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As pessôas que tiverem interesses a A AUTONOMIA DOS ESTADOS E SITUAÇAO DOS 
tratar com o Govêrno devc1·ã.o pro. 
curar os srs Secretarios dn Interior MUNICIPIOS 

Foi aberto um credito no Ministerio da Fazenda, destina- e c1a 1nterventoria. 

I I I 
MONTE ARRAES 

do á cunhagem de novas moedas divisionarias - Apre-

1 

o dr .sabinJano Maia om t•le 

sentou-se ao D. P. E. o general Newton Cavalcanti t~:1e~~~~lm~~~un~~0 : ª. !nt:~:~~: 
1 a sua. investidura nas funcções ue (Copyright da ~encht Naclona.11 <Exclusividade da A UNIAO neste Estado) 

O MINISTRO JOAO ALBERTO / APRESENTOU-SE AO D. P. E : prefeito do municip10 de G•:a1ab"~ 
CONFERENCIOU LONGAMEN- 1 O GENERAL NEWTON C.1• 'de accôrclo com o recente decreLo dÚ Bluntschli, examinando a aptid,- 0 xos, ou a Confederação Germanica 
TE COM O PREFEITO DOJlS. V ALC ANTI 1 ~~~~ii/~.,'.:~vêrr:o. nomemdo.o p,ra dos varios povos para se realizarem sob a hegemonia da Austria, consti· 

, voRTH I como expressão de força e de valor tuiram recursos desesperados de gru-
RlO g (A UN IÃO ) O sr Interventor Argeni1ro de F'- politicos, em face do desenvolvimen- pos divergentes, buscando, por esses, 

RJO, 9 (A UNIÃO) Apres~nlou-se ao rh~fe do f),...- •, ~~:içr:f~º Joeces~eu ~:vlocartteje it.:L: to da vida moderna, precisou que o processos, remediar as fraquezas 
O ministro Joi\o Alberto este,,·. n~rtamento de- Pessoal do Exer- . C:ente "';;m Paul1st~ Perna,nbl.co. por maior índice para o reconhecimento as competições decorrentes de sua 
hoje, em longa conferencia com ~ito O general Newton <:~vn!- · motivo da continuação de s. excia. daquelb faculdade residia na plasti- condição fragmentaria 
o prefeito da cidade, sr. Heuri- canlí, por ter de entrar num \W á frente do Govârno elo Estado. cidade com que os aggregados pró· A Federação. na sua feição ame. 
que Dodsworth, nada se snben · b d "d d 
do acerca do assnmµto tratado. riodo de ferias, concedidas pP\O Recebeu a.inda O sr. Intcrvent,:,r marios evoluiam, de sua situação pu- ricana, em ora eva ser cons1 era a 

ministro da Guerra. Federal tf'legramina do sr. José Xa- ramente regionalista, para avançar uma nova etapa no sentido da pler,1 
PARA A CUNHAGEM DE NO... vier communicandc 3. s. excü ... t.cr até ao delineamento estructural do unificação. representa ainda um ex· 
VAS MOEDAS DIVISIONARI -\'., HOMENAGEADO O GENERAL &.Ss_umldo em datl.. de hontem o ,xer-1 Estado lidimamente nacional pediente da sabedoria dos patriarchas 

EURICO DUTR ~ cicio do cargo de prefeito do mum_ d d d da Convenção de Philadelphia para 
1 

_ • cipio de Teixeira para o qnal fôr:i Consi eran o esse aspecto a voca-
P.10,, 9 - (,\ UNIAO) - 1recentemente nomea.do lção particular de cada conglomera· salvar da desaggregação imrninente a 

O G?wrno abnu um ~red,_tr de RIO 9 _ _ (A UNIÃO) - do humano para integrar-se, objecu- obra da Independencia das colonias 
3 1ml contos no l\hntsleno 0·1 • ' • • 1 Em telegramma enviado ao Inter_ 1 _ inglêsas, insufficientemente assegu· 
F . d d d , 1 , ~· s Foi. hoJe, alvo de carinhosa m;.:_ ventar Argftniro de Figueirêdl) 0 pro I vamente, em amp os organismos po d 

I 
f l d ... 

<1zen a, esltna O ª,5 e espe .. :!
8
• nifrsl!lção, o general Euri, o fesc:or José Bento de Campma Gran.. 1 ht1cos, mst1tumdo-se em Estados m- ra ª pe os racos aços ª primitiva 

de .c'.mhagem das no, ns moedA Gnspnr Outra. pelo motivo de S'! de agradeceu a s excia sua no_ / dependentes, dizia aquelle culmman- Confederação O vinculo federal, a
chn-;1onanas de que trata o ele- i rompk:tar u~ anno que esta ,1 me ção para o cargo de mspector re- e espinto da raça germamca que a tando ao f,Oder central as náus desar~ 
ereto 538 de 31 de dezemb1 o c'o ' ' 1 gional do Ensino e ' ' ,•oradas dos Estados em conflictos e ' d l frentr da pasta da Guerra, onc 1• historia ev1denciava, por exemplo. h d l'd d f 
nnno passa 

O I vem pr~st~ndo relevantes servi- TELEGRAMMAS OfflCIAES I que os gregos e os ,la vos foram typos c oques e riva 1 ª es. orço:-, • 
AINDA NÃO REASSl.iMIU o ,·os á ~açao. ' de povos refractanos :í marcha para converg~ncia_ parf_ um s\º umco de 
GOVJ::RNO GAOCHO O GENE- l Ao si Interventor F d ste I tão alto ideal de unif,cação, ao m«- 1 suas hten encias d ins d" o este aspe-

RAL DALTRO FILHO SERA' DESLIGADO DA E~t ,0- Estado !oi dirigido e seg~,;;,!1 d~:pa- mo passo que os germamcos e lati- 1 cto IStonco, po e.se ,zer que a ,m· 

1 

nos, considerados tambem em seu~ i plantação d~ forma federativa . na 
- LA MILITAR cho telegraphicc d d b l _ . Norte Amenca valeu por uma v1cto-

RIO, 9 ( A UNlAO) · "Rio Branco. 4 - Exmo sr Argemlro es o ramentos ang o saxonios e nor- . d . . d ·r _ 
:K oticias cte Porto Alegre dizf'm I de F1gueirêdo- D. Interventor _Federal te americano, constituiam os padrões na. o esp1~1to. ~ a urn. 1~açao 
qne dentro de breves dias O in. i RIO. 9 _ (A UNIÃO) - Estado da P&rahyba - Joao Pes. d t d . t I A Const1tu1çao brasileira de 1891 

tcrventor general Daltro Filho. Por nH>liYo de estar envoh '.dr1 :~~tii;zaA~~:~~~;:;::~r h!~e~fJ~ 1 ª R:;ff~~~::n~~p:s :omplctando a- deu corpo á Fed~ração que, entre 
i-eassurni~á as Sllas funcções" de nurn rrirne, erri :"Jicthe1 oy, c:ert- nomead" Interventor Federal nesse Es 

1

, II" th · B b alguns dos proeminentes propugna .. 
chefe do ~ovêrno do Rio <iran- desligado da Escola l\lilitar o te.do cte"'cujas .funcções Já se encontrã ~k:si;a da e:~~:~citr;~it;ic:m noºrt:~ d~res ?ª :eforma, ~recedeu mesfl"'o 
e'~ cio Sul. c~dele Cajaty. investido. Felicitando vossencla por . h f 

I
as asp1raçoes republicanas 

A NOMEAÇÃO DOS PIJE; 
FEITOS MUNICIPAES 

Os srs Jcão José Ma.ró.ia, Fr ... n , .. Corrêa de Queiroz e Antonio Xavier 
d<' 1'fa~ê:1o, vtndo-se ao centro o tlr '-'· ·1f'iro de Soi • a, secretario da 
Agricultura, re:spondendo pelo expediente da c,_"retaria do Intenor e 

Segurança Publi<'a 

essa merecida distin-::ção apresento_lhe amcnc:1n1. ao enc:irar a t cse em a. A~ h. li 
minhas cordfae.s saudaçõe.5. - Epami- ce do principio federativo, demons- ,· . mon~r{ cJª• hºmd.0 5.e~ cloro a
nondas Martins. Interventor". trou em percuciente analise que o no, es..5enc1ad ~ (Íre itbn~ ª·1 e, op-

objectivo da nacionalização de um punha se o ese10 .e su st1tm -.ª por 
.. CON1'R1BUIÇ 'lo A 1. f l'd d ' . um chefe temporano: - aspirava
" /"- povo,. n~ sua u tima ma. 1 ª_e e ac se á Republica Ao estado unitario 

D O '
C' MUNJ".JPJO", const1t.mr-se, pela conso_h~açao de ue as armas e a di lomacia do ran~ 
~ _ ,_.. ._ suas dtfferentes caractenlit1c.1s part1-1J C b PI , llg 

_ cul;:ires, em Estado unitano e _ ax1as sou eram egar aque a ge-
para a lnstrucçao Publica T d d d r,çao como conquist,s am,lgamada, 

anro rr ais a tanta o eve con- no ro r:o san ue dos brasileuo<i 
1 s1de1ar-1ie um povo qu:mto maior I oppfz-s~. ,deolog1camente, o princt~ 

De accordo com os off1c1os rece-1 for o seu ~rau de homoecne1<ladc es- , pio fedentJvo, de origem norte-3_ 
bidos pelo sr Interventor Federal p1ntu;1I. e m.11s extenso ~ pat, 1rr.0010 mencanl 
dos prefeitos interinos de Bananeira e Ide 1deas communs que clu: come&u1u R 

• I enuncia, :i.mos assun por esp1nto 
e Conceição, foram recolhidas ás ~e- assim, :u _ _ de 1m 1ucão ou por necelisidade de 
sas de Rendas _I~c~cs as contnbu1çoe~ 1 ~· lng~arerr:1 1~ao foi_ uma . naçao I propaganda contra a monarchia im-
d~quelles. mumc1p10s para a Ir:istruc- , s~nan apo:. a ~ucd:i d,1s h1rom:11i re_ perante, ao progresso realizado pelo 

l

çao .Publica do. E'it1do1 nas 1mpo1~ g!on1.es e .1 e~1s_tenc1J do Estad_o na· povo e seus dirigentes, durante 0 
tanc~:ts, respectivas. de l:I97SIOO r ,c,onal sob 2 eg,de d.a dymnmia nor- llmpcrio, em prol da consolidação de 
43 8$900, ambas r~feren:cs ao mcz n:1.1n<l:l Não foram 1su~ln~:nte ~n- 1 um _E,;tado nacional, poderosamente 

1 de novembro pro:-t:1mo findo t1d :1dcs sobcran.1s a propn~1 1 r.rnça, a / :i.rquitectJdo sob communs directn
! Em telegramma-dirigido ao Inter I AllcmJnha e . .1 lt:d1.1 c:ena.o qu.i.ndo zcs Tri.lho.vamos, nelite par.ticular, 
ventar Argemiro de F1gucirédo o d1 ~ um p.oclcr u~1co, de caracter geral; um camrnho opposto ao seguido pc
Cartos Pessóa preL:it.o de U:Ubuzc1_ se m-.ulou. m~ont.r:i.radamcntc, ,\~e la grande democracia, que justamen
ro <.."Ommtmicou a s. excta. haver re- os d~1Tadçiros lmdc,; de st.:us re\rccc1- .e iHpiravamos c1 imitar· emquanto 
â~':~doa ~u~;~;ã~/~~:i3~~Ôue:rr~ vos tcrritonos clla passJva .da ConfedcrJção. para a 

1 

pondente ao mês de noveinbro d;:1. As confedcracõcs .c(,mo ·1 dqs ~- l Pcderação, Ylliando a um m,11,; altiJ 
C?lllribuição de 10°!, para a ln.st.rUC- chcus no ultuno pcroodo dJ lmton, ~ráu de unidade, nós outros renuncil" 
ç~ Pubhca. da Grec1:1. como a do\ P:uses f..u_ ! "::tlTIOli a unidade já conquistada pari 

, BACHARE' IS D·E 1937 PEL I FACUL ;'.~:m:;;i:~:;: la.n:~~~;:;· p~:vr~~i:~-. fi • A noslia l1m1t:1da v1sao panoram1· 

ºADE DE DIREITO Do Rf Clff fa1~ç:1~:~i~?J:~a:!{: ~~'.tt:~,!~; 
.1 ., chli e Burgess acima invocados, no,; 

REALIZAR-SE-A' HOJE A SOLfNNIDADE 
COLLAÇÃO DE GRÃO 

devia conduzir .i atl!nu1ção, cada vct 
mJÍli :iccentuadJ, dos diffcrcntes rc
g-ionali,;mos legados pela nossa pri
mitiva formação coloniJI, e nuncJ 

Terá logar, hoje. na Faculdade de Di.1 1 O. ;i,;. 8 l 2 hon,;. n,i~s:i so- JO desprimor de uma reg-rcss:io ao 
Direito do Recife, a cerimoni.i da 1ennc na i['.re1·.1 de No;q Scnh:lra de c,;pintlo desagregador que pre,;idiu ao 

c<;tabe ecimcnto das Capitania,; hcrc
collação de gráo dos bachareis 1.:m F1tima. do Collcgio Nobre~a, com ditarias Tinhamos cornmettido 

0 
sciencias juridicas e sociacs que tcf bcnç.;1,m dos anocili; ás 15 hor.1 dilipauterio de querer progredir. rc-
minar~m o cuno este anno . collaç'lo de gráo no lialão nobre d, ~~redindo 

Sera paranympho da turma o ,l- Faculdade de Direito, presidida p..:lc 1 (Conclue na 7.ª pa5r) 
lustre professor dr Gondun Netto. 1 dr José de Almeida 1-- -- --

Em actos datados de hontem, o vcram em conferencia com o ~r quclb trad1c1onal escola. de ensino Nessa occa,;iao fa arao o h:lch1re· 
ur,:,a da., figuras mais acat,das d.,-1 ; . _ J _ ESTADOS UNIDOS 

sr. Interventor Argemiro de Fi- Interventor Federal, recebendo l'";·•i0r !ando Epmc,o Pessôa, orador d, WASHINGTON 9 _ I\ l NUOi 
guPirêdo nomeou os srs. Fran- de s. excia. instrucções a res- Nessa n""ª turma de bacharc:i! ; turma. e O paranympho prof Gvl- - Acaba de oi;rr nome3;do f!'mh-t'-~dor 
ci~co. Corrêa de Que.iroz, pa~:i peito. da orientação que devem I figuram vanos p.:.-·h,,banos, entre ~,,; /dinl Netto l ~~i:_:,urundoe~~ .. ~:rg~~~~~ 0 c!~h~~~~.; 
prefeito de Soledade, Anton10 segmr na parte referente á a quaes o respectivo ora<lv:·, <lr Ep,- 1 nos mf!'ios diplomati<'os do pais J)f'la 
Xavier de l\itacêdo, para Picuhy e .· 

1 
- ! tacio Pessôa Cavalcanti de ./i.l'~'-!- No dia 11, realizar-se-á no C/,,/; I rua reconh('cida habilidade e· expe

Joüo .José IV:aroja para Pilar. in1~u tura, q~e vem ~erecendo a lquerque . . Ji,"a::tir f'J, á.~r 22 .horas, uma soir~.: rliic!:: Kennedy vae sub!->tifoh' o f'm~ 
LolfO depois de lavradas ae no .. 1 maior attençao e ap010 do actual Para a festa foi organizado o se- dansante o ("lrc-c1da pelos bacha.reu. J ~nh:ador \-Vtlliam~ Doch qu. rPnun. 

1!1Pações, os novns prefeitos esti· Gn,·êrno, desde o seu inicio. guintc programma; Ide 1937 i ,ociedaJ, r•rn,mbuc..n• 'doo ao !o,r:,.r 



2 A { Nl.íO .- Se. ta.feirc:, l O de dezemhro de rn::7 

PARAHYBA SOB O EGIME INTERVENTORIAL 
TEU::1:m r.mas DE com, J\Tl!LAÇõES E : !.!D!! .!E!2ME DIRIG!D:lS AO SR. ARGft1!RO tE FIGUEIRÊDO, POR l\10TIVO DA SUA rn. 

VESTIDURA ~O POSTO DE INTERVEi'TOR FEDERAL NO ESTADO 

NUM TOTAL DE RS. I :220SOO ! ! 

manteiga "LYRIO" não dishi!,úe "cltuva" de dinheiro, mas 

DINHEIRO DE VERDADE!! 

Fi~~~~re~ª:i~e_!o~fe
1
;~~ e';;; i?i~:~~n;: j IEDERAÇAO ~~~[J!ITA P.\RAHY_ 

a .s:rl\ Maria 1\43:Q.ues da Costa, esno_ 
sa do sr: Pedro Fern· n~~ .. da Costa. J Con!'~. !11.c co:-,m11! 1cação oue nos foi 
com.me ·e an e naqucec cidade. : n,d:i ·~ i _l prc.sic'! nt.e ctêssa rocK"

: A rxtL1-tr:. q~c cont.:i.va 42 .annos de / Lde, re"liz:1.r..sc_á_ lr)c. á hora hnbi-
1:lEdt'. d.· x_~ do sea con~mc~o os !se- t 1· n'l · de re,;pe!:'f1v~. durante a 
guin'f'<:, filho~: ac!ldemico Manuel Dy- ~" ·o r.11blic" d, e tudo do Eva11p,-~
-=nls~o 1a Costa alumno d.1 Facul:la_ 1 J- U'l 1 ~'·c;lra E;"b o •ehma: co_ 
dp de Medi ina do Recif : Jo,t Aubry • r•o O ,CO'R EU 11. MUf TJPLTCII.-

/ g~m<;~;~r_o Au~i:b:~~n~A~a;~:~ªn11~~ !~t~ ~~ciU1~ii PJ:fiR~ggJ: i~s 
! ~::t:;~

1
1;1~ª(b9áu~nna C. 1> Colleg10 S. José I E\"ANGELISTAS. 

1 
O ieu entcrramentú r"'al!zou_.se, na-·,--- . --- - ---- ,--

quelle mesmo d1a á tarde, no cem1- VERANISTAS ATTENÇAO . 
1 teria 1-cal. com gr ·jjf' aco panhtL 1 "Ca.:.a Azul .. acaba de rectl1rr (l"a•-
1 mf>nto de p"rcntes P. smJics da !am1- de quantidade de sapatc1.1 11ara banho ___ ..., ___ ...,_ .. -_...,_,.-.. ., _ _,,_., _ _,._..,,,._..., ___ ..., ___ ,.., ___ .. .,_.,-.. ., _ _,,_,._ .. .-_,._,. __ ..., ___ ...,_,.-,.., _ _._., _ _. .. .,_.,,,..,._,,__.,,_.,,._ ..... ,_...., __ ..., __ ,., lia enlutada. 1 e está ,~end nilo a titulo de re 1am . 
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UMA co~IPILAC\O DAS , EIS Novos rREFEnos A .cotLACAO DE GRAU ANTE-
__., 

1 
L! lYlUNICIPAES 3

ft 'r. 
TRABALHISTAS 1'0~ g~~~~t~~o ~~Ull~C~;::rã~ ~~~ ri: HONTEM? oo~ MEDíCOS 0[ 1937 

ti:;rYf'utor Fed'!ral r.e,-ebeu· r .ais te 
gramm.ã de ft:licltações d1, !.l.'.:6Ui!ll i... 

OTHO'I L. BEZERRA D E MELI.O 
1Commc.·c1a:1t~ P i .. dustri:11. R!lt;go deputado :J.O 
Con~"'T s~') do E;taclo e membro de Inst. Hist 

Arch. e Geog. de Pernambuco) 

cr!d~O\~~~-g~il~~~~n·~~ciJ; ~~~iif~~1fô / ~~ 6~~~~:tá ~a tn~~~:u1~~~º· Ji~~;mc 
de 30 collocou a nun:trosa cl~'...Se I simples a::i alcan:·~ de todos, com que 

~1i~~. q~~).
1
~,~~~

1t-~~1
·~ p(~~l=-;;sgfcto~~e~~ ~or~~;:1~ª· Ps~ r;~~\~~:n~~~,.~~).~~r~~f_-

pessoas. 

