séde déssa sociedade,_ á 
rua Dlôgo Velho, nº. 318, uma sessao 
de assembléia geral, para a aprovo
i;áo dos seus novos Esta tu tos. 

O presidente, sr. Antonio Gama, so· 
licita. por no~o mtermédio, a pre.sen· 
çn de todos os sócios. 

2.0 TURNO 
JOGOS REALIZADOS 

Julho 
31 - Auto, 2 - Botafõgo, 2. 

Arosto 

14 ,-- EsPorte, 2 - Pltaguares, o. 
21 - Fellpela, 2 - União, 2. 
28 - Botafógo, 4 -Palmeiras, 2. 

Setembro 

4 - Pltaguares. 2 - Auto, !. 
18 - Esporte, O - Untão. o. 
25 - Palmeiras 5 - Fellpéia 1. 

JOGOS A REALIZAR-SE 
outubro 

2 - Pitaguares - Botafôgo. 
9 - EsPorte - Auto. 

12 - Palmeira:; - União 
16 - Botalõgo ~- Fellpéia. 
23 - União - P1taguares. 
30 - Auto - Palmeiras. 

Novembro 

1 - Fellpé!a - El<Porte. 
6 --União - Bot~!Ogo, 

10 - Pelmclras - Pitaguarcs. 
13 - Fcllpéla - Auto. 
15 - Botafôgo - Esporte. 
22 - Auto - União. 
29 ·- Pltaguarcs - l'el!péla. 

Dezembro 
6 - E~porte - P almeiras. 

Colocação por ponto.'J ranhos 

Botalógo ... 
EsPorte .. .. . , • . 
Palmeiras .. .. .. .. .. .. 
Pitaguares 
União .. . . . . .. .. .. 
Auto ................. . 
Fellpéla .............. .. 

Colocação pet Pontos perdidos 

~·:>•• 
Métas mellOI vasadas 

porte " " ........ .. 

Fclipéla , . . . 

l\larcadorcs de ten(-Os 

Ronald IBotafõgol ......... . 
Pingo <Pfllmeiras> . . . .... . 
Néeo !Auto) ............ .. 
Gabriel (Pahncirasl . . . • . . 
Teixeira (Palmeiras) . . . . 
Slnval !Felipéla l .. .. .. 
Holanda <Palmeiras> . . . . . . 
Ali rio l Botatõgo, . . . . . . . . 
Americo <Botafõgol . . . . . . . . 
Formlga (Auto> . . ..• 

2 
1 
1 
l 
1 

FORD e de outras marcas 
EM óTIMAS CONDIÇOES E A PREÇOS MODJCOS 

AGENCIA FORD 
Derclllo (Esporte 1 . . . . . . . . 

2 Almeida /Esporte) ....•. , ... 
2 Blu IUt\lãol .. .. .. .. . .. .. 
1 DaVlno /União) .. .. .. .. .. .. 

: '- - RUA MACIEL 
João 

,,-, ,-,, ,-, Awft --

PINHEIRO, 38 
Pe11aa 

l , b~,.,.;ti!"rJ:'1uã,~~·)· .: :: :: 
1 
1 
2 

Antonino (Fellpéla) . . . . . . . . 

RESUMO 

~ PARTIDAS JOGADAS 

3 
PARTIDAS A JOOAR . . • . 

3 TENT06 ASSINALADOS .... 

1 
1 
1 
1 
1 

7 
14 
25 

João Pes.6a, 26 de setembro de 1938. 

o 

ANTONIO GALDINO GUEDES 
ADVOGADO 

Causas nesta Capital ; no interior 

Av. João Machado, 464 -:- Telefône 1.841 



NIMAD(DE Hrm1; 

Chambtrlllin 

qula para quP lhf" f"Dtt,9('ile :i r,..gláo 
dm sudetas, até o dl:i 1.• de outubro 
próximo. 

tl "FUE Ü. 
RE ttA tM 
CHEFES DOS 
DIA eetan ...,....te • conferencia de 
amanhã em Munlclr. 

Tambem a Ruula, que embora "9 
haja mantfealado pronta a d•fender 
o Estado checoelovaco, da lnvall'> 
alemã.. nio comparecert. , reunlln. 

DE QUE DEPENDI: A PAZ DA. '!\T-
ROPA 

X.ONDRES. 2, <A UNIAO) - O 
minlatrn Chamberlaln, falando hoJ• 
na Camru·a doa Comuns. teve ooulin 
de dizer que a p,1• d~ ~ depen
dia da conferencia a ser reallacht 
"manhd em Hun•~h. 

:.; PO\" ALEM '.O &STA; V.SPE
RANÇOSO 

BERLIM, 28 ( A UNIÃO) - Ha vi· 
'"tvel rontLntamrnto enttt e po,o aJ,. 
T1.n <iu,• Ml>f'r& numa vltoria sem 
sangur, d" H1 l•r. 110 problema t1fh 

·udete.s, vlst.o estar n1arco.do até pare 
·,abado o \Wazo final das negoclaçõe~ 

O EX-"KAISER" NÃO QOIZ F'A-
LAP. 

EI\IA. 28 CA UNIA0) - O antl11<• 
utaer ~., Alemanha, Oullhcrme O. 
negou-se hoje a falar aoa Jornalista, 
auan<lo tnwrrOll&do .Obre o prob!Pma 

P A ridJt tJMÁ CONFE. 
Alt CdMP kEtER.tO OS 
LOND tS', P ~RlS E ROJfA 

"li 111• IM' contllll.dál •• diz ROOIIYelt, 
iii Mvo í I Hltllr - 116 •• 111• enontr•il• Ulll 
11l1glo pallflol, tvHanilo... o ncuno da torga" 

nhã em Munich. o governo ainda 
conttnúa a tom.ar medidas de caralf"r 
militar. 

AssJm, mal:i oito reservas do exér
cito f6ram convocadns no dia de 
hoje. • 

A RilSIONAÇAO L;~ BENl:S. CON
DIÇAO ESSENCIAL 

UM APt~O DO PAPA 
EM FAVOR DA PAZ 

DESMENTIDA A DEMISSAO DO 
PRESIDENTE BENES 

LONDRES, 28 IA UNUOl - A 1•
::,,çio dlplomatlca do Checoslovaqula 
nesta capital deomentJu hoJ•. cate
:iortcamente. os boatos espalhados tle 
que o presidente Benes houvesse pe
dido demlssllo do seu cargo. 

A DEFESA AIIREA DE LONDRES 
&STA PRONTA 

LONDRl!:8, 28 <A UNIÃO> - Pe
la primeira vez. depou, da Grande 
Guerra, a artilharia da defêsa aérea 
levantou os !eus canh6es para oa céus, 
'.'cupando 06 pontos mais estratégico!'! 
:la capital. 

Todos os Ianques de 1azolina part!
oulares !Oram requesltadoo. Faum-ae 
pro,,186es allmentJdas e j• se lnicla
rAm a dlslrlbulçlo de mascaras con
tra gazes i população. 

O EMBAIXADOR INOU:S EJ,f RO· 
MA CONFERENCIOU COM O 
CONDE CIANO 

ROMA, 28 CA. N.> - Segundo um 
comunicado oficial que acaba de ser 

dlvulsada o elnba)xador da Or6 .,._ 
tanha. Latrd Perlh, foi .... 
mana., pilo ~ dM a-
trangelru, conde Clano, Ilia• 
í>Grtante com~ do IIO'tllo 41 
~~1~ei:"11eco-a1em':':.' a _...,. 

OS B1tA8It.!:IR08 1tl!IIIDBNT81 à 
LOlfDRllS TIVERAM ORDllli 1* 
EVACUAÇÃO 

Daloditr 
membros da col6nla brasUelra f6r&111 
notJflcados de que devem deixar lnle· 
1ta.tamente esta capital, ou mesmo. se 
poulvel, regressar ao Brasil dentro do 
mais breve tempo. 

Em nota oficial. a embaixada de
clara que o Consulado está • dllpo
slçio dos membros da col6nla braal· 
leira. podendo auXilla-los, no .,.., de 
necessidade, em tudo quanto posatyel, 

CCOllclQe na ,.• ,s.l 

Em todo êsR trame por que está 
passando o mahdo. sob a amrM;a da 
guetta. nfto devrmos r~Uf'Cer os 
esto~ df'SNperados do .. prt"nli"r" 
Chamberlain eu, bllliNI, de uma 1'0lu
ção par!fic:. para &!li tun~:15 divcr~ên
clas e:dstrnteos entre • Alemanha e a 
Checoalo,·ãqula. Viajou duas veaes 
pelo ar até o ponto mareado por m
tler, por sua propria tntclativa. sob a 
bandeira da conciliaqáo. Que conse
guiu o velho Nevllle Ohamberlain? 
Evito• a avalanche de feno e fôgo, 

ROMA, 28 (A UNIAOJ - O Dnc~. 
falando hoje antes de partir pars 
Bremen. aonde se encont.rarà com o 
sr. HIUer, dlua que é condição ••· 
senclal para que servlaae de meau.
dor, a resignação do presidente bc· 
nos da Checoelovaquta. 

-------
Outra atitude decisiva, no presente 

cuo europeu, tol a que tomou o pre
sldenle Roosevelt, que fez um apélo 
a HWer e Benes para que empregas
sem Waa os rieua esforcoa no sentido 
de re.olvuem a qll.(Stáo rermano
checa sem que fõue pttturbada a paz 
mundial. O. dois chefes de Estado, vi
sad .. pela Impressionante mlsslq de 
- .. 1&. re.1>0Wkram •a Draldenle 
dCffl ElladQI Unidos, amboto, afinal, 
aconles em declarar que rttonheelam 
a P"&nde desP"&ça 11114' repreaenla a 
(llf'rra, 

Nq\"o apêlo foi feito ontem pf'lo pre
sidente ltoooevell a Hlüer, reafirman
do o ponto de vlsla dos E,lados Uni
dos de que. dentro de normas pa.cift
<'h. é pouivel a 1oluçio das dUeren
('as enlre a Alemanha e a Ch~o,lo
váquia, surgidas com a qUKtio dos 
llldelu. 

Apoiando o ,apélo fdlD prlo presi
dente doa Estado, Unidos em fa-.or da 
paz, o preoidenle Geliilio Varras, em 
lelerrama envia.do a L e1:cia,, afirmou 
que o aeu 1nto reprreentava a ex
preaio •o• sentlmen&o., &radlções e 
Hperan~ da América. 

• . . 
Apanlemoa oo reoullados da ean

ferêpcla que 1111 reali&ará hoje em 
Mnntch. 

Erramoo. pois, os ~ÕH a Deus 
para que diêsse entendimento surja 

, deflalüYamen&e a paz entre os ho
mens. 

A AUSENCIA DA CHECOSLOVA-

Mui,olini 

lntem&Clonal que envolve o aeu pala 
O ex•kaiaer repousa atualmente na 

Jiolanda. lon11:e de toda vida pollttca 

UM APl:LO r,,; CHAMBERLAIN A 
l'IIUSSOLINI 

ROMA. 28 CA UNIÃO) - O prl 
meiro ministro da IJl&'l&terra sr, Nt· 
vllle Chamberlaln enviou hoje un, 
Importante apêlo para que o Da~ 
SPrvL,se de mediador na questão dos 
~t:det:ls, evitando uma nova cat.astro
fe tUl'ODéla. 

UM ~LO DO PAPA EM PAVOR 
DA PAZ, 

CIDADE DO VATICANO, 28 (A 
UNIÃO> - Anuncia-se que amanh• 
6a 14 horas. flocal>. 8. 8. Pio XI 1 ... 

:!.:~ rá~t&re: ·:ir!:".' :la 

OTIMAS PERSPECTIVAS NA EU· 
ROPA 

LONDRES, 28 CA UNIAO> - Te
legramas de tod0& oa pa1- dizem que 
conttnúa ae acentuando. com ótimas 
espectativas a noticia da conferencia 
de amanhã em Munlch. enquanto 10 
l\fasta a Idéia de uma guerra. 

DALADIER FAI..A EM PARIS 

OOBEVELT 
~USSOLINI 

TELEORAP'OU 

PARIS, 28 <A UNIAO> - O •· 
!lduanlo Do.ladler, ao anunciar hoje 

A a sua Ida amanhã atl IIIUnlch, onde 
tomart. parte na conferencia daa qua
tro potencias, dtsae: "Recebi wn con
vtte para falar com HltJer e Cham· 

ROMA. 28 <A UNIAO) - O presl• 
:lente Rooaevelt enviou clrcunslatl· 
cindo telegrama ao sr. Bonito Mua
sollnl. pedindo que este envldaue to
doa os esforçoa para evitar que ~ 
,]'lestão dos sudetas lennl:nasl'C numa 
guerra. 

=:,in. /';..~tJ!ªr'foa qu'i:.,::;.-, 
prlnclpalmerile dos que se prontlftc•
ram a pegar em armas, atendendo .. 
com solicitude ao aptlo da Patrla. • 

A QUESTAO DO MOMENTO 

QUIA E DA RUS81A CHAMADAS NOVAS RICSl!:RVAS 
DO EXl!:RCITO PRANCl!:S 

LONDRES, 28 <A UNIAOl - Apc• 
,ar do prole3to do embalp.dor checo PAHIS. 28 f A UNIAO> - Ape..,
ar. Jan Maoaryl<, a Chec01lovaqu!a ctas notlr.las da conferencia de ama· 

A MENSAGEM DE ONTEM 

A CONFERENCIA A REALI
ZAR-SE HOJE EM MUNICH 

MUNICH. 28 (A UNIÃO) -
A conferencia daM quatro poten
cias a reunir-se amanhã ne..ta 
cidade terá inicio ás 15 horas, 
falando-se nela o alemão. o in
glêii e o rr,nch. 

Salienta-se que NusllOlini en
tende perfeitamente a ling11a a
lemã, motivo porque não neces
sitará de um interprete. 

HITLER PARTIU DE RERLIM 

BERLIM. 28 (A UNIÃOj - O 
chanceler Hitler partiu em trem 
especial para Munlch, hoje, ás 21 
horas, 

Em Bremen o "fuehrer" en
contrar-se-á cem o ~r. Beullio 
Mussolini, se&uindo junto~ para 
Munich. 

MUSSOLINI DEIXOU ROMA AS 
18 HORAS 

rea cam destino a Munich. onde 
se realizará a conferencia dali 
quatro potencias. 

Acompanharão o "prender~ 
francês os ""'· c:Iatier, Lelce e 
Rochand. 

CHAMBERLAIN EMBARCARA' 
HOJE 
LONDRES, 28 (A UNIÃO) -

Amanhã ás 8,30 horu. e ar. Ne
ville Chamberlaln elftban:ará do 
avião rumo II Munlch. Ollde ae 
encontrará com Hitler, M11111111Uni 
e Daladier. 

O ULTIMO ESFORÇO DE HI
TLER 
BERLIM, 28 <A UNl"O) -

Tem-i;e a conferencia du qua
tro potencias a realizar-• -
Munlch, eomo o ultimo esfelto 
do "fuehrer" para obter úa 
oolução pacifica á que11tio w 
minorias sudetas da Checoalevi
quia. 

VIDA 
RADIOFóNICA 
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R T o F. 1 ·C 1 A L • i... ... ';"_ ADMINIS1'RAÇAO D O E X MO, SR, DR, JOSt MARQUES DA SILVA MARIZ 

DECRETO N: 1,142, de 27 de setembro de 1938 :·udimentar de Tabú, do município 
de Pedras de Fõgo. para Catolé do 
mesmo município TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA ,. Suprime o lugar de tenente-coronel 

mandünle na Polida 1/ilitar do Estado 
,h-ro-

José- Marques da Silva Mariz. Intervr1~tor Federal Interino no Esta~o 
d:1 Paraibn, usando elas ntrlbu1ções que Ih<' 1:no confrndns pela Constituiçao 

O Jntf'rventor Federal Interino no 
Estado da Paratbn, tontrnta d. Ali· 
pin. Clementina da Co.sta. não diplo
mndn, pnrn reger a cndelrn rudlmen· 
tar mixtn. de Cntolé, do munlcipio de 
Pedras d<> Fôgo, servlndo·lhe d<> titu· 
lo a prest.·ntt· portaria 

Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 
raria Geral, no dia 28 do corr<>nte mês 

Federal.Considerando que na organizni:ão da Polt('ia Milit,.·w para 1~39 _ l'l:?>.o 
constnrá o lugar dl' tenentE"-coro~1~l sub-comandl.~nte e. que :is :,;ubst1t~.1çc.,es 
internns em tare da Ialtn de, of1c1:us suprnores vrm dthcultando o .sen1ço 

DECRETA' 

An. l ° Fica sup1esso na Policia ::VCihtar do E~tado o lugar de te-
nente-coronel .uh-comandante 

Art :?º Revoc::un-,e as di!,posiçôe~ em contr1u;o. 

Palãrio da Redenç:io, em João Pes~a. 27 de setembro df" 1938. 50 ° dn 
Proclamacão c'a República 

Jose MCfrques da Sil1 1a .ltari
Lauro Montenegro 

Secretaria da Fazenda 
F.XPf:lllESTE DO (; \BIS,:TF. 