De Pia.ncé: 

Bra~ililnJ Louretro P edro F'idelino, 
Ci~ero Rapcso, Aurelio P ires. Dyo,11 _ 
~lo FariE1.s. Fldelmo P i.r e~· P iaci~() Lo
pes. t:).rg-enl.o S;u·:a L~ma Hora.cio 
F.'!reira J .sé Lci1,e ArauJo, Antonio 
Luiz Pedro F iri"11ino Pedi o Lopes, 

um verdadeiro l fuyriath'">. 1:,1 qual se · dos formulas e n :apµJ.s GUa lc:.t~r 1 é 
perdiam em busca de ir.:> e decreto.~ attrah:nJtc>, "' n~ll2 01rontn1 ,. leitor 
srm e!lcontrnr llt:.:m o<: or:enta-.:'-<'. ~ quant:> lh~ fôr nccessario pf!ra r:onhc. J~vrno, Gi;rde!.i J oaqutm !i'ran ci.sco. 
não ser o prop1!0 MinL·e1io do 'Ira_ ~i~"ntr t' int"'gl' I applicação da m2. . v ... l:lanuJ 1Iar;.j UC» P ..:t.lro Perei~ . t:~~-º infe1i21tltnle aper.as i' . .lS rapL tega lr/tl~~~ . Frrrelra Dantas. alto '~~~11Egp ... ~~ª}~~·o ~it~hée)~~~~:o ~= 

Os q.ue hc.bitam o int .... rior dos E~ íu!lccionario do .. h n isl,'. io do Trab.. 1'("3 Frau::!G:~ C avb.~CRnti. H .;rci~1o 
t.1ctos f3·av2.m tJn rHff1culd .de_ .• 1'.! iho .. em pr. e!"ucio, diz .com muitv .•c.c:r_ 130:-.r~~ .. F rancisco ,l',Iartm-s. J oncr .. uz:n 
epplicaç:lo ctx:; ;io-:~~s l~is t,U:..ginc!o de to: :.aeàeiros, M1sa.tl Lw,tosa J oaquim Pl 
quando em quando. r.1a.l~s 1ten.::lidos "0 ti·abalho orga.n,z ~10 pelos src:-: . rcs Antonio P1r~. .F'i)··r.i:no Rama: 
pela falta. de 11oção dos texto,. Jc ... o ?limo Crnz. e Arnaldo G-b!Son. lho V1ce1he Deu~. Joii.quim Ptre:, 

O conhe::-imentJ das leis de ci~o vem pr:encher uma gr:.Uld" l~~·:.ma.) L~tc-~ Feiizard.., Gome !="ranc1 co 
heras de tr~b~dl~o p:=i.r . co1~--~1,.;:tiª- j_u5tam-nte P.O'.G.ue a .s~n ~ivu1~~-~á0 1 SJ1lt's, N· pol.~áJ Fortun~(o_ Ant:mio 
r:-:::s e mdu.-,~r,a1·103. o ds. lt:1 de - - e l~vad~ .. ª· e!lelto f'm u,n. hvro 1el~r- · Carlcs. LtlJ.7 F'aust.o_ Jo!:e Felb~ ... i-oa
nas pera. os m.;:smos, o da !el 6'.!. <d.~~.. t:. da .J~rtsp!'ude:1.cla . sobre_.º~. Pº•1- 1 quir.1 Nunes, João F elix Vir·g~}in f'.l 
pe~ioas mJustas>. rom to.:.o:; oo .-eli.~ to~ or.u . .:i;,os un l~b e~1..ud d~-·. Enêas. P i.? Dia.:._ Antonià Vic.:tor;no 
art1g~s e paraqraph~. e obra p~~, E tnal!:: adez.nte, acc1csccnta o com .Manuel G~r 11ano, Euclyd es Chll1pos· 
1:stud10.sos e nao Pé 1n r s q~e _ tc:.n menmdc~· · Eunhrasio R:tmc;_ Abdla ..... arlcs An~ 
todo o sc':l _te1;1po tom~aJ cc,1, a~l"'··~- . "As !c_s_ de 8 h~ras para com.ner_ t·n'lio .1v'Ia r q1..1es. P .?dro Ben to Joàquim 
res e ob

1
ng~~uC's. " _ . . cia~·10s e mdustr1?I!?!> e as cl~ Ferias Albuqu2rque S.:'.t-.:1.stiã.o P i~e 3 Sobri_ 

O con 1,:A,IC.:O ~. pr~_vecto co1,1tab~lls_ pa.,1a amtas est :;, c1asses .. estão c<?m- n.h:) J ose _ ... rc!:ir:,:, J o~ Fe:-reirn 

;:arf~· f~~~~ar1;~10A~ri:1~oc Jib\~1:~CC~- ~!'"~~1~1~ga~~r:og.~n6 ~-i:~;;eg~~~~; t:-rthu; ,Quell'oz. Leopoldino Al.mei,J1. 
so~iaram~s~ para cta.1.· i;:1bHcda.· \e ã mas o capitulo Ue m.!lor rdevanci..,,' vO':~ __ ,e.te,. J,,o~.J H ~rtnêlino, Manue~ 
um trabalho magnifico que vem pi·e_ pela :ma opportun!d .de é justarr.ente Oliv~u a ~ 1:_- ' 0 .,. ':'a ... nnduba. Man~e. 
encher sensivd ll-cun.{, prestanrJu o que ;;e rt:t:-i·e a lei 62 1. ' l L1demn1za R~ ie c_c ... ro i..UlZ Mo.,1Uel Sou~a 
grandes s3rvi.ç:..s a todos O.i que es. çãc a:)~ e1,1:pr:::~~._do.s C.:i.::p~n; ades seni J::s: Roque Dorgival ~ile. J_oa_o 
tão sUjeitos as nm·as lris so~iats vi justJ. c::n ·a '.l cuJos pc~itos controver Cos\.a, J:ao . R~malho Jose Va ld~;,1-
c-e11tes cm no&:.o p:.is. - r~s e.'..tâo r.;t-..1d..1dos com minJcia.~ .suf_ no,_ José Q~,m~mo. Ma~uel P atric~o. 

Transcrevendo.as e t:omment:indo_ 11d:nLs .".;J "'~clare:imento da ~:;"-!!· Al:::1des Ohve1ra Amamo Hom~no. 
as. os aurnr2s a .. Collectan,;;:Et C~uz ti- bç~.c ~e::ura .:!a tçid~s d: vem ter M.:n~el Di'::l.S_ J-::2e Ben to A:ilo_ni_~ 
veram em vista. or~nwr cs iru,"res_ para qi.;c- seJ m 1 :'1nt:id.::.s as n1dhor· s Pereira s:.ve!l!l"' ./\IH.•• Juvlno V1e1-
sados fo!'n~ct>ndc.)nes 37 modelos ou rel-:,çõ-.s entre 0-3 ;.nte:-1::ssadru rl su.1 ra José Fr:.inci:cQ, Tota A:c;dt_ Anto
íormula!:> capa:res de attrnder a todos exxucão .. , nio Pe1·eir,1. P ires_ João Ba.lbino, Jm:é 
os casos. QU.'! po....:;.sam appe.rece~ na ~~rn. to:io,,. os qJ.e traba!ham dP- Pir~<; Rocha. Sevcnrco Ferreira Ig. 
1 )p!Jcaçã:;i. ~ boa execuç:o das 1;;1.) em \'em ler. ~ Collc.ctar !a CCTJz, 5e1,cto nac10 Alves J o~.qu:m Rt migi'J I~trl'tt -

apreço su:?. acqms1ç:io .1con.sciln.da a t:3cri_ cio Bello · Juvmn Gemes Vir-'-nt.? 
As ins~rucções . .oob,e horaB cit' t--a p(.Jrcs, e sa.s c:::-r.:nercLes. !~bric:::.s_ e Soares .Man-uel Anna Seb~tião so:i .. 

balho !.N de F,·11a.;, etc. são bein io . offic1}1a:s· por .:.~r um ~av.a<ie1.rn res Jo::é ca.rl()(;. Jo··qu im ca~·nPiro 
ten >!:a:itcs ~e dl'\'.fM s~r ~1a:1u:..\..1c. , ".:urncli:i:n. \..t3.l'' do pJ.trao ~ do Menuel Justo João Bcr~·:udo .:;.y"!, 
com attençao pelos que tiverem qu~ p1oletano. Lour2.nço Anto1~io LEitc ~f>V<f'rino 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
Gnldino Enéa_ B:mevicies -Fr'.'l.nciscn 
L"ite Manuel Soares M:muel Jo~ 
Francisco Lu~to.sJ.. · · 

De Soled:i.de: 

O programma geral das solennidades no P.ecife - Missa 
em acção de graças na matriz da Soledade - Visita ~o 
tumulo do prof. Arthur Gon~alves - Entrega dos dipl.;-

mas no Theatro Santa lzabel - Recepção no 
Clube Portug·Jês - Notas 

R eve-:;Liram _sc de mui o l.irilhtllli..J - : PQ!'! Couto Lecne d" Mcn ~ pa, ~· 
mo as ::olE>nniclad~s da rolla(.:~o l • 1H:.tel Setti c~rlo· Mf:nr1· ~·~-1.11< L ~ 

~~\. 0:11~-~i;\tem_ em He.clie. ~vs ~; :i~r:1:1~i; : 1~i~~~a.. <lf,J~,~l~;~J.~:~.~~ 
Pela~ 7 horas foi celtbre.da. 11~1 <•~ Morat"s 0:1errti · W, .. 1 t!S:Hnt de 

matnz da S::l"'dãde 11'1\ ·m~sa ·cx:'1- de Barros D:ubc~a Carl ..i, Bott :i. 
gratulatoda_ ztn:'o · c!,ict:.:.'.l,:: o 1> .. _ Ptclto Pr...PP8 G1r5.o_ Lulz Hcd!t@:
àre dr. F t;ncLc:> de S5'1·.~ qoo av Ide Sou:..a J· aquim LL -z l,u,)I A ... -

~ .. ~~~g~::uit~fe~u be~~t r:tii ~l:~~/~ ~~f ;~ t~fi~~de êi~~~~~ª~e ': ~:1u:l ~ .~ 
<:ymboli,..,-:s entoando cant'J.s ssrr 1s Cao:~ro e Silva. Berooh.10 í' l} mL 'F 
durentc o act.o o côro do C:n.9(.rv ttL_ Lopes Maia Paulo /J.varo de S u 

ri~P~:r,~
1r;;1~~~n~ ct;cv!u.::uico.; .~? li~~:,-J~~ g!~:;l:o ifaur~~ll e t~~\:'1 

dirlgirnrn em ron 1arla &. l ct!nli .. tl v A~..-~1 Fr.and co GA. pa oe O,\: 
S::i.nto Amaro onde -~ttveram c1 .1. rn Glme L-ite Rocha .T o t...i, 
\ izita ao tumulo do dr. Arthur Gon_ t'e Andraci.p, LU1 Cav ~1c::..ut ::;, .i.

çalve~_ antigo pfOfe%;..r de CI111i:..·1. ia Arna:id Gur_el d~ BrH~;,,> Gur-i-, l 
P rcpcdeutice. C~rurgü.a. Rc>nub Ca\·alcanti ~.~. lel~ · \ B 

Nes:;a occ~ião fil-OU d;i :mlavra o Jcs<) <~a S. M·,1galhãe;1 h2i:,õ C8l 
dr, Gllb3rto Ro...."'à-3 5eu ex-intern Ra·10:.:o da C..1m~ra Amar:J Pmto 1,e 

A's 15 l :l h,ras n'"> The,, 1 ro Sz..n .. a Ba!toS F-au!o de Alme1d..1. t\.:uazor. 
Isabel cffectuou_se a cer:.inonia cl.,t Jo1- .2:lvno Luiz c.1.e Prança ; !d:\s c,_ : 
collaçãc de grau com a rri..r eg-a dw (;ar Guedes Alccforado A11l,1ni1 (.' '
diploma.s e annets .:,ymbo'.1-·os. P1" 1 \"alranti de OL·:ei;·a ·M11 · :r, G • ) 
sidiu-a 1 prof. Ag.geu Ma'.,-1.lhàe.i d1_ 1 r,e Oliveüa f:,.,e:..1io L~·.·inc i. Can 1 
1ector da Faculdade de :Meolcin~ lho Frar:i.c') Ped10 0 t.,;ah·e~ !i. 
\·e!ldo-Se pre::ente, o r,•p esentJ1;;.,. r:lho Jo:io Ra m~.; Pe:Tir~ u1 c,~t..-,. 
do sr. In1.1crventor Fed~rsl nlt&s au_ . Gilberto êc Oli· ~~1-:-a Ro_.1 . A re 
Lridade~ p.ofe~scrc::; eÚud.-.:.nte< e 'Ber:ici) d•_t S:l, r Dümb ~11\"a F 
numerosãs familias . Juàlth Souto àa R.;ch~; L ... ào ~1 .... _ 

De inicro toi c':'nc!-dida a pala.vr in1s Carnriro da Cunh.1 Ac:en r Q..,_ 
ao d r . Jo~é Clemen'tno .. Oiive.r:.t mes de Araujo_ S::r1ta · R:t>ln J 
Junior nosso ccnterraneo e orriclor da ;\lv~s dP <\ss:impçã.) Ii.fr:n~ze-.:. Mr-za t 
tnrm~ · o qu..,J pror..unf'~ ·~ 1!\.J)n?,;.si\'O de M.oraes Cout!ni:) Jo:::é Rod:-!ru , 
dis-:urso sen do vivamente applautil- àe QuEircz Julio 1fan\"1t, ,,. M- u ,_ 
do. cio Sever:no D1oscod~o jp Oli'ltPl~ 1 

A ~eguir falou o prof Fernando Luctlo cia co~ta Prnt.) ,j,,.\.-:, L:ià e 
S!lnões Bat'~a na qualid,.f~e de v~- Pereíra Hyllc, Lins e SÜvJ. 11:-nr:H\_ 
ra!lympho elos n::wos :ncd:r.)t prc ... :u._ ce da Fonr.~ca P1:1i":n Clovis Cm·dri. ) 
zindo brilhante oração qat n~erc aG de AraUJO Jo..«.~ Maria l.Sir,silc!, 
igualmente calcr!Nas pa.L.1',1) da dS- Fernnndo Ro.:nires Cru", Je~tiJ.l J 

.sistenc!a. · Guedes Pereira Sarr..•1el Br,!:,ho.w Q. ,_ 
No si..guão do Thee.tro t~.....ou uma m-es_ José Sobrinho Cnrn<":;:·o oe Al 

b3.nd1 de musica ds.. Brigr;<'a Mil,tar ht.:.qu-erque. Lmz C1vaI0:2: ti l\ai1r , 10 

l do Este.do. de Barr--:s Amilcar Nobre~, Mo ~"' FRAHÇA Joãa C~pitt1lino de Ar ~ujo J'"l::--~ Encerrando o progrtI!liPa d.t~ ,es- ;1egro WladPmir LolJat) Par:n•n· . 
Ferr::ira Manuel BJ.!'"ros Dcml,•lJO tas realizou_se é.s 20 h~ra; n:) Ch .. u .. ,. Jo~? de Oliveira Lene C, 'b; J!;uo-c_ 
Ramos. PortugBés elegll1~te recep-:-lo offtte- nio Porto Herciho c1e M:,.L 1.es !:S1':i.; 

recide. pelo prof_ Simões B~~cbosa auS ,I·rnne de Ft!;Uf't:·êdo Fer!"l 1,·:i. P".r11·J· 
D i> Alagôa Nm.·s: ~eu., p-aranym1>he.dos. SeYerin:> Nett:, P~reaa np t• . 

As d:'.H1 .. "a.S qup tiveram o c..onc .. :--:-0 Ge:mano Osoiio de Cerq',,__; . a L 1 -

Dr. Colaco. 1 c.l:l m:}fn'.fica .·' J azz._Band Acacten.i_ nio Dia,;; ~a Silva ,Joc:e P rtr1la l 

ca ·• foram ab:-1Ine.ntada-s \.'.0:11 a p1 Y-acedo Rt.ul Torres Lafayette. Ju: e 
sença dcs mais dl'.·t~ncto:; tltmen!o~ Bn:sileir:i Netto. Ruy Ncv_,.) B~11t ·t 
das .s:ociedaGc~ de rl.tclfe e Joio P -s_ 1 )swal~·l) Neví!S Jou, ~- rn"'r::o o· 
sõa. '3!1\"2. Filho Jayme Med:--1• .... Sar:i.11 

- 1 La:nartine cl~ Abreu va~r~ 1~110 
Da mos. a baixo a relaçã:, de n-)me:; Jo f' Clerr.E'ntino d-' OliYCFJ. ~Ty.;1::)r 

ªºl>a~~dtc~tn: 1: 
1
_
9
i\tenc,un Cio,: 1 ~~:a~;~~l~~~~:. :;~t'kf.is! ~-·:- ~: 

dos Santos P ereira Agnc:.v dalg'Jd 1 1 :·a da Costa Alfredo E:>nic·,L da S1l\", 
Calheiros Antonio Lins je Fi~;-u?"1.i.·é- 1 .LiucUlo da Co'lto. Pmto Engr-.110 D1 ... 

1~tc~~~~ gtl~~;r Ffirr -f;~~ctg~:J~- 1 ~~ve~v:c1fa/~~;up~~~te~~r ~te p~~~~h~~:
1 

PR I . 4 
PROGRAl\IMA PAR,\ no;:.; 

11 00 - Progra.nma :\l),'rttivo < \ 
P. R. I 4. 

1-_· 00 - P:·ogiammJ. varl:i.do d:1 ~ 
R. I. 4. 

18 00 - Programrna. pa~·1 o js1.t .. 1 
IS 45 - Ho:-a do Br:tsil. 
10 3') - 0-rche~tra de sJlão. 
1'.) 4ti - MU~lC&. p .pi.:Lin..s c:.im 

Geny Santo.... 
:10 00 - Qt:arto d~ hora de "foH-._ 

lor~·· com Re"llato Caldo.i.',. 
2:> 15 - Mmic:a.s va.riaàas com rv.,n 

Ba.ptist.a. 
20 30 - Educ~ção. 
20 45 - Musica~ p·pula1 ~ cct:- L .. 

menldM. Silva. 
~1 oo - J ornal official 
!:'.l 15 - Progtamma vari,lclo co .. 1 

ja zz Ca P . R . I 4 
21 30 - Radio Theatro da P j .. , 

I. 4 . 
::! 00 - Jornal falado d:..t P R. 

4 . . 
22 15 Musicas ligeira\ corr. J,.. 

me Bezerra. 
22. 30 - Informações. Bóa n, ite, 

ALVGAl"1·8E dois morlero c>s 
nredios, rec em_cons truido!ól 1:,rn 

!oca! aprazível. á Avenida do~ 
Estados (Therezopolia) , cc,n, 
dois pavimentos, quat ro qna.-. 
~os, in3tallações sauitarias cor,._ 
pletas. nos andares terreo e eu
perior. 

Bonde á porta. 
A tratar rom o sr. Antonio 

'lanoso. r. Rua 13 de Mnio . 423 

De Cntolé eh RO( hs 



4 'A UNIÃO - Sexta.feira, 10 de dezembro de 1937 

p A R T E o F e 1 A L 
c\DMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. Dlt ARGEMIRO DE FIGUEIMDO 

Interventoria do Estado 

EXPEDIENTE DO INTER\IENTúR 
DO DIA 9. 

Decretos: 

O Intevcntor Federal no EstaJ J 

da ;parahyba. nomeia Antonio Xavier 
de Macedo nos termos do art. 27 
da ConstitÜiçâo da Republica parn 
ex.?rcer o cargo de prefeito do ·muni
cípio de Picuhy .. -::ervindo-lhe de titu
lo a presente portaria. 

O IntervcI1tor Federal no Estaco 
da Par.a.hyb 1 ex-::,nera o sargento Ap_ 
nolonio Nunes da Costa do cargo de 
Su:.J-delegad0 de Policia da circums
cripç_\o de Bonito. do districto de S. 
Joo:§ cte Piranhas. 

O Inte,·entor Federal no Esta.de 
da Parahyb::i. nomeia Francisco Cor -
réa de Queiroz nos termos do art. 
27 da constituição da Republica pa_ 
ra exPrcer o cargo de prefeito ~o 
município de Soledade. servindo-lhe 
de titulo a presente portaria. 

O Inteventor Federal no Estac{l"J 
da Parahyba nomeia João José ?vía
ró.ia nos termos do art. 27 da Cons .. 
titufção da R.oepublica. para exercel' 
o cargo cte prdcito do municipio cie 
Pilar servindo_Ihe de titulo a pre
sente portaria. 

C(~i1i~:~gAD~
0

~<;:.ti~t~T~~ ior~irie:~rom~~d~a;;;t~~l~n~ot~~m;:, p R E F E I T u R A M u N I e I p A L 
NORTE ;.~~~.S~~i-.."\;C:da~ ;\i!c{bcio ~~~:J~ D E J Q Ã Q P E S S Ô A 

(R eserva. do Exercito) caminhão para o de motor n." 
5.073.589. - Indeferido fara.s•.? co_ 

Quartel em João Pessôa 9 de de- mo registro adquirindo ·outra piac.:. 
zembro de 1937. · De Pedro· Freires de s .. ntnnn:1 rc-

4uerendo umi.J. 3. o. via de sua GP.·t~1_ 

BALANCETE DA RECEITA E DERPESA DO DIA 
9 DE DEZEMBRO DE 1937 

Serviço para o dia 10 (sext.a-f:.lra.}. ra de chauffew· profisisonal assim 
como uma 2. ª via do respectivo i.H,U- Saldo do dia 7 

lt.ECt:l'lA: 

Official de dia 2. 0 tenente Anto
nio Ferreira Vaz.' 

Ronda á Guarnição 1. 0 sargent.J 
Pedro Dia.s de Araujo ." 

Adjuncto ao ofticial de dia. 3. 0 sa: _ 
genta Amadeu Ben ici,o de Sá. 

Dia. á Estaçi.o de R.1dio. 1. 0 sar
~ento Luiz Gonzaga de Lima. 

Guarda do Quartel 3. 0 sat gent::i 
João Gonçal\"es de Mêllo. 

Guarda da Cadeia 3 ° sargento 
Carlos Sobreira. · 

Dia á Sec1ttariP. do C. G. cJ.b, 
OrrLs Brasileiro de Albuquerque. 

Boletim numero 267. 

lo d-e habilitação. por haver extL't- Receita do dia 8 
";ado a ambos. - Como pede. 

De Raymundo Ma~hias dos Sa.utos, D1!:SPEll4: 
chauffcur profissional por e<;ta Inv
pectoria re1uerendo uma 2. n v: ... de 
sua cart.eira por haver perdido a 
1. 11 - Como pede. 

p~go a funccionarios ven~im'.;ntos do 
mê.s de ncvembro findo . . . 

De Severino Soares idem iden1. -
Igual despacho. · · 

De Ladislau Francisco d1 3ilva .so_ 

Idem á Chimici "Bayer" L ... ci.a. 
conta de m-ecticamenV.:s 

licitando transferencia de sua cànei- Saldo para o dia 10 
ra de chauffeur prof1':isL011al. forne:::i-
da pelo Estado do Rio Grande do Em documentos de valor 
Norte. por uma desta Inspectol'ia. Dinheiro em caixa .. 
- Como pede inscreVã-se para o rr~-

4:495$400 
5:131$800 

4·884$500 

540SOOO 

142$700 
4:060$000 

9.627;.200 

5:424:,500 

4:202S7'J0 

4.202$7'J 

XVIII - T ra nS<'ripção de ofl'ido -
Elogio - Em dat'l. de hoje o sr In
terventor Federal remetteu a est:: 
conunando o officio sob o n. 85-l do 
teor abaixo tran scripto: 

pectiv,o ex::ime' 
De Vulmano Affonso dos s .. ntos Thec:ouraria da Prefeitura Municlpal de João Pessôa, em '.l ue 

no mesmo .... e~1lldo torneciôa J:)Clá Dezembro de 1937. GP-nltl Fernandes, 

"Communico-vs que em data de 3 
do corrente foi o ten ente J oâ.o d) 
S~usa e Siiva exonerado a pf't!idv 

municipalidacie de · Joauiro, Est J.0<. Theiouretro tntertno. 
do Ceará. - Igual despachn. 

fo~eecir;::n~!Ío C~.;~t~J~º·ct~ª~ri;ar:~~c'fTl, EDITAL N.0 97 - COMMISSAO sto Neves. Está conforme com o origi-
1 h DE COMPRAS - Abre conourrencia nal; dou fé. 

Ig~ J~:ép!~g~~to dn suv~· chauffcur pa~a o fornecimento do seguinte ma_ Data supra. 

Secretaria do Interior 
Segurança Publica 

e do cargo de ajudante de ordens des 
ta !nterventoria. que vinha exercen_ 
do em commis.são e nomeado inspi'.1..
Lor g,eral da Guarda Civica. 

profissional por esta Ins!;~cV>ria. :·e- .

1 

tenal: Ar~u.~rivão - Brau[io Ef)<Lminondas 

Ç~er;~1ºha~~rª i!·rªdi~~ actel \u~ c~~t:o para . a Direct?Tia de _Fo:m,en~to da 
pede. 

1 
Producção (Serviços ud€J_ 1In,~açoes): EDITAL d"' citação de herdeiros com 

De Adalberto Silva chauffeur pt:J- 4 motores_bomba C1alta com ca ... os prazos de 60 e 30 dias. O doutor 
fi..ssion'll requerendo · uma lic:enr·~ de p?.cida<le para elevar 165.000 lltros Paulo de Morae.s Bezerril, Juiz de DL 
praticagêm para ,0 sr. Vicente l\"c de d'agua por hora a uma altura de re'.to da comarca de São João do Ca
Paiva por 30 dias no 31110 ,)lacF. n 3 mts. ecm o gasto n~rmal de um (1) riry. em virtude da lei_ etc. - Faço 
181 Pb. _ como P,zde. litro de úleo combustivel, ou equ1va_ saber aos que o presente edital virem 

CADEIA Pl'BLJCA DA PARAHYBA 

E:l:PEDIENTE DO DIRECTOR 00 
DIA 9· 

Officio n. 1157 - Ao sr. dr. chefe 
d? Polich do Estado, informando qut o 
ctet"2nto Lin'J Honora.to da Silva n&.o 
(l€:eja ser ~ubm::::ttido :.,. julgamento 
na TJre;::ente :sessão do jury de Sole
dadê_ p;r haver requerido au Tribn
nal de Appellação do Estado o desa
foramento do seu proces..c;o_crime. 

!dcm n.Q 1158 - Ao dr. Secretario 
ci.o Interior e Segurança Publica. en-

~~~~~h~~d~43P~:· ~~o;):J:i~' de~~1
-

2:210~000 referentes a viveres forne
cidos a esta Cadtia. durante o m~ 
ele novembro P. findo. 

Idem n.0 1159 - Ao dr. directo'. 
da[. Obras Publicas solicitar.do pro_ 
virl~nci::ts junt,o á repJrtição compe
tente a fim de serem reparadas va
rias ·torneiras da installação dagua 
desta Cadeia que se achr:m vazando 

Idem n.0 1160 - Ao dr. PrefelW 
do mm,icipl.Q da capi'..al remettern.:.o 
uma petição do preso de· justiça_ Ma
nuf'l Bento da Silva·. em a qual so_ 
licita certidâ'J de serviços de utilida
de publ1ca prest3dos áquella PrefeL 
tura_ no período de 1930 a 1931. 

Idem n.0 1161 - Ao dr. juiz de d· .. 
reito da comarca d.e Mamanguape 
remettendo para fins de nireito umJ. 
petição do Preso mi.c;e;avel J'>ão Me.~_ 
sias da Sil\·a . .solic~tando copia. do 
seu processo-crime. 

Idem n.º ll62 ,- Ao dr. juiz Ce d:
reito da comarca de Bananeiras re
?P ?ttend'> oara os mesmo•; fin~ 1den 
tic;'I petiÇüo do preso Sebas' lão Ma-
c h > da Si!v 1

• 

Movimento ,reral de hontem: 

Deveis fazer constar de seus asser _ 
tamentos. a oorrecção lealdade e .:iw
ciplina com que o me5mo se condu_ 
ziu no desempenho daquellas func 
ções. <as.) Argerniro de F igueh edo 
interventor federal''. · 

Tom.ando em oonsideraçã:> o .1.cin.n 
exposto resolvo elogiar o sr. 1 . 0 i~
nente João de Sousa e Silva pelo 
modo correcto leal e disciplinadO co,r. 
que se conduZiu no desemp~nho aa
quellas funcções. tornando_se cac'3. 
vez mais digno da corpor1ção a que 
pertence. 

XXII - Expulsão - Seja ex;ml.5o 
do estado effectivo da Pobr::ia 1'Aill . 
tar e da respectiva unidade de ar 
côrdo rom o art. 131 da c· R . .:, 
M. a bem da disciplina e moralida
âe da corporação o soldrdo do Esq. 
de Ca vallaria n. · 906 José Vic. or d ... 
Silva por têr sido encontrado pel ..... 
n·anhã de honrem donnlndJ au re_ 
lento complet3.Jnente despido nd.S 
adjaCencisa de um e~abelecil11.ento 
fabril desta capital sendri preciso v~ 
para este quartel Vestido num capu
t~ apresentando ai,1da symptomas de 
embriaguez. 

(AS.J llt:mtro Pereira de ADdra· 
de. coronel commanc!9.nte ger al. 

Confere com o criginal - Gui. 
lherme Falcone, major sub_comman_ 
dan te in terino. 

INSPECTO RIA GERAL DO TRAF t:_ 
GO P UBLICO E DA G UARDA 

CIVIL 
Em João Pessõa 9 de dezembro de 

J937. . 

De F. Mendonça & Cia. LLda.. lenlts. . . ou delle noticia tiverem e interessar 
tendo adquirido por. comp?··.a. :1. Bauta l Para. o s~r~1.QO Topographico da possa que estando se rrocessando neste 
placa n. 2123 Pb . recmeren-.ic a mes77'..a repa.rtiçao: juizo ao inV'antario dos bens deLxados 
transferencia de registro cn nom~ cl..:> 1 Theod:hto Gurley. por fallecimento de Mar'.a Anna da 
seu ex-dono para O sr. Eduardo :r.fu_ 1 :r.-Iir~ falante de 4 mts. Conceição domicilia-da que era no lo-
niz de Medei!·os. _ Comú pede 3 B:illsas de P?n_ta de aço. gar "Lages", deste termo. e tendo o 

De Josias Leoncio de Lucena re- · Pa.ra a Repartiçao de Aguas e Es- inventariante Severino Ignacio de 
querendo para prestar ex mf'· d~ gotas: . Barros. por S"U procurador e advoga_ 
chauffeur profisisonal. In~r:r.'·m- l 1 Moto"' el(.ctrico triphasico 220_ do bel. Alvaro Gaudencio de Queiroz, 
se 380 volts de 1.400 a 1.500 rotações. descrípto em suas declarações acha_ 

De Pretexta to Pinheiro ct, . Ab;. t'i<. [ Os propon,e.nte,· deverão faz.:_r no Irem_~ auzentes os herdeiros Severino 
no mesmo sentido. - !Ju:-J dê-;-:pc.\ ~hescuro elo Estado, urna cauçao em Ignac'.o de Barros Filho, e Francisco 
lho. dinheiro. de 5 % sobre o valor prova_ Severino de Barros, em togar ignora.. 

II _ Multa paga - Pelo ~r r::g .:..-, Yel elo forneciment). que servirá para do; e Renovato Seyerino de Barros'. re
Murillo de Sousa Lemos. foi p:ig~ " garantia do co!1t~·acto. no caso de sidente no munic1pto de Cabaceiras, 
mult1. de 40SOOO. por mfr:icça.~, 'lo acceitação da pro;>o.sta. deste Estado, ordenei se paxasse o pre_ 
o.rt. 237 do R\T. quando clirigic>. ü As p1·opostas devuão ser escrip~as sente edital com o theor do qual cito 
auto 211 Pb. em Tambaú 1endo-:h~ a tin~a ou dactylographadas e a~., e hei por citados os referidos herde~_ 
dispensadas as por infracçãn d-1 irt. 1 nadas de medo legivel. sem rasuras, ros. os residentes em logar ignorado 
430 e ainda 237 do reguiamento ~1- emendas ou borrões, em duas vias, com o prazo de sessenta (60) dias e 
tado. sendo uma devidamente- sellada (sello o residente no municipio de CabaceL 

III - Entrega de impo!'bncia - esta<lual de 2$000 e sello de saúde). ras, deste Estado. com o prazo de 
O ,s:r. almoxarlfe p1.gador. co111murii- contendo preço em algarismo e por trinta (30) dias~ para em quaren_ 
cou haver recebido do ff. fiscal ge_ extell$. ta e oito horas. que correrão em car _ 
ral do Trafego José Silva a imror- Os proponentes deverão m,lttrcar o tor'o, do dia da ultima citação. di1..e_ 
t:ncia de 5:950$10(1. corr~sponder,te prnz:- para entrega do material offe_ rem sobre as declarações do inventarL 
ás rendas de vehicul'Js no interior ctu recido. ante, valendo a citação para todos os 
Estado. e.enforme discriminação in-1 As prpostas deverá. o ser entregues demais termos, do in.ventario, até final 
fra: nesta Commis.são. em enveloppes fe_ partilha_ sob pena de revelia. E para 

campina Grande: chados até á.s prox1midades da reu- que chegue ao conhecimento dos refe-
Rendas de vehiculos 3: 1:: ... sc,00 n:ão do ;;tbunal dia Fazenda. que- não ridos h~rdeiros e demais interessados. 
e Econom1co 713$10~ 1 se~ antes das 14 horas do dia 17 de mande,1 passar o presente edital, que 
Vendas de placas 145.SOOv I dezembro do ccrrent. e anno. ser.á affixado no Jogar do costume e 

---- - Em enveloppes separados· das pro_ publicedo, por duas vezes. no orgã.o 
3 :9t3S1QO postas, os concurrentes deverão apre_ off1cial do Estado "A União". Dado e 

Posto de Patos: sentar recibos de haver pago os im- passado nesta cidade de Siio João do 
Rendas de vehiculo5 .i. :€50 ,uO postos federal, mmiicipal ,estadual, Cariry. em 30 de novembro de 1937. 

Serviço para o dia 10 <sexta-feira). ~e~r~º1J1~c~lacas 2;_~,~·ggg 1 ~~r e~~~~ii~t~ª~~{gi~~t~~á-0 d~e ~~ê :u~~!~~/A!~{e<;,°au~ :!z~o~~~i";~: 

1 ·9G7':.,lJGJ que se refere o dec. 20.291. de 12 de fé. 
Uniforme 2. 0 (kakD. - --itrata o artigo 32 do regulamento a -:errU. Está conforme ao original: dou 

Permanente á. S.T .. guarda n. 14. IV -:- Pe.rmissão -:--- Tet., .p,;,i. miss5.. o agosto de 1931 <lei dos dois terços), .São João do Cariry. 30 de novembro 
Permanente á S P. guarda n. 1. 1 para vir a esta e. pi tal. o. gu.1 rda l' 

0 bem como. da cauçâ de- que trata de 1937. 
Existi:im 258 recli.,sos foi recolhid, Rondantes. fiscal Geral-ia e guar. 120 Antonio Alves d9. Su·.,a. que ~e este edit:iL o escr:vão _ Manuel Buleáo da 

1 ficuam exi·;tindo 259 ~-endo 1 nt"0 dail~~t~s.e g~6~rdas ns 27 42. 150 e ~~~a estacionado ern Campn ·l Gra1•- na~\ffe~~f~nie~c~b;;~~fu~-ã~ :u~~ Szlva. 

!fi1~~~~~J0 P{?~· ;:;~~t: c~:t~:1_ª· por ser ·25. V - Férias - Entrou. h011tem cn propuzeram, caso seja acceita a sua EDITAL - Ministerio da Ed~ação 

Fr:ram hoje distribuidas 404 T~L Boletim numero 270. r~:~s d~o:i~.~~: ~:q\~:~~~ :-e6o~~~C:'., ~1:~~~dori:ssJ;n~~~~nd~~~~!C~ pr~~ ~U~~~/!:arfus. C~n~g~tf~o 1:;u:an::s ~ i;~
1
~ ~~ ª~i·1éf:te;;os eci~:r~:ri~nci~2 l.1ara conhecimento da Corporaç:í.J guarda n. 97 Manurl Fir~1ino Alve.c; zo m2.ximo de- 10 di::i::; após sclucio- funccionarios desta Escola a compare_ 

r.cs demais det.en.tos 17 ao~ empi-ega e devida execução, publico o segum. da SPCÇáo de Trnfego d... .:;arr.pin'1 nada a concurrenc1a·. com previa ce'"em nesta secretaria a fim de pres
do~ inclllsive aos dols guardas civi- te : Grande. . .· caução arb:.trada pelo Tribunal com_ tarem as declarações exigidas pela DL 

ccs Mrinuel Ba1·bos:, de Lvcena e Jo.se I - Petições desp~hadas - De roY: -;a~c.;;_mo c~~,l:ê'ªª;;:~ G-:_<}:I~-~1 e:~~~t~.o nf~~ne~tn~-~i~ ªa 5~afº:::er~ f;g~º1~ ~rr~~~oa;, ::rn:~:gr;J:1!n~ f1~~~no 0J~~~csPre~~~i~~~~~-~-~I~t~~~Pf~.- Joã.o Augusto de Lima. reqUf~~endo 

I

a fim de prestar serviços na fo-.cílli7.a terá a favor do Est!tdO no caso de trado neste repartição. 
clwive 25 ao!:: midades que fazem vt_ 1~ar:3- prestar.· e_:<ame_ de chauife. ur P. rú- ção de. trafego . naqu. _ena ckiad~ o re!cisão do contr::icto. 5€. m causa jus.. Escola apprendizes Artífices na Pa_ 
gilancia 30 , m··.srnos na Pazem.;_i f1ss1onal. - 1n~rr;va_s~. . guarda n,- M .• Jc·,é A;,_11s10 Perc~ra. tificada e fundament:iélf a jui.zo do I rahyba em 7 d,z dezembro de 1937. 
''Sa/"J Raph '.tl" 33 ao;:; soldados que De Antoruo Venanc10 D1mz no 1Ac;. l :rencnte Joao de Scusa e referido Tribi:.nal. t Annibal Leal de Albuquerque - Es-
condnzem os presos aos serviço.s ex mesmo sentido. - Igual des~Jacho. Silva. mspect.or g~raJ Fica rt:servado ao Estado. o direito I cripturario. 

t:rnos tia capital e 3 ao~ indigente. m~~H'~~~i~o C~T~~ua?e d~~;~h;~º ··e~~nfJ!'Jli~•~ka~ s~~~~:~c~r~· Fcr- ~~v!n~i::irr~n~:·:se~,r ·d~~~ad~d~/ "S. e. CABO BRANCO" - Edital 
constantes da pane diarla E'nterior · De Francisco Lopes de Oln·eirã. nr- f€ct":ar a compra· do material con.s: de convocação para sessão de Assem_ 

mesmo sem~do. - Igual d:spacno.. EDITA tP.!':t::, d:i. r.ie~ma. lbl~a Geral Extraorctinaria - De ordem N.)rm~nrlo Filgueiras 4. 0 escriolu-
rarl · -

\'ir.:to · rurw'll de Albuquerque, dL 
rec1 o:· ir:tertno. 

Prefeitura Municipal 

De Francisco Henrique At·,~s :.,.J!l- cmmi~:1o de Compras 1." de de.. do sr. presidente, c=nvido os srs. as.c;o_ 
cita~do para pre..,:tar exar:1e ~ie moL.J- zembro de 1~37. _ J. ·cunha Lima ciados para comparecerá séde do Club 
c.ychsta profissional. - Igual despa - Finio. presidente da Commi.ssão de á_ avenida Flor:ano ?.?ixoto, no pro_ 
cho. . . Con:pr.1.s. x1mo dia 11 do corre11te. ás 19 horas, 

Severmo Alves de Andrade idem. COMARCA DE CAMPINA GRAN_ a fim de tomarem TJarte numa .sessão 
idem µarJ. ch a uffc ur protiss1onal. - DE - EDI TAL - Fallencia da "So- de A.ssembléa Gerâ.1 Extra::rdinaria 

1 Igual aespacho ciedade Exportadora IAfaµtte. Luce_ que se realizará naquella data e na 

FYr>EDIBNTE DO PREFEITO DO me~mo sentiao - Igual despacho 1e Direito da 2.• vara da comarca de dr. Acrl':;io Neves. juiz de direito da CO- xima i.mportncia para a vida social. 

1 

De Manuel Bastos da N".lb1ega 11 0 'l4 Ltaa." - O dr. Julto Rique, ,Juiz EDiTAL DE INTERDICÇAO - O qual serão tratados assumptos d.a ma-

DIA 9. De Francisco Pereira no me .. mo Campina Grande. em virtude da lei, mer:a d~ Guarab~ra Estado da Para_ d•";E5"?. a<;remiaÇ5.o. 

A Pr->1e1t,.1ra muitou as 1 t, sentido - Igual despacho etc. hy::z d~a:~r~u.:t;Ôr este juizo e car_ João Pessôa 8 de dezembro de 1937 
!Jf'S·Ô f;: seg-1 n e., l d ~d A~ton10 Rosend?-d Ba1ros I An_ vire: ~~be~e~~ cb~teºr:1::~~~~-1:ed:!~ torio do escr:váo que c.;te subscreve se José Ferna~des de Lima - 1.6 se~ 

ld~p:eho o mesmo sen l o. - gwu que por parte da "Exportadora de proc;.<::t~.;i.1.m cs autos de tnt~rdição de creL:,rio •· 
C H. '\fa.nitrl Frnncisr.o Freire. por ! De José Antonio. no me.stilo st-nti- Prod.uctos Brasileiros s. A." lhe fo- d. Adelu11 Neoflorn. de Almeida. natu-

t ni 11d·1do co:1.suuir uma costnt.1 . do. _ Igual despacho. ram apresentados O requcrtmento e ral -dejt•] Estado. de 93 annos de ida- F:ç:c:;::rRQ~l~ ~~l~e;;-c!f:J:LP-e~ 
l1 b"~ _ lro n~ casa n. 353 á ave. 1 D~ Quintino Affonso dt:' Vwor r.o mdocoucmr.eednc';?-'reY"a~ªdaªtasurloª dhaabf:lliltladcaão.Soco-_ 1 dteer,n·'oº;,terue·~·u1~.urjmoe,p1r1 aºrc~s~sotecnodrroeusldseo uas ' d C-cn ,r:11 BPnto da Gama. sem . ~-:lP.smo !-ientido. _ I!?U<ll dec;pacbe • ~ta. .. . .:: ~ ., . ,· ta cidade, corrém proclamas para o 

a. _r vtd .~.:cnça. . i De Jo.sé Per~ira Lima no n•e~~o ciedade Exoortadora Lafayette, Luce_ ! pacif'nte julgad:::. inc3pDz de reger . .ma casamento civil d:s contrahentes se_ 
;J L.1iz1, ~. Albuqu~rq'.1e Gouve1: 1 sentido. Igual despacho. na, Limita.da". pela importan~ia de 

I 

pes.sôa e bens. por sentença de~Le Juizo guintes · 
..., r ,- m ln·'aclo ron.struir uma p _ De José Lmz de Arauio no n:.~inc quinhentos e clncoenta e nove contos datada_ de 20 do c:rrente mes! pelo De.mingas Lucto do'> Santos e d. Se
e e e. :rn~ ·1~ ca a n. 2~. á r 1 1a ~c-ntido. _ Io:ual ,tcspaêh'o setecentos e trinta e oito mil e quatro_ que sP.'a('I nullos de nenhUTn effe1to to_ ve:rina de Sant'Annc.. que são rolteL 

Tr, che1r. s. l:iCm a devida hcen- · De Lourival Britto Lyra no m1>srac centos r éis (559:738$400). Para dm os co;1tractos. avenças _e conven- ro<"; elle_ natural dec;~a capital, maior, 
!sentido. - Igual despàchr°, constar mandou passar o presente e leões com ella feito5,_ ~:-m_assistencia de aJundante de pedreiros em obras d:> 

D. l\1riL Llru rie Mendonça_ pe,r De Nicodemos Pereira G'lrlelh~ !10 fim dP que os interessados reclamem 1SEu curador ~onoro H~~riã-o de Al-
1
con<:tructor Antoni~ Game. e filho de 

r r -dado construir um quarw nn mrsmo i;;entido Igual despache, seus direitos no pra1.o de vinte (20} meida e nutonsação jud1c1al. Em ~ _ Ol!ntho_ Luclo dos Santos, morador em 
1' de ua r::a..ºa á avenida Epita- ' De Pedro cie;;:;1ano dos Sam.~s dias. durante os qua-es se achar~o em tude do que i;e- _passou o presente edi_ 1 Ita.quantuba. de!:h ~?~arca e da !A.l· 

r o P õ, n 630 6f'm a d"vida li ic!rm .. idem para mot,c:vcllsta a,n0- cartorio o requerimento e documentos. tal que será eHixado ao logar do cos- . le:1da d. Maria Janu3.t .&. da Conceiçao; 
Jdür. - Igual despacho Dado e Passado n esta cidade de Ce.m- tume ., publi·ado nR ''A União" p'"r 1e ella natural de AI1iança, Pemam_ 

A ~r~~eitura convida: lse~t~d:~d~ ~~i~fe~e~~~~~O no m~sm~ i~~; O~nd~a~~ ~~deN~ºe~en~!!tiar: · ~;;c~~~t~ª l~'~o~~s~ºt~J~~ep~ac~~ ~i~:· !1
~i1~arnJ;1ºJ: ~;.s!~~v:çj~r~~;:ã 

1 De João de França Cartaxo !10 Cav6Icanti, e.scr1vã o dactylographet e ne.st:i cidade de Guarnbira aos vtnte r. da Conceiç0o, tendo fSta .moradia nes-
F'lc a convtda.dn a com~arecer t. D. ·imcsmo sentido. - Igu::.l deiperr:o. subscrevo. A escrivã M ar'ia das Neves ltr~s dias do mês de no\.,..,mbro de m'l te Est:i.do (cidade de S. Rita) e os C<'n. 

O. P o ~- Daniel Pmto Barbo_ De Albino Martins da Hobrega i·e- T avares Caval.ca. nti .. (Ase .) Julto Ri- novecentos1 e trlni~. e sete. Eu. Braulio I trahentes nesta caph:.81, áS .ruas Te-
1 l1 . ··a e!'!C"larPctmentos. G,Uerendo uma 2.ª via de sua car tei que. Conforme· dou fé. campina Epaminondas Araujo, escrivão. o da_ 1 1iente Retumba e Peregr ino de Carva_ 

O r A?ll!ldP11 E".o_n a_ á D. C,, L. ra d~ c:~aufleur profis~ional. P"r ht- G rande_ 1611111937 A P.scr1vã Maria ctylo~ra.phei E' subscrevo -- Braulio E_ lho. 102. 
P '" a o mP mn fim , ,;Pr perdido a 1 • _ Como ··1edr' '..das N&Ve!l T avart'S Cavalcan ti. [Wr1J,ino1Ulas Ara,u70. tASf;till8do) Ac-ri- l Armyr Clirndino e d Mana Augns_ 
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SABONETE 

ORBLEU DE BAZIN ~Si.FUSÃO 
E SYPHILITICOS 

EXISTEFII 

MUNDO 

NO 

MORRE DIARIAMENTE GRANDE NU· 
MERO DE SYPHILITICOS 

NO FDr DE 2Q DIAS NOTA-SE: 
1.0 

- Sangue limpo de tmpurezas e bem estar geral. 

UM 

2.• - DesapparPciment.v de m:sn·restaçôes cutane;'\S d1• origem syphilitfca.. 
3.• - Desappa.reciment.o como\eto do RHEUMATIS:MO, dôres nos ossos 

e dõres de cabeça, d€ mncto syphi1it1co 

Um sabonete de luxo, para. 
a finura. de seu bom gosto. 

Lindo 1-stojo ! 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 

V. s. precisa conhecer 1 

as leis soei~ e. ! 
A "Cnlled::1nt"a <.:r11z'' f~ilita 

todos os informe•" ao., em:nrega 
ck·rc s r emprcgado!i, trazendo a 
Lei de 8 t~oraE, a de rér:a1J e a 62 

1 di~·pen~a inju·,ta. 
E:n toil.as a.s Lh'raria~ da ca

pital 

"CLUB UlEG!lAPHICO DO 
BRAZIL 9

' 

Secção da Parahyba 
~· - Desapparrcimento das manifestações syphlllticas e de todos os 

incommodos de fundo syphfftico. 
ti.º - o apparelho g~stro-intr,::tinal pe:-teito, pois o "ELIXIR 914" não 1 

ataca o estoma~o e não contém iodureto. 

ASSE!\IBLl':A GER •,L 
1., CONVOCAÇAO 

SYiUUCATO DOS BANCA· .. --------. 
De ordem do sr. President:-, convi

do todos os soei os quiLes do "Club 
mos DE JCii.O PESSOA Prefeih,ra da Capital 

E' um Depur:...tivo que tem att:estados dos Hosp1taes df': especrnl~stas dos 
Olhos e da Dyspepsta Syphilitica 

'~====~=====c--==========='l 
Ttlegraphico do Brasil" Secç.:io · da LJ , G l O 1 · · 
Parahyba, a comparecerem á reunião Ass.;mn. ea era rr,mar1a 
extrao.rdinaria da Assembléa Ge~al l _ 

ta. de Assis, que são solte'.ros; elle, a- l ,J·;S:o Fortunato _Lacf'i:da vulgo "Cabo ªa fri.emal1dzeer:!er,einemadsoupatasdéodsenporvoo\s'iSes01t·raa~ ! t •ª COnVO:a~aO 
nricUltor, natural d_e Santa Rita de3te da matança", .1orna!cirÕ com 25 an- =- ~ 
:~ado. m'lior e fil!-:o dos fal.!ecidos 10s d~ idade .~oltet; o, natural deste :utos sociaes, ás 20 horas do dia 10 l De accõrdo com o art '.?3º dos Es-
.-o5o Claudino e d. Antonia Anselmo; T?sta:lc e resi~ente no bairro de Cruz do corrente. tatutos desk, Syndicato, fic~m desde 

~~t1Ca~i~~~u1:1aer~:sr 11~a;t!f~ãon~ã ~:vi~~m~~ ~~tª 3t3ª'i~al c~.~~uâ~~~~ Antonio F~ire, l.º secretario. lá convocados todos o~ ~r:' a: sociados 
r}e Elias Rodrigues de A~sis e de d. dr.s Leis P~n."l.es e nã~ se encontrando Para uma reunião ge:-21 .:rdii.1.aria, qu. 
Rachel El'as da Sil•·n, sendo todos do- dito accu,,cto nesta <idade conforme UNIÃO GRAt'l'HICA B1tl'!E!FI• se realizará no pro::ln o sabbado, li 
níciliados e resident :s á ru3 desem_ foi c~rtifirado pelo 0íficial de justiça do ccr~·ente, á 191 2 horas, na séde 

A Directoria de Fazenda 
avisa aos contribuintes do im
posto predial e de licenças 
commercia~s que o prazo para 
pagamento, sem multa, de di
tos impostos termina, imprete
rivelmente, no dia 15 do cor
rente. 

Na mesma data expira tam
bem o prazo para os abati
mentos concedidos pelo De
creto n.0 363, de 2 deste mês. bargador Botto rMcdacaru'l. Affi_ encarregodo da d'llig•ncia crdenei se CE.!fE PARAHYSANA desta a5"ociação, sita á rua Duque d< 

xado em 1.n deste, publicação repetida. expedisEe-_O pre:sen,e edital p_elo qual As<:emble'a Geral Oro·1nar1·a cf,·.ªm:r..i,esle~-.. ºr 5ª96.co~~.~~.' •. uoniae-xºectuemti·vfºr, !'-------------~ 
Si alguem souber de algum 1m~edi- chamo e cito o mesm') summar1ado pa- .... ~- u....:.u<-.>.: ... 

m~~i~ ~~~~ra~ªf/d~ªa!~;;~riªct!e\.937, 1 ~iui~~p;;e~Zfa áda! :l~~f:n~fas di .. ~o20pr:~ De ordem do Sl'. Presi- os membI ~to cl<, conselho fiscal, para e 
proximo t.:iennio. 

Ba~t~:crivão do do re;istro - Sebastião J ~~i;~;, 4; ~.,,';u~/:! ~~c1::~~:.:,st! dente ficam convidados to. J. Pee· :la, 9 ele dezm''ro do 1937. 
as::s:i:tir aos demais tnmos ulteriores d · d Orfat":'.·fo ')Jnt:!' tle '.\fdl-: l.º S;!Creta-

SECRETARIA DA FAZENDA - do tkoceso- até final sob pena de re- OS OS aSSOCia OS, no gozo ~~~~ 
EDITAL N.o 98 - Commissão M Com- l'e!io. E pa•a conhecimen\o de todos de seUS direitos SOCÍaeS a 
;Jras - Proroga par!J. o dia 14 do cor_ 1 po~5C1.·Se o present~ edital que vae 1 