Ao diretor do Tesouro 

Pcti('Õf"S 

N 10 _ 562. de Antonio Pereira rte 
Mélo 

N 10 430 ctn S A Cnsn Pratt 

lnterventoria Federal ;icenca ('lll prorrogação. para seu trcl· Subvencão: 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR }~~;~':;:r7i::,~:lr:::.::I 0::::r~:: :: o:.~á:i~ 
4
:.nii1ce~~~!edode ""União 

Petic;ões · 

DO DIA 27. E.stado dn Paraíba, contrata d_ Mari:t 
Araujo do.s Santos, não diplomada 

iii::1 ~l~f::~\ 
1
~t~c~~:~ae~J!, ~o c~~di~~~ N. 15 277 da Secretnrin da Agri· 

N. 10. 232, do administrhdor interi- cipio dti Esperança, durnnte o impe- cultura· 
no de Alagõa do Monteiro, José Fe: dimentú da tuncionurin efNiva, JO· N, 15 ·282, da mesmn 

Ofido!-t· 

RECEITA 

Saldo ,tnterior . 
Recebedoria de Renda!; da capital 

p c arr. do dia 27 
Repartic;ão de Aguas e Esgóto~ 

Rtnda cio dia 27 
F c. de Albuqunque & C ª Can 

ção de luz 
Galdino ArauJo --- Caução d~ luz 
Jo1gP André - Cauçao d~ luz 
Antonio Augu.,;to de Almeida - Sa.-

do de adlant . . 
Antonio Augusto dP Almeida - Sa • 

do d,t ad1ant .. 
Mêsa de Rendas de Piancó - P e arr 

setembro . . 
Antonio Augusto de Almeida - Sal· 

do de.adiant • 
Etablts Caoutchouos Standard 

, Antonio Dias Freitas) - Rt."coll~ 
saldo dep no Banco do Brasil 

OESPESJ\. 
nira de Sá. l'l'QUerendo sua posC'nta- :-éta Arnujo. que se acha licenciada, N · 15 -2bJ, da mesma 
dorin Concedo seü •6> mêses de t.ervimio-lhr de litulo a presente Por- N. 15 ·284 · da mesmn. 3.907 - Lux Jornal - Conta 
licem;a. com os. vt·ncimf'ntos integrais taria N 15 -860. da Policia Militar 3 910 _ Corto~ Pinto - Fôlha dt" pa-

~~~ª1a;tJ~t~~~\~osdee ~!~::~re~. Vi! t Es~ad~
11J1:·v~~~~~b:e~1~~~~i!n~er~~~m~~ Ao Tribunal da Fa1.enda 14 ~!;1~t1tbe1 trno F1·;nc15eo dos Sa.1-

e1r~~ !r~ita;~~es:a r~:o~fJ::~~:o \~~ g~~e:.ip~~~:t1!xer~cor"sui~~?eru~~~~~~ Petit;ão . ~,; AdJa~t.'\~~;l~~~tc i Pohc1a M11lta 

!!~i1~i s;,o I~~:~~en~~ l·:1~~:~~·oi~1erl~ ~o~ª/g·~.\~~c1':,~~feJ:~~~~T~~. ~~u~~d:; N 10 514, da Thr Texa~ Compan\ 4 ~:c-:- ~~1t~n~ ~~~:i:i~n~~~1t~lme1d~ 
Grupo "Tomás Mmdélo". desta e~- de Gtrnr3birn. em substituição :'t Ltda 4.069 - Antonio Augusto de Almc1dn 

r;~aldo -~;~:~~i~~d;urtdl~~ta do par•- ~\1:~~01~~11~\/:7;~~'\ li~t:~:iiar~·~~"~l:\'i~~ Pre!;tnc:ão de contns 4.~~c~ AA~t~n~ :i~~~:~n:i~nr;lmeida 
De .João Moreira Soares. protl·:· do·Ule de titulo a presente portaria N 15 _278, de dona Herril:1 Fabri· ,&e Agr.J Actiantnmento 

~':·ii:~~:i:'\ .~o d~n~r~a;:c~l:r A~;:~·~~- Es~'ldI~1t~~\·e~~;~·lb~~d:r~~.stl~1~~il1~u~~ cio. 3. !~~'leão lnaldo Gui~arães Sub· 

~~~e~~ee~~~ ~
1

;

1 :S:~/e lice3~~i1a~~~i\ ~~~~1~a ª 5~~~.e~~ ~~~~~~~.âiJ~to/º~~ A' Estação Fiscal de Umbuzrlro. 3.~!~ct -=._E~~g_s.noc~~\\t~:~t~:sBr~~ft· 
Concedo sri~ 1 61 mêses de licença, â Grnpo Escolar ··Targino Pereira" Petição Banco cto Estado Ctn Movto ·-
,·ista do laudo medic-o. com direito q,o da cidade de Araruna, resolve conce- Deposito n dat:l. 
ordenado, na !orm.a da lei. a conta· cter·lhe sei, 161 méses de licençn, N 10 315 de FeLix Bra? Saldo que pas!.a . 
da presente data p.1ra seu trat.tmento com direito ao 

ti professo1 a de 2 entrancrn com oa pre!';ente data 

40 eoosooo 

2 OOGS100 

10WOO 
JO 000 
JO 000 

.?6 ~ºº 
67~900 

ló 000 000 

49 000 
49li000 

32fi-~OO 

GOO~OOO 

1.,0 000 

1 080SOOO 

2 OOOS"OO 

40 :000 000 

10 5t,O~t00 

Gíl:sOOO 

2·521~ROO 

l~!J 77ISGJ() 

;o.2G1$400 

56 :n11 eoo 

IOO:OOOW01 
62 :121 20\J 

219 :033SOOO DP Maria E~t.e1 B1•ieua Cavalc~rn-

1

01::lenfülo na tmma da lei a contar A Piocuradoria da Fa?.enda 

~:e~~i~~l ::.~ra~~c~r~i~u~!;::1;1
1
~t~~ ~~ 1= Es~rl~nt~~vt;~~~lb~t•d:1~~stI~1t~~ml~u~~ Pettc:ã. 0 : 

Tc.sourrri:1 G<:nl do Te~ouro cio 
bro de 19~8 

E~tndo da Paraíba cm 28 de -'11· 

ta Rita sohc1tnndo ses.sf"nta 160 1 dia~ med1ro a que se submeteu a p1ofes· N 12 474. dt João Leopoldo dos 
Aloisio '\lorai.:; 

E.~r1·ituré.rio 
de hcença para tratamento de ~.iU· sora dt 2 ent1anc1a Maria Eine1 1 Santos 1'.rru•o:..lo Sih'tirn, 
de - Despacho Concedo quarent1 , Bruna Ca\alcantl, tom exerc1c10 ·1n. · Tesc.,ureiro Geral 
e cmco ,4~ 1 drns a vista <.lo lauc,, cadeira Plemtntar nnxta de Barrt!- A Rtpartirfi.o d0$ Serviços Eletri- ---_-_ :..::..:.,:..::..:...:., ..:._-=-----.---. ------_---.:----:.---
med1co com direito lO 01rtrna.. o n::1 ras elo mumup10 de Santa Rita IC· (OS I N. 2 .. )~0. oe ,.,Oa? Bati~t~~ Baibosu I Secretaria do ntenor e 
forma dn lei :\ coniar da ptP.st"lh. sol\·('I conce(!Pr-Jhe qu.trenta e cmco de Paiva, na qua??,tlíl de .. 6~00.. ... p 'bli 
data ,451 rl1as de hccw:a. para 1,;eu trata- Petlçõe~ · N. 15.147, do_1:o:,to ele Fo_inf'cim,n- 'Segurança U Ca 

De ~faria Jo~é ele Sou:sa Campo) mf>nto com ctire.ito ao ordenado na • LO de_ Combustnel do E.,tado, na 
professóra não diplomac~a regentt• forma· da lei .• 1 c·ont:'lr da pre;ente N. 10.569, do Bnnco do Estado da quantia dr :!:l08iSO~ DEP.\RTA"IE~TO DE EDl'C'.\.ÇAO 
àadcaddeira ntdirnent~r ~~ix~a d1• Sal· data Paraíba , P- P- de Aires, Son & C." cu~;-tf~·~~{, 1~~2~~~~1 cte Araújo, na DIRETOR DO 

~~~1:~~iç21~n;z:::¾!{01~7i::•~:~~~ )~ E~cr~::1~ DO INTERVENTOR :n:t~n::Od:de:z:::~: ~: ~u!~i:;7~/tfs4 ~tros & Filho. E~!DJfNTE DO 

tamento de saúde Dcspach,, N . 10:180, da 'l'he Grcat Western Porto.ria: 
Concedo trinta 1J01 dias, cm prono· Ot>netos Se!5!'tãO cio dia 27 9 38 Of Brasil Ltdn , na quantia de 
gaçáo, com direito ílO ordPnacto. n~ 3 :559S500 
forma da lei O Intcrvf'nto1 Fr·deral Interino no Presic!eute _ Romualdo Rolim . N. 10.473, de A, Batista de Araujo, 

De Genr,io Freire. requf:'rendo ~ .i,:; IJ.clo cln Paraíba. exonera d Ah·.:f" Secretária _ Benigna Leal. na quantia de 3:799~900 
aposentadorin da sua espo~a profes· :\-Iauncio clL· Mélo do cargo de Enfer· Compareceram os srs. Romualdo N 10.458, ~e Eduardo Cunha. & 

~~rªca:~;.~a e!:;~·::r ~1~f~; \f;e~~ ~~"\~u~-~~t~~º\~a~~i::;to de HigienP Rolim, diretor do Tesouro. por desig~ C r/ nf5 i~~."~~ ~os
2
Pi~!~s~2nta IsJ· 

timbu. munlC"!pio da capital Des- O Interventor Pedl·ral Inter1110 no ~fi;eºnt~~o ~e~~':;~:!º /ªA~~!f0nd~·0;;rs; bel. nfl qu:'lntia de 2J~S000 
pacho· Concedo rento e ,·intt~ 1l~Of E~tado da Paraibe. atendf"ndo ao QltE' respectivamente chefes de secção da N. 15.261, do Hospital do Pron t,:> 
dias de licenca. á vista do laudo m'"- requncu o bel José Gaudenc10 Cor- Receita e da Despésa, e O dr, Seve- Socorro, na quantia de 584.5000 
dtco. com dirrito ao ordenado. na for- rf"ia de- Quí'iro:t, juiz de dil'C'ito ct~ rino Cordeiro de Sousa procurado,· N _ 10.497. de Diogenes Chianca. n.:1. 
ma ela lt·i, a ronta1 desta d.it., t·oman .1 ur Caja,.eirns. tendo em vis- da Fazenda . quantia de 3:219SOOO 

EXPEDIENTE Do INTERVENTOR 
ta o· pan•reres de vários Junstas, que No inicio dos seuc; trabalhos, 0 prc- N _ 15. 225. do dr. Itnlo Johh P~· 
se fli nam JuntO!i ::io res~ctivo pn- ~idente do Tribunal, sr Romualrlo reira da Costa. na quanUa de 88~000 

DO DIA 24; ..:.e···ado, resoln apo~enta·lo no al•t· Rolim. proJ)Oz ~e consignasse na áta N. 15 .::?21, de Angelina Maria ~,, 

Derreto· cli<.lo cargo, nos tnmos da IPlra a 10 um voto de pezar pelo falecimento CoNnceilçaS-º2'22na ~ qual\n! tia dl eGlOJct~ºnºo d.a 
art fJl dn Constltuiçúo da Re-publl· cio ex-contador do Tesouro do Esta· . . lie anue n 

O Inlf'l'Vl·ntor Federal Interino no 
Estado da Paraib:1 exonera o sr_ 0-;· 
valdo Trigueiro C. BranC'o. do cargo 
de 1 ° :-.uplí'ntt• de nliz municipal de 
termo dP In~à. 

l.+l, dev1.·11clo .,olicitar ,!;eU titulo a Se- do, Joaquim Guimarães de Oliveira SiNlva. 1'0'"39qsuandtiasde 60s000v· . ,ic 
nelana CJO Interior e Se~urança Pú· Lima, ocorrido no dta 4 dêste mês. A . . . e evenno 1eira 
blica propo.sta foi aceita por unanimidade Mélo. nn. quantia de 395\000 

o Intnnntor Ft>deral Interino no Em seguida, 0 Tribunal vi~ou a~ N. 10.419, ele J Mes~uita 11" 
Esl;uJo ela Puaíha. nomí'iR o dr Se(?llintes rontns; quantia de l :06G~400 
Frnnciv·o Pmto. para exercf'r o rar- N. 15.230. de Joüo Jonquim, n,1 
go ele- Ji."n\l cio Governo JLmto ,to o Tribunal visou quantia de 300~000. 

EJCPEDIENTE DO INTERVENTOR Instituto Pcd:1gogko da ddacle df> N l0.423. c!a Empresa de Tram;. 
Campina Grnnde. !-c•rvindo·lhe de ti- cont~s: porte .. rtio Tinto" na quantin Ur 
tulo a pre:..ente portaria 192SOOO 

DO DIA 27; 

11 -,J O Intcnt'ntor Fede-i"al Intnino nc N 10.485. da casa Pratt S A. na N 10 436, de \'espasiano Pereira dP 
E':-;tado d:1 Paraíba. exonera. a pedido. (ltumtla de 2:450$000 Miranda. na quantia de 75SOOO 

DecrPtos: 

O lntcnento1 Frderal Interino no Nicolau Varf>hano dt• Olivrira cto car. N_ 10.465. da mesma. na quantia N. 10.555. dt Ana Cabral de OH,·f"i· 
Estado da Paraíba. á vista do laudo ~o de 2 11 ~upkntf' dr dl."legado te- de :?:440SOOO ra Lima, na quantia cte 517S400 
de inspeção de saude a que se sub- Polkm do dJstrtto ele Inga N lL.432. da me&ma na quantia 
meteu o sr Jose FC'rreirn de Sá, e.,- O Intnvcntor Pedrral Interino no de 2 :745SOOO 
tacionario fi cal de São José de rl· E·,lado da Parafbu. exonera pedido. N 10.~.:SO. da mesma na quantia 
ranhas, sei.,. inclo atualmente como Jmmo Per('1ra ela Co.!;;ta cio cnr~o ijr. de 8:355S000. 
:1dmimstrndor da Mt'1-a de Rcndn:s de 1 º ·,uplent(· de juiz mumnpal do ter- N 10.433. da mesma na quantia 
AlagOa cio Mo11teiro. n•wl\'e conrt· mo de Serra do C11it.é de 810SOOO. 
der·lhe S{'is 1ti1 mêse! ele Jil'{'llÇa, co·n O Ini..Crventor Feclrrnl Interino no N. 10.431, da mesma, na quantia 
os \'enc1mrntos intf'grais. para tr E-t. .. oo da P11raiba nomeia Eloah de 15SOOO 

• tamento de saud<· na tonua da )P1 Go1H.alves do Nasc·im'!nto para exer- N. 10.435. da mesma, na qunnti?. 
O IntN\'entor F't-dnal Int.crmo i.o n•r o c:trf?o d(' oficial cio Reglstrn de 102$000 

E.stado da PJraíutt, á vh:ta cio laud.; Ci,·il de Nascimentos, Ca.samentos e N. 10.429. da mesma. na quantia 
medico a que bf' bubmtill'U a proft.o-.. Obitos rto termo da comarca ele Santa de 300SOOO. 
.sõra d(• 2 ·' t"ntranc-ta Maria Tavar~ . ..,, Rita devrnclo solicitar ocu titulo á N. 10.434, da mesma. na quantia 
Fre1rf'. rf'grnte da cackira el~ment<l> 81·netaria do In!Nior e, Segurança de 19 :306$000 
mixta ele Pititnbú. munitlpio ela r~- Publira N. 10.4!16. dn Cia. Parafba de Cl· 
pital, te~olve roncrdtr·lhe <·t'nto e O lntnvt-ntor Fe(.leral Interino no mento Portland S A. na qu::rntia de 
vlnte 1 1201 cl1as de lice-nça. para seu E~tado ela Paraíba. á \"ista do lau.lo 467S500. 
traUl.mrnto, c·om ctlreito no ordenac'!r, mt:dko :1 QU<' se submeteu a profes- N. 10.467, da mesma. na quan!ia 
na forma ,1a lei, a contar da presen- sor.1 da classe untca M:uia José clf' de 1: 147 500 

Despêc;as reahznda" 

O Tribunnl visov · 

N. 3 620, de Joaquim Mendonça dn 
co~ta. na quantia ele 461$500. 

N 1 . 074, da Prefeitura clf' Serr:!.. 
ri:i. na quantia dr l :270$000 

N. 15. 263, de Antonio Brnto. n:.. 
quantia de !OOSoOO 

Restituições: 

O Tribunal autorizou 

N. 10 227. dC' Correta & C " nn 
quantia de 300~000 

N. 10. 146, de I... Pinto de Abre:.i, 
na qu:lntla eh· 757$700 te data Sousa Campos, com exercício na cn- N. 10 . 246, da mesma. na quantia 

Es?ad~
1
~:v~~~~b;,l'~c:i~~n~e~~~~m~~ ~~ir:O~~i~~~~nt~; ~~;~a1~!. S•:!.~~~;c deN

9
$81°oº.·415, da mesma, na quantia Sub\'en~âo: 

lista diplomada CecLlla Bezerra Ca· ,~oncc-dcr·lbc trinta •30• dias de li· de 2:337$500 
valcant1. para rxl·l·ceT lnterlnamentP, 1.f'nçn E·111 p1orrogar.õ.o. para term1- N 10 .416, da mesma, na qunnti9. 
o rargo de profe..sôrn. no Grupo E:::.- nar sell trahinrntn. com direito ao de 467$500 
colar .. Irtncu Jomt ·• da cidadl' .JP- ordenado, na f)rnut da lei N. 10. 462, de F. Mendonça & C. • 
F.sperant;a. durante o lml}cdimento O Tntc. ventor Federal Interino no Ltda., na quantia de 850S800. 
da fwlcioné.rta r-fl'tivn. Severtna Bc· Fs1 :1do da PJralba_ remove n prol!.~·.- N. 15.017, da Anglo Mexican Pt•· 
zerra Cavnlcantl. qUf' se acha licen- Mrn de l " entrnncia Mana Luii.i· troleum Compnny Ltdn., nn quanti:i 
rlacla servindo~Jhe d" titulo a pi"'- Pr-.sõa de Brito. da escola rudimen· de 2:GOOSOOO 
sente portaria Lar r.iix 1n dr Tabú. do monidpio ôe N. 10.400. de e. Pereira & C.ª. na. 

O Tribunal rcconhtrc o direito 

N - H 231. da Sociednde ··União 
Operária Beneflct·ntc ·•. nn. quantia 
de 1 :200SOOO. - T<·ndo ~ido .,11t1sfei
tas as exigencias lf>gai.~. o Tribunal 
rt"conhece o dirf>ito ela SonedadC' 
"União OJ)('rârta Brneflcente". <.1 

O Diretor do Departa;'Ylcntu dr> 
Educnçf10. r.omria o sr ::\Ia"lue1 o >s 
Santos Pres1relo, para exe1Tl o e ,-
go de Inspewr Admmist,z:"n_t.vo do En-

~it~1~ ~~ ~~~~· i~vi~~~;~t~/~i~~ > 
a presente portaria 

Secretaría da Agricultura, 
Comércio, Viação e O. 
Públicas 

Por atias 

o St."cret1no da Agncultnrr,. _c,,
mtrio. Viação e Obrns Públlc~: 
tendo em vista o result:"tdo do concui 
so re-cent.cmcnte efetuado, nt'sta, ca· 
pftnl. re~ol\'e contratar o sr Fel!(·ta 
no Dias da Silva para c:xercrr o e· 
go de escrevente de 2 _ :i. da~e d~ Di-
1 etoria cie Scrviro de Classif1racao do 
Algodão, servindo·Jhe de t. 110 a -i1 e~ 
sente portana. 

O Sf·cretano ela Agricul u-:i Ct"i· 
mt'rcio. Viação e Obr.t!i Pubiic.,s · t· 
solve pxo11crar. a peclicto. o or:r D1agf:· 
~as corrC'1:i do rargo dt l'SC'l e,·e1:tt• 
c!e 2. ·· clas:;e da Diretoria dr serv1c 
ele Cla"sificaçáo 1do Algodão 

C<:f-JANis'i:Ar:it 1;,~Ll~~t.~ 
NORTE 
Quartel em Joáv' P,•ssóa. 28 dr '-"

tembro de 1938 
Srrvlço parn o drn. 29 tqUintíl·frn .. , 

Dia á Policin Militar 2 _ 0 un Se· 

ba~~t~a 
1

~nu~~~~-n\
1
;10~º:t\i~~t-~n - :\f·i~ 

n~~j~I~<;~ ~~ ~n~:ial c!r clin, l n sgL 

se;:~in~ ~fti~il~ e~~ L~~J10, 3 ~l 
Airton Nunes da S11va 

Guarda do Quartel. 3 ° :,;gt o...or10 

Olimpio oe Queiro~a . 
Guarda ela CadP1a. 3 ª !5C't Jo.•0 

NUllt'S de, Castr() 
Eletricista dr dia, '-Oldado Sinrs•11 

Mariano df' Lima . 
Telefonista de ctia, r.oldndo JC')(' 

.Marinno de Ltma 
O l O B I e a C';ia. dr Mtrs ct~· 

rão as guaMns do Quar·tel C~c!PU 
Publica. rC'for~os e pnlrulh<\~ 

O Intf"rventor FC'clrral rntrrino no p,.r-·ra.'i. de• Fógo, para a de igunl cn - qunntia de 20;531$000 
~tado clil Paraíb:i. atr-ndcnuo ao que !'"gorla c·m !\far11u. do mesmo murt- N 10.449. ele N. Cosentino & C "· 
1equnf'U a proírssôra de 4 ·' Pntran- ci1,io. dPnnclo apn··~ntar '-t'U tilu?o na quantia de 9:496S300. 

ia~~J>r~~ 1~20~~b0ri,11
ç~~IT~:~no~~~~~·: BolC'tim numrro 212 

cJa Rosa Trocou rta Silva com exf"r- co DC'p.ntnnwnto c.lr. Educação, para N. 10 .460, clt- J. Barros & Filho, 
dcio 110 Grupo E colar ' Antenor Na· ·pr dPvirtamrntr apostilado na quantia d(• 1 :534$200. 

:'1':cº-~·011c~·cl~~~~l~I: t~fniu,ª;t,b~~~~ r~,~ l E ~'lcl~
1
tti!';~~~;b,!~e~;~~~f~~<'te!h~~ro~~ n:(lu~~1tf!

4
d/;5~~.0nlvio & C.ª, 

ao exrrciclo nlual <a...c; 1 .Jo"é i\r ,1,1tdo ('abr:il rfo \':t.i 

4$500 ~ quanto custa um <'al~o <'o~~~~;~';.'" C~~~~w~ C1
~

1
\gi~~1

1
'.:

1
l · :\Un11(·l 

para banho em todos os tamanhos e \'iéga.s, Major ::rnb·comnnrt3nt..e inte· 
varladaa eõ ..... .114 na CAS.t. AZUL , rlno 



-· í\_TTNIÃO - Qui1,tn-reirri , 29 ile seteml,rii tl<' 19~~-

!
'DR-;- 0 S O R 1 0 rA,,,111lca A T H I daa ~~N~u1~T:;~ ' I 

C1l'Ul'TAo rta /1. ~1 lt•nc•ln 1) e do 

JYo•r,llal Sar,ta frabel 111 6.'l U bOrat. 

Tfataml)J11te mr.Uco ? rlrurg,co da, doenç .. da uret1Jra1 Jtre&taia. 14:dp 
e rins CystostOJJl3!1 e urdbroscopla1. 

OONBULTORIO. - Rua Gama e Mello. 7~ - 1 • ana..r 
--- JOAO PESSOA ---

SPETORIA GERAL 00 TRAR· uma 2 via de sun cnrtcirn de ma-
1~o P(IBLICO t; DA GUABD.t tricula - Deferido .. 

CIVIL I qt~:en~l~ml~::-a ~i-~;:~:.º e~!m!n~:· ,~~= 
E111 28 dl' sctrmbro de HJ38 Lociclista profissional - Como r,~·· 

quer. Seja !>Ubmetido a exame á~ 14 

Seniço pnrn o ct!a 29 {Quinta-feirai 110;;,~s ~:r~oji Brrnult, <>hauffenr 

P:._rn.1::inc:nL á 1. S T arquivist:i amador, requrrendo alteração de cn
tegorhi de sun limou~ine. placa 2~-\
Pb , d ealuguel para particular 
Sim, após cumpridas a~ formalidact~s 
da Prefeitura respectivamente. sôbr~ 

Loi:;~1;1~n~~~~ºl S.P guaria de 1 1\ 

cl~~~ct
1
~~t:s: do tra~l'{;O, fiscal d~ l 1 

clas:-.e 11 1: oo policiamento, fiscal o assunto 
De F _ Mendonça ~ C. ª Lt<\j . 1:e-rond:mte n 5 

Plu1llôC's. gu·•rd;1s 
J? 19, 7G e G5. 

Boletim n 214 

civis ns. 23, 29 querendo transferenc1a de propr1e
clade para o nome do sr. Harn G 
Briault, da sedan Ford, placa n 
204-Pb .. registrada em nome de Luiz 
Gonzaga Amancio. - Como requer 

Par:l conhecimf'nto da Corporaçã? e De J. Barros & Filho, estabelecido·; 
n~vicla t·xe<.:uçüo, publico o st:~um- nesta capital. requerendo para ser 

k: ~~iO r:a~~l'~:r~g;o~uf~~~V~i~ l~r;:~~~ 
Pf'lic-i.f's <l<'~ !Hlchada-:: - De Joã,) let, modélos 937, registrados nestí'I.

Macúno d:1. bilva. motorneiro: reque- InspeLorin pelos drs Flavio Ribeiro 
rendo restituição d<' ~eu titulo de Fl::i.viano Ribeiro e sr Pedro Guedes, 
rleitor, c:n'liflcaclo crmun~l. ntcstaclo'- como tambem os dos caminhões ')\\ 
de ronduta e de v~;,nnn. ~tue se acham chassis, pelo s1 Eduardo Ferreir~. 
nrqul\ados nest_:1.. Repart_u:;:ío Res- óe Rio Tinto. - Certifique-se, em 
litu~m-se mecllan_tr> reC'lbO .. separado. o que constar 

De Migut; eia S1lv..i. Furtado. cha_u.1- Boletim n. 
214 

~~u:~t'~~rfi\\~~º't~~l, e1~ft0;.ne~
1°ci!~t11~-· ,as.). Joáo de Sousa. e Silva, l. 0 tc -

qut'r. _ . nente, mspetor gcr~l: . , _ 
De Orlando Hcnnque de M1ranci.a, J ~onfcre COJ?l o odg~nal. - F. Fer 

<'hau!four profissional ,requeremlo te1ra d'Olivf'.Jra • .1mb-mspe:tor. 

PREFEITURA DA CAPITAL 
DECRETO N: 399, de 21 de setembro de t 938 

1CONTINUACAOI 

C\PtTULO Ili 

DIVISAO DOS TERRENOS 

~ccc:ão \mi<:a - Arrua.mento e loteamento 

Art 14 ° - Somente será pennitidf!. a abertura de logradouros 
publicos por µarticularts. quancto os planos dr a~ruamento e loteamento d~ 
zona c01Ttspondentc fôrem aprovados pela Prefeitura. 

An. 15. o - o peciido de licença para a abertur~ de logradour.'.ls 
sná feito oor um rrqnenmtnto, ac.:ompanhado dos segumte~ docun:"ntos : 

a> --~ titulo de proprif'daclc dos terrenos e da 0;usenc~a. de h1po_téca 
H)bre os me.<..mos. :.:tlvo df'c:laraçao e:<préssa t.lo credor h1potecano. perm1tin-

cio 
O 

· r~\
1ni:~11

1~f.'l1~·ta
1º~~~\1;/1~~n~cº\0~~~~:~:; pela Prefeitura, mediante re-

querimento do intcres~a(.io e pagament? de um3: taxa corresPondent:e, c~_m
preendendo n zona onde o ten:ei:io estiver locailzado e os l?~radomos , 1si
r.hos, bein como :i. respectiva dchmitação com os terreno~ v1smhos: 

c1 __ planta. em c1_uas _vias. do ~er~eno em questao. em escala _de 
1 :100 assinada pelo propnett:rio e prof1ss1onal responsavel, trazendo. alem 
rle st~a locn.lizac;ão cm relac5.o aos terrenos visinhos, o seu plano de arrua~ 
rnento e lot.camento traçado: 

d 1 - proj,..Los de aguas e esgô~s e de iluminação pública para a 
zcna a arnwr. aprova<io5 pelas repartições competentes, qt~ando, para os 
primeiro~. o,; tenenos sr achar\m lacaliza~~s em zona a.baste_c1da e esg~ta~_a;. 

e, memória descnt1va do proJeto, com referencia aos d1ve1sos 

serviço: 1 " _ N:1. pl::\nta deverá vir indicada a orientação magné~ica _ o 
rclêvo <lo ~ólo por ct1rvas de nivel espaç~.dns de um metro _e _a, l')cahzaçao 
ae con~truç;;es, mannnc:iais, cursos dagua, val:ls, motivos h1stor1cos, p:isa1-

giSt:is, et, 2 ,, __ No_ plano de arn1:lmen_to e lo~ea_ment~ a<'.ima tr~çado, fica 