~~~~~ ~e PJ::~rfti:'"o ~Jfi~Tªn ~~s1 ~:º4 1 r;,i;:t~~º g,~~~~~!)r~~· f~r:;;!ix~fº 1:
0 comparecerem á sessão de 

de ou.tubro do.correste anno. refere11-1Dado e passad.o ríesta cidade de Joã~ 
1 

Assembléa Geral ordina1.·1·a Pede.se á pessoa que en. 
1 e a conc01 rencia p~ra acq1.tisigão de P'.'s:::ô::;, em 7 de ct2zcmbro de 1937. . _ . ' d 
tntuia.es dest.nados ~o novo edifício Eu, .Tnão Nunes Travassos. escrivão o I para e]e1çao d OS nOVOS rl l'e• . CJ:1.Ü OU OU L!E:l' nodciaS é 
do 111 -~1tuto de EduC'.íCao. n- c .. ~,1,..I ·n.ph"• e subs(:revo. O escrivão .. . t ] ] 

Con, 'i..ssfo d. e Cosipras 9 <!e de_ I '' ei me. J. QÜ() Nune, Travassos ct.01·es, a realizar-se no ])l'C• mr '-- o, 'IEJ.an 10 regu ai 
zembrc de 1937. J < ª .J S'i;;,enn.ndo de Ofü;eira. Con 1 • l • d h ]h t 

J. C ~ha Lima Filho - Presidente J fo•me oº' o.na!; dou fé. Data supra: 1 X11TIO ( 01TI1Il.P,'O, 12 O COI'• l''.lilCO CO'Il ma as p1•e a~ 
da cor: nissãr de _:o·npns 

8 
~ra~~$;~;," do crime. - João Nunes rente, ás 13 hori..s, em sua e orelL.~s pretas. con1 uma 

EDZT, i - Ministcrio do Ed-ueacão '1 - 1 séde provisoria, {l rua 13 de colleil'a, ,nsa1,1'arecidu na 
e_Sau d - Escola _de Ap!)1'e11d1zes Ar_ . M!NISTERIO DO TRABALHO IN • · 
tifices Convoca~ao ;n-gente de Flunc_ 'D"S""RIA E CO"IMERCIO - 7' INS- l\faio 127 1 n01te cf.~ düll'i'D"'O passado, 
r.tcr :-: zos - Convido a tod::s os func_ 1 ,~ • " '

1 
• - , • _ ."j 

C .. nariost de.sta Escoio ª. comparece- [ ~ir1~R;ise~~ª:ft'.ftc;-n~/fr;:. -1~ João Pessôa, 6 de dezcm- 'da av Tir?ctentes. o obse, 
r-:.-:n nes a secretan1 a fun d~ pres_ · . • ª . ..a. • • • 

t.r:·es as de. clarações exigidos pela Di- po_i: est.a In.spectoria Regi?nsl ª firmo bro de 1937 qu;o de informar na geren° 
l·e:.::torla do Pess::-a]. em telegramma Ly~a & Lombardi que f?1 estabelec:cta · • , 
expedido a 1 do conente e semente I c".m _pada,ria e past•!!na, á avenida Samuel Ribeiro, 1.º secre. eia desta folha, que aera ge. 
ho.ie entrado nesta reparticão J B_amep'.u .. e - Rohan. n. 200, desta 11- • .• 

Escola de Apprendizes Artlflces na dade de 
O 

Joac Pe,,soa, nos termos cto tano ' nerosamente gr·'\t1f1cacJa. 
Parahyba em 7 de der.embro de 1937. 1 rirt.1go ,3. do Decreto n.n 22.13J. de 23 

Annibal Leal de Albuquerqu~ _ Es Ide n~\em~ro de 1932, a recolher ~ De_ 

· neste Estado. dentro do n,-azo de dez 
cripturario . - , l<.gac. 1a Fl.".C. al do Thesouro Nac.onal 

- dins a inrn~rtanc1a ele duzentos mil 

º· Ed~~Ts1tn~~d~it~~
6~61fv:i~:.rt~f~ ie" 'l~·~" /~ioo~~O~<;Úco:~

3
~~~r~~ç~ul!~ 1~~ 

direito da ~"'gPnda \·rr:1 da comarc" ii,;O 5.0 li 2.() do D::cJ'('tO n: 24. 637 de 
desta capital no e'\'.c;cici - da primei- 10 d.,. j''..llho clP 1931. rnb pena de' co-
1·a vara em \'irtude da lei, etc br.-·nca executiva 

. Faço saber ri.os que o preo::;ente f'dital T,,bal Fin.lho Viam1a - Aux'.liar da 
rem, ou !e!le noticia tiveL'm e in_ -"t. · · J.o T~:'.!hnica 

1.eresnr porc:;a, que pelo l.<1 dr promotor VISTO - D1tStan Miranda - Ins 
J>ublico d, om2r"1. '0i cte, nciadr de pe ;r R< !l n~l. -

Ã 
ANDRADE LIMA 

HOJE HOJf. 
Contin r,~,o ,lo gr nde' ki 1 ·10 de m1>' · 1 .. , merca<l ria~. cofres. 

:ri.otores, t i:c.· , tic 1 tanC-.. elo 2' a Lie :.tvck perh•n, nte á extJ11-
r·to. 1 rrna F n \·ergar, &. 11n,i;a 15 de No\'embro, 1, . 21. Us l,J 
·10r<B em 1 0n (). 

And1~:J~ 1 ima, leiloeiro offjcbl, Yenrh-:•rá ao corn 1· do mar P1-
lo. todo rt }t.:, t(' d1, ditas nerc1.dorias, como ainda nrmaÇ'.6e<i, baL 
e- . ccif n~otorcs e . te. Ji..ssim tamhf'm vinhns - c·ervL_iaR 
etc. e ai'ld;: <im<.. inf:llid, .. de de mercadorias e pequenos objecb)s, ao 
C(Jrrer t 1 ri1~1 1·ter!o. 

H 0J1 1naif dias subse4ue~1tes, até final liqu1clação. 
A pro\ l',' .~n r. melhor opportunidad.n para ('ompra •de Yinhos 

finns 1i.u a o t l, ent110 lkôree;, etc 11or preço ao alcance de to-
do~, :dt•rn c!f" n, 0~ outro::-t- 1tti~ os. 

r\ 1,r .... ç ; ~ cl '\l'on rr bro 21, ordP e~1·iYer o signttl do 1eilo-
ci•·o oL t 1 , <lrn Je Lima. 

fENTRQ f' ' CH UFFEURS I T"\I BLF.~TENTO 1'0VO 
DA P R h BA PO NORTE PAR.~AAs~Aom~,LEZA 

2.' convoc· ão de As'!ªr.'·: L A L A Q TJ E 
biéa Geral xtraordinaria '-· 
São convida do 

tes com r ,,te 0-
á .sessão ,1e AL 
din- rio. que tem 
13 do corrente t 
dP. proprJa E rl 
t. .,umpl o cnq_m 
no"'O$ <', •atut,.... 

o-\os o.::, i;: "cif"!~ quL Póde bC'ijar, com,.r, b~ber fumar 
·o a comparecerem e to1,."'1.e.r banho tl~ mar, rtue {'11e 
blé'.1 Geral Extraor- reshste a tudo. 

Dlr~,a Velho 3 8 o )l :-;Ai-, '" 10 l{udac e o,.tros ohl. 
~ no a ~t 21 dos dt•lm, rf'f·tbf'u um fGrn11da :el sorfl. 

.... ,P 1t\ · ( \ ""J\ \'l!S't·\'10 i roa Ma· 

com KOLYNOS 

[, _,·~ 

Um creme dental anríseptico 
índispcnsavel á hygiene oral 

N ÃO deixe 'lUe rr-o_n~ dr:n
t e s f' m b a e 1 ·t d o s 

l"')Ubt·m-lh o t·:.c~ nto :;oc,al 
ou i,;eu cxito nos netccio::, 
fu('a Q flllC ll1ÍIJU1H'~ fl, 
pc )as ·1 c~tfi.o fa'.7.endo. 
E::<.:ove S<·us ientes com 
Kolynos, o ( r. me Denta 
Anti.sf'·t 0. q1 _ os dcnt s
tn.. rero1n 1c•1<J, n. 

J~ f n' 1 1 1 .i, u o 
hrllo 1e1 ..ii li .Je n•-;t 1 

no. clcnte!": 1 e pela scnsa~ão 
~ r.a<lavel 1ue dt•ixa na 
l..>ot·C:l 

K,-J -no.'- ,; ta,~1bcm eco
nnm1co, hana usar me
t.:ide .Jo que (" rw ·i~o com 
a c:,Jtr.·s r,:.i.~t.11s, - um 

n íme :·o ,)bre a escova 
ecf.'a 1fTI<'il'nte 

E"-, i in1ent" Kolynos, 
1 ~ s: nu..: :nCJ os bcne-

.c o 1c ll,e trnrá. 

CLUBE DOS DIARIOS 

Sessão de Assembléa Geral 
Extraordinaria 
2.• CONVOCAÇÃO 

Não tendo se reaUzado no dia 8 do 
"crrente a falta de numero legal a 
:essão ct'e Assembléa Geral extraordL 
~aria convocada pai-a aquella data, 
"oi determinado pe1o sr. Presidente 
que a mesma se effcctuasse no proxi_ 
mo domingo 12, âs 14 horas. 

De accõrdo com os estatutos em vi
_ror a projectada sess~o será realizada., 
com o numero de so::1cs que compare
:êl'em. 

João Pessôa 9 de dezembro de 1937. 
Luiz Cleme11.tino de OlfveíTa - 1.0 

secretario. 

fUORIU PJRANY 
.BAH 

cta• h !enetos ~ A..tw-n.41.bl• 
Neb""p A ChL 

~-..ca A.Dtauruo Rabello, n 
't.nttR;1 Vt.raçAr. 1 

ftf"•mlto.d•; rtu M>rteh 
.x>ns-brlndes gratuitos reallzaC' 
pelo Club de Sortelo~ Favor,1 
t*arabybana.. em sua séde t Pro... 
·~a Antonio R:~be,llo 12 no r11· 
9 à, dezembro, ás 15 horas. 

I O Prc.mto 
2.º 
3.º 
4" 
5.º 

',428 
8613 
5244 
2013 
1975 

Resultado do sorteio dos cou
poz~-brindr·. g~atui:os, realizado 
r,f'!t) Club de sorteios Favorita 
Parahybana. em sua séde á Pra· 
~·a \raont(• R:lb<'llo. 12, no dia 

t"! de dezembro, &5 19 horas. 

1 • Premio ~ .. ~, 
1836 

3 .º 0383 
4 o ·1368 
5. o 2943 

J. Pe:::c:ê., a de dezembro de 1937. 

JOSE' DO CARMO SILVA, airt, 

l 
fiscaJ da Secçi.o. 

~>,1CEl'IDLNu NOBREO.& A 
CIA.~ ..onttulonartos. 

==-=-

Nervoso, lnsomnia 
cansaço cerebral e 
falta de memoria1~.:._~i• 
curam-se com o 

Pei0S!>HAT0 
ACIDO DE 
HORSFôRO 

ROUPAS DE BANHO p•ra ,enho
ras, desde 8~000, para crianças, desde 
4$500 raJçót'c. pnra bomen,; e rapa
:ZPlll1 ;, m .. Il11u· ir>rtfmento, na CASi\ 

Josaphr,t F'.111 

i'g s~
0
~:';11;~;'Jlm,<;;,~ 1 A VEJ\'D.~ El\I TODO O HF ASIL 

- 1 ° ret rio :..· t>inhdro. 1 ">. • l VESlJVIO, rua M:1C'W.I Pinheiro, 160 . 



g ', 1· 'J.1.'0 - .- Sexfn.feirn, IO de <l•zenthro de 1~37 

A GUERRA CIVIL NA ES, ANHA1 
R~INICIOU·'SE, ~AS ASHIRll.S, 8 t: PLGRíH}ÃO DAS MHlAS D~ CA~VAO \ 

Rern:.ou num ·Hr afi iro d~:!::.stre ur.1a expe.:lição aérea, pu.úiva, cor.lra Paima ,le 
Mayorca, or-ue foram "batido., quatro a.viões c!e bombardeio republicanos, cio ultim!l ' 
ty;,o - Ainda em eJtmlos pdo Comité de N~o-fogerencia a retirada dos voluntarios 

,B:\ECELON ~- _ <. U~I} .. OJ - 1rent. ..... de cúmixtl d_.iz.c>;-.:1 t:,,,_ve:.· ;:,.. ·-· 1t~1. ,lo. ao_.'i;; ,!unta.rios estranbclros n., 
Duruntc um. 1,:tlti e. 1.. ·t P ... lrr.1 e\: n1fic1·.l,·a c.•lmo .. ali.1 ~prc.~, 111-:. ~ E:..pnnh,1 
l\.ín."crca -,nu,1 \J· t d1; 4 ,;n0:,2t; e.( ! r ::•lPH.la pela f1l-1lana de re,.,onhec.- - . 
b'Jmbr.rc.eio r, ,hJ·cin1.3 e u3an,.Jr, 1m~.1to e alarme. SEVIL:.JA O - 1.\ UN1.~01 - <' 
grande c-on'!t: rt1a ,,o n0::,· nwi' _n~i" 1 G·Enero.l Queipo d, l LlRn.o Yoltcu ri 
lil.ares J ci" n .fre de a tJ -wç ,CJ falar r::ela diffu"ot·g_ nacional a;,03 
ue.ea c..::.it.ra y 1'· Otlcle~ 1..~:t~ Brile LONDf'..i:S. g - 1 ;\ tr~:~~' - ~. L~m 1 c~rt:.i . intL·r-rup~:ão. p r moti\·:1 
re 

1

1.:uni :CJ __ e..· !:~Jt:. r:tJ Cm.,11(· de N:.i~ ao~ fenfo?ntos 1ccehtdcs num de-'~ 
· Iulen nç·\o toi ob,c· t') c1~ t:stu:í '::; tre de a1Jt01.1ovcl nu estrada de Bl .:·-

Agentes: - J, R, DE V ASl!líll\!CELLOS & CU\, 

DE PE NAM o 
BILD.\'O lA UNu.,.., _ ReL ... 1n:;.ne1ra de c"mo .-.: p,:o:ec

1

CT 6.. r-.:- g:-;º=-'=====:=:=:=:=::::::=:, 