~~~~~-~~;~~\i~~n~ ~r'ld!)ic:;:~s ~ºe~~t?;~~~~~s ~v~~~rl~~~~~~· cb~d~:s·s~:!Q~l=l~~e~~~= 
gi·!•S de o('upac:ão mãxima. 1cfC'1;dos em cada lóte . . . . 

3. (,) Pari\. o trn.ç..1;10 das pl~ntas, a Prefeitura fac11It~rá ao in-
teressado o que dC' aprovado hou·,êr sôbre o plano de àesenYolv1mento d!l. 

tidacie que4 . ~l~~ng ;~\u~~r~t~c~r~j~t2uJ!t~~Tuamento e loteamento apresen
trtdo. ~ra fC'ito pela -:..:cc1,:áo T~cnica da Prefeitura, or:ide serâo obed.ectd~~ 
e.; pl:ino~ ctr urbanizacão dri cidade e consultados os interesses mmucipais 
2 respeito. . 

Art. 16 ª -- As conclicõcs técnicas a que devem satisfazer os pla
nns clC' anu,1mc11to e loteamento de terrenos para serem aprovados pela 
Prcfeitun• sfJo ::e; segnintcs: 

a, - a arca dcstinndn á servid:'io pública, compreende ruas, parques, 
jilrdin'i, praças de csporte!-ó. etc. N?..o deve sêr inferior a 30° 0 da. área t.ot~l. 

IJ) - ,a Iarg11r .. minill'l.a elas ruas .será de 21 met..ros, para as prm
CiJ;:fr. clf> 1:i mctro:s para a·· . <'-ctmdf'ria.~. podendo-se a_inda admi~ir a largura 
,,-. 12 metro,; par:. :,s rlla:.. re. idPnciais. Em qualquer desses trés tipos de ruas. 
:i perccnt'lrem de lan::-ura p~rn aparte carroçaYel e para os passeios, será 
Cif 2 3 e 1 3. r:"spectivmf'nte 

<'• o; e"pncos livre. pr:1.cas. parques. jardins, "playgrounds''. d~-
v.:rào s~r c!i.':>~ribmdo;, por toda a ctd:.ide. com suas chi;ta.nc1;:i,.s ~ suas hcah
Z"rões pt:rf,.,ilamelllc estuclad:1.s. de modo a atender .is :-:.uas fmalidades de 
l'<' crv'.l. eh ,n puro t> ,.~.paco parn repouso e divntimentos: . . 

ct 1 -- (',:, lotes. nos anua mentas projetados, terão as segumtes_ d1-
nien ,õe'.; mi111ma.'-: 8 mrtros de frente e 160 metros quadrados de area, 
mianc:o d~ .. ,m.1do.; a com(•·cio: 10 n.. dC' frente e 300 m. quadrados d':! 
área para r. zona Central e Urbana, e 12 m. de frente _e 360 m. quadra~os 
de ârea. n"-'-ra cts zona~ suburban:i C' rural. quando destinadas a restdencia. 

7ona Pmr
1
qt;~ rt~e;t 1[~~~\~.~~d~~~a~~ !~~:11~~::- p~~~1!~~:g~n~ ;~~ á~:~ti~~ :eu~ 

r.~spectivos lótf's 
1 n:i 7ona Central e na Urb~na. 70~;. pnra a parte comercial e 

f;
1J'' 0 p:.1rn a parte rcsi<lcnrinl; 

2 -- nas clPm,ii~ zonas. son" p:)ra a parte comercial e 40°' 0 para a 
1,artc rc1:.iclendal • 

Art. 17.º -- N,-~o poclerão ~ér arruados os t{'renos b_aixos. alag:1-
ti1ços P i;;u_jr:to1; ri mu1.cl1c:õct-: ant{'S de sérem tomadas as prov1dendas para 
n~f'0 nrw-lhes ,.J e.sulame1üo ela,,:; aguas. Do mesmo módo, não se permitirá 
n arrun.mento dr t..Prrenos que tenham sido aterrados com materiais noci
,o~: á saneie r>úblka. :~em que si•j.1111 êlcs previamente saneados . 

.\rt. 18. 0 Antt'i da expedição do alvará de aprovação do plano 
f"' ::i.nuamf'nto .o µropriC'Lário f:uá cess:í.o gratuita á Prefeitura df:LS áreas 
de lí'rreno rn ccss:inns fl. cxecncào do mesmo proJt'>lo. isso em escntura de 
tio:1çao. onde fiqur,m Ps!:1beledda"" 3.s obrigacões dos interessados para com 
2 P, ?feitura r~latiw1mt•nte á e~.ecnrão das obras de abertura dos logradou,, 

Art. 19.º - A Prrie1t1.1ra obriga-se a reconhecer como logradouro 
PUblico da cidade. o logradouro ou logradouros constantes do projéto apro
\".ido. rlcu0i~ ri<' re;'tlizactns w,; obras e assumidos o:,; compromissos constan
te:--; <la C'~rrit1m1 cl<' cloacão de que fala o artigo anterior 

CAPITULO IV 

S<·não únif'a - Pas'-f'io.;; r aguas phwiah; 

Ar! 20. 0 
- Os scrviros de con;truC:tLo, reoaros e n conscrval"!í.O t'os 

PM ·Nos Jic·am a cargo dos proprietários dos predtos, intimados a fazê-los 
rio J)razo máximo de 40 clias. 

1 ° - A l'í'})Osição cios passeios, quando a.Iterados pelns reparti .. 

õCes · pÜblicas ou emprêSaS,- pnra fins como_ s_cjam · i;erviços datua. esJa'Jto, 1 
luz. gaz, tc.>lefonio. etc .. será feit~ pcln Preic·1Lu1~a, às e'\ptmsas das fetcri
da~ rcparti<:õcs p:.iblicas ou cmprc1fü-, quando_ nao dlretnmtntc pel.is me~
mas. obedecPndo ás P~pet·1firaçõr,s da DirPtor1a de Ob1 as Públicas Munic•-
pais 

, 2. 0 - Quando, porém, cm vfrtude ele ~;crvicos dr ralramf'nl.o ex<
cutados pela Preleilun\ nos logr_ndat~ros publicos, forem mo::hlH_:,u1os oi~ 111-

ve ls ou a Jargur3 do~ pa:~~eios ja e::-:1:;LenLcs, caberá ao proprletano ª. 1cpo
f.i<:úo elos mesmos salvo qu::mclo te.nham sido legalmente constru1dos caso 
c·m que a reposição caberá á Prefeitura 

Art. 21. 0 - A execução dos passeios fica i:;ujeila ás ~cguintes con-

dicões: I, _ a sua superfície será continua, porém não escon-egadía. for
mada de mosaico, alvenaria ou concreto, ou terá trechos grumactos, tober
tos de ca.scalhtnho ou seixos. confórme exigencla da Prefeitura 

Ili - terão declividade var ia.vel de 1 1 .2 por ccnlo a 5 por cf'nto, 
podendo essa decliviclade, em casos especiais. atingil: 7 por cent~ 1 

III, - srrão. cm a.bsoluto. proib1clos degra.us nos 1x,sseios, poden
do a concordancia entre um passeio novo e um4-nUg:o fa~er-sC' por um pla
no inclinado.· com a declividade máxima ele 20 por cento. 

IV - Al:i rampas nos passe10s cios log~~douros _Públíco.s, dcstinnd~s 
~ entrada de veículos. !.Ó poderá'J ser constru1aa5 tn?dtante 11<'.ença e naü 
poderão interessar mais de 6CJ cent~netros de largura dos pas~c10~. . 

Art. 22. 0 - Os '\crrenos ltmítrofes de qualquel' edihcaçao c.!t•,·er.10 
ser preparado~ para o escoamento ~a_s aguas pluviz.h 

Art. 23. 0 
- As aguas pluviais dos telhados e balcões dos edifi_cios 

no alinhamento dos lograclouros públicos, de,·erão ser, nas fB.c~ad:is sobre 
~ rua, convenientemente canalizadas por interm~dio de _algero:--f's e c·ou
ciutores que, passando por baixo do passeio. despeJem na. 11.nha dagua 

~ 1 _ 0 
- Os condutores externos deverão ser metailcos 

~ 2 ~ - ~ão serão permetid3:s ligações diréta.s ~os condutores de 
aguas pluviais á" rede de esgõtos ela cidade, nem ás galerias de aguas plu
v1a1s. 

Art. 24 o - As calhas deverão ter a secção transversal ta~. que .ª 
cada m2 de projeção horizon~al do t~lhado,. c.orrespol"'l:d~ um ce~~i_nnent10 

uadrado pelo menos, de. secçao. e terao dechv1clade mm1ma c!e 1 , . a sec-2ão dos ~ondutores ctcvera sér um terço da correspondente á:, cnlha!-ó 

C\PíTUl, O V 

Sec~·âo únit:a. - Fe<'hamento e consena<_:ã.o dos terrenos 

Art. 25. o - os terrenos não edificados, com testada para o lo
gradouro público. serão obrigatoriamente fechados no ~e~ . alinhamento 

~ 1 . o _ Nas wnas Centra_l e Urbana. o fecho sera te1to por U":_ mu
or de, p~lo menos, um metro e oitenta centun~tros Om.801, co1~ porta~ de 
entrada e passeio com largura e altura determmad_as pela Prefeitura. qt,an-

clo houvrr2 ~te~-~~/~~~as Suburbana e Rural, o fecho poderá. ser de cer
ca de made.ira, cerca de arame ljso o~ ~erca viya. _ _ . . ~ 

~ 3. o - Os terrenos nao ed1hcados aeverao ser mantidos hmpo.:,, 

Cf!pinad~r( ~~e~a~\:m qualquer das zonas d<;> Mu_nicipio, quando ~ terre
no fôr edificado e o predio for. de. caráter res1~enc~a!, na parte_ c01r~sp~n
dcnte á extensão da fachada pnnc1pal. será .obn?atona a vedoçao. p01 g1~
thl, seja de ferro ou de madeira, mu.r~ e grachl. plla:es com b~laustiada, etc 

~ único - poderá ser permitida a cons~ruçao de mmo fechado, em 
toda a extensão da fachada principal do pred10 recuado do alinhamento, 

qua
n

cto 1rtSt
i~~. ~O ~rb~O t:~;;;;O~ês~~n~Tr~igis f:~~:~~ mantidos l)Cl'~_anente-. 

r1,ente limpos e nivelaclos, ou aJardmaclos e calçacto5 na pnrte v1s1vel do.-. 
logradouros públicos. 

• •,iNI 
CAPITULO \'I 

Alinhamento, nivelamento e altura das construções. - Sec<:io únic~ 

Repartição dos Servi• 
ços Elétricos da 

Paraiba 
A fim de rvilar 1 ,10l'C'O 

int1lil ~1n..... que prct 1 11dam 
cmiw~yo nr.--ta 1trpal'ti<:fro, 
a SN·r0ta ·ía <ln lL S. g_ P. 
avisa que. att1alnH 1 1ll<\ ni10 
ha vaga cm qLalwier d:19 
~ecçõcs da Emp, f'8a e meH
mo a admissüo de no,·o pes
soal. !->Ó podc""Ú !oic,,r feita 
por inlcrmcdio da '.'-,:.ec·rcta
rítt da Agric:ult.ura, mcrli
ante prupost..t do cn!-{e
uheiro-chefo eia nwsma n 
S. E. P. 

CONCURSO DE MUSICAS 
PARA O CARNAVAL 

DE 1939 
A P R I-4, Radio Tabajára da Pa

raíba, em combinaçü.o COQl a Federa
ção Carnavalesca da Para1ba. lanca" 
para o carnaval de 1939, um concurso a 
fim de escolher as melhores compo
skõe.s musicais nordestinas, sob as Re
guintes bases: 

a) - concw·so para fr€'\'o 
bJ - concurso para maracatús 
c> - concw·so para frcvo-cnnrõcs. 
l.° - Para o concurso de frevos as 

musicas serão apresPntadas c·<J1t1 or
questração, e uma reduc;_-ão para pia.no; 

2.0 
- Para o concur~o (](' mara<'fitl.ls, 

igualmente orquest,racão, t retlu('-ão 
para piano· 

3.) - Para o concurso de frêvo-c:.1n
çôes, introdução obng.1toria ele frévo 
e parte de canto com orquestração, e 
redução para piano. 

~ l.º - A ausencia de c::i.rátcr regio
nal. puramente norclesUno. como 1am
bém a precariedade <la letra. c·onslituc 
motivo para desclassificação na prova 
eliminatori~. 

§ 2.0 
- P.~ra Maracnt.ú e par:i Frêvo

canc:-ão, a letra deve ter carátrr nit.i
:l::i.mcmc regional. í'\'1tnndo-.sí' fra.se3 
ou PJ.lavras ele baixo calao ou ele sen
lido dubio que possam tornar á:,; mes
mas arnorais . 

3.0 - As orquestracócs dCYe:m vir 
._1..,,11 as seguintes part.e.s 

l." - Sax. Alto; '.:! 0 8ax. tenor; 3.0 

Sax. alto: 4.0 Sax. Baritono· 

Art. 28.º - Nenhuma constru_ção poder~ ser iniciada sem que p~la bo!~:;Co~~;;o_i~~s.~; e~s~ot~ ~a.~~~; 
Diretoria d.e Obras tenha sido dctermmado o alinhamento e fLxada a cota de piano. 
da soleira . . v . ~ único: - A instnuncntnção ncima 

§ único.- O alinhamtn!o e a altura da soleira. ftnot~dos ~~' e:~= compreencle-se sómente para as mar
EO da guia de hcenca qUe devera _estar sempre P.0 local da obta, seiao d I chas fr~vo-canção e Maracatú. As 
terminados de ~órdo col"!1 os proJéU?s . ª. provados P~ra O lo1;,radour?. r\ ~ marcha\-frêvo dever~lo se 1prese111 ar 
pectivo, por me10s de relcrern.:1as e_x1:5te~tes no local ou marcaclas mrel, com uma instrumentação adaptavcl 

mente n1rter;;~~o ~arQu~:~~io~· ;:1\:!~iç:~ que se pr~tender construir fó~· a §b~i.~d~ (.~~1\~~;k~·s prC'miadas pode
atingido por projéto aprovado ~ue modifique o respe~tlvo ah;1hamento. Se- rãa ser impressas, grnv;,clas e prepa
rá exigido o recúo ou a. investidura ar~t~s ~a cc~tce~ao da .. llcen('a. P. ª.gan-1~_adas pelo Departamento de Estatis-
do ou cobrando a Prefeitura, a necessana mdemzaçao. , . tic~ e Publicid:lcl('. 

Art. 30. 0 
- No cruzamento doe; logradouros publicas os dois ah- § único: - Não s:erão devolvidos os 

nhamentos serão· concordados por um terceiro. de compnmento .. vanay,•l, 1 originais das musicas enviadas para. 
de modo a ficar assegw·ada a vi:sibilidade normal ele um a outro logrado,1- concurso. 
ro. :f:ste terceiro lado chama-se canto cort.a.do, e o seu valor mmimo f' dP ~ 5.º _ E' obrigatoria a remac;sa em 
2

m,SO. Art. 31.º-:- A VÍsibilidade'norma~ é to~nada pela de urri ~bservador t;~s c~~ci ~~~~~;;~;~~~~~a~~si~~! 1~; 
cme. colocado no eixo de uma rua e á distancia de l2m.OO de almhamei-:i~.) MuacJ.tú ou de frevo-canção. ns quais 
cíe outra que intercepta a primeira, possa. v~r um alvo I)OSto em identica de modo nenhum denrão conter fra-
situacão no eixo desta última. , . !:iCS ele calão ou sentido dubio 

~ § 1. o - O canto cortado poderá ter qualquer fo_nna, contant_o que 6.º _ o concurso M:rá t:ncerrado 
seja inscrito nos três alinhamento~ àeterminndcs. A fo,·ma do pnmeno no drn. 30 de novembro do corren~e 
canto servirá de padrão ao.s demais do mesmo crusamento . ano. no "studio" da p R I-4. Radio 

~ 2.º - Em edificação d~ mais de um rmc.lar. o canto cortado SC'I.l Tab:i.~ára. respr11:1.ndo-SC' aquPla data. 
exigido até o nivel do_ piso do pnm~iro anàar ou da ~.loJa no carimbo cio correio para os candi::!u-

§ 3.º - O raio dos meios hos nos cruzamentos __ d_cve1:á ser no mi- to~, residentes fórn da C'apital 
njmo de 6m.00, salvo nas ruas existentes que. pela inSlhICIE.•ncta de larg\lra, 7.º _ Os cancli<latos poderão, r:iso 
fo~·em destinadas exclusivamente a tráfego ele pedestr · . . . quriram. usar de psf"~donimos. Nesta 

Art. 32.º - Salvo as restriçõe~ do art. 8.º C'l. " seu§ _muco e C'I hipot.esc os origirn:us, n·úo ncompanhn
art. 11 . 0 , todas as casas terão o recuo mír..mo e.: ~r •. l.) do alinhamento dos de tuna sobrecarta, dentro da qual 

do logr~~~~r~/)oÚ~C~S predfos residcn~it.:s deverão .ter O pl<;O no mínimo es~:\8~ ~\'~a1~rgi1~C'J~:6u~~ni~1gl~CUl'SO 
a 50 centimetros ácima do ponto maij alto do passeio de. co .; legal· . .será feito por umn comissão_ de pro-

* 1. o - Nas casas térreas destinadas a residenc1as c:> c_onstrmda'i _fü;.<;ionais, pelo chefC' cta Radio, Pede
no perfilamento de logradouro público. poderá ser tolerado o piso de 36 ra('áo carna\'alc>sca Paraibana e um 
centimetros . . . . _ . representante d<' cadn jornn I. 

~ 2.º - Para os predios t;~...stentes nos quais fõr ~reciso subs.titmr § 9.º _ Não podc>rão entrar em con-
o piso, poderá sêr tolerada a soleira de 18 centimetros, a Juizo ct::i Direto- cm·so music~s de out~os concw·sos an-
ria de Obras . . _ teriores ou Já vulgal'lzada:,. 

~ 3.º - As lojas terão soleiras de 15 cen•:-:~· troe:. refenda tambe:n ~ 10.º - Presidirá o jul~omenlo o 
ao ponto mais elevado elo passeio. . . Diretor do Departamento de Estatis-

Art. . 34. 0 
- A altura máxima dos edük;, ,·ana de acordo com n. tica e PublicidadlJ. 

sua situação. . _ . i 11.º - A vetaç:-tO será eff'luadn 
~ l.º-Na zona Centrrtl. os ecHficios, terâ'. ,10 mimmo dois pavimento:,, por escrutínio secreto. _ 

e uma altura máxima de duas vezes a largura ria rua, podendo .no entan- § 1:.: o - As cedulas para a vot.nçao 
to, sér excedido êste limite por construc:io cm redentes que não ultrapassf'm constatão das segninlt>s palanas 
o espaço limitado por planos _traçados pelo coroamento das part~es do P<'- So[rivel - B~a f" Otima, que corres-
i·imetro do corpo principal e mclinados de 60 gráus sobre o honzontc. nondem aos numeros 4. 8 .e 1_2 

:, 13."' - Os premios a dL"itnbuir 5:ão 
os seguintes: a) Fr(•vo - 1.0 logar, 
450S000; J·rêvo - 2.0 lagar, '.:?50.,,000. 

CAPITULO VII 

Profissionais legalmente habilitaclos a projetar, calcula.1· <" construir 

Art. 35 . o - Sâo considerados profissionais 1egah~ente ~abilitaci .. s 
para projetar, calcular e construir os que. diplomados ou nao, satisfaçam ··! 
exigencias do Decreto Federal n. 0 23. 569, de 11 de Dezembro de 1933 e ,1-. 

contida\ nf~!'e ~-e~li~:~~~derados profissionais não díplomndos os atuais 
construtores :.u-quit.étr'i, arquitétos construtores e ag-rimen.sores, Que pos-
5us.m carteira profi&,,f'nal expedida pelo ·• consêlho Regional de EngenhJ.-

ria· e A~q~i\et~·ast6 z~~si~:~;~~: · diplomados o_s profissionais. que. além e\') 
diploma de Engenheiro Civil , Engenheiro Arqu1ti>lo, Engenheiro Eletnds_t~ 
Arquitéto, Engenheiro Mecanico e Engenhei_ro Industrial. po<.c;u_nm a carte1r.1. 
profissional expedida pelo .. Consêlho Regional de Engc:u. na e Arquite-

tura da ir:. :~~ã~' ·Para qne um profission&l. dip~o~ndo 0~1 '.in. se habi
lite por êste decreto a cakulny. projetar e ~onstnur ~ .necet.:,:,! 'O que· 

l) _ registre o seu titulo na Prefeitura Mumc1pal. 
II) - próve quitação com os impostos federais, est."!duais e mum-

cipais. Art. 37 .º - o registro de titulo na Prefeitura Municipal. será _lan
çado em livro especial. sendo reserva~lo para cada profissional uma folha. 
onde serão feitas as seguintes anotaçoes: 

~i) -_ªf~~~!~~~ ~~ 1~~{1\~~~~la~;a carteira! data da sua expedição. 
revalidação e encargos autoriz!!'lr1 :.isi; 

' IH) - indicação •do ~eu ~~critório _e residencin: 
IV _ declaração eia f1rmn. de que e componente, no raso ck ~ncü'

clade ou companhia construtôra; 

(C:onllnúa) 

b1 - 1Haracatú, 10 loi;ar. 450$000; 
Idem - 2.º loga1·. 250:sOOO. 
cJ - Fl'êvo-cantão, 1.0 logar, 450$000; 
Idem, 2.0 lagar, 250$000 

;;i11c~~-;o-p~g<\~~~~s~=úl'ml~;c ~~~~~~~~ 
~$Crutinio qUf', verificado o I!1t'smo ríl• 
sullacto. o pre~idcnte resolvera 1-*'lo \O
to de minerva; 

§ 15.º - As musica~ do concurso se
riio divulgnclas pda Jaz.t. d~• P R 1-4, 
depois elo ~ncerrnmento do conc!-lrso. 

§ 16.º - Os eoncu.rren~es devemo en
viar toda ~ua correspondenr1a pora 
p R 1-·1. Radio Tabajára. catx:1 pos
tal - 110 - João Pessôn. 

PRENSA PARA MOSAICO 
Vende-se uma completa 

por modico preço . Avenida 
João Machado n.0 795. 

-C,\SÃ. AZUL a,·isa. a todos os ba
nlaistas que os pl't('OS das roupD!ii 
para banho Sf"ráo os mesmos do 
Recife. 



Baldo do 11111 IIDterlor : 
1'!_~ do Bltado da Pa-
..;. .. &ia. 1:IIOlltlloo 

Em caiu na teeourar1a = 
22:ll'll'IOo 

1:480800o 
DIIOOO 
2ll8l800 

2:1'13$100 
4:ffllOOO 
ll:4108800 

8ald;. para aetembro: ll:aBOtZOO 
N~ do lrltado da Pa-

àni 1itulao l:= 
Em caiu na teeourarla 4:8'1812GO 

22:38'1$'lOO 

"l'IIOUrarla 'da Pretettura de Catolé 
dó Rocha, 5 de aetembro de 1938. 

Jl'ruelacq da SUv11 Sá, teoourelro. 

p;:J:ff;,~ : - Nal411<Jd Maia FUho, 

IL MI •111LRIES ................ , 
' 4 

'ftllllamla medllo. ~ 
........ CllllOI,--. -·---·· 'l'R6TAllll1'TO BAC101'AL DOS 

. li:BPRIADos Rll:PSTJD08 . 

.......... : .. .,.... .. Culll, ---····· ........ : •vA VJIIOOlltm DS 
l'IIID'l'.Aa 1G __ ..._._ 





. 8 ~ --- .TOAO P"ESSoA - Qutntn-M1·n. W de ~efombrn de l!/:lx 

o CODIGO DE AGUAS E os EXPLO- VÃO SER REPATRIADOS os . LEGIONÁRIOS ITALIANOS 

RADORES DE ENERGIA HIDRO 
Ci~,~~~~~i! ,:: r~~~~~r-ao

0«~:~~.,: IA TU A L MENTE NA ESPANHA 
· 1n~les que iniciou a rt:tir!Mla das ll'- , 

• gióes de voluntários italianos da, l<.:t.pa- J _______ _ 

C nba, a fbn de se permitir a <'Onets~o • • .,.. • • 
do direito d• ~_,u,eranoi, ••• comba-

1 Anunciando essa medida, o ~overno 1tahano declara que 

E L E, T R I e A ~i,~i • ..::~~ai~usºb;·ito~ •• i~~ ~~~~er:i tentes ,,panbo,. . ª mesma visaº reconhecimento do direito de beligerancia 
.. • f/;;~~ia ~~"JW:,cto hig~~i~tri:tan~~ A LUTA ~o EBRO aos combatentes espanhóis, por parte de outras nações 

COMO O SUPREMO TRIBU
NAL FEDERAL ESTA' APLI
CANDO A LEI VIGENTE 

de~obrigados de semelhante onus os HENDAIA, 28 cA UNIAO) - Noti- __ _ _ __ _ 
4ue instalaram uziniw; antes da pro- cias da E.,;pnnha. informam que os na.-
uulgnção do mesmo. cionalistas comb..1.ter:\.m violentamentr. FALECEU O CENEJtAl. ('AltR,\S- O r•xU1, to fazia r,:\1·fr do ~.Lbínét<' i·<'-

0.:> embargantes invocnram em hoje, na. frente do Eb1·0 . COSA volu('ion:í.l'io, -,f'ndo r·hefr do Hert·i~~ 
apoio de sua dcfésa o o.rt. 47 do Ouh'os comunicados de fonte gover- dl' ComLmic,vó..'s 
Código de Ag:uns, o nrt. 119 § 6°. da namental informam que os governis- LJSBôA, 28 fA U"JIAOJ - Anunciá-
Constituição de 1934 e o art. 1°. do tas resistiram a todos os a.taques in- se que o general Juan Cal'rasco.,i fa- R E G I s T' Q 
dcc. 24.673, de 11 de julho de 1934. surrétos. m:mtt'ndo-sc na,.j mesmas po- teceu em Salamancâ, .. m co11.<.t•qucnti;t 

Impugnando ésscs emb~gos, o si~ões qu~ ocupavam . <le um desastrl' d<· automov,·I 
proctu·ador da República no Estado 

RIO. 29 tA UN!A01 - O Supnmo C:o Rio. :-r. Pllnio Travasses, invocou 
Tribw1al Ft:d('rol. em SC'!"..'ião pleua, o ~ U~ico do art. 47 e o nrt. 202 
afirmou, un:n1imr-mf"ntr a Constitu- elo aludido Código. CLUBE ASTREIA 

f .\1/.1 _\I 4."'1"0~ IIOJE: 

Tnmsconc hOjt" o ar>.ive:r·ar~o nata
lido d:i . .:;en!wraa l• m1k Pereira V1-
ann. filha do :-.:mdo. J clr Josê Perc>ira 
Viana. 

cionnlid,~ctc elo Código dr Aguas O jui1, dos feitos da fazencto pu• 
Agora ront"(·;.'l. n · ur~ir ((\lt>sló,•s rc>- blica do Estado rejeitou a defésn. dos 

ferente.o.; ti aplicac:úo dos M·us disposi- exe<·Ut.aclos e estes, então, agrava
tivo:.;, em prot1.:ssos de C:!.:r•cutivo ihscal l'am para o Suprêmo Tribunal Fe-

As grandes festas sociais e esportivas de sábado e do
mingo no elegante sodalicio pessoense - Inauguração 

de sua moderna praça de es!)ortes 
Na sessão ele antr-omem. dn scgun- deral. 