~~~
1
~,~-'';m t g,r z:;._,~·ri> mi.,a ,1, i ATTWÇAO I Empr~sa Lir.1,m:a Gera' 

ne~ot~tl ~1~: p,,,.:. ~- r "'- ri ~~\~~~!: EnccJ.~r.e: ~ de soalhos com 
guun; civ . Pr:c1sando V. S. Climpr~r 1ota". re- dist: ib<f".i ., de (;..:ra a rnactiina, 

Rcr·ife <rorrrso0nt.!::>!1ci.1 e:.,?'?.c:..31) __ · jh~ente do an10 o:.: ·ndo qua'ltO á o:-
Fcsta da MociclndP, - Foi m(.l:t 0 u- r.ri.nY:r1t!=..1 ão e ac. e ylo da.. constru_ 

1 

ra1a ~eiJbaõ.o. a II Fest.a da Mcddad \cções 
O lccal é o larg, 13 cl: Maio, de1ront2 A :111.:.minr.ção 6 dt mais da '20.000 
da F1ct1!fü1dc de D :e.to Os promofo_ ;·elas De a:ró.d o o pro~amm.:.. 
re,:;, apontam remo f:naUd-- de da f·· :,ta, rad'..\ noi~e {la 1P .a -á. d dicada 1 
benefici3.?' a Casa do E~·tudante de l i.;_,r1a in~tituição d~ c;dade. 

El RCELO!·A !j - (A TJN!~,.0) -

l\ J bomban.: .. -..10 e..-· , o ... pr hc1rü ~::> 
p~·lo-. a'.lôes n-<1chn, -l1sta e !~ra. ~~J 
<'idade mo:-n ... ·[t.n ce.T· c.ic 50 pc 
fiÔJ.S P:i vencw cor, 1ct .. n. 1 el no..1. .. 1 ro 
d~ fer.do"' 

lc~io~ e object"ls para p··e.,r•rttc, etc.. perfe~~o poErrrn o, u can:,o cie 
dirig'ia...:,e á ''CASA FONTE,")'', a·; comoo:enti! \"Il"f'radvr, contrac-
B. Rot.an, 180, que enrontr'Jr.i \a- tos Ê0bre r1etr,;s quadrados por 
n"'c!:. sv,tin.tn .. o das m ~is ,~c:Hte~ pn:f"OS CEpccmcs e pagu.ncntos 
nc,v;dL des e pelos mcnnres r>reços. n:en~ars. 

A "CAS.\ PO.,.TES" Ul,tntPlll o ma. Limpe::.a ele Pl-C::l~ de metal, 
xln:t:, crlrPdo tanto n:is Vt.tda.~ ctos etr., cc,m p.:..ga111entos mensaes 

s 
de 5SOOO. 

Pintt.:ras a duco de movels de 
vime, prcdios, esquadrilhas, re
formas de estufamentos, e feitios 
de empanad:1s, etr 

A U. "1CA NO GENERO 

J VESP,\S~ANO 
Rua Maciel Pinheiro, 262 

1.º ::indar 

Pern.imbuco. Recil-al do piani.s~., Manuel Auquç_ 
Os detalhe.:, de cor,' ~rucção do pa\'i- l:J. - N1 ultim 1 q·i.1~rta-~~1ra. ouv~u

lh~: de danças. ca.si!l.o. theatro de va_ se no Santa Izab'=l o con::erto ann~~ l 
riedad:>s, 'rink" de patinação mos_ deES' ront.e::;ido pianista d Reciie. 
trulrio.s commerciae::; e bar foram re- profe ... o~· do C1Jncc'. rvatcrio e nome 
alizad:s com o m::dn•· cuUado. co-:ce:tuado na critíc-a do pais 

o recinlo do largo 13 de Ma.o é diL E' d1: muito tempo que M_muel Au-
- ~u-:;L vem offer€cendo annualmentz fO 

IHSTmrrn íliE ASSISTE~- [ ~;tci~~~ ~!ci~~t~ib~·: ~e·;~.i::.~~º 
CIA E P!llOTUÇãO A' 0 ~ ';;;~;~';."!~ ~~~. t~~i\;~ .~·~~~~ 

!Nf Af~~IÃ fiares de seus dis:iplcs e os muitos a9. 

MOVIMENTO DO INSTITUTO DE 
PROTF.CCAO E AS3ISTENCIA A' 

IN!-'ANOiA DA PARAHYBA DO 
NORTE DU~ANTE O MES DE NO

, V!sMBRO DE 1337 

plau...'-OS dos s::1.,s aclmirsdorrs 
A grande c··e~ucã-:, do rPu conoerto 

foi inconte==t~,.- lLnen'e a So'!lata em si 
r::..cno- de Li· :rt. na qual o -oian st: 
mcstrcu zQr um int<:rp".'ete capaz de 
··a10-ize.r a grand·~ nque .. a musical da. 
S"'ru:.ta. A Chor l ci~ Bach é qu2 p(:r _ 

(; ' J ·d·• .l J • • l e] r .1 AMBULATORlO ,;eu muito do relevo QUe ganha em 
..,era ueCl !e.O {,Om,ngo O V'CC•Campe,,,:aa O .O L::"~uo - r,== 1 , ,:ecu,;ão d• ,,chcstra. E a pcop•:, na. 

~ t f t Hl'"* 1· ' " "S t Cl l." 1 E::.istia;n mat!'ic•fftd~ 66C:! t1.:rez3. de Y.umuel pa~eoe mesmo exi-

A 
"L .Dr_enp_ ~ ,"l,. '·rr1ea?_-a-eée1,c~.-scct:;Jl,l,.\escª,,,-•,1e10 - P,?r, .. '10 _uo 7,,1100.J - H f POI..ITO. RI_B[IRO Matnctúa:am.se duc~nte o mês 13 ,i,· n;e ~,nero de e·:ecucão em or-

- ... " - c.1 > - - • J ~ 'l.!,-eram alt3 curado. 14 chrntra. A Ara~or.ez:i de S:alla fol uma 
romanh· 0 cr,·i.qm 1 !f1, wl llo ~~r_ I\.fa:io - Martins FREIRE T,çve alta ,·cr fai.le:::imento 1 dis uenas coisa do programma. M:1-
rent;:- a;i.na r.an-.:!::u 10 jog.:i.r os i1~1.1- l Ti\·erar:i alta por outros mo':i\'Os 3 s:.ca regional e no :1 das Poloi1êsas. 

c1:-~a"~~~:~1a ~r~··.~e~i,te:f4._-ito p-~ra a rn."'a~:~~a~~-~1:~~u~~~~ort '_;\11b. J ~J- J CONTAnOR D1PL0MAD0 Ficam cm tratamí'nto 6775 l~;'e~ :u:.~:smdoe g~;;i~~~~.poo~~~ 
decisão cb tit:.1.10 de VÍ''°'-CSE:!JC},J PAVILHÃO JOAO PESSôO quflnt: ma:..:-- ciivulg3da. m·-Ihor. ro-
as turmas verct~ e alv!_ruhl~ n1a.-.~.a-1Ri::hr.Yd Escrtpta::i arulsas, contracto e v2.m:.nte- as Ale~r·a~ de Am'Jr j<> Kri..s-
ram 2 ponto., collu<."and ... -~c. as::-.w. · Qu:Júo - :'.í:iguel distracto, pericia, recttficação EnfenncTia Santa Luzia er. que lamentamos não terem sido 
para a prova final. . Gam:..1. - L::.o - Cntharino . de escrtpt.as e revtsão de ba- cmul2tadas rom as Penas. "Liebes 

Não cteiXft Ue ser 0 ssa ·ima gr:u1C.:..! Pt'cir!nh,:> - Gonzaia - O~tom - lanços, abertura e ~nccrra~ Exi:tiam 12 frtud·• e "L1cbesleidn fliO insepan.vels. 
cii-puta UlTii.t vu; que c:ad,1 omb.1 ··n- ,Acln:::ma:· - L1la mento Ue e'!icript3.s. Entraram ô Conservatorio de Musica. - A 27.11 

~ ü~Íl~!"t:.~ 1
~:~c~··1;e-~~~·!~ J~~~t·o,~

1
"

11
- Es.iio acima doü· ·· teo.!ns'· p~;~m..iv- PREÇOS MODICOS. ~~~~~·~m ª~!ra dezembro 1~ ~l~c1i1~~iz~~~;

1~~~~~./!1ºgoconserva~o-
No c'esfile ~portivo de • om . .111~-o. o . res d~ r:1.uit-os d.~s no~-.i.;s D0!1 •• 1( ,r_ Tomars.m pa.rt~ no progra!Ptna a_ 

pubL~_ t.erâ opp~r~u_r..ic_ac1~ de_ }l'"'c~ 

1

,~~~!lt,:-'·'' que. dan;.> i_,_'º_v1.nentc e .Júl_ RUA lJA PAL!\IEffi.\, 543 Enfermarias José l:imnos dos curso.:; r:~ plan,. cante e 
ciar f1~1ur:\!-:> rn.~·.s1b1I.1.tau:1 ... ~x,,.v~i.. nat.1v1c:aJ.e ao • ~l'.al ... h de rlom1 ._,.J J o i o P e•• ó a Exis·ia.m O viclino. dirigidos p:olc~ prof~H,;ores Er_ 
uma boa d€mont,Lracf'J da ·•a.ssoc1;-.__ A pugna será ding:1da 1:r::!J ··.,p1.,r1.- Pl:l.Siaram pf:.ra àezembro o n.a · Braua Vic"nt~ Ftl·'.:ridi !l.lar''! 
tion". m"n ., Fernando E'e1xa r<.'p .. c-5e1 ~ .. u- ~- J 0:~

1
ndo Pa~s B~~ctto

1 

e··A:11nda- M ... }_ 
do a '"L, D. P ·• em· u.1,1po o ;;r C!iSA A' yr tfDA l R h o:, PROVAVFTS Qr\OP.('S Ql:b Jcào :1 gucira iC, P!,VILEAO MONCORVO FILHO I o o g;o:i',mma f, encerrado com uma 

1·REJ..,1ARAO DOMC ... ~GO Vende:!-e i ru:i Eli .. eu Ce!lar (at: lc.e:-iJ?-d•"' ba lados àas alumnas da srta. 
Ambos o.; p1eliante~ ar~~taJ.aIT! cs ~rORT CLl'il FNIÃO pouco \'1dal de Ne~en·os), a ca"a n. Enfermaria Santa Rosa !i{aria Orl nrto_A:1dr ·~~ Bezern,_ filhs. 

stca'n"to .. tuemam
1
_'a"·ndd,: mcao1me

0
ira

0 0
puotd

1
_
0
,_,eº·''i'.· • h . . 0 81, de reg11lar acC'omodat--Õc.i, oitão li. E . t" 13 do prof. An::l ·atl:e B':zer_ra. 

u .., T:-:·a lugrr. OJe ma.s i;ma SC'~ - · vrc ao nac;crnte. Com os serviç<'S da. ~JS l·.lm 1 Rct:i.são no Funccior.a.l smo. - O Go-

ca~çar •. ;;1~S~~:?ci:oit~u~:rdeP03~iveL t~ :ceo cà~b·o~~a~º~4 s;~~a ;r~·';:i.w·~~ La~ôa, ficnrá dt e-.qu~~ª· ~m ;xctl- 1 Tr~:;:'11 alta 16 ;fu~l~:~,_.a:Jn-~aEJf,.;mI~'\odouc~o'~! ~o:~\,·-.:.1~j~•~t"a;m·ªre·n~t~o 
me.nte. com O seguinte· onze··: in~rcs.,;es d:l \ida ·s(.Jcial do m~;,;_ ~e:::!:"ção parares enca.. ra ar \Passaram para dez2mbro .,~ .., ·•• ... u..:. 

Alves mo: n"cec:~a··ia a p1e~e·1f"a de to Enfermaria S Thom.é f~~:~~!dr~c:,r~~a-P~~nd~ qu;ªt1:ze
1
~ª~o~ 

Em_ Alyrio ! á/~ª;;';,,,~n;do~ bem ccrr:o a clirec~ CASAS Ef.1 TAMBJU' 1 El . 4 vê,no f-'de•al. E justifica a nccess"dade 
Everaldo zelequli·!ha - Biquara t.orh do Juv.euil · e .')1..;U.'.i ama-:-lorf;.S ~ < E i~tiam 1 dessa rt:'. :.::io, cors1de1"u2do que é v1.S1-

----- Alugam-se pela tempora- Tr~:;;m alta 21 V. e-1 a. áispar!dade ,_ntr_ e vencimentos 

CONCURSO Dt'L \I! INCA(' PARA O da, 2 casas de telhas, mv- Passmm pm dezembro 3 ~~ f~';Ç1~/,';,"(.;i5 
reªo".~r{~~~~s i~~~: 

IVi\3.)1..., '1 saicadas, com h,1z e cacim- fil'FERMN'~tEr:~NANDES ':';;:";:"'to de g•·ave mj'lst:ça a reme. 

e Aff NAVAL nE 1 n, .. 3n t>a, situadas á praça Ribei. F.x1st1am 51 1 cl_n~l!~~;'g~;-~tt~:l;i,;b_vJtfi!g°nJ.:~~ R u ~ o ro de Barros ns. JOS e 187, 1 Entrou 

A tratar na GRIZA. ~:;~a1~~~ r,ara dezembro ~ 1 ~~~r-~ ~~~~~r~~~ª~~~
1
i~21

rªact~va:t;~
6~~ 

A realização desse certame pela P R I - 4 - Ratlio T aha
jára da Parahyba. - Encerra-se no dia 15 de janeiro o 

prazo das inscripções. - Prem:os aos vencedores 

OPPORTUN!DADE UNICA 
AOS LNDUSTRIAES DE FIAÇAO 

Vende....::;e abaixo as machinas des.. 
criminaJas: 

A P. R. I. 4 R::i·lfo Trbajara d!l p3gart.'s pf'lo cnn_corren~e victor1°:5"· 
8

~
0

:o~radf[~ de panno PLATT 
Par;.1hyha em combina;ão com a 1 § Un..ico - Nao serao devolv1do'!i -- vO~ c.i. 1 As:-ccinr;ãÔ Parah:,ban'l dP- Iir..prcn:::1 1 os rori ~inaes das musicas c~1viad1s pa_ 1 poteni.e calnndra • ACKSON & 
e outras entidt:de.s interessadas na ra concurso. BROS Ltrt. 
propaga:~rla cJn. mm,icá. nordestina, ; 6.º - E' obd,;1· tcri'.l a remc.!<3;;, 1 estir ~:;cm f"O!Il '3 ~ab.:.ct..S e 1 en-
lanr;a para O c~rn'1vnl cte 19. 3i, um l:'m einco vlae: d:i."ctylos;r ph. •d_ as elos 

I 

tr 0 gas para m<.lfC1' MA3")NS E'OCH-
coni:.urso sub ns !:if'"Umte-. bases: 1 \cnos que a~crrp::mharcm ~lLSlc. .. ::i DI\I-E. 

a) _ concurso par_ a. frevo. d('- marJ.c_ 1.tú 011 do frevo-ca~çao o.:, 2 pdbs de !erro com 1 me-t:-o e 72 
b, i:oncurrn po.ra maracatus;_ r_u~.r's de mod > net':._um. dL·\b!'h) c1.n~- c._nt. cada urna. 
e> concurso p~ra tn\'Os-c~nçoe3: t~r Ph!·a::.es de C-'llao ou sE-ntido du_ 1 a espu!ade1ras de atamRdo fabrl-

a/·~~.;!ª'~!rto co~~~i~~~~dasf!~6~~ b:~. 7.º - o ("Oncurrn scr1. encer:J. f"&.nte LEESONA. . 
ore:, ,t:nção e uma rOOucçio para 'i i!" :,.0 f.~:1 15 Jt> J-fl-i!"(J. 1m. ~de (la 1 motor pJ.ra caldeira de pte-s...i;.ão de 
piano. l!.ac'jn Taha"ara. ic.,;;pnt.Enio-s_e :L 10 HP. 

2 o _ Para O concursC1 de m::.raca_ oml!a d ta no cJrimho d1 co1Tr10 Pl 2 reostatos pars motore., ei~ctricos 
tús'. iguolm~r.te orc.:he:c-tr.:.çáo, e re.

1

1:~ _ o:· candid.l.tos re.:.IJentcs fora d. 1 1'Iaw-::i~ i..:011. o :-r. 1\.ntoruu Borgt's 
duccão p:1ra piano. c .... 11 tal. la Cost&. pm,·1 Cl:-mcnrino Procop10 

3.~ _ Para O concurso de frevo ;; 8.° - Os r::mdic.!atos pC>d<=rj,o. ca. n.0 95. Campina Grande. Estado do 
canl"'ÕC-s lntrodu rão cbri'"'atori.1 d" l ,:;,n G;Jeir:1m. ,i..,ar de p5.eudony1:1~s- ·~u .. nvt,"' 
frev~ e' p:.nte de ctmio ro;n orches_ Nrc;-b hypothcse. os on,..,m.ae. nriu -------------

ALUGA-SE 

" 7::i- cont~~. Em sete annos, um au_ 
SERVIÇOS OUTROS I c:-1rnto de 2 mil co!It03 em _d>?sp.êsas. 

" O qu_. urov1 que a ri~ntaçao fman_ 
ce'ra cio Go,·êrno não vinha eendo da..:í 

C~~~;~·:cs 480, sendo 188 no ambula- \ m:1is inttlli;;ent{:s 

tcii~j-ecções 402, sendo 234 no ambula. ! -A-''l,M-_-, ""--_E_N_T_O_P_A-.R-.\-
0
--,

0
-w-,R-

1
-,-

0 
In~iccões 914 6 n::> ambulatorio. 1 CI-ilN:f:S 
In)zcções anÚdiphte:·ico 1 no ambu- HJNG.KOMG 9 (A União) - Se_ 

lü torio. o:runc!o infonn,lç5es f!dedignas a ex_ 
Enviados ao oto-rhyno 15 no am- 1 €mb:3.'xc.triz russa cm Nankin. Sra. Be_ 

b1:ln tcrh l gtmolof h:1v!a ch~g-:i.c:o á capital chi-
Envi:i,dcs ao oclon•o1ogista 195 no nêsa. h:,i. &Jguns dias, ltvnndo o con_ 

anibul::ton:> .r lrr:1:to lavre.d: de a~cp .. ·is·çrw de 1.500 

laf'o~{~wnas in~ervenções 6 no ambu- f:à~;J1:i~~ ªe C~~~i;/c ~~~r~~~;ã~;:i~ 
Exame.e; de pus 2. é:·eoc. art1!h.:rb pPsg u e metralhado_ 
E~-J.mes d~ urina 1. , ras_. para a as.:1.:,na'üra do mareci1al 

~,~ct~1~S~1~t~~foª vermes 159, sendo º' 1 cri~!~?~~~!e c~~1~a r:i.;_~ e::se material 
Gon~ulL.ls 564 no ambulatorio. fci adquirido por M,...:::; ou pnr.1 a ChL 

Gr2.ndcs :r.erações 1 0~. 