O mf'ninri Nd:.;.Qn, filho do sr. Jo;,~ 
Hil)i·ii·o de Brilo. rc-~identc em Cara.ú
Ua!:., S. João do Cnrin da turma daquêle Tribunal, o minis- os agravantes apoiaram-se, néssa 

Lro Carlos Maximiliano teve oportu- fáse, nos arls. 139 e 160 do mesmo 
Ih;- d~ :~~l~~n:-o l\~:~ri;a~i~sc~~~~~J~1-

ni~~~t1~:e ju~g~'\ru~~~ dee::~~tr:iº~·iscal ~~:!º24~67;0 art. lº. do referido de- O tradicional e elegante Clube Ao;

moviclo pela Fa~enda Nacional con- O procurador seccional da Repú- tréia, vai promover sabado e clomh,
tra Cardoso, Magalhães & Cia. Ltcla., blica desenvolveu a sua argumen- go grandes festas rnciais e esporuv.-,s 
do Estado do Rio de Janeiro, pro- lação em torno dos dispositivos a entre os iseus socios e respectiv1u; fa
p11etarios de uma. uzina elétdca, ms- que se socorreram na impugnação milia~ 
taladn. na Fazenda São Fernando. ~.os embarg·o.S. No sabado, elas 21 ás 2.3 e 30, horas, 
de~:lie épun. ~ntt'rior á promulgação Vindos os autos ao Suprêmo Tri- será rec.lizado no s:;.lCto de bail('S dú 
clu lll<'HCion.,do Código, os quais. re- hunal O procurador geral da Repú- Palacélf' T~lmbiá, um J)rograma óJn
r u.-mt:cl1,.s.' ao JJEl.~amenlo da lRXa blica, dr. Gabriel Rezende Passos, snnte com o concurso da P R I-4 
ni>le in.:tituicl:1 pnra incidir sôbrc tal cpincu pela confirmação da sentcn- Rádio Tabajáras da Parnibr, 

~stão sendo fornecidos pe:h tc~oura
•·la do clube. 

O \sh'éia vai instalar. na prn
xlma .semana, t1m moderno gabin{•tr, 
~ntropométrico que ficnrá ~ob :i cli
re{':10 cto ilustre dr. Gtácomo Zá('.ar: 

residen.te no Estndo de Pernambuco 
- A mc>nina Maria, filha do '>l'. Oliel 

Toscano Coélho, residente em Sc·rra da 
H.ui:t 

- A menina Valquiria, filha do 
nrnestro Osvaldo Costa contra-mestre 
da. banda de música do 22.'' B. e., aqui 
u.quartRlado 

1. mo de indu~Lria fóram executa- ça agravada. prestigiando, assim, Nt'1 domin~o. pela.; 8 horns da mu.-
<,0s. a contra -minuta do dr Plinio Tra- nhã. será inaugur:1clo o campo de f'.,. 

Foi funclaclo, ontem. no e-lell.:ini.·' 
·odalicio pe&;óe115e, nm D<:.·JXtrt.nmPn· 
o Esportivo Feminino, cuja cliretori,: 

:~erá eleita em reunilo ctc l~ojc. A :J 
{l.to de 1unctaçáo elo relericto n..,p.i.,·t 
mPnto, comparec~ram cérca dr- 40 :--• ~ 
nhcrirns da nossn. alta sodeclade 

- A senhorita Jo:,éfa Moreira fi
lha do rr. Lucas Moreira, re.!-idcnle em 
::aJaze1ras. 

- A menina Ginette. filhn ~o sr 
lo;lo Pedro de Alcantara, funcionário 
.1posentado da Imprensa Oficial 

Embrgando a penhora feita em \'assos. portes dest.im~do ú educac:ão tisica 
:;nis bem,. os Pxec.ut.ados alegar:1m àos associados do .\stréia. - Em sessáo de onlf'm fórn1n ac·t i

tos mais 88 wcios efetivo:,; no ('luh·· 
Asiréia . 

e u_e o u_1bmo que_lhe_s e ~e'.1i1do so 

I 
E' DEVIDO A TAX \ O rPfericlo c:1111µ0 está aparelhnoo 

~ t.J>cnicamente par:"_ quo.si todos os <·s-
V-· O mimsho Carlos Mnxumhano, portes, p\'incipnlme:nte, b1s(]uet.ebt1l. 

OBESIDADE? {'l'i .... l tclator do iecurso, declarou que O tenis, quaJra ele patlnaç~o. voleihol. 
- O interventor José Mrri:, acom

panhado de seus secretários, n~~.btil.1 
a inu Llguração da p1ac::1. dr c,:~1>0rl P ;, 
tenclo sido para tal 1im c·onvlciflfJ l 

pek diretoria do AstréirL 

~l~o
0

,d6vf:e~~-;~.a~;~~~ ~r~~ ~~~·~Ó 
d<" revisores da A Undio 

Evite e : - d11e1to de tributar, at.1bumdo á pista de atletismo, vários brtnq_uNn'i 
combata com União e amplo comporta, apenas, p:1ra crlan<:.<s e: mn1tos antros jó!?OS. 

- O ::.r. Armando Afonço Boudow.. 
funcionário da Secretaria da Fazt•nda 

- A menina Maria, filha do .sr. J0<,é 
Virgolino, comerciante em Esperança 

- A menina Virginalda. filha de Re
gin::ildo Ribeil'o. musicista resic!e-nte 
nesta capitnl 

0 uso diono do ~:c;i~~cepções e>.-pressas no estatuto doX:::i1~agoº ;~ilit e~~~vºori;~~i.~~>~~xi~~ - A UNIAO. gentilrnente conv,
rlnda., e~tará pre-;ente ,1 toci.u: as frs
tas do rlomingo no Palnc~le T:unbi3. 
por um c!os seu:s rectator<'s 

E ,1 T O ,·s,º.',,ª.~ Po1 outro l:ido 56 ficam isentos vnsto programa e:uja primeira prov.1 
J..,. 1 de impostos e taxas feder~us os de- comerara as 8 horas d:t mnnha A· 

'1:uados assim, Pm noim!l.S fiscais ta1de 1 callzrn - s~-ao encont1os rle Vl.\JANTES: 
_______ Ota, o invoca.do nrt 119, pa.rngr:1- bac::quelebol tems e voleibol Dcpo1$ 

to 6 ela Const1trnção de 1934, as- sed. 11).JCl,t(IQ UIII (hiÍ uans.rnte, hsi- ~sTEVE NESTA CAPITAL O 
T, nr,nte-coronel O.,tar A])Dt<tlipse 

- P1'0Ct"denle da capit:-1.l Fr:deral. c-he
gou. ontem, a esta capit:1.l, o tf'nPnte
coronel O~car Apocalipse, ulti11rnmentR 
nomf'ado chefe da 15.11 Circunscricâo 
de Rec:utamcnto Militar, sediada nês
te E.i;tado 

TODOS 1 

Certo grande j~1·nal alemão te
\'(' a itl~ia de pedir aos escritores. 
homens t mulheres. qul" orp,aí1i
;1assem uma lht.1 dt- 70 volumes 
,1ue lhes agrad;1~(' kY::u· <'Onsigo, 
se dcv~.,t"m \·ivt>r numa. ilha ele· 
~rta. Não tard.i.1·:1u1, copiosas, as 
resi:;ostns. A rmír parte inl'luiu nas 
!')uas tis(.ts ~ Bihlia r as obl':\S de 
Goethe. Schincr fi~urou mu;to 
mt'rliocremcnl('. Shakespeare e 
1\lolfére alguma~ \'t"'Les.1 Tiveram 
ccrta prrfcrcnda Jlomt-ro, ])ante, 
os filosofos da antiguidade grega 
e os do Orit-nll':. :'.°'JiC"b:sC'hc, La Ro
chefouc:iold, ,\na tolr Fr:u1c,•. En
tre os. romant•istas, o mai:; prei<"
rido foi Balz:-r: e enh'e o,.; poéta,;:, 
Rilhe. Mommsen ~urgiu n.i frente 
lntre os histori,1.tloi·es politicos. 
(ansou esp<"(-ie que ne: .:ht inleres
~ante lJibtiolt>t:a ela ilh:i. 1lcs··rta 
nenh11111 do.s tWLin~on do 111 
Reid1 tenh:t frito fi~ur;ir "::\l ein 
l{ampf"', o ('oi-ão do ua.d~mo, u. 
ol.Jra flt• Hitl, r c1m· todo ah·mão 
que tt: <·a-.a recrhc como presen
t., 

Toda,;; ª" m:11:hãs. <'·"l'Í'l. C'Sla
C':ÍO tadiod ifuo;;orn de Hollywood 
tran .. -,miie 1u11 t>ro~r.\m 1 e~pt>( !al 
dcd!('ido a um ui1ico e íklcrmiaa
do oudnU•: o di1·1'tor C'incmata
graíi<'o <:I.)' h:• df" v:nn~. qu<' !;" 

encontra a.tliah,H·iilt• na-; ~: lv:1s 
virt~en,; da :rtiian~ holandês1. r~
gbtando, par;1 a tf.h, a-; dansas 
<' cenmonia·, d:• lWU<'O conht'.'d;la 
tribu do.~ lnk:...~. O r.ro~nma ,Jura 
1lm,l ho1·a C' romprrt-ndc o !-.C'guin-
1.t': rr,J.mo rl:.i, notid;t-; do dia: 
orcl1•ns f' in:i.tru~o ... '> da empr'.•~:l 
P~ta :, t,.Ual d"• \'it•tu lr:1haJha; 
a11edotas; pilhf'riao:: ~ohrf' a ,·i~:\ 
,}e Hnlhwood: r.-iu-,ic :l .. \ 's \'CI:!.•, 
:t.1gun~ :1rtisl:l-, <'<'l,.hr,~s. eomo 
Clark Gabl:·. Jo:.111 ('rawfon:1. Fer
n.rnd (ir.\\'C'\, J(':innl'tte Mac Do
)lahl, elC'., cantam c f:...lam diante 
rio minofon1· r,ara distrair o "des
te n·ado". que i· mnito popular 110 

·1rnndo C'int'm.Ho.e.;rafi<'o, onde con
ta Hllll'HO!>:l-. aífi<"ões. ('!vele de 
\'inna l· um original. Como não 
tem liJlil)<.: a~otou ,.trio" orfãos 
q:w foi :t<'hando p('lo mun(lo a 
fóra. n~:-- ... •· motto. formou <'ln ~ua. 
c·a.~ .t .oc Uoll~·wood uma. Jl<'QU<'n'l 
1·olou,a. 1ílll'r~:lt'i::i1::tl, <'Ompo-,;b. 
JHH' d1J,, 1;;11otu~ho-. cl(' Tahití, um 
(•nUano. um japon,;.S t.' um d<' 
H ,.1.w,ti. 

(fa ('fll L<ll\llrf'-.; nm f"Ol'DO d<" J)O
Jl('ü frr11i11i11:t. <·uja nfr,..,;\o i: pro
tt·:-t·r ;:!-. mulhf'l·c•s ,, as triJ.nc·n<.;, 
\... r1uJh:I,. drs re,,u.,rida-, para 

<''.\.í'rf't r r.ta p1·:'lfi,..c;;â.o, di·\·e:n ~er 
1, iguinl(--.: húa ili'itrUr.i:1. sall
rlr r'lf'rf,.it:J, f Ídr•. 1 •[Wdfl SÍJnti \

ticfl rd111·.1C'ão, c·~ra ter, cldíl'arln1. 
«· e,r:"'rif'nf'ia ela , ,i,\a .• h <':lndi
rlatas de,·<'m l:·r '!5 1 30 .111,1, 

;~1~ ~:1\,~;;1'~;· ;;o;~~ -?tl~c,\?t~,(~; 
um.J. dl'l:u. ha UII\ qu..'lrto ,·nm 
q;u:1 ,.,,rrf11fc- fri:1 1• quC'11t1·, fo

i.:áo a 1,a,, e 1,1,dnâ, ..,e cr1l i7PI', ca-
111r>r no ft>ftílm·io < omum, Po-,,ú<' 
!-..i.Ja.-; rfr lf·1f ura., n·c·(·JJ• ao, jo~o ;, 

J'f'f'l'fiO t•t"- Tmt.t"I :•, JHJlit·i~t"i rl<'
vem t.i.,er Jtartr dr "tf'am ... ' f's
porti,·111:. 

seguia aos explo1ado1es de quédas /vendo chstnbtuç,,o de brmdes ás ta- li. 

f,~;u\ã"o 0i;1t:~.':i~~ãodedªne~:\~u.~1ct~: m~~~~ '~":ct;~"~t' p:.:::'tJ~ Aslriaa SR, SALVINO FIGUEIREDO 
but.o sábado e ,1ommgo, ~o poderão nigrt><;· 

Tambem não soco,;rem aos a- sar no Pâlacéte Tambia os sacias que 
~ravante~ os outros dispositivos por apresentart1n o recibo número s, cor
:~~smi~~}~os nos seus embargos e respondente r...o més de n~õst.o. O .s 

O art. 43 do Códi~o de Aguas ;il~~:.ei!nfa~~at~~~bi~;r!f~.
0

~
1~:~~i! 

submete a denvação de aguas pu-
blicas ao requisito de "Concessão", no 
caso de utilidade pública, e de "au
torização", nos demais. 

No art. 47 ressalvR, em favor dos 
exploradores anteriores. os direitos 
ndquiridos, as~egurando-lhc·s. por
lanto o mesmo que o art. 119 da 
Çonstituição. 

Né5SR nlt.ura, o relator interroga-: 
que se infere daí? 

Somente que os antlg::>s gosadores 
rif:! tal direi to não precisam obter 
c-~ncessáo nem autorizacão para con
tinuarem com a sua industria. 

A lei não fala, porém, em impos
to cu taxa; logo, conclue o sr. Ma
'\'.miliano, :-i. n!nguem liberta de tri

MELHORAMENTOS 
MUNICIPAIS 
Vai ser construido, em Cai
çára, um mercado público, 
á altura de suas necessi-

dades 
butos presentes ou futuro.<,. Está m3rCaclo pa,ra o mês vindour.:l 

Esteve alguns dias nestR Capital o 
sr. Salvino Figueirêdo, 1igura tradi
cional da nossa terr~ .. 

Ontem, pela mnnhã, s. s. foi até o 
P3Iacio da Redenção, agradecer ai) 
interventor José Mariz os cumpri
mentos que lhe enviára e ao mPsmo 
temJ)ü despc<iir-se de ::.. exia. por ter 
de regressar a Campina. Grande. 

Durante a sua permt:1.né:ncia em Job.o 
Pessóa, o sr. S:l.l\·ino Figueirêdo ho:,
pe:dou-se no "Hotel Glôbo·• 

NOTICIAS DA CHINA 
OS JAPON~SF.S FôltAi\l U.ECHAS
SADOS PAR.\ A MARGEM SUL DO 

YANG-TSE' 
PARIS, 28 IA UNIAOl - Noticbs 

de fonte chine~a comunicam (]UP os 
japonêses, que combatem contrn Han
Kow, fôraro rechJ.-Ssados completa
mente para a margem 1'111 do Yanr.
T sé, com direção a Chang:li 

O digno oficial, que veiu acampa. 
nhado de sua cxma. espõsa, acha-se 
hospedado no "Paraíba Hotel" 

'.'l,\SCJMENTO: 
Nnsceu. no di:1. 24 ào corrente mês. 

em Ita.mbé. Estado de Pernambur.o. o 
menmo Pujucnn. filho do Sl Lui:t Ca· 
valcanti F·ilho. neg:ociant.e nnqut"le 
município. e de sua e::,p1sa. sra. Po
ranci Menêses Cavalcanti 

CONSELHO PENITENCIARIO 
DO ESTADO 

Rtlúne-sc, amanhã, ás 14 horas. no 
salão central da Cadeia Pública. o 
ConMMho Penitenciário do ·Estado, a 
fim ele dar cumprimento a diversa!ó 
sentenças liberadoras e. bem assim, 
para apreciar outros pedidos de livra· 
111enL conclicioni:\l 

O presidente encarece o compareci
mento de todos os conselheil·cs 

A;jia~n~a~~t:~~ie~!
9 

co~o C
0
6di!~u~~ e inicio da r.om~trução de um moder-

4.3, o rc:_timen de concessõe::; e au- no mercado público ,em Cniçára. ond1 3.a 
i.crí:c.acõcs e livra de requererem uma êsse melhoramento se afigura de im- SEMANA RURALISTA NO APREN

DIZADO AGRíCOlA DE BANANEIRAS ~ ~ut1~~ce;~~aJ~l~~a~~!:~! f~~:~~~re! periosa necessidade . 
50 b\·:.,, mas não fala em impostos. O aludido empreendimento, que es-

0 1rt. 160, do mesmo Código, obri- tá orçado em cêrca de 50 contos de réis, 
~a o concC':<:ionário a "pagar, a titu- será levado a efeito pela. Prefeitura da-

~~nc~{~. r::.~~r~~ão,e f i~~t!i~:(i!~·. a~~~~ quéle município, conSUltando-se, assim, Interessado co:no se encontra o Mi- neiras, ha três anos, dando cwnpri~ 

~l~~(itd~~ pro1iorcional ã potencia con- :dª!~:~:a;i~~ 
3 
d~pe;~:!~~:e ; 1:

1~:i~~~ ~~~t.~~~~c~!so~g~~cc~~~~~·t ~~ ~~~~~iç!~ j Xi~~t~le ~e!~:~~~1~~. 1~e!1~;~~~n~~;;t 
Agorn ° .'.r. Carlos Maximiliano re- Costa. terra, resolveu a Diretoria cio Ensino I ê&>e fim con1 o apoio e dedica~ão dos 

ieºtt~~.;~Pl~O n~~gl~ãil~in:~io~ã:i~~n; A planta dêsse proprio municipal estú, !:~~:~a dP d~~~·n~t~\)l'eit~Jt~·:<i~:.sA.g~~ r::~~~l~~t~e~vei~~i;o~sf:áll~~f~S e do~ 
q1.;·•. portanto, o onu.<; não as atin~e. send0 concluida pela Diretoria de Ohra; colas organizem. anualmente, Sema- Durante a referida Semana. os a-

Recordam ainda que o referido de- Públicas· nas Ruralistas. vizando dessa fórm:l , grcnomos se encontrarão á di:!posição 

1 

ci.:·t? ::: 4.ô73, no art. 1º. fixa as taxa!;, A iniciativa em aprêço, dada a fina- complet~r e ampliar o seu programe!. do:-- agricultores e fazencteiros para as 
}~,~.ri~i~a.~'~!s r~fe:i;~c~ãd'\ p~c:;:i:~Õ~Sen~ )idade de que se reveste, C3,W.OU a me- de ensino agrícola, COm Cl!I'SOS l'ápldo~ ! .:ietnonslracões e explica<:Ões que se 
unia c01sa nem outra. lhor impressão no seio do comercio do Pflf>~n~o a~~~~lt~~~';,'J 

1
1;s~~l:i(~~r~;~~S n ! ~~~ll~~:~nl~ec~;~rc~l;:rem pedidas, sb-

\ és~a objeção, o relator responde· mesmo município . Diretoria do Anrendizacto ele Dana- 1 Ainda durante a Semana Rurali'>ta. 
Por que postergar o principio d~l 1 --------------------· ------- hat·c11í. ctem:nstr:u;õe;') sôbre as:rnnt::i~ 

'Q
11

l.ttc
7
arlr . . <>m prol rloc; e:xploradore<; MEDIDAS DE PROTEÇA- o L;e, frmicuJLw·a tropical, pelo dr. Joa-

u:.ligos? ~mi;;uem fltina com a razãJ qmm Fcrr<'irn ctc Cnrvn.lho; sóbre a 
4~ tal pnvilegio cllhura do alg;oelão, pelos ctrs. Clarinclo 

,\s normas _conce111entes a impos- É Gouveia e Renato Martins; detesn sa-
:~r1nt:. taxa<' mterpretam-se estrita.~ A o e A F E X p o R TA D o n!tánr+ Yegetal, pelo dr. J. Deslnndes, 

.Dai dect~zem os agravanJ;es poder ~~~~~
11

: 1:~r~é ~~!~ro~\,!~~·;~~o !-:bar~ 
:?i'i\~~\~~ so no sentido literal, verbal, No e As o D E u MA G u ERRA NA Eu R o p A rientação ctos ctrs. Punente! Gome>. 

Puro engano, - acrescenta o rela· / Entre as medidas discutidas estâ n ~!r!~º~/ªp!iglaC~~d~~~~
1
~~:~

1!~1.:~ta;. 
~º\x;esfº~~~~~ati~~~~ese estrita não A reunião de ontem, dos ex- ~~Íé ~!~~;~~~~-/e~·:1v~~J~~~eá ~:õ~~~n~ ag1icola federal, profrssor da Escol:1 

l>ccgese e.~trita é aquéla em qu~ d•f• . d panil' d , . - 1 de Agronomia e outros lécnico.s 
'i(' I~ão dC'drn,~ mais do que a lei expõr> portadores, no e I lCIO a em a:~mi~· ~~~~~~u.,fª c~~~r6~~i:~~( am Jgua.lmcnle serâ orgnniiada tunn 
;)crcm dá tudo O que 110 texto pód l"' A . N . l d p d . d . . E:vpo!)ição cte prorlutos agricola-: com 
,:ncerrnr-se. ssoc1ação aciona OS port;~c~·es ec\~~ar/:~1;;~~1\

1
~~:a~o.; c~~

1
; 1unu demonstraçao o~, c.:-.p:icictacte pro-

Ora. - condue O sr. Carlos Maximi- ,_ Exportadores de Café - O ministro da F ::v,encta ~~l~~ª 1~:r~~i~ª~nt1~~·rb~n~ da àliVld!l· 

~i~~âi,~~~o;o~l~~~:ti:?u~~s~!F{f; RIO, 28 <A N.) - No edifício da AS l\lEDIDAS DE PROTF.ÇAO cna,~d~a·1~avlé~sir,n,•,',~,.~s;;f:a·~,o~,~-1n;;;e.1li~a~cãooruo;;i;J~ 
UJf'lt" os explorad t· · Associação Nacional dos Exportadores RIO, 28 <A. N.) - Os C'xp:.,rtadores ~ ~ 1,.. .. 

nr,r~~ lf~nce~entes or:~s ~~1;:~:si!--. tle Café houve, hoje, uma reunião com de café pedirão ao govC'rno, no caso ele toc\os os eleMcntos. que, dl·sdc Rl
n{ n.o<; e aos permissionários. a. presença de wna delegação elos ex- de uma guerra na Europn. váriíls me- r.: tms anos, vem se empenhando pela 

Por outro lado, não se interpretam portadores de Santos, a fim de dhcu- J.idas de proteç.lo ao roméi"cio expor- rac1ouaJizaçâo dos mNoctos de cultlvur 
te:~tos isolado;; e do confronto e con- tir diversas medidas sóbre o café no Lildor, entre as quab às ~guinte~ a terra, e, em um contacto mais de-
" idancia entre o nrt. 160 e O para- caso de uma guerra na Enropa. 1.0 

- Prolbkão de \'('n~:1. Cif. riind:, morado com o nosso ngricultor, f:\7.t'· 
~nfo unico ~o art. 47 resulta O seguin· ~ue as companhias de sqmro s(· abri- lo compreender os fin.:. que t<•m em 
te o primeiro obriga O:i concessloná- vo. para confirmar a sentença agra- iuem :i cumprir o risco de guerra. vista. tr::ibalhancto, assim, num ci.r- r
ncs ao pa~amento de taxas e O se- vaàa. 2.0 

- Nas vencias Fob os compr:ldo- co conjug,1cto. pela prospericlnd(• ck 
~l111do ('Stabelece que os direitos do , l!:sse voto fot, como já. dissemo~, res deverão ficar obrigndo:-. R ::i.bntura lodos. 
r:>.plorndore5, anteriores no Côdigo, não apro\'ado unanimemente, tendo, pois de cré<líLo.s. irrevce:nvPis dr>ntro ele -·------- _ - -
1 ~(·tn m:1ior amplitude que os vigente-; prf;valecido a. t{>se de que º" que ~x- cinco dias da eia ta ua VC'nch1 
n.n·:1 os ClbOS novos; rquipat·a, quan- plora\·am energia hiclr_o-rlétri::..:1. an- 3.0 

- As vrndas C'if scr:\o rraliznctns I f ' • d 1 . - 1 
tn ao::> deveres, ú.S antigo~ e os moder- les de promulgado o CodiJ!O dt' A~uns SC' O govt'l'no hrosilciro d.l'l' .los f'XJ)(Jl'- 1Fffl1Cf8 e p 8ft 10 
11r_ ·,;. ficaram desobrigo.dos de obter conces- tadorcs clf' café a garant.1.i ela l'Flahili-1 

longe, pois, de isentar aqueles ni- ;:~
1 

~1oª1:~~:i~~fr~:Ud~~s~
0

~
1
n~

6
~
1
~: dade do frete atualmentC' em vjcor E'jt:i de plantão, hoje, a. y; ,\R· 

i~~~; ~~1~1~~· impon<lo a todos os me!s- ção dos onus que pr .... an1. 'Wbrc os con- :i:;~id.n~\:~~~ta:c;e~~s A~.:~n1fn;Ptetr~o !A?IA BRASIL, à rua Maciel ri-
' A1.:c;im, negava provimento ao agra- cessionários ou permissJ.onários guai ' '· ' r - --'-'-'º~·---------
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DE PúRLJC'A - EOITAL A 
JnspetoriH <ie Higiene da 1\1i
u1~uia~fio e Poliria 8nnifal'ia cfa~ 
}labita~õe, da Dir,.lol'in Gernl 
de Saúde Púhli<-H do Ksla,lo, 
,·onsidc•rn J\IPHOPl<IO P.\R.\ O 
CONSUMO PtrBLl<'O, a nrnntei
gn marca ('RU1.EIIIO, rle a,·,hdo 
com o arli:to n. J fifi do Hegula
m(•nlü <'fll , igor. 

.JOAO PESSOA (!uín la-J'eiru, t9 de selem oro dt 1 !1::~ 

A 1 s 
vklamP1Ü.(~ sc:l:ula ,~elo et>tn.cluu1 Lh? 
:!WOO e ·sHo e.li:' saúde) con1Rt.1clo p1·eço 
rrn alg,ll'ismo f" por ('Xb·nso 

o~: proponentes devC'ráo marcar o 
prtt.Lo para ent.rega óo materio.l ofere
clcJ1J, 

. \s propo::.tfl,'J deverão ser rntregucs 
nesta Secção, em f'TIVe>lopes feth .. i.dos, 
:llf' n~ proximidades dr~ reunião do 
Triirnuât <la F:1.1.Pnrln, que nflO serA 
.Jlllt'S das 14 horn~ do dia 7 do proxi
mu mês d~ outubro, 

* * ~· 
O PERIGO DOS FILTROS 

ENTUPIDOS 
Si os rlns no.o eliminam dlarta

m-ente litro e melo de secrecção, as · 5 
leguas de finis.simoo canaes filtrado
res se tomam obstrui&.8 com vene .. 
no3. O llquJdo urlnarlo se torna es
casso e ao pnS&f\l' provoco umn des .. 
agradavel se-nAn('fl.o de ardenrta. 

8('bé 

aos4mezes ... 

Si é uma crianca normal. 
\•lla·se sozinho no berco, 
e·,cla desejo .. dEc- agar· 

os oL)Jeclos e da sua. 
al.rr, .. m!acâo devem la· 
~E:r par•e mammadeuas 

o~ infralore~ do pr(lsenfc edi
tal, incot-rcriio na tnuHa. de um 
( I) ('Onto a dn<'o (:>) t·onlos de 
rt"i~. 

Em C'IWPlOJ)f'S sppnrndo.c; das propos. 
t.i ,, os l:Om·orrenl{'s rleveráo apresentar 
recibos ele• havrr pn~o os itnpostos fe
dC'ral. munJcip:ll. estnclual. no exerci
{'10 passndo. l'rtlirtáo de haver cumpri
do as exi~enc:las dr' que trata o artigo 
32 do 1·egulr1.menLo a que se refere o 
clE'C. 20.291. de 12 de n.gosto de 1931 
!lei dos dois terços). bem como, da 
c:aução ele que trata êste edital. 

Isso é simptomo. µerlgo;.;o e, potlP 
ser o começo c11." soffrimf'ntos taõ." 
como dores nas ·•cosl.as ou nt1. pa.rt.P 
posterior da c6xa. perda. de a.nlma ... 
çlí.o e vilnlidotle Lrregul:uitlodes url
nncria.s, ínchaçã.o ruis m!ioo. pés c.u 
sob os olhw, dores rh.E'umat1c:is, ton .. 
OOirns., perturbaçõe.s visuaes. etc. 

climento ideal como coadjuvan 
te dE: qualquer reg1men lacteo, 

Joiio Pi'R!-.t}a, 21 de ~etembt·o d«:' 
193A. 

Mm tos pessõn.s. dão o.Ltenção ao.s 
seus oito metros de intmtinos, mas 
negligenciam os 30 klms. de canaes 
dos rins. se estes ficam obstruido., 
por d.etaictos venenosos, moleotla., 
graves podem oécorrer, taes como 
perda de phosphatq, <le albumina, 
nefrites agudas, 1ntoxicação uremicn., 
calculo, mal de Bright, etc. 

FARINHA LACTEA 

J\IAFFER PINHO R.\fü!LO, 
escritura rio. 

Os proponentes obrignr-se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que se 
propuzeram. caso seja aceita a $Ua 
proposta, assinando contrato na Pro
curadoria da Fazenda, com o prazo 
maximo de 10 dias, após solucionada. 
n, concorrem·ia, com prévia caução ar
bill'ada pelo Tribunal competente. 
u:io inferior ~ 5r·; sobre o valor do 
fornrcllnento. a qual reverlerá. a fa~ 
\'Ol" d:> Estndo. no caso ctC' resci:são do 
rontrnto. sem causa justificada e fun
clnmentada a juiw do referido Tribu
nal. 

NESTLÉ 
Visto: - Em 21 de se1cmhro 

de l!l.38. 
DR. ALREHTO l•'EHNANDES 

(' \RT.\XO, inspelor. 

Dlll.ll'l'Oftl \ GJmAL DF, s \U·n~: 

Faça. com que seus rins explllam 
dia.riamente cerca de litro e meio de 
secrecção. Compre um vidro de P1· 
lulas de Floster. Ha mats de 50 annos 
são eUas usadas com absoluto exlto 
para limpar, desinflammar e aeti
var os rtns. 

E.etembro de 1938, O escrivão 
Nur1.es Travassos 

Joâo 

MlNISTi:RIO D.\ JLSTI(',\ F, NE
GOCIOS lNTl·'.RSOS - ,\utori~.a('ão 
ele perinaneneia. dl' r. ... trangl'iros -
EDITAL - A Comiss~o constituída 
por ordem do senhor Prc:,idl'nte da 

J•ul\l,J('!\ - l;di1:II T">v Ol'tlC'Hl <lo 
M'. Jlt.',pf'h11' Clt' 1Iigirnc rl:l AIUll{'lll :1-
ção P Policin Sanlt:in1 d:..i.,.; H:ll)itnçóp~ 
ct:1 DirC'l.ori,1 Geral de ~allclr Publk;1, 
tor11:1 pUbhco. pnni c·o11hc'ci11wnttl dos 
irllcres.<;ado:- que· mullon os srs . .i\1:ni
ric·io ltosen(hal ~\. !rm;ío, 11ft impor
tnnc.:ia de cem , 100:súOO l mil r€'is, por 
infração do artigo 1084, rlo Regula
mento Nn v1gor 

Fica reservndo ao Estado, o direito 
de anular a presente, thamnndo a 
novü concorrencia, ou deixar de efe
tuar a. compra do materüi.l constante 
da mesma. 

* * * República convidn os estrangeiros que 
------------- ~e encontrnm irregularmente no p::i.is 
casamento civil dos contraentes se. a, dentro do prazo improrrogavel dt 
guintes: cento e vinte < 1201 diêl.s, contados da 

Santino Franéisco de Sousa e d. primeira publicação do presente edital, 
Ana Maria da Conceição, que são e nos termos do art. 84 elo decreto
maiores e solteiros pe_rante a lei. po- }Pi n.0 406, de ~ de maio de 1938, re
rérr. já e.asados rehgiosaJnente ha 

I 
quererern autonzação para pcr;nane-1 

anos; éle, natural de Itambé, Pernam- cer no país. 

Nns propostn.s deverá ter por ex
ien.<co o valor tobl do material ofere
cido. 

Os int<'rcssados tccm o prazo ele cin
co 1 5) dias a contar cta d:l.t:1 elo pre
sC'nU' edHnl, para intrrpõl'<'m rerumo, 
fmc\o o qual a, Jnspt•!ori:1 n.•mrkn\ os 
})l'Ol't.>ssnctos á Prorurarloriil cios Feil,o~ 
ela. 1',a1,encln. pn.rn cobrnnca jurlici.d. 

Srccão de CotnfJrns. 23 clP setembro 
de l!J38. - J. (;unha Lima. Filho, che
fe de Secção 

buco, . agr1cu~tor e filho do falecido Para êsse fim, os interessados deve-
Francisco Lwz de Sou.sa e de d. José- rão apresentar a esta Comissáo: 

João Pessõa.. j3 dr Sf'Lcmbro ele 
1938. - Mafrêr Pinho Ra.l>êlo. cscriLu-
rario. CDITAL tlc citação de herdell'os aU· 

Visto: - Dr. All>c1·to Fern:uules sente,; com os prazo~ de trinta. (30) e 
Ca.rtaxo, inspetor se5.senta '60) dias. - O doutor Clima• 

co Xavier da Cunha, Juiz de Direito 
SECRF.'l\\fiL\ 1) \. F.\ZF.NDA -:--

1 

da comarca de Ouarabira, na. fónna 
('omlssãfl eh· c·omp~a!!i -Edit:i.l n~~ 2-l da lei. etc. - Faco saber a quem in

.\.b~·e concorn.•nc1a para o s('guinte t.eressar possa que· nésle Juizo, no car-

fa Maria da Conceição; e ela,. natural 1.º) - Requerimento em papel al
des~e Est:id~ e filha do falec1clo José masso de formato usu:11 l22 x 33). rl.a
Fellpe da. Silva. e de d. Joana Maria tado e assinado pelo proprio sôbre 
da Conceição, sendo todos domicilia- 1una estampilha federal de dois mil rêis 
dos e residentes no lugar "Caxitu··. (2&;000) e wn sêlo de eclucacáo e saú.
dist_rito de Condé. desta comarca da rte de duzentos réis c~;~oo,.· por meia 
caµ~tal. . rolha. escrit:i. de ambos o.,, lo.cios, com 

S1 alguem souber de_ algum unpedt- a ftrma rC'conhecirla por tnbeliüb, cte-

mr1.lPn~d. tório cto escrivão Epaminondns, se 
men!o, opo1~ha-o na forma da lei <:!arando: nome por extenso, idade, es-

Joao ~e~s~a. 22 de ~tcmbro de H>~8 tado civil, profis.s:1o, n,1cionolidade, re
Para. a tmpi·('nsa Ofi"ial: , process~ os termos do inventário dos 
7 quilo~ de tipos venus larga meia bcns_de1xa?~s por falecimento de don.a 

Bas?os~scrivao do registro, Sebastiao sidencia t rua, cidade . e Estado), data 
de entrada no terntono nacional, por
to ou fronteira de entrada, categoria 
em que foi clns..,i!icaclo segundo o de
creto n.0 24. 2!lR. de 16 de n1aio de: 1934 
(imigrante agricullor, jornaleiro rnrnl. 
imigrante não agricultor, estrangeiro 
não emigrante, estrangeiro cm transi
to, turista, artistn, domestico, represe11-
Lnn1 e de. firmas comerciais, técnico 
contratado. etc.) 

prfÕª;,tiS~1)0c1!· tipos venus larga, mein to~-~~~ .fa~e~o:c~_a~!çte~fe~~!.~ !~~oh;}~ REGISTRO C1''JL - EDIT.\L -
pret.a, corpo 8. cle11·0 m_ventan::i.nte Honor10 Hllar~ao Faço saber que em meu Cartorio, nes-

12 (lUilo. dr tipos Vrnus lnrga, meia ele Alme1da. acharem-se ausentes des- ta cidade, co.l"l'em proclnmn.s para o 
preta. corpo 10, te termo os herdeiros: E~ter Dôlores ~~~:~1to civil dos c~ntraentes se-

))r~ta:l~~~-~octel2tipos Venus larga, mei~ ~6a;A~~1ffi:· dl~e!:ól~:ii~ae1;es~!~ e;::: João Nicolau .Mariano e d. Josefina 
19 quilos ele tipos Venus larga, meia da com Manuel Ccsar Pessôa, residen- Canctido Velez, que são solteiros, 

preta, rorpo 16. t.es em "Sapé" dêste Estado; Adelina. maiores, naturais desta ca.pital e Es-
22 quilos <le t.iµos Venus larga, meia de Almeida Gouveia, casada com Mi- tado; êle, operaria e filho elos !aleci-

preta. corpo 20. guel Arcanjo Gouveia, residente em dos Nicolau Mariano Filho e de An-
24: quilos ele tipos Venus larga, meia "Recife e Honorio de Almeida Sobri- ~~~~i~.s~a~i~m~u~:necegit~; deo ei!ieil~ 

preta, t:orpo 24.. nho, ausente em legar náo S\ bido, os do 1VIanuP1 Honorlo Velez e de Cr:ncli
pr~Ia q1;.1~~s 0d~8upos Venus larga, meia ciLo. os pr!m~iros pelo p~·azo de 30 d~as da Maria da Conceic_ão, sc·nclo que os 

?' , . P ... ·. . c os dois ultunos pelo Pl azo de 60 dias contraentes <:ão domiciliado::. e resi 
pr!ta(Jl~~~~od{;tpos Venus larga, meia n contar de~ta clata, para ~entro ele det~tes nesta ... capibl em Oitizeiro. -

11 quilo~ ele tipos Grifo Baskervile, ~!n~º~~~<; ~r~s.õrfo P~g~~c cl~ e~~~~;r!ªçà~; l Si 
1
alguem hsouber def

6
algum im~e. cli-

corpo 10 . • · . 