1'.~0VH.-IBNTO DA PHARMACIA DO Reg-is-tro de- firma? Só o E.::>CRl~-

f.'c:eit~u, 
Fo:·mulas 

INSTITUTO TOltlO DE PR0Cl1RAD0RIA "~<1-
,'lP.Rl.'..\ ", á. rua 1\tariél Pinheiro, 3J6. 

527 stá a!l'"J a resohcr com segurança. 
639 P, pro:c.:._ id:io. tr:.1.ção .e redurção para piano. 1 acompanhadcs c1 mrH1. sobrcc..t.rta_ dcn: 

§ l.° _ Pura m.nr,c_,t.ú e para Ire- tro l!ª ~ual estará a revelaçao d, 
v0 c1ncfto ba (;Xig;Titia da letra es~ pscun~n,;:mo. . 
e 1.Pta cada svllatla cm l.Ji':dxo d L no- g fJ., - . O Ju!_,c,-o.mento t.lo /~:':;ncur· 
ta corre:c:ponclente ·10 canto. A letra 'i.O ,:cr_~ feito po um:i "cor.i.rr:. .,._,~.o de 
ch.:.ve ter c.Jr::i<'C.•r rc.~_,'onal pn:,~. p;·of~s.:~1on:i.PS, entr; u,e.5 u':1 repre_
cr1p~ns phra T."' c.ie c.JG.o e sem dubio ~n~~n;,c e d~11(r~ J:· .. .!: tJ~i'~;~~:ro d .. ~ 
fentwo. § 10.º _ Ni'" 0 !)l')derfio cntr r- f'r.1 

um confortavel bungalow á Av, Ta- DESTRIBUIÇAO DE LEITE 
bajaras n.0 280. no apreciavel bairro li 

6 !.:!" ~. - A má 'lU:l.lidad~ da letra conc11rso mu .. r.,ko, de outrr .. ~ concur· 
pod{'• á cl:1.r lt1- ar o. de.,cla. .-:fi(.;ação 'JS n.ntc'!'lores ou já vulgnr!.zal!J.s. 
immedl~ t:1 do m ··ac L,1 cu elo fre_ § 11.º _ Os pre'n1os a dk:!.ribttt!· 
\.'o- ançáo, vl~to q,1e formnm um to. ~; 0 (,3 ser;;:11intcs· 
do ] t"a e mu,;;tc... :'\ l - Frevo: l.º lng'lr - 4JOSO:J!l 

I 4.º - As 0rchestr~çi"ies devem vlr r re,·o: 2.0 lor:Rr - 2.=iM?OO 
com a~ "!'.'ulntl"s p~rtes: t, 1 - i\Jaracatú: 1.° l, ar -

Tharezopo!Lc;, com garage jardim I L-1.ctogf>no O 8 la'~ 1 
bonde á porta, proximo ao' ponto ctC 

I 
Ne-stog~no 6 latn:s 1 

100 réis de Tiunblá A tratar com o Fl,. dcn 6 latas 
sr Wildemar ROOngues, em o es- , 'r-lil~on de d,.zemb"".> 0..., 19;17 

2 kilos. 1 
criptorio de Williams & Co. Praça Visto: dr w. Guedes Pereira. 
Anthenor Na,,.arro, 8. Dirc:ctcr. 

1 

LUTZ FERRANDO & CIA. L TOA. 

Dr, Gonçalves 
- Ferean:2e1 

l.º - sa'<. altn: 2.0 
- sax. tenor: 4.50 :JOO. 

3_0 _ 6,x, lto; 4 > _ ,,x. b1rytono }lara<:nlú: 20 Jogar _ ?SO-~OO. CIRURGIA l!'M GERAL - ARTIGOS CIR1JRGIC0S - APPARE-

1 

1.º p!~ , n, 2.º pi ton. 1.º tromboi.le, ,·) _ f·rcvo.can<:áo: 1.º togar _ LHOS DE DATHERMIA, APPARF;I,HOS DE RAIOS X DOS ME-
2 o t ·omhone. C mtrn_l,a;,so cm rló 40, '.)000. l.UORF_jj FABRICANTES. EXCLUS!\'!STA~ DOS MICROSC0>.'10S 
e t1{Jl'.'l nnrte df> pt;,rl'). Fre,·o_canção: 2.º logar - 200~000. LEITZ E TODOS OS PRODtTCTOS DE E. LEIT, TODO MATEEUAI 

:r:x-Aux. Techntco da D!· 
rectorla de HJgie~ ?-.kn
tal e Ass!.stente Inst. de 
Aaslsteocta a Paycbopetha• 
de Pernambucü {rrrv1ço 
do Pro!, mys"es Pernam
buca.no). l\tedtco espec1: ... 
Uata <1os H sp!taes Santa 
úabel e ,1uilaoo Moretra, 

Cl1nlC"ll ,~n"daUza.óA 11~!1 doe-:,.ça1 
1 U1ii~o - A instrumentação acima 11.º -~ Em C'1.,0 c.l~ rmp9.te n1 PARA LAB0l1.AT0RI0 CHIMICO. 1 j' 

compr.,hendc.....se semente para as c'o:i .. ifh1çilo. ~crá divhlido o µ:('mio 11 
ni2rcha~ frêvo_cnnçã11 e mara.ratú. As l2.0 

- A mu ica: .. rb ccn •r.·o se- Sepresentaniea exclulvos neate Est&N1 1 
marchas !révoo ficarão a crltrrio do 1 f o éiVu!Gadas pda jazz d. P. I;. I. e o R R l A & e I A 1 1 

do SYSTF'III\ 'l!RVOSO. 

Corui .. - Rua Raqu •e C'...aslal, 
::1::1 - ].• 

R .. d.' - .8:,. Monloll'II Ca l"rllD
•a. 72. 

- "º"º PF.890.l -

autor. não devendo ser enviadas em 4. I li 
num, ro in!crlor oo e.~~gido pela cr- 13 ° -- O ronrurrentes de• r5.o en. CilX.A FOSTAL. 51 . END. TEL. - l"BB&Alf l 
eh '.~~t~~ A,; m·1,!e • premi~r!os p,>. ~;,: t ;,,,/1 \'~ocorre l'D"r'encia pa_ 1 Rua Maciel Pinheiro, 269 1: ,\. 
Iler o 1:1er impr o.s, gravadas e pro ra. a r. n: I. 4, RaU.io TabaJara "'•==-===--""'-===---===-===------" ==-===-=.--==--=-="""" 



<\ P'Nl~O - Se,la.feira, JO de dezeml,ro de 19,37 '2' 

~4S DIRECTRIZES DAJO TERROR TÉLAS & PALCOS 
No V ~4 CONSTITUIÇÃO NA. R u~,SIA \~~~:~1~h~~:·}ic1~,~~T~,d?~cr~~!;!::.:?E:._:n~ci~~~x"é 

- Proseguem os fus1 .. amentos ,.,d,c;cu• \'C.ffil'Tl[C, o pnme1ro gran. 1 J 1polog11 da lõlOl1d1dc L'lll mar..:h.t 
(Conclusao dn l.ª pg.) lpl~s :ic.·to de mp_prcss_ão de. ~ratiCJs summarios de film l,r,bill:n.· p:1rJ. tvdo O mL_l~l~ par,1 J conquista do futuro! 

Enc:i.nndo de tal ponto de ,isra 1 V,)_·cr:drr,.nte rcgt~~ulistH, ira ~xe1·_ IVARSOVIA 9 (A B ) - O jor- do O ~cu cnr::do ernbor.1 s rcf1_ra. l RAUL P.OULT1~ ', mrncj:uul 
o ai..:o~t~crn,~nto hiscorico, que .lCJ~ !~.;r ,ob~~ ,ª furma..,.-10 d:i. mcntulid.-d.c n1l "Exprcss' Por:i.nhy" tr:12 hoje In- d1rec!.::1trn:nte, .1-:i Brasil, nlü <l•:oc..l um as.,umpto dEssa n,,turcsa, quer 

b? de ilnc.1r o p,1Íz p.1r.1 no\os dcs- ! ~··
1~,t1~.\';'i~ pn.:ce:ito'i que tramfercm teress:rntc inforrn:1,.,ju de ~1oscou, rc

tmos, o golp.: de C<;t.1do que culminou ot: C0'1CC lcrn lo'i rnunn:ipios relevo.n- velan<lo oç motivos do futibmcnco 
c~m. ~ pro~ulg.1~ão d=t recente Cons- te e prci.:minentc p.lpcl na organi- de sete funcci::m_~rio~ d.1 c~tnda de 
t~tuiçao, cmJnad.1 J,l. ~upn..·nta auto- nciio do, poderes fedcr.lcs e cst.du.:tcs f~;ro. tr.rn.s1b..: .. 1:nJ, <li.: ~1oscou .:t 
nc.h~e do a~tual Prc:,1ut.:'nte eh !le- e lhes ournrg.1m nov:i. e mais activa \\'., lacl1vo~~ok Os sete f l 1

: _ilad.1s. fo
public1, :1.po1aclo, ncssJ n<~Y_-1 proJ~C- l.:OOpcr.lÇilO n:1 urda de inccntiYar r~m O':> f 1,c.11.•s de_ tre.m, 1 ~hyskm.:: e 
ç.ão de seu. pr0fundo tsp1ritn pHrH)- :i gr.1nJco do p .• ís, n:prescnt:im urn:1 Adam.s~n, o ~~7mhc1ro ~olomíonko. 
t11.:o e ~~c1on_.il1stl. no ,l~cv~1t~:i,c_1:t~ vidoria ind;\cll!.ivcl de todo sobre 35 seu aJudant~ h1c1 ko.' o~. _t,es g.:.n.;1 ns 
d:1,; fon.; .. s a1m.1d.1s, , .. ~ .. in.lJb1 1 pl 'l.:s C· mponcntc,;; de ordem int:::-_ 1do .cJrro-rcs~a.1r.mt. N1koforov An
vd~ente, por ur:u n .. ·1,·md:c.1ç.l0 h1s- r,i,J1.1 u. rcl.l , ir.cul:u:;b dircct.l do dn::1ev e Vc1kl\~ tüdoc; .Kcm;-idos d: 
tcno. e po~- umJ rcs:J1.1r.h:;o do no,_ r, J1.:.·r ccntrJI, por crni., c.bs cnticLt-

1 

ter t.:ntado 1.:11,. L·:1enar ~ m:-, cc.hal 
so '-L'rd:i<ll'irO <l~st1no org .. n1co e d(.''I ,uwnornas cst.ldu.lt.:", :,,os nud..!os Blue-ch~r. chefe .do exercito. vcnncl.ho 
ce,nstrucrivo I rudimcnr.ucs e pr::lfundos do or.,..1-

1 

do Extremo_ })11cntc e \'.l!"1.H pcs~v.1s 
Effcctiv:i.mt:ntc :i. no,·.1 Lei J\L- iusmu soei.li br. siki:·o .:i de su:1 comiuva 

~na, não nn..:gJndo, er:1 Sll.~s.grLJ,.;51 P.ira corrobor:ir com O texto O Apo'> :1_ rcfeic~J no .c:i.rro-rest:1~-

1 
J.nh1s, J :1~1t1~nom11 fcdcnl1sta, . ou-

1 

cc, ~eito ll}Ui exrrcsso. ,,3.o no, aYen- rant, var!.t~ pcssu:,~ scnt1r.1m-1ic sub1-
t~rga~a :i.os E•t.,dos p::b\. Con~t1:~,-

1 
tLtr"mr 3 declin:'!.r todos os disposi- t1me:-it_c doen~~s Qu.ltro alt~s per

çoe-s e~ 1891 e 1934, . a,eJ(~oQu-Inc. ti·,·o, qui.: 0 poss:un ju~tific;ir D~ss.i scn:1~1du,J~s m1l1t:1.:cs, e1?rc a"i ~u.1cs 
comtu~o'. os. contornos. (\ucbr.rndo- t.l!"CÍ J dcçincumbir-nos-cmos cm ;ir- e!-ta, .1 o coronel I otcnkin e o a~·11dl)r 
Ih:! a r1g1Jez rn.1molgaYcl de seus an - ti!!OS ulteriores Chpoukow, morrcr:tm cm meio d(.' 
g:~los, p:ir;1 pos<iibilit.1r a sobrevi,·cn-1 'l' h . _ . . . . horrivcis soffrimcnto_s no ho.spital 

Uma..sccna <lc "O Grito dn Jltlocidade" 
c,a do sentimento nacionalista den- or OJC, rbasra nos m<lit.:ar os art.), "Vierchnic" cm Pund1mk Dois ot!
tro d:1 sub.,istcfü:ia chs fra.nquias que 47 e 78 • recercntes ao processo poc' tros c.ffic:~cç sah:ir,1m-sc .:.pó" Ju·.1s 
<levem dcsfruct:tr as unid.1des no qu\ se dc-..:em eleger os reprcsentan- t ~cma11as de' rigoroso trat,1mcnto Os 
que rr:ilmcntc se cn~i .i.1dra no cstric .. t~ •• C.mura dos ~put.1dos e ~ P:e-1 deni:lls foram }cyemc.:ntc :ittingd:::>s i c?mo ;1.ctor, q1~cr como d1re _tor dn já somos cap.aes A drarn:Hicid:iJ.! 
to ambito de seu~ inlcrc,;scs F"culi•-1C"Jdente d.t Republic1 .N.1 prnneira pelo roxico O m:ucclul Blue~hcr f1lri1, :1Ssum1u uma gr.i.nC~ rcsp.:1n· ,,- tocante do film, que .1bJndon:1. 
res hy_pnrh~,;;c,. co1!1 a abolição do voto !escapou porque, sentindo-se li;;..:ir:i.- 1 bilid1?e Nunc-1_ h.ou\'e, nJ h1stor1.1 cnmedia leve e agr.1dJvcl com que 

Assim ~ que O seu ar~ 3 dispõe, ~:·:cr.~, in~t1tui.:11:-sc os Yer~eador:s mente io.dispos:o, Jcct~JU 11 ~ 0 alm;- jdo _Cme;na. Bra~ilciro.,,_uma tenta.t1~· ·1 se inicia é ot.ltro ponto lou\'Jvc] n t 

perempton:i.mcntc, ao ddine:t,.. a nov:l d. :- CJm.1~as Mumc1paes e. dt:7: Cl-
1 
çar naquelle di:i O i!1qu nto nJ.o n~J1s aud.1e10s.1 Ap .. zJr de ain..,:l sua realiz:1ção. Emfim, O GR1TO 

organização cstructural do GoYêrn·.) J:id.\Os. eleitos pelo. ,uff rag10 directo, i estabcbc..:?J cx.::ct.1rr.cnti.: :t n:1.turez:i / 1uo ~~r u;1~ <lpp:!!\.:li-:1me'.'to te.;hr•ct.. DA ~fOCIDADf está ah,, h >J- nc, 
qiie "O llRASlL L' UM ESTADO e~1 elc1rn1:..:s, ~ que, mtc~rando-se_ n.1 1 do veneno, m:i.s cm todo O ,.150 0 pt::rfc1to, ROULIEN sah1.u-si.: g~Uur, REX, pM:t o julg;in,t:nto sincero do 
FEDERAL" c:rc~1m:~npça'o' esc:1dual, elegcrao o.s l1f'essoal do restaur.mt Íüi fuzibdo O dar-icnt~ d cmprcs.1 _J.1 nos pode· no'i'>O publlco. (IUt.' d.:u.-co hJ,·cra dl! 

D..:sccndo á discriminaçjo das ma· r1.:sp1..ctn os deputados JOrn:il poloncz lembr.l que ha algum Imos orgulh ·r de ter fdn,s como (. lhe dar os :ipp!. u,u~ que bem mcf -

reri:is incidente,;; na co111pt:tenc12 dos N:t s(.;gundJ confere-se ás mesmas 
1
1 tempo, já o prc,idc·H~ da R:•publi- ? GRITO DA 10Cl!.>ADE! r' 

1 
ce 

poderes frd-!r.11 e e~t::idu.1cs, 011 d<.:f,_ C:1:11.1r:1s o privilegio de caracter po- ca popular da \11ngol1:1. Dcmid, foi . march:t aux fl_ambeaux , de 5 0f)í; 1 . . 

ni11_<lo, pur enumer:1.ção tax.1tiva, :is litico, d.:: de.sign;u·, sem intervenç:\o li taoo1bem c,wcnen •<lo num corro-res- JOYcns un, ,·crm.111os pelas cua• ,! F m Yistl d ter. q.uc sc_gu1r p.11":1 e 
atribuições aos mesmos outorg.1das, , dos poderes e<:taduaes, os eleitores des- taurant tr.rnsiGeriano e morreu au c1d::.de, o C1cs.1<.trc de um t;c~1 ct, <.ul, O GRITO D\ ~!OCIT)1\ ~ 
cncontnmos então distribuidos nos ltin:i.dvs a formar o collcgio eleitoral chegar na estação de TJig::1 u111a grandi..: .cmprcs~ fcrro,.ri:1•·1~. SJ. • 1 ,ome~te .'i~r:J cxh:.b;do .~C!,t:1_ carit 1 

vJ-rios titules do texto, em disposici- que elegerá o Presidente da Rcpu-1 1..rcchos ~uc 1r1press10nam ,·1vnmtnt· n:i _C ;1e-th~1.rú hl•:X , hoJe, am1-
YOS complementares daqudle. precei-1 blic, . CABELLOS SRAHCOS e nos dlo uma smostr.1 do qci,n,,, nha e domingo 

~(:, ~e~~~rdd~1~~t: :;:~d;,ue :p;1~f; mi~die:t:re,~e~t~e:tt
1
~;~:<l1oc~m;;.~ji: Evitam=~o;4,:e;ri::;c,~~ com Estreará l:oje, no "Plaza"' a Companh!a de Comedias, 

ao nosso federalismo I ficial - o Estado - restringe·o aos Usada "º;.°. l~ç!~;, :~~º! tintura. Revistas e F olk-lore Nai:icnal, dirig·ida par "Jararaca" 
O artigo 2, cm d. isposição obriga- limit~s dos s~us interesses. peculiares, D~DO.""ito: Pharmaci::i MINERVA 

toda do uso do hYmno. d.1<. :irm:i.s deixando sobrepa.r.ir, em 11\Te ascen- Rua· da Rf'nt1bL::-a _ .João Pe&ón A's 20 horas de hojP es'.rearã. no !GRITO DA MOC'lD/ DE, cm qu.! 
e escudo _d1 Republica, e prohib1toria 1s50, os dois genuinos esteios do pri;i- 1 

DROGARIA PASTEUR palc:. do Cine-th;:oa .. ro ''Plaza". a Com_ b Ih R l R J' d D 'J 

~:1~;':~;\~~;.:":i~t:~: ~ 0
0
~~:~;',/:: 1~\~:;i:;ci~;~: ;:,: ~~~~itcui~;;"t Rua P!:~\el ~,nh;.i,:~n 

618 
r,enhia de Comer!;as, Retista., e Folk_ traC~,~~lc·~~ntos~u ~c~'.10 ,:al D p 
lore Nacioncl, sob a dire~ção do qu2- B e um Frn '!o, ; fou i\ nn 

cion:1lic:;t:1., que serve de ah·o Slll)remo : pl ... bi~cito e do referendum, que com- CURSO PARTICOLP.~ ·-:-.;A() JOSE"' rido e popular s.rt.s!a , Jararaca" · ' ' · , 
ás lirih::is gcracs do novo monumento :ment:1:-emos d..?pois, diriamos que este _ DESTA CAPITAL Será rep~·&i"'nt:J.da a engraçada co_ SA'iTA ROSA: _ O [}/fir.•,, 
constitucion:il :cnl:·,l'.c representJ., na urdidura do no- media. em dois actos. "Meu pae é O Gcnfi/homcm, d.i lJlllicd, pd.1 ulti-

Ccnhecida a influenci.1 do symbo_ [ YO sysrcma, o principio mnis objccti- Geraldn de Slnt'Anna. Djanira s~a. meu filho". e co3'1."' complem?nto, ma ,·ez 
lismo glorioso n:1 form:icão do car:i.- vo e realista de gu.intos no texto do res e 1-Pva R.füei~·o :1pprovad1s c:::im a rev'.sta, em 1 ~cto "! vinte quadrm, 

ctcr e da scntimentalida.de pop1ilar, e Estatuto j:í agor.1 vigente, concretl- .:J~~~~cç~~; 01~.~!~ia~:;rov~~~:a~~na~ "Desfile de Alegrias", ccnstituid: de 
de prcvêr o alcance educativo que a I z:1m o nosso n:icionalismo tradQ:io- Olalt• numeros de irres'.sLveJ comicidade. 
nova ordem instituiJ.1, por este sim-

1 

nal E' dos ma:s justos 0 desejo da plntéa 
__ --· MUNICIPIO DE SOLEDADE p~scense fm as5istir ás .::xhib'~óes de 

TO ANTONIO DO NORTE n~cido de n~rte e.. suJ do país_ não só-

FELIPPE'A - foáo l'{i11guc111, 
com Mesquitinlu, da D F B 

Complementos: Nacjo11al D I' 
B , um Ca ÍflO FÍ1:ctua11fr. desenho 
colo.rido e um Fox Mo1 ic'lo11c ~\!cw~ VI D A E Se OLA R CU,ETR.A R.UDJMENTAP DE SAN- •·Jararac~" ar•isto ~randernente co_ 

E°'.1!0:1 Rodrif?'Jes de Sousa. Alzira Al. mente como cantor, r.o~n varies d.is~·os REPUBLICA: - A T.ci do Gali-
rr,eida dos Anics Seve-:-ino Barbosa gra~ados, mas._ ta~lA"'m, como actor l 1JO, com John \\'.wne e, m.1.is. :i ~i RESULTADO DOS EXAMES FINAES CADEIRA RUDIMENTAR DE 

DO CURSO PRIMARIO I TANQUE RASO d(': Anios-:,, Pe<1r/) Simnlicio Filho, ap- com1co de ::-.dmil"'Ve1S recursos. 1 serie d:t Â 1 olt" de Chc,rdu', cc;r.1. 
p:·o·:ad:!s com di&tincção. Para o espectacuh de hoje já fo_ Bela Lu "'osi 

CADEIRA RUDIMENTAR NOCTUR- · José Egidc de Silvn. Maria José das 
NA DE CABEDELLO !';°?\'es, Nvmnha Maria ds.. Silva Ma

b d'l. 'Sil\•a Luc~na e Maria do Carmo 
Lucena apprnvados com distincção. 

CADEIRA HUDH1IENTAR DE POÇO ram adquiridos quasi to.dos os .ngre• - / Com;i~mcnto: "J,.;\iciund D 
DOS CA v ALLOS sos. pelo que é dP ~e esper: r alcan:::>. D · 

r 
João Bap~ista d-o Na5r-imento an

provaCo c':'m distincçá~: José de FJ:eL 
t~._ apprcvad:> nlen1mente; Manna CADEIRA R.UDH,IENT.A~ DE BAR-
Feliclana, approYada simplesmente. RA DE SAO MIGUEL 

MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA Jacl..!",On Co.vak"J.nte Qucrino e Jr:sé 
EXTERNATO EPITACIO PESSôA FiI!;,('I d::i. Filv~ approvados com dis

ti1·.croão: E•mice Lins Gonçalves, ap-
Mil'on de Farias V\ann::!. Maria das l l r-::iv:1.da pknamente. 

Dôr.>s F{ltÜL". Linddva Fernandes de 
Scus.;i e ~0:10 .A1'.f·!j Nr-tto, apµrovo.dos I CADEJRA RUDIMEN"" . .1.A'R. DE RIA-
cem distincçõ.o. CP.O DE SANTO ANTONIO 

CADEIRA RUDIMENTAR OE ,J:sé or-.<:tes Barbo<EO: da Silva e Ig-
PALMEII~A I nacio Ramo::: de Queircz, approvados 

com dis.ir.:ção. 
M:1.urs. Lim1 e !\faria Nazareth de 

Liim•. :l!)provl'ldas com distincção: 
);"1 '.ln~io::ca Pereira, app:·ovada plena
mente. 

CADEIRA RUD!ME'N AR DE PAU 
D'ARCO Mari:- B~µtis'a d~ Silva. aporovada 

Allnf:' <.'. '" ~ r.t ,'>. approvada com dic;_ ·]rnnmen e; Nocmia Guedes Soares e 
lincçã~ · Alzira da Conceição, a:,p:·o- Jo5é Flr;>ntino ó• Afüuqunque. ap
vnda p! 0 n:.m:?nte. f'r:v;:id::,s co,n disti~cção. Inht1bilita

dos dois. 
CADEIRA RUMIMENTAR DE 

ALDEIA VELHA CADEIRA RUDIMENTAR DE 
MAXIMR 

s~vet-ina Mnthiae: e Raymunda Go~ 
me~ Dini,: anprcvad:'ls C';ffi dL,;~incção: 
Me.ri'.J Mllhin~ e Rosalina Mathias 
approvadas plenam"'nte. 

CADETRA RUDTMF.NTAR DF CA,JU 
EIRO - CATOLE' DO ROCHA 

Jco::é M:i:tina: de OliP'ira J'Js.é Al\·E>:; 
d<>. Silvl'l. e Marh df' Sousa Sobrinh,1. 
apf'l.rm'1Jci,; nlcn-- 1"º ·tp 

CADEIRA IH"nTMENTAR DE 
JERICO' 

Augurt.a R:>drigues de Lima, appro. 
vada com d1.::tincçâ). Irac"nirt Aze,:êcto de ArauJo. apnro- A1,tonio Joc::é dP Fari-l~ e M:rnn':'l do":\ 

-. "'.fh cúin dbtinc:ç,1::>; Newton Costa e Mntt ::i apnr~nv-l1Js com cHstinccão: 
CADEIRA RéTD!MCNTAR DE 

ALACOTNHA 
SL i11J G~n<'o.lvcs da Silva, appro\·a

<''· cvm di.stincção. 

~g~1019b?. ~~º!t~Jl~rng~~'I~~ 1 

CE'1est,. lfaia C' Ru•h 1\1:edeif'Js. ap-
1-rov :da:- com dtstincç5.o; Marlon Gus_ 
111io. Ma.ria cel~te Pa!va, c:-rrnella 
Cl.\', Jean ti Miranw:i. Luc·• NofJ··e :i ... ~ 
Victcri 1 Albuquerque appro\·ada.s nle
nam nt"; Aurra C. C"stn, Cl;Jra SilvQ. 
E.'lza Fariaz r.l,ita bit, 1 <' NCTPidl 
:!' ~·arttl",; nPi·r,:i\ e.das ~lmplcsmrnte. 
lnhabilitada., três. 

MUNICIPIO DE CABACE;µ:AS 
CADEIRA RUDT\1/lENTAR DE SERRA 

BONITA 
M tinha Maria. d2- Llma, approvnda 

Pk:n&mente. 

i'.\~Jton Co.c;to., approvaclos plenamente. ~:1~~~~c: j~~~~:~ ~1tr~f p~,;~ri~;~ 
CURSO PAnTICTJLAR SAO JOAO I ctc- nl~n'lJTI"'nte: T...ui1. "Bez~1:ra appro-

BAPTISTA V3do s1mpl~smt·nte. Inh'1.b11t1 adJ um 

• '!iié P. ,'f> B:tr~os Orl::mdo Oliveira 
"'"""ri ... N ·~~reth d"' Ro11sa. approYa

r e:: C.1m di•1üirção: Oc'.avio df' Lima. 
I • z G. Dlni?': f' Btnedcto M. de 
Ar; ·tJo. ap!Jrc.vadcs plrnamente 

CADEIR,\ PTTH'~"l'J'AR DE 
V ARZT;A NOVA 

o "Plaza ", uma gran,ie enchente. 

CARTAZ DO DIA 

PEDRO: - Ouro Fl,w11H.-
L j1111fl com George o· Brit n e a 

saic do Dom111a,lur dus S.-li·u, 1 COr"l 

PLA7A: - Estré•, hoje. d J - Ri11 -T'11.Ti11 
r:i.rác:1 e su.1. Comp.Hlhia de T-olk-lo ~ 
N.icion:,,l e Attracc:ões 

RE~: - E~se cincn11 c"\.hibir·, 
lwie o priml'lrO f;/m hr.1siiciro () 

'-!FTROPOI.F: - ,\ .'\/d,·ia J> 
c/li.'C .ra, com Vir.:3in,.1 Wei,11,:r r 
Henri ~ta Cro .. m.1n. d:1 Pa;amoum. 
.1 pl!d;do c.i.ls Lmilj.,.,. rcsidenr..:s no 
bairro d.1 Torrei ndil 

N.! e":r'a:-ia de-r:i ~0lha. encon•ra
.:Q um . r,i :~ ~1.1 com varia.e;; chaves e 
l'?n c nlvet?, encontradn na run d·i 
P .Jm~ir t rn...:f'ndo o sru re!lpcct.h'o 
rlr-1c entendr O c•,m o sr. AntoniQ 
1\·· ·,ln. dos Sr.n t ,'S porteiro da A 
UNl!.O. ' 
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ULTIMA HORA CONSUHO _PENITENCIARIO IR E G I S T O 
Por motivo JU.5tO, deixou de re~ \ 

( DO P AtS E ESTRANGEIRO) alizar- se, honrem, a reunião do Con- REGISTO 
selho Penitenciario, sendo adiada pa
ra a proxima segunda-feira 13 do A ltalia abandonou a Liga das Nações - Irrompeu, em 

Assumpção, um grande surto de febre amarella, estanda, 
os meios diplomaticos alarmados com a propagação do 

mal, deante a falta de recursos medicos 

corrente 

Festa da Conceição 
Tamhaú 

em 

IISTRICTO F'F.DER~l de poucos dias deverá seguir para Realizaram_se_ a.nte-hontem-na 

RIO. 9 - (A UNIA~) ~ ':A Na_ :i~: ~be~:~ 
0
no'1t!!::do de ví!:;!i q~: f!!i~edoe~~~i:!ene: r~n:i~~~~a~of~e 

ção" publica, boie . um artigo com A.b~,ssinia. N. S. da C:nceiçáo promovido pela f&..-

FI2,ERAM .ANNOS ANTE-HON-
T EM: ' 

Sr. Afair Pimentel - Defluiu, ante
hontem, o natalicio do sr. Alzir Pi
mentel. nteressado da firma Ferreira 
Amorim & Cia. , desta praça. 

O anniversariante, que conta vasto 
circul -,.de relações de amizade, foi, por 
esse motivo, muito cumprimentado. 

FAZEM ANNOS HOJE: 

um titulo em sete columnas: "Saave- ! m.11:a F. Salles Ce.val<.anti. 
dra Lamas hostiliz:!. o Bra~Jl". RUMiiiilA Pela manhã, na capella local, foi Sra. Laura F ernandes de Car1'(llho . 

Aqu~lle matutino detalha. a se_ 

1 

celebrada uma missa cantada pelo co_ - T:-ancorre. hoje. o anniversario na-

J~,!°' º\v~!1:or~y<>f.-~ª5i d; j~~~-;l~~;a r lJC'..\~EST. 9 - (A UNIÃO) nego José Coutinhc e companhada ~a~~~~h~~ e!~~a Ld~uri-0J;r~!~;~~ i: 
d:~ ndo n:a il i~~;í~~~P~J~ eA.r;e~!1r"ta- Chegou hoje. a esta cidade, o ;;, PºX u~ol~~~~~~~ ~~.si~al da p Rt[ -4. P1,1··edr,1·ºdenUtelyssde_,s edxet1·nccat:vaAlhsseº'mbelxéa-viLece.-

Entretanto tendo o p.-«;i•ê!m, bras1 Jvc :r- Delbos, ministro do Exterior da ra s ... .,µ:iosas que ve- _ n ..., 

leiro pedido a exnulsão dao110!1<> jcr- Frcnça_ que teve concorrido des-~m_ m grande comp~recunento de vera_ glslattva do E·tado 
:na.Jista, baseado n as exposiçoes as- f ::,a, c1ue. nlsta~ de,. Tambau · ro;am encerradas - A senhorita Eulalia. Ferreira, 
sin.adas r,eio sr. SaaY,~ra Lama.;. na l ~epois de varias conversações com á noite _a.pós a procissao. com O canto cantôra da Radio Tabajara da Para 
Conferencia. de But·nos Ayres. o ac . :is altas auto .. idades do pais, o "chan.. da Lada:nha. hyba. que, por esse motivo. será muito 
tual e mesmo ministro das RelaçÕf'>!, ~el'er" Delbos se dirigiu ao tumulo felicitada pelas suas relaçõe de ami 

= ~~;;:s d/~,u A;;;:~t;nfim ''.~!\r.;t ii" s::::d~.:::c:::t~~!':é i~dir~~~~: COM VISTAS A' DIRECTO· mde. - s . 
ficar a ne,e-aráo da expulsão do jor- RIA DOS CORREIO$ - A senhori~a Carmen Vianna. fL 
na11sta. White. chegando. mesmo. ª INGLATERRA ~~ª Í1~ .. ~cieiaº~esY1ª~~~1t!fnccionario 
~~ene~:~um:avi;;,t~ooff~~~\~te:l!en:~ LONDRES_ 9 - (A UNfAO) - A Attendendo aos desejos de innurne. - A professora Maria Irene de Sou -
Exterior da Argentina contra a rrnclle im"lrensa desta ca.pit:: l está fazendo ras pessoas residentes nesta capital a sa, filha do sr. Caetano José de Sousa., 
l!.Osso Inimigo. rt.nde rumor em torno da presença , G9rencia da A U~IAO acceitou às- já fallecido. . ' 

"A Nação·· r,~vela. que o ·'ch.'.lncel. f •i do rei Leopoldo I II, da Belgica sig:natura.s deste Jornal para entrega j - O menino Na~hanael, f_il?o do 
l~r '' Saavedra Lamas manobr.J. com sif undo a qual ·~tá s. M. envolvi<lC \ diar~, por intermedi-o dos Correios. ~t~~n~ c.:,:;:ni Juho, da Pollcia Mi-
sat>edo-ria, a fim de indispor a opiuiã.o nu~n romance de amôr com uma fi_ mtimamente, ~m-nos chegado cons_ o. d · ~ 
argentina conka. o drasi:. tfil do duque de PorUand cujo nome \ tentes reclamaçoes sobre o retarda- - O .J ?Ven Adauc~o Gomes da SU. 

- OCcorreu. hon!em. nesta capital, 
o nascimento do menino Pyrag1be, fi. 

!J~~si~~ J~· 2i~0ã~ .E~~g~:u1ª!~:er:.: 
do, e de sua esposa, sra . Neusa de 
Lucena. 

ESP ONSAES: 

d1;7gmd~t~~~~rte ~~s, c:~:e~~it~t 
e sr. He:-mogenes Coêlho Chianca, 
e: mmerciante em nossa praça e a se
nhorita Alayde dos Santos. prof-essora 
dipl::mada e fiU·.a do sr. Oicero Sabln::, 
dos SantCS, do commercio desta ctda_ 
de. · 

Souto - Rocha - Com a senhorita 
Irene Souto. filha do sr. Manuel de 
Araujo Souto, alto commerciante em 
Campina Grande, e sua esposa sra. 
Clara de Araujo Souto, e.caba de con
·,actar casamento o nosso companehL 

rn de trabalho sr. Santino de Assis 
Roclj-a. 

Os noivos. que são elemento& da.; 
sociedades carnpinense e desta capital 
teem recabido, pelo motivo muitas fe
licitações das suas relações de amL 
za C.e 

- Com a senhorita Dlrce Sorrenti
no, filha do ~r . Genaro Sorrenttno, 
commerciante nesta praça!, contrac
tou casamento o sr. Benjamin Alves 
Maia funcciong,rlo do Banco do Es
tado.' 

VIAJANTES: 

PªRA~UAY é ·· Lad v'' Anne Cavendish Bentick. m?nto em taes entregas deste jornal. ,·a. aux1h0.r do commercio desta pra-
M U ~ - J P' ejudicando desse modo aos nos.sos ça · Dr . Nathanael Maia : - Volveu, 

ASSU:MPÇAO. 9 - ( A UNIAD) - OR!\VATAS CINT OS E SUSP KN a:-signantes, que passaralll a receber . - O preparat<?riano ~ilson Brayne_r. \ hontem, de au~omovel, a Catolé do 
Acaba. de irromper nesta. cida.df" um · , J a nossa folha commumente á tarde. füho do dr. Joao Canc10 Brayner, 1á I Rocha o nosso amigo dr. Nothanael 
trandc surto de febre amare!la. SORIOS, as ultimas novidades ao., J A fim de que seja sanada essa irregu_ fallecido. M2.ia, · operoso prefeito daquelle mu. 

Os meios dtplomaticos nsta.o alar - mdhores preços encontram-s~ m- 1~~ ridade, esperamos o.s necessarias pro- - A menina Djane filha. do sr. nlcipia_ recentemente reconduzido pelo 
m a dos. tendo já recorrido aos seu!- CASA VESUVlO. rua M.aclel Pinhe\ 1 videncias da Directoria Geral dos Cor_ Francisco candido FaÍcão residente Interventor do Estado. 
plíl.!i ~s no sent.ido de lhef mandar a.s; j ro . 16R rcics e Telegraphos . em Alagôa do l\iionteiro. · S . s. , que des~~ucta naquella cidade 
s\stencla medira, em vi'!ita da faU,1 j _ A senhorita Maria Leusita de Car. 1 ~e gr1.nde conce1 o _social e poli~lco. e 
c!e meios de combate ª. o mal n."Sb COMPANHIA ITALIANA DE OPEREA TAS v~lho. filha do sr. José Delfino de I e. membro de tradicional familia ra.· cidade. t Carvalho commerciante em Arara fücada na Parahyba, esteve no Pale.cio 

Ainda ho•-. estão ;sp~ra~~ ~ ~:~ j _ A ll1enina Solange, filha do· ca _ du Redempçáo, em visit~ de cordiall-
mediccs bra~Jleiros. e ... peciahs ,.:;i;,;,B:. ' ' B E R T I N I B o N I ,, pitão Raymundo Rangel já fallecido dade ao chefe do Executivo pe.rahyba_ 
Jicitado~ pda r :pi·i~ent :- çã.-0 do ta.- _ O sr. Antonio Silvi!lo de Andre.~ no . 
siL de commercian:e em Gurinhem - Segue. hoJe. para Araruna, onde 

SUISSA .:_ o menino Juoely. fllho do· sr . é direc:,ºr do Grupo Escol~r "Targino 

G
ENEBRA. 

9 
_ !A UNíA_Ol O seu espectaculo de despedidas, hontem, no " Plaza", José Patricio de Araujo residente em Pereira . o professor Joao Moreira 

1ns· t " ,, s. José das cordeiros.' Soares. que, ha dias, se ach:ava nestn. 
: •:;;\t,s';..::~~ni~mª u~: •0J:.:· ~~~ com A casta Suzana - A menina Maria fllha do sr. capit~. is urt ia 
ções retirando-se defirutlva.mentc Levando á scena a deliciosa \ Encerran do com "A casta Sn- : 0 st_ dJ Láma Filho, residente e·m Ser- ta~id:~ r~~o~na 'hEj~m;~~n~. J:~ 

ITALIA opereta viennense "A casta Su- zana" a s u a m agn ífica tempora.

1 

ª- eAc~;horita Elsa Olyntho Pihei. <!o Cariry, o sr . Manuel Correia de 
_ {A UNtAO) _ Dentro zan~:· a . Companhia "Ber tinl da :nesta c idade, a Comp3:nhia :? filha do m- ·, 01rntho Pinheiro. re-

1 

Q~ir~.t~~ten~~n~~ue~l~~i~:u~a:: 
ROMA. 9 1 Bom ' realizou, hontem, o seu e•· Ita liana de Operetas "Bertm1 Bc- s,dente em Ca, azeiras. . lºdade O sr José cta 'cunha Moreno 

l d d d
.d b l " .,, - A sra. Maria CavaJcant1 de 011- " _ , · . • 

1 

. l pectacu o e espe 1 as ao_p u l · n1 offereceu. nos um bello espP- veira esposa. do sr. Pedro Felix de. 1 agnrultçr naquelle mumcipio, que se 

SAIBAM TODOS co pesscense. ctacu lo, bem d igno da nossa cul- Oliveira. residente em Serra. Redonda l acheya tr9:t~do de negocios de seu 
• A representação de hoRtem do ta platéa. que tanto a apreciou e LuL, de Oliveira - Trancorre hoje \ p~Icx~~a~~ ·~t't! ~\t.t~~t,;'~den. 

1 
grJ.nde conjuncto, ~erviu, mais app laudiu. ru~a d~ª6~~~~~rtº n~~o Jimtr~J~ce:: ~ te ~e Concei~ão _ o sr. RÔldão ~an-

Como te sabe o Excr<'ic.ó me
tropolitano lr..glCs é consti t.ui_J o 
pelo voluntaria.do. O actual mm .. s _ 
tro da GuErra . Hore Belisha_ a. 
pesar das importantes refonn~ 
que tem intr..rduzltlo na. crganiz..t 
çáo milita:- bribnrlca. é ir,__rtlct3.. 
rio da intangibilitlade do systerJ~t 
vigente de recrutamento para. :1.; 
fileiras. Todavia nas mei~s p:,h 
ticas prin cii::itm~nte no~. ron!:ie~ .. 
vadçres inte!"' : ifica se mn movi 
mento em favor <lo s~rviço 111.ili
tar obrigat6río. Allega_~e (lue o~ 
t empos ~ outrc,s e que é J)erigr-. 
so deíxar a defe....:a na.cion:d á. m er .. 
cê da vcntade dcs cid1i:J.ãos. Es<;t 
movimente. tem á fre11t(' L, .... d 
Lltiyd figura de largo p.-c.s tlr,in 
do partido conserva.dor o q\l 
ainda 'r1:;centt~cnt.e em discur:: 11 
quf' caU"?U scn", -:~io de.,·1arou l'a 

d~ inoperante e perl10&-0 o !1:V~ 
t ema· do volW1tariado. 

Ninguem póde melhor Cllmpr c 
h ender a ~Ima Ue um isuicid ,.,. 
que <'scapou do que o v.- ~.,u·1n 
que tentou r '.lcid2.,·_se. P .:. M:t.'\ .1~ ) 
deS3e pr1nofr,io o ~·T • .f.}rabo 'A .S U, 
que e- cnpcu p~r milzgre o .-_n
forca.;;'tento fundou em Vano· ~ 
ha pouco temro um dub oti~l 
nal - o "Cluli :~e · ,i"U~ ri<l l" ;('.f 

pos" . To"."c individuo q"-it.: tcnbu 
mat~'1r.se psr Qualf!_ue~ mefo ·->o~ 
deri fa,-::,1· r,:ort'.'.'. do clm. O·. ru ··'"'" 

l~~cx1k!º a.J:~;r:;ir,~~., (·~.:~t~~i· ;: 
pob;:rs. Ur.:ta das obdgarões m.1 is 
int.cr:-f~?_;it~ a que se submetll'ID 
os a~c~iados ~onsi, te em que 
reun:dos j:;cr1odicamentc dPve1·ão 
contar bi.itoria-s hfrtoria:, de sua 
vida hi.;:tari'l de !"ua qua::.i m.01· _ 
1e, .. S0, e'it&.tutor figura a nrohi
bição fotmal :lo~ "cluhme··: ·: re~ 
petirem a tn:tativa de sWc11:.fü .... 

PE.LO F~tUNTO 'lA AG!\I• 
Cl!LnmA 

1 

uma vez, para reaff1rmar os ex.. nos: cir rulcs jornalistices do Estado. gueira de Figueirêdo, commerc1ante 
ceilentes dotes artísticos dos MATERIAES SANITA. o digno contarraneo que desfructa naquella localidade· 
seus componente. s, pr oporcionan~ de justo a preço pelas Suas qualidades - S2g~e. hoje, ª bordo do COmman. RIOS electri' "OS ferr·agens de e · dante Ripper para o norte do pa:ts, o 
do á nossa platéa u m dos me- ' ." '' ' de ccmbatente leal e d dic•f0 · será nosso conterraneo sr. Leobino Caval-
Jhores espectacu los effectuados azu!êJ"os e vi<lros, aos me. certo, multo cu1.11pr!men ado pm canti de Albuquerque, que vae a.ssumir 

se.us amigos e admhadores. as funcçã(,,g dz agente fiscal do tm-
nesta capita l . lhores preços, vendem á l"U 3 - A menina Suzette filha do sr . posto do consumo no Estado do Pará . 

Todos os artistas, como naf:I Idalino Xavier, conhecido artista con_ s. s. vi.,aj& acompanhado de sua 
exhibições anteriores, se mos_ Barão do Tríumpho n.° 271. terraneo. fomilia .· 

1 

traram perfeitamente seguros - N'\,'>CIMENTOS: Sr . Nath.erncw Maia - Segue hoje · ·--«: ao Recife O nosso amigo sr. Natherclo 
nos seus t1:abalho_s, merecendo Rouplnhas para creaftl!iiiS Adllz é o nome do menino, nascido Maia adminis'.rador da Mêsa de Ren. 

1 

Cessa maneira, ruidosos applau~ 'J' ante-hontem, nes~a capital. filho do das de Cajazeiras . 

sos da numerosa assistencia qu~ 1 Sovo e variado· 10I1lmento a preçoa ~arte~:ig7z.e!tfrÍ~t~e i~~~~Cçl~n~~~; sis~ir ã·ro~~a!~a\~~l~fto~~i!!~ ;:: 
comrareceu ao e legante casino ,en, eoncurrencla1,· DA CASA VESU- . Estado. e de !ua esposa. sra . Zilda rE:nte dr. João Agrppino Maia Filho. 
rla praça Vida! de Negreiros. vro rna M;oclel PIDhelr<>. 111 Leal Freire . - Esteve, hontem. pela manhi, 

- - - - nt"sta capi ' al acompanhado de seu.5 

:A Guerra entre o Japa-o e a Ch1·na ftt:tit~~i~~::~r~~ih/f~t; ",timo n :, interi:>r do Estado. tendo re-

fi~:TÍ1'tifl~i~t:el~tre;: do R::;.-
N A N K I H R E SI S T E, A I H D A, .4\' S I rt V E S T I D A S N ! p p O til l C A S aonde iora tratar de interesses de sua 

profissã'J retornJu ho:item, a. esta ca. 
O allo commando militar da capital chinê~a re<;eheu um decisivo "ultimatum", a fim r tal o dr Abel Beltrão. medico com 

ie capitular, sem condições, dentro de 24 horas - Aviões ch;nês~s tentam bombar- cli~ ct ;.. rv~~ªh~~~:.- ª esta cap1ta1. º 
d 

· d prepara.tcriano Adalberto Diniz, alum-
ear navios e guerra ~a;oon~ ~'°~ ancorados em Shanghai n o Gymnasio "Carneiro Leão" , que se 

KAN .KOW, P <A. Untá?) - Noticia~ A RENUNCIA DO MARECHAL CHI- 1 derá renunciar ás suas operações mili· c11c;:;11trava em visita á sua familla 
p1ocedentes de Nankh1 1!1formam Q~t ! ANG_KAI~CHEK tares na Ch'n{>. emq_uanto exuf' ir O residente em Ce."olé do Rocha. 
11. f' rhum ~: ldad::: JZ.')cne:~ consegwu -- Kueminta11g. com a sua propaganda - Depois de curta permanencia n€S-

1 2.md~ penetr::-i.r na~uella cidade. \ TGKIO, 9 (A u-mao) _ Tendo se I anti_nipponíca. ta caphal aonde viéra em visita '.J.. 
,. ,. - · ·- notic'ado a renuncia do marec~l Está yunsi certoL~ue logo á conqu'.s_ ' p::-:,s~as de' sua familla . retorna. hoje, 

1 r -A:N-r .... ow. 9 - <A Unuzo) - . Che - Chiang_Kai_Chek ao e"vêrno da Chl- ta de Nankin a.s for~ s do Mikado se ª P icuhy, e sr Raymundo sanes. pro_ 
r r,11 ~~o:i. _tar ~ de J:ioje_ a esta cidade, na ~ ás suas funcções militares, os seus dirigirão contra Han-Kow e as pr-c vin_ pT!etari'J alli. 
1 p~ime1r~ batalhao chinê,:, composto succe~sores poli ti~os seriam o actmll cias ex!eriores de Su-Tohew Kueí Chu - ---
:~t"tr1•.., :mte de mulheres. num to~al p.-esidente Kuemintang, Wang-ChL e Yunar. · - FADIGA? 
' se~ ang-Wei e o secretario geral Chang_ __ __ ____ ____ SOMNOLENCIA? 
:;;;-;;,~~~;ª~: :e;·;:~t.-'~~u~,o~~t!: Chm,g_éhang. HOMENAGEANDO os NO-
s,,,1GHAI. 9 (A União) - 0 com

D' 1n.:io japonês enviou um uZti?natum. 
~e alt0 commando militar de Nankin. 
-Jecb.rando que se até o meio dia d~ 
a1·antã. aquella cidade não se ren
d '.· fs...."' ~em ccndiçóes. seria então sub
r~--~trida a uma prcv~ de fógo de que 
n~o ha. memoria na historia da China. 

O C'.JMM.\ND O DE NANK IN INTI
MADO A CAPITuLAR 
SHANGHAI, 9 IA União) - O alto 

ccmma ndo japonês rnt'..mou o general 
T1ng_Chen_Ch1, C"mmandante da 

VOS PRf!:fffOS MUNI
ClP AES 

praca militar de Nankin a capitular, A".ls pr~feitot recem.nomerido.c; oe1o 
sob pena de a capital chinêsa ser to- Intê"rvent.or Argem1ro de Figueire6 1 
maà1 de assalto e destruida. t~m sido prestjdfts varia5 homena_ 

Nankin ainda offe·tece resistencia, grn :i: pela população dos SêUS mum 

El imine os toxicos 
do organismo com 

~o-~de~€ndo .ás ~ns~nlcç&.c:_ da e~~ l HAN-KOW, 9 (A União) -- A pri 
rec.o.ta ce Pronucçao e de _accord? 0 1 me;ra flctilha de destroyers. acaba de 
o nevo pla,o de protecça~ e aesenã tran.:r,o:· a barreira opposta oelos chi
volvlm:nto da agr1t:1.;.~tura que est 

I 
r.f'f?S a certa altura do Yang-Tsé

send_o pos:t9 em . pr:~ica pelo actual I Kie.ng afundando numerosas em bar. 
Governo. vao s~r mstaiJ"?dos. breve·nen_ ,,~_cj .. s·. carregadas de ccncreto. 
te_ n:vos campos_ eK9erimenta?s em A- Fs"'ac;; bellone.ve5 japonêsa:; se detina-
lagôa Nova. e Caiçara·. . .nn a Nankin. com o objectivo de ín-

dispondo de :mportantes effectivos mi_ <.ipios. , 
!""ares commandados pelo Ku-Chu_ Ní's."'e .sentido foram dirigidos 'l~ 

T ung. chefe do Govêrno e a eF-ta f::lha Ck 
A~t,.i UNCIA_SE UM~ .. PROXIMA OF- segu1nt~., d~spachos telegraphicos·: 

F.ENSIVA CCNTR.'\ HANJCIOW "S. Mam:de 8 - Interventor Ar
SHANOHAI 9 e A Un.iáo1 - Embora. gemir'J Ól" Fígueuédo - João PP". 

ai.nd1 não se tenha confirmação offL ,óa - Temos o p"azer de ccmmuní-

~i,~l ~a c~~~~~~~ ~!;~it~~~~ic~JÃ ! ~~1ra1~d; · g~~~~és qt~~~~n~~:ts t~~~~~~ 

@ampanha Azambuja Yilla 
Hotra Pil't•d!!Siríàyer 

No Lyceu Parahybano, hoJe, ás l'l 
t·,oras déve reunir .sob a presidencia 
d.o pr~feSSor Corioln no de Mede1ros. a 
c~mmi..~ãh Pró_de<stroyer, no intuito 
de pro.seguirmos seui trabalhos. 

A propos1~0 da €Sco~ha doo terreno.:; 1 h::rnep ar a retirada 'd.:i.s t ropas do go. 
para esse fim foram end~reçado_s ~ ao •:i:rno cent:-al e'.-t{, els..borando o plano da granâe of- 1 C:as ao prefeito Alcindo Leite_ com ~ 

Nessa reunião, serão tomadas varias 
providencias no sentido de continuar 
a campanha pelo in.+:.erlor do Esta.::to, 
por intermedlo dos senhores prefeitos 

I nterventor Argemiro de Figue1rêdo 
<:s despaches subsqU""!..i.les: 

"Alagôa Novo, 7 - Tenho sat'sfaçá0 
de communlcar a v. cxcia. que acabo 
de escolher o terre:10 dfstinado ao 
campo experimental dtste munictp10. 
Rt:speito!-as saudações - Benedfcto 
B arbosa prefeito 

•· Duas' Estradas, 8 - Es:olhi, jun_ 
tamente com o inspeclor a.gricola Le
m0s Sant'Anna. o ternno para o cam_ 
po experimental deJtf mun'.cipio. O 
trabalho n:- referido campo poderá ::er 
1..,icia<io no mês co:Tente Saudações 
- Frcmci-iaJ Gost<J. ,;teff:ltkJ ", 

_ , fens:va contra Han.Kow. séde do novo assi>.;tencia de cerca de 1.500 pe~sôaF-_ 
SHANGAI . g e A .UniãO) _ Esta ci- J govêrno chinês e~tabele:ido pelo ma_ in~.lusive re~re5c:i.,,~.ç~o de Patos .co,~1-. 

<10c1e drncís de vanas semanas de in- rechal Chtang_Ka1-Chek. ... lpo.,ta dos sis. p1efe.to Clovis Sa~~1.> 
teira C"l!:na apesar ctos hoirores da 

I 
O ATAQUE FINAL .. A NAN.KIN . Lmz ~arinho e outros Cotma··~ 

gurne. f'Ji. h::,je_ ~1lbitlmc:1te "llarma. SHANGI:AI, 9 (A Uma.o) - A1S fo!· f ~audar.;oes-:- ~uclydes Nobrega e D1-0 
da 2cm tiro:;; de todos os canhões antL ças Japone6-as estão tomando posiçao 

I 
gene<; Ar 0 UJO . 

mun~:lpaes. 
O sr. presidente da Commlssão Cen

tral. encarece o comparecimento ae 
r,odos os interessados 

;:;~:-~s japcnê!es ron ra uma esqu A.dr i- i para o ataq1..~ final a Nankin. . "S. M3.mede 9 - IA UNIA0l -
lha ck aYi.:es chin?>~es que ata.ce.·:a os 1 F~rtes cont1gentes marcham em d1- Ac,1br. de ser prestada aqui exc~p 
navios dt> guerra nipponicos no porto recção a_ Nljg_Kiu e Wu-Hu. com a (ional hcmcnagem ao pr~fei~o Alcn1 

r=~~~:o~ndo alvejar o navio_capitanea 1 ~ºJI~1~º N~~ f; ~ç~E:fei;:ENUNCI_ : 11~i!f~\h·N°A~:~~~et~il~~\r~rag~~ 7;_ Para cobrancas de contas e Utulos, 
r· c~ta a segunc'la vez que aviões chi AR A'S SUAS 8 P !!:RAÇOE S MIL!- , ,·antou bnndes de honra ao Interven. amigavel e judicialmente-. o Dep:irta• 

~:;fr t~~:~~a~;t:~ro;de~es~~s c;~~ = l ~~~~~. ~ A <~~1:t1o, - A opin~Elo ~.~:~0Ar~i
1~,:,;1 ~~ t;.;~uehJi~d!c~~ pre_ ~;.~t.\o de":;l~;ni~'?.~ : air;"üv:.-

r,,~. i;u·al aqui e i; de ciuc o Japão não PO~ El\'ll"O Lm~ MOO;qrn~". a.dvo~·ado Rt~ ~{,1çii* Pinheiro, 306. 
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LIGA PARAHYBANA CONTRA 
A TUBERCULOSE 

E S T A T U T O S 
<Continuaçãol 

f) - d, 'S mensalidades, annuidades. joias. quotas de remis.são e ou
tras, contribuidas pelos seus associados; 

g) - dos Juros de contas correntes; 
h) - dos saldos liquidas annuaes_ que constituírem fundos auxili~· 

res, para as despesas do exercício seguinte; e 
i) - das receitas eventuaes. 
Art. 16.0 

- A receit:. da Liga destina_se_ á manutenção e custeio de 
seus servi~s. pcdend<?, entretanto, ser convertida em bens patrimoniaes 
~~~~i1!'s ~s:~ ~~~~/Jf~~~~s.ªs despesas. e com esta medida não venham 

7) - Despesa 
Art. 17.º .- _Constituem a "Despesa" da Ligo: os gastos com O funccio 

::e~~in e O 
8 ~~f~~ç~°nt~~i~:.~~erb~:s p~ti~~~f1:es~onvertidas. em conformi: 

reguleldo~~r 
1
~:;-e~c:?;taº :;;~::n~ f~~!nceiro de receita e despesa, será 

Art. 19.0 
- A Directoria, ouvido o Conselho Director resolverá sobre 

a natureza e valer_ das despesas a serem realizadas, com os· dinheiros ctesti
:i~:n~ru1::":S~utençao e os que tenham que ser convertidos em bens 

Art .. 20. 0 ~ As quantias qu.e não se destinem a bens patrimoniaes 
devem ser 1mmediatamente recolhidas em conta corrente bancaria livre· 
mente ~)v~e~~fa!:~~a~~:souraria. por ch~ques visados pelo pr€'sidente-: 

Art. 21,c - As necessidades e o desenvolvimento dos serviços e de 
partamep.tos da Liga são ditados e regido~ pelos presentes estatutos e pela; 
1nstrucçoes. e reg1:1Iamentos sociaes ou reglffi:entos internos que forem baixa
dos pelei Directona. de accôrdo com a precisão do momento 
_ Art: ,?2.0 

- As alte1:ações ou modificações dos preSentes estatutos, 
~ .at~ribmçoes. da A~emblea Geral. para i.sto especialmente reunida Por 
mic1~t1va da {?1re~toria ou I?ºr conyocação tornada de conhecimento· geral 

:~~n~~s~~b~1::ii~~ ~: cº:;~rmf~~~~ald~s s~~!~~iEl!s Peº~a;~toios socios que 

6ão resoft~~o!3~ei; 2frec~fo~~.t:~~!re~e~~~ed:ng~:el~~Iu6t?ecl;mediata. 
Art. 24.0 

- .[\ D1rectoria .. com base nos presentes estatutos· baixará 
o~ regulamentos sociae.!:.. reg1men~os internos, leis subsidiarias e inºstrucçóes 
que _se faça~ necessar.ias acs serviços e departamentos d . Liga. os quaes en 
!~~r~?eie~bs~~~~~c1!~01s de approvados pelo Conselho Director, velando pelã 

a Direct~i~ ~~:1;- :~~0 : 1r::gr~~i~~~cgo que preceitua, o artigo antericr 
9) - Extincçâo 

. . Art. ~6.º -:-- No .caso de extincção da Liga, os seus bens patrímoniaes 
mclus1ve o ~hnheiro existente em caixa. revertem par;., outra instituição ou 
para o Governo do Estado, a ~riterio da Assembléa Geral caso se compro-~:~e;: f:~ituttõ!s°~e s~~J~~!~idades, ou na falta destê compromisso. en_ 

dmaua ~~t.A~:mble~ ~J;~fção da Liga só sera resolvida em sessão extr:101 

CAPITULO 11 

1) - Cathegorias 
Dos associados 

thegoriatrt. 28." - Os associados da Liga são cl.a.ssificado.s nas seguintes ca_ 

a) -_Fundador"=S:. todos aquelles que assignaram a escriptura publi 
ca de fundaçao e os que tiverem d'.3-à.O a sua adhesão até á data da approv 
ção dos prese~tes estatutos. con.tnbUindo. á sua escolha. monetariamen~· 
na. fórma pr:ev1sta par~ as ~ema;,s cathegorias de associados de que trata () 
presente artigo, e~~epçao feita á .alinea i; 

b) - Actno~: os que res:dam. permanentemente, na capital e contri
buam com a mensahdade de 3$000 ou ann.uidade de 30$000; 
. c) - Correspondenbs: t:s que residam. permanentemente n:ainte 

r1or do Estado e contribuam com a mens·. -lidade de 1$000 ou ànn"'JidadE! 
de 10$000. 

d) - ~ollaboradore6: os que contribuam com a mensrlidade de 
~!~?2reºs~ annmdade de 50$000 e tenham feito donativos de 1:000$000 ou su.. 

. e) - Patr.ocinadores: os 4.ue tenham feito donativos •de 2 :OOOSOOO ou 
1~~~~es e contribuam com a mensalidade de 10$000 ou annuidade de 

f) - ~emfeitores: os que tenh: m feito donativos de 3 :000$000 ou su_ 
periore~ e contmuem a prestar toda a sorte de beneficias á Liga ficando li 
Vres do pagamento dE: quaesquer mensalidades ou annuidads; · -

. g) - Bnemer1tos: os que tenham contribuido com donativos não in-
feriores. a 10:000~000 ou. prestado releYantes serviços á Liga .• a juizo do Con. 
sellio Director. f1ca!1do hvres de quaesquer contribuição. mensaes ou annuaes; 

h) - Remido ... : os que sendo. soc1os activos e cúrrespondentes, fica_ 
rem isentos do pagamento de mensahdades ou annuidades. com o pagamen_ 
to de um conto de réis. de uma só vez ou em quatro prestações semestraes 
de 250$000; 

Honorarios: os que por sua excepcional cultura e elevados meritos 
se façam dignos dest_e titulo .. mediante a prestação de serviços á instituição: 

§ unico - Sao considerados. para effeito de direitos e deveres so
cios contribuintes. aquelles sujeitos a pagamento de quotas mens:)lid.acles 
ou annuidades. · 

2) - Admissões 
Art. 29." - .s~o. admlttidos como associados as pessõas de ambos 06 se~os, em. ~umero ill~nutado, sem distincção de edade. profissão reli ião 

credos pollt1cos e !1ac1on .. ~idades. de bo~ caracter e bôa re·1utação sÜcial. ~ara'. 
tal propostos á D1rectori~. por um so.c10 em pleno gooo de seus direito 1 

. Art. 30.º :-- Os t1tu.los de act1v!'5. co~respondentes, collaboradi~es e 
patrocmadore.s. sao concedidos ~la D1rectona .. em caracter transitorio em. 
quanto pag~ em t!'..s suas mensahdades ou annu1dades dentro do prazO pre 
:~~ ~la~~~1s de realizados os donativos exigidos para O ingresso ein 

. Art. 31.º - Os titul.os de: bemfeito~es, benemeritos e remidos são 
~c::~âtd~e~l~ºgf:~~forr;~ector. em caracter permanenLe, mediante cÜplo_ 

Art. 32.0 
- 9 titulo de honor '.rio é concedido por deliberação