1 

men o, opon a-o na nna da Ie1 
13 CJllilos de tipos Grifo Baskervile do ref~ndo mvenLano. 1lca~do d~sde João Pess~a. 28 de s~tembro de 1938. 

corpo 12 ' logo citados _para os de!Ilais teimas - O escr1vao do registro. Sebastião 
17 quilo: de tipos Grifo Bnskervile, do mesmo ate ~nten~a final. E para. Bastos. 

corpo 16 que ch~gue ao conhecunento ~e todos, -
11 quilos de tipos Florentina preta mandei oassar o presente ed1t:11 oue EDITAL de venda em hasta pública 

corpo 10 ' .!>~rá :ifix~do no edi~icio das audiências de b~1~s penhorados. 2.ª praça. -. 4:º 
16 quilos ele tipos Florentina preta, d~ste J1~zo e publicado na fónna da I Cart<;>r1?. - O dr. Braz Baracuí, JUIZ 

corpo 1G lei. Dano e µ~ssaclo ne~t:i c_idade de de ~re1to da l.ª vara da ~omarca da 
20 quilos ele tipos Florentina preta, Guarabir::i, aos 17 dtns d<! ~nes d.e se- capital do _Estado da Para1ba, em vir-

corpo 2~. tembro de 1~~8. Eu .. J_osc Epammon_- 1 tude c~a le1, etc. 
24 qmlos de tipos Florentina preta da.!. dt> Ara.uJo, e::;('nvao o suhscrev1.

1 

. Faço saber aos que o presente edital 
corpo 2C. ' 1 c\ss., f'lima.co Xaxier da. Cunha.. Es- virem, dêle noticia tiverem, ou tnteres-

28 (Jllilos de tipos Florcntinn' preta, lá conforme com o original; dou fé. sa!· possa, que âs 14 h?ras do dia 17 do 
corpo 30. Datn supra. 1 mes de. ~ut~bro p. vmdouro, na sala 

16 quilos de tipos Mercerdes, corpo O e.!-.crivão - Jo.:;é Epaminondas de das a.u~1enc1.as, no prédio n.0 42, á rua 
16. Araújo. da:s Trmchtll'as, desta capital, o por-

18 l{Uilos <i<"' tipos Mercerdcs, cor- _ 1 te~ro dos ::i..uditórios, Luiz Eurides Mo-
\lO 4.!l . . EDITAL de eit ão de herdeiros a.u - J e1r~ Fra':co. ou t}ue~ suas vezes ftzer, 

:JO <imlos d<' lipos Mercerdes, cor- senteb _ 0 doufci Braz Ba.racuJ JUiz t_ra1 a a publico pregao ~e venda e or-
po 24. d D'· . . n d • d / 1emat.açao em hasta. publica, em 13e-

5 quilos de Unes Vcnus fina estrei- t! c:p~~~l ªcio 1Es1:~~ dªa. c~~::r:a ~~ 1 gunc!a Pl'{!-Ça, com o .aba1.imento legal 
la, corpo 6. . , • • o bem a.diante descnto o qual foi pP-

a ctt11los cl.e tipos Vcnus fina estrei- ío~1ª ela lei etc. t . nhorn.do por Daniel Martinho Barbm;a 
tn. corµo R. aço saber a to_ctos CJuanO s ~ pie- e outr'?s a Joaquim Mendonça, na a.çâo 

11 quilos de tipos Vcnus fina estrei- sente c~ital de citação de he1deir?5 executiva que movem contra êstc, e 
ta. corpo 12 a.usente:s ~om o ~razo de 60 ~ias vi- é o seguinte: 1 automovel "Chevrolet'', 

11 quilos clí' tipos Esc, á maquina, rem ou dele notic1a tt~ere~ .e. 1nteres- placa 279, •notar 06693 ,tipo 34 , usa.-
rorf)O 10, sar pos_sa, q~e tendo s1ct,o Jrucrn.do .P~- do, e se encontra na. oficina ·'Ford" 

12 qnilos de tipos Esc. á maquina. rante_ esLe JUÍZO, cartóno do escr1vao nesta cidade, tendo sido avaliado pela 
rnrpo 12. que est~ subscreve, o. 1I_wentãrio ~os soma de 2:500SOOO. E para conhecl-

20 qmlos d<' tipos Fios de latão, cor- bens deixados por C1pnano Feri:e~ra mento de todos lavrou-se êste edital 
JlO 2, e sua mulher d. Maria da Conceiçao, que vai publicado pela imprensa ofi-

3 r,uilos de tipos Fios de Jr1..tão, cor- e tendo o inventariante Alfrêdo Fer- eia} e afixado no local do costume na 
P-0 12. . reira da Silva, em suas declarações, fórma da lei. Dado e passado nesta 

3 Qn1Jos de tipos Fios de latão. cor- declarado achar -se residindo em lagar cidade <te João Pessõa, em 28 de se-
J)O 16. incerto e não sabido os herdeircs: San- tembro de 1938. Eu, João Nunes Tra-

3 quilos ele tipo~ Fio.:; ele IA.tio. cor- tina Maria da Conceição e Joana Ma- vassos, escrivão o datilografei e subs-
po 20. ria dn Concei('áo, pelo presente, chamo crevC' O escrivão João Nun{,s Travas-

10 t:IHllos d<' tipos Fios de latão. cor e cito as referidas herdeiras para den- .ços. <Ass,) Braz Baracui. Conforme 

))05
2
:ulios clC' tipos Fios de lntão, cor- :.~~ádeeiitua;:i~~~í~ º!i~ t;~r::• !~ereco~; o original; dou fé. João Pessõa. 28 de 

P05 ~Í111llos d<· lipos Fios dt• lntão. cor- ~~J;rt;i:0~
0 J~"!~!:~~~~ e a~r~1:i 

po i . . . . _ pal'tilha sob peti.a de revelia. E para 
Po5'>qu1los de tipos Fios ele lfltao, cor- riue che,;:ue a notic1a a conhecimentos 

po5 ;~1nilos ele tipos Fios ele lalo c:or- ~~it~id~~\e 
1~:t;1

e;fi~:~~:ir11i 1~~;sret~: 

liNl'IIAQUECEU-SE? • 
Al,uta tem t••••, dôr na, 

101ta1 , no p11to? 
u,, • ,,daroso ton lco 

Quando se tratar de ona.lf3beto. a 
petição deverá ser assinada n rogo, com 
2 testemunhas, sencto rcconheciclas as 
firmas. 

2.<'} - Três fotografias de frentr , sô
bre fundo preto, medindo três 131 cen
timetros de largura por quatro t4) 
cenLimetros de altura. 

3.<"-') - Uma individual datiloscopic~. 
fornecida pelo serviço policial ele iden
tificação, federal ou esL.1.du3l 

tr!t) d;u!!:1~~~º1~!ss~a~~a~~J~~~·ot~= 
torios de sua nacionalidade. idade, es
tado civil, idoneidade e profissão, 

5.0
) - Prova de ocupação licita (por 

conta propria ou como emnreita<lo) ou 
posse ele capitais ou bens imOYPis no 
Brasil. 

6.0
) - Ate.studo cl(" bó3 :·onduta, pas

sado por dois comercianu.:s legalmente 
estabelecidos, e de reconhecicla idonei
dade, do local de !>Ua resl(!l"1wia, ou 
folha corrida policial. 

Os documentos e atestndos junlos 
ser~o apresentados cm ori~inal e fü'
lado:s com rstampiJha federal á ra1..4o 
de um mil réis clSOOO, e um ftl., de 
educação e saúde de cluzenLos réis .. 
($200). 

O~ documento.; àC'verú() sr-r <"'nvl::idos 
sob registro e por via postal :i Coml--'>-
6áo de Permanencia de Estrangelro8 -
Ministério ela Just.ica e Negócios In
teriores - Palácio Monroe - Rio de 
Janeiro. podendo ninda_ s_er entregues, 

~~~~~~~nJràrr'l
0
m~~ci1~~t~~

1~/ãs 1~:~~~~ 
ras. 

Despachado o re~uerunento pela 
Comissão será fornec1dn ao i~1tcressa
do, pelo' Depari amento Nacional rlo 
Povoamento cMinistérlo do ~·ro.balho. 
Industria <· Comf'rcio - Avemd, 1 Ap~
ricio Borges, 1.º andar -· R!o de Ja
neilo) a competente cert~cl:i_o, sendo 

~f:i~~a~~j~c;,1·~~e~~;~·~1~i~~\l~O~u~ll::. 
refere o frem 4.0

• 

Os estrangeiros qu{' obtiverem. auto
rizacão para pe11nanecer no . p:11s de
verão, dentro do prazo de lr11~ta f30J 

i~:~iJ:iJ·~s:\\~~fcdo 'f~~!r ~~g:.!.~~~.n~ 1 

ua, ficando, também, obrlgados, ciC'ntro 
ao prazo . de .seis 161 mêses, a obter 
a respectiva carteira de identidr.\Cle. 
_fornec_ida pelos servicos policiais fl1• 
H.IC'ntiticaçao. · 

Findo o prazo dêste edital. os es
trangeiros que não houverem obtido 
a autorização acima referida ficam su
jeitos ás penalidades previstas no ca
p:tulo XIII do decreto-lei n,0 406, d• 
4 de maio do corrente ano. 

Rio de Janeíro, :23 de jut.10 de 1!>38. 

\ Comissão: 
cAss.) lJulphe Pinheiro l\la.cha<lo 
Carlos Alvt.s <lc Sousa Filho 
.José de Oliveira )larques 
E1·nani Reis. 

SECRET.\Ri.\ DA FAZENDA 
EDITAL N.0 21 -- SECÇAO DE COM
PRAS - Abre concorrencia para. o 
!:oeguinte: 

PARA A IMPRENSA OFICIAL 
60 ton-eladas de papel de jornal co

nnun, filigranado tverge1 c:om linh~ 
d::ii;ua de S em 5 centímetros, pes.'\11-
do 54 gramas por meu·o quadrado, bem 
ralhandrado. em bo1Jina de 139 ten
t.imetros, com embalagem de madcir,,. 

As pJrtictas do papel ·acima mencio
nado devem 'il:r de 20 tonelêl.das cad'\ 
,.~ma e entregues em 30 de outubro de 
1938. cm 30 de janeiro e em 30 de 
milrço de 1939. 

Os prnpcnenle.'- cleverfio fA.7er no 
Tesouro cio Estado, uma cau(':lo em 
cli.aheiro, de ~'"i: sóbre o valôr prova
•;el elo fo:necimento, que servirá paro 
iaranti:1 elo contràto, no caso de n
ceitacão ela proposta. 

As · propostas deverão ser esc~itas a 
lint.1, ou datilografadas e assinadas 
de modo leg:vel, sem rasura~. emcn
cias ou berrões, em duas vias, sendo 
unLi dt:\·ictamente selada <sêlo esta
dt«.tl ele 2so00 e sêlo de saúde), con
tendo preço em algarismo e por ex
te11so. 

.\s propostas deverão ser entregues 
n~sta sec('ão em envelopes fec,!lados 
.. ~t" ás proxinúdades da reuniao do 
r-ribnnal da Fn.renda, que não será an
·..cs das 14 horas do dia. 4 de outubro 
o. vindow·o. 

Os proponentes deveriio enviar .a

f!'lO!',trns do papel oferecido. 
os lJroponentes de~erão oferecer co

~~ic.;o pG.nt os matc~·u:.G ,de proceden
:í:i. nacional ou nac1onahsados, po$tos 
na Repartição requi~tt.ante, e de pro
c:cdenc.ia estrangeira CIF, Cabedêl0 
ou posto~ 1rn repartição requisitante. 

Em envelopes separados ~as pr~
post.1s os concorrentes devemo aprt:'
<.entar recibos de haver pago os im
pôstos fed_eral, municipa~, _ eswdunl. 
,10 e~erc1c10 pas:sado, ~ert,~ao de ha
\'d cumµnc!o as ex1g:encias <.le qu,· 
trata o art..igo 32 do regulamento n 
1ue :;e re1crr o der:. 20. 291,_ ele 12 ck 
"l~vsco de 1931 (lei dos dois tf'l'ÇO~,, 
oem como da cauçflo de que tlata e.SlC' 
~1t1tal. 

Os proponentes obrig:ir-se-ão a 
:ornar efe!ivo o compronusso a. C\il•? 
~e· propuzeram, co.so .seja aceita t\ surt. 
propos~. assmando t·ontriLo na Pr?
ClU"acloria cta Fawnda, com o prazl) 
núximo de 10 dias. após so_luc1onad:-t 
a concorrencia. com a prêv1a ca.uçao 
arbitraoa pelo Tribunal competente, 
não inf,.rior a 5'" sóbre o valór do 

FORMIGUINHAS CASEIRAS 
SO ae.&appa.recem com o u&o ª" UDlM 
i>roducto 11qu.ldo que attra1le • exier. 
mina •• torm!gtnhaa ca.elrU o Mlda 

especie de barata• 
"BARAf'ORMIGA 11" 

sncootra_fl!D nu bôa1 Pb.Aroa.Qta, • 
Droca.r1a1 

DROGARIA LOl'ID&l:S. 

?4 signo:; ~orpo 12 ~~~~:e O~íc::~bliâ~dkr:á~ imb:~s:. 
i ~: :;t~~ ~~::g~ ~~ Dad~ e passa~o. nesta cidade de João 

1-t :,i~nos corpo :w Pessoa, ªl?s vmte e q_uatr~ de sete!}l-
0.:. pro).,oiwnt.t>s clPvf'r;Lo fuz<•r no Te- bro clf' mil, novecentos e t1i11La. e 01t_o. 

\O\iro do .Eslarto. mii:i <.'l.l.lH;fl.o cm eh- Eu, F. una1uo da. SH~a Torrrs, escrlva? 
nh1•1ro, c!P 5' :,oUn· 0 vnlot· nrnvavcl tnterm<! o ctatt1og1_atel. (Ass.) B.r~ 
d_o 1<;>tnecimf'nto, qm• srrvJrá para ga- l:J:ira<'ur. ~st.á c~nloryne com 5' ong1-
~~ntia cio contrato. 110 casn dl' areita- nal .. dou fe; O e~c~i':'ªº ele orfaos "E u-
c.,10 da propo13ta. nap10 da Silva 'IotrCb. 

t As proposta~ deverii.o ser ('scritas a 
t:nt:i fJU ctnl1Iografadns" ni-;.<.;inaclas dt=- RF.GTSTRO CI VIL - EOJTAL -

h~~.~~1 ·~ .. g~·~1:\~:::~ ;~~~r:~\1~~H~:~cll}~\1~~ , faªç~iê~:~~· ~g~.:1~ i;;~~l~1~~~rj;~1~es~ 

ll!HD CBED80T1DO 

' 

mâõ óa·;;.· SIL,üaa 

("'''"'" ...... ctUt JIH HelliN 1 
COIYllncençH 

10NICG S091HNt 
IOS PULMO!S 

lhe e~v iarel 
meu livr i nho 

"0 MENSAGEIRO DA OICHA" .• Na sua leitura encontrará o 
meio se'GURO E EFFICA'°zpa,a con:.ecu1r a REA LISAÇÀQ 
de todBS .. as suas AslSTR~ÇÓES. rna ter1aes e esplrttuaes. 
Explico claramenh.•~::úma detnumpher em: AMQR, ~.Q· 
TER[~S. J9G0S, FOJjTUNA. EMPRESAS, NE\,9CI.QS. 
EMPREGOS, e todo quanto se r elacione com a FE.Llêl DA· 
0-Ê HUMANA em todas as suas mais SUBLIMESmanlfes
ta"r,:óê• Ke,fletta S 500 em sellos oõifãeS""ã7M1ss ~ ILA 
MAAJ, CASILLA 151 ~_f~_I_O (S Fé)· (Rep Argentina) 



A UNUO - Quinta-leira, 29 de setembro de 1938 

Ulceras - Empigens - Eczemas - Escoriações - Tinhas - Fel'idas 
em qualquer parte do corpo - Feridas e ulceras rebeldes - Panos do 
l'osto - Espinhas bravas - Forunculos - Cabeças de preços - Assa
duras dos adultos e das crianças - Erupções da péle - Pruridos -

---- Coceiras, etc. ----

Agentes nesta capital: RAMOS MACIEL & CIA, 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 501 

tomeclmento, a qual reverterá. em ía
võr do Estado, no caso de rescisão do 
centrá.to, sem causa. justificada e fun
damentada a ju1zo do referido Tribu
nal. 

Os proponent.e~ deverão apresentat 
cotação em moéda nacional. 

Fica reservado ao Estado, o direito 

recimentas constam do edital n.0 5, 
publicado no jornal oficial A UNIÃO, 
desta capital, em sua edição de 22 de 
setembro de 1938. 

Administração do Dominlo da U1ú
âo, em 22 de setembro de 1938. - Sa
bino de Campos, escrivão encarregado 
àa Administração - Classe G. ~= :~~~:ric:~~~ed~~ªcfeª~t!t:; 1 ,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

n compra do material constante do 
mesmo. 

Secção de Compras, 2 de setembro 
de 1938. 

João da Cunha Lima Filho, chefe de 
Secção. 

DR, LUCIANO RIBEIRO 

DE MORAIS 

TRIBUNAL DE APELAÇÃO _ E- Diretor da "Colonia Ju. 
=~ta:~·d;· .ii",..,ft~~·~nePª:d!:'r~~ liano Moreira" 
exm.o. ST. desembargador presidente 
do Egregio Tribunal de Apelação do 
Estado, faço público, para conheci
mento dos interessados, que, pelo pra
zo de trinta (30) dias, a começar do 
d''\ 14 de setembro corrente e a termi
nar a 13 de outubro vindouro, acha-

Clinica medica : 

DOENÇAS NERVOSAS B 
MENTAIS. 

~r1:~1t· a°ª1n:~:C,"do~~~ndi=~ Consultas: • Diariamente 
:rfonJ.:"i~zi::':~ef;,e~~c~~~ ~~ de 3 ás 5. 
Miserlcordia, por na,, se ter habilita-

CONSULTORIO : 
do nenhum dos candidatos inscritos 
no concurso anterior, de acõrdo com 
o art. 37, da Lei n.0 159, de 28 de Ja-
neiro de 1937. lOrganização Judiciária RUA PEREGRINO DE CABVA-
do Estado). LBO, 1'6 

O pedido de inscrição deverâ ser a-
companhado dos seguintes documen-
tos: 

l.º) diploma cientUlco ou certidão • CABELOS BRANCOS 
de achar-se o mesmo registrado no 
Tribunal de Apelação; avttam-oe e desaparecem eom 

2.0 ) folha corrida, extra!da no lugar ·LO(' · :> nJVENJL• 
ou lugares onde houver residido nos Ul&C1a como lOÇAo, não 6 ttntura 
dois ultlmos anos, ou prova de fun- Deposito: P'armkla MINERVA 
ção efetiva;. Rua da Republica - Jollo P-

S.º) certidão de Idade ou prova equi- DROGARIA PASTEUR 
\'alente; . !lua Maciel Pinheiro n.0 811 • •Mo41 

4.0 ) atestado de saude, firmado por Inl'antll~ 
médico da Saúde Pública; 1 ..._. _ ..,.. 
p!·~~:i~~~s per~~~~rd~s c!~~~~a~ j ___________ _ 

~r~. ~~·tctg1~ :a"';,°;;r~p~~ti:v~~ 1 BOA OPORTUNIDADE 
gado ou na Judicatura Federal ou es... Francisco Clem.entlno Pereira. esta. 
te.dual dêste ou de outros Estados ou belecido á Praça General João Neiva 
alnda em cargos da Policia ci.u · 47, tendo de se retirar para a vizinha 

6.0
) documentos comprobatori~s de metropole do sul avisa ao publlco em 

capacidade cientifica, Intelectual e geral que estâ liquidando todos os 
moral. seus artigos de calçados, perfumarias 

São dispensados da. apresentação e miudezas, por preços nunca v!stos 
dos documentos referido.5 nos ns. 1, 3 e tambem vende uma bOa armaçao e 
e 4, os ju1.zes munidpais e membros diversos moveis. 
do Ministério Público dêste Estado. 1 ___ P_E_N_SÃ_O_A_'_VE_ND_A __ 

Secretaria do Tribunal de Apelação 
em Joã.o Pessôa, 13 de setembro de 
1938. - Eurtpedes Tavares. secretárto. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

com 20 quartos, no centro da cidade. 
O dono quer se retirar do Estado. 
Barão do Triunfo, 3'11 João Possôa. 

Trata-se na "Casa. York". B. 

a 

Flaza --·----:.· !AGUARDEM! 

LA BOHEME Em preza W ANDERLEI & C. • Ltda. 
o melhor som e os melhores filmes com Martha Eggerth e Jan Kiepura 1 

Hoje soirée ás 7 e meia horas 
A ClNE-ALIANÇA APRESENTA 

Sta., ROSA 
H .. je á, 7 1/2 ho•as um 

grandioso programa 
duplo 

O Diario de uma Molhe,· Pl"rít'ito 
CA.1 . .-1.LIIEIRO 

- Hans Jar•y e mais John "ay.1e, em 
==================== ÀUMANDO o LAÇO 
PREÇOS 28100 .lfl,6001 Preços- 1$6,,o e tj;IOO 

com o inesqueclvel galã de Sinfonia Inacabada 

Sabado ! - em lançamento extra ! - Sabado ! 
... Não, minha mãi ! eu não quero ser nobre sem o seu carinho ! prnfiro 

continuar obscuro, humilde, mas ao seu lado ! 

i 

FRE::.::~ge!!it:e7:Hm~!:,JI EIJ'A ~rr • !~ 
ADMIRA NA SUA MAIOR CREAÇÃO PARA ~!'!'!~~ 

Um garôto de qualidade 
O FILME QUE A UNITED APRESENTA SÓMENTE 

NO PLA.ZA. SABADO, EM LANÇAMENTO EXTRA! 

Hoje no PLAZA, matinée ás 4 horas I O LEA.O da METRO continúa no 1 
O CAVALHEIRO DE , . 

IIIPRO,'ISO PLAZA-Aguardem. as matLres pro-
PREÇO UNICO 800 REIS duções de 1938 - AGUARDEM!! 1.-----··------.a 

Enfermeira • parteira 
diplomada., com prática de hos
pltaL Atende tbama4os a 'loal
quer hora do d.Ja ou da. noite. 
A venlda Cap, José Pe ... õa n.• 363 

Quer comprar artigos no• 
vos, bonitos e baratos 'l 
.. V{,, {,, "ESTAÇÃO CHIQUE", 
Lá V. S. enconlrarâ grande sorti
mento de cha~us, luvas, rendas 
francêsas, fitas, botões de fanta
sia, cabochons, alfinêtes para cha
péus, e ainda botões cobertos em 
todos os forma los o tamanhos. 

Todo pelo menor preço da praça. 

"ESTAÇAO CHIQUE" 

- Roa da República., 720 -

TUBERCULOSE 

DR, ARNALDO GOMES 

Curso de especialização com o 
Prof. Clementlno Fraga. no Hos
pital de Isolamento S. Sebas
tião no Rio do Janeiro. Dlagnôs
tlco Precoce da tuberculose e 
tratamento por processos mo-
---- demos. ----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPffiATORIO 

Corurultas e tratamento em ho
ras previamente marcadaa e dia
rl8lllente das 13\i, 6.sl5 horas. 

Rua Bario do Triunfo, UO 
1,0 andar. - Tel, 1606 

Joio l'c•16a 

PILULAS DO ABBADE MOSS 
TODO ES'l'E CORTEJO DE SOFTRIM!:NTOS 81 
RESUME NUM MAL UNICO - DESORDENS 
DO APPABELBO GASTRO-INTESTINAL, -
DESORIENTA O DOENTE. ATORMENTA-O NA8 
HORAS DE PRAZER, OU DURANTE O SOMNO, 
QUANDO CONSEGUE DORMIR A ACQAO DI
RECTA E E.FnCAZ SQIIRE o El>TOMAGO, n-
GADO E INTESTINOS QUE EXERCEM AS 
PILULAS DO ABBADE MOSS SE TRADUZ NO 
DESAPPA.RECIMENTO DESSES SOFRIMENTOS 

Ale& ... _.• 'Eetado• de Parah7ba o Rio G. do Nort•n 

ALMEIDA & COSTA 
RUA OAMA E MELLO, 87 - 1.0 ANDAR. - End, Te!. - ALMEIDA 

(_ ---10.10 l'BII0.1---

V E R A. N I S TA S ! 
rara 1nelhor conlõrto da ..-ossa tt1ta~o 
balnearia e maior encanto do YOSSO 
"'bunplow,. adquira. os moveis df" Time 
ou de Jun~o nacional (de- côr lnaJtemnJ). 

São os ~on!'I.s prõprf05 para o DOSIO. 
clima. 

Examine os produfos da Co\SA l'UN· 
CD AL ! I\Iáxlma segurança e perfeição 
no seu fabrico. Execução de tocla e 
qualquer peça em vime ou em junco na• 

<lonal que V. Excla. Idealize. 
--:--

CASA FUNCHAL 
JOIO GOMES 

RUA BARÃO DO TRIUNFO, 459 
JOÃO PESSOA -:- PARA1BA 

Cama• ••PAT~::_ Vassoun•, rooo· 
11u e eapanadort11. 

JOAO PESSOA - Edital n.0 9. - De 
ordem do sr. diretor de Expediente e R-0ban, 124. !'·-------------' 

MAILLOT de lã o algodão •m lln
d3" fantazlaa tudo a preços de recla
me, •ô na CASA AZUL. 

LOUÇAS SANITÁRIAS 
E AZULtJOS, o maior e 
melhor sortimento, a pre• 
ços sem competencia, só em 
Cunha & Di Lascio. Rua 
Barão do Triunfo n.0 271. 

~~~d~o!ª~re~~~s 1:"d": a:n~~t 
timo dia do corrente mês, esta Prdet
tura receberá, A bóca. do cofre, w; úl
tima,; prestações de todo o Imposto 
superior á quantia de 100$000. 

Prefeitura MunkJpal de João Pes
soa, em 15 de setembro de 1938. -
Helena de Meira Lima., 2.ª escritura
ria, 

AD~JISISTRAÇÃO DO DO'.\IINIO 
)),\ UNIAO NA PARAUIA - EDITAL 
N.0 á·A - Aforament.o de terreno 
próprio na.çíonaJ. - De ordem do sr. 
delegado lia<'ol do Tesomo Nacional 
11estA E&t.ado. faço publlc:o que o sr. 
Pedro Dantas da Costa requereu o ~-· 
roramento do terreno-proprio nswto
rtal bP.nefkledo com uma casa d~ p:jw 
lhi e parte dA uma (?Ulre, da tner,ma 
natureza, rdtuado proximo à praia. 
Formosa, distrito · de Cabe~.êlo, neste 
E,;t~I). 

os datoJhe., tJr,.,j,.,..~ e Qe~!., et;:,;~. 

O ÊXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para Gripe, Resfriados e Febres diversas, reme. 

dios que fazem diminuir a ação eliminadôra dos Rins, fonte de vital importancia. 
A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inofensivo, que tanto 

póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VIRGINICA" regula a função dos Rins e é um anti-febril 1:1em 
igual para Gripe, Resfriados e todas as febres infecciosas. 
Distinguido com menção honrosa no 2, • Congresso Medico de Pernamlluco 

(VIDE PROSPECl'O QUE ACOMPANHA OADÃ VIDRO) 

A' VENDA NAS MELHORES FARMACIAS 

OURO E MATA 
N. GRIMBERG 

autorizado pelo Banco do Brasil, 
compra ouro e prata, obJ~tos antfgOS, 
paio melhor preço. Concertam-se rc· 
log!os e Joias com a mã:ztma perfel· 
çao 

AV, OlJEDES PEREIRA N,0 ff 

TORNO MECANICO posando 1 
metro enue centroa -por 0,40 de clla• 
melro e completamente equipado. 
W~~ - OP!IG¼ N,\QI,! 



IJ==:. 
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Depois para arrebatar as multidões a 11 UNITED ARTISTS" apresentará no "REX" um novo campeão de 1938 ~~ 
º p RI~SI0

0CNili RÕ um db ÉnotavelZE N v A 1 
A VOLTA AO ROMANTISMO E Á AVENTURA~!!º M 

I 
N G 

O
I 

FEllPÉIA 
HOJE - Solróc ás 7,15 - HOJE 

O ESPETACULO ROMANTICO DA ESTRELINHA 
QUERIDA! 

SHlRLEY TEMPLE 

A PEQUENA CLANDESTINA 
U~ filme da - 20 th CENTURY FOX 

contl.'LEJ\IENTOS 

Est.e filme é próprio para todas as idades. Nota. da C. t:. e. 

M ET RO PO L 
C• CINEMA l4Aif! AREJADO DA CAPITAL 

llOJl•: - A'• 7,15 - Il0,JE 

uni FILME QUE N,\O PRECISA m; RECLAMll 

'REX 
"SALVE :tLE"!!! 

"Matinée Chique" ás 3 horas 
"Soirée" ás 6,30 e 8,30 

DOMINGO 

A CIDADE VAI RECEBER O IDOLO DA GARGALHADA COM A ALMA EM FESTA!... 
UM PRESENTE ALEGRE, FEITICEIRO, DIVERTIDO, INTEIRAMENTE COLORIDO 

E D D I E CANTOR 
na sua creação mais "abafante" de todos os tempos ! 

w H o o p E E 
O primeiro lançamento das novas produções da UNITED ARTISTS - no - REX 
íl6,_,. IMPOltTANTE - Este filme só será exibido no ltEX - FELIPUA - JAGUARIBE - e mais ncnhwn 
outro cinema desta. ca:,ital. 

Mais uma produção de 1938 da UNITED ARTISTS no REX, Sugestivo ! Cativante l 

RUA DOS PRAZERES 
DELICIOSO! ROMANTICO! 

R E X HOJE SOirée ás 7,30 HOJE 

As últimas aventuras do rei dos detetives ! Emoção cs1>alhada cm cada canto 
do "stadium" 

W A R N E R ·o L A N D KATHERINE DE MILLE 

CHARLIE CHAN NAS OLIMPIADAS 
Uma novela policial da 20 th CENTUHY FOX 

C'omplemcutos: - NACIOIIAL D. F. B e O AVlAO SOBRE O EVEREST - educativo 

ESTE FILME Eº PROPRIO PARA TODAS AS IDADES. - NOTA DA C C C 

H O J E FELIPtlA JAGUARI BE "Sessão das Normalistas" 

CINCO GEMEAS DA FORTUNA 
20th Century Fox Preço único: $500 

DOMINGO FELIPÉIA 
A MUSICA DOMINANDO NAQUELE CASO DE AMOR ' 

ROCHELLE HUDSON 

A MUSICA GIRA GIRA 
Um filme da - COLUMBIA 

HOJE - Solrec ás 7,15 - HOJE 

A historia lrrcsi.sthC'I 114' lUl\ mWonarlo d(':;fartado : 

EDWARD E, HORTON 

DURO 
Um filme da - PARAMOUNT 

COMPLEMENTOS 
Eote filme é proprlo paa-a todas as idades. - Nota da e. e. e. 

-- =--; · ·.:;.: 

l E 
1 CINE s. PEDRO CURSO PARTICULAR 1 

Prof. Job v1na,.., ..... ª"' A OAIIA DOl!I <JRANDJ:S ROMANCE!! DA TB(,A 
lnlere1Uaoo que maatEm um cv-
H prlmirio e -,mürlo tluMllo- H Q.J E 
nanao diariamente tle 1 JS ú 11 
e tlao 19 •• !l horu. 

AVENIDA GUEJ>ZB Fl!REIBA. 10 1 
WARNER BAXTER e MYRNA LOY 

CALMA PESSOAL 
1 

Unm dupla incomparavel, ('111 Pa,amenlo a41antada. r 

11ma produ-:;fo d;1 l\1ETRO, com ROBt.:RT YOUNG PELA VIDA DE UM HOMEM 
F; U l:,Ozndl.•foima co11wdia - MARINHEIRO EM TERrtA. Venham Rir. PECHINCHA 1 1 ATENÇAO ! - Hoje no CINE S. PEDRO a "CnM ctos Grandes Roman-
~ 

RJr .. smn parar. - Sóment..e hoje i 

Amanhã, ! - Uma verdadeira. '' brti!.ião da. Alegria." . 
Vendo-:;o. l'Or preço de ocasião, • ces da Téla." será ex.ibido cm ''Sessão das Moças'' o maru.vllhoso filme 

casa n.• 185, sita , rua Borg03 da 1 PELA VIDA DE UM IIOMl!l\1. - Urna pa-O<lução dn •• Metro Oo!dwyn 

PELA VI-DA DE UM HOMEM Fonsêca, nesta cidade. Mayer". Não C5(JUCCCf, Hoje no CINE s. PEDRO 

t A tratar na mesma. 

- c:om Ml'RNA. LOY e WARNER UAXTER 
BANHO DE MAR 

1 Sábado .r:- SANGUE DE CIGANO AMANHA-- 1 é o m•lhor reatetllo p1r:a • , •. Co!I!• 
llENHorirr AS-; ~la 10 sca-à entregue o brlncte á felizarda, pre lloJe a,em,o 811& ..,,,,,. de l>anho GAi.MA PESSOAL 

TODAS AO "MEnl.OPOLE" na. CASA AZUL. O -for wortliim,to • - ~ l''ilS& ~o qu:;ot l~º· 1: .,- ====:d/ 
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. 11181 IE ILIEIII 

DO DUl'IINIIARIO Dlr Dal(ATOt.OOIA S LBPRA DO 
D a. P 0RBn DA OLINI A IUUIIATO-BYPlllLOOR.&• 

PIIICA DO 1W81'l'l'AL •IIAJIITA 18AJmL• 
..... _.. ,.. - ...-.....i111 ••• ,... , .... 
.... ,. ntlllull ......... , __ , -- --...... - -... ........... ,o.-.... ' 
mlllli.clO •- m 1be,veut1111, d• 8'11Q111a e 41a 
.,.._ - Phrll-•P1a dermllotO(llaa - 1mtra wtoleta 
lldla 'Ycmelbo - 0rnm-,e111 Dla&bermo ~ 

.... O &1'8- Dlo - -- mana- da pfllle 
DIARIAIDNTII: DA8 H 11 A'B 11 DOR.An 

C!loMallerla: - D..-. .. Culaa, IM - L -
JOAO P'liBBOA 

DOENÇAS m)S Of.liOS 
li. 1. COS I IIITTO 

a~ DOII BBaYdlos DS OLBOI DO raow. 
UNIIOU NO aaJDS 1.t.NaaO 

GCnLlllTA DO ~ IIAN'l'A l8ABIIL ~........ ·----Odpllllarld - 111111 Daque de MIU, 111 {.Alto da PIiar• 
--Y-,L"lllldlr> 

..,.._ - A~ Troffn, Ili 
~ - DIII lllJa-.u e_ 11 .. 11 -

A~ Nordestln& Auto Viação 
Pra Caselll, avisa ao p(ablk:o que 
acaba e adquerlr um Ontbus --
fartavel de grande eapacldade para 
o servil;lt de pasaagelro&, entre Reel· 
fe e .Jaa. PeuOa mantendo os mesmce 
prf,;os ·.raa passagem, de tSIOOO, Ida 2.,.., 111,i e volta 

A ,6pllcla eoD*ll!lla 1111 Botei LUIO• 
Brullell'O, i pnca AIYU'O Mnchado. 

AO IOIERCIO 
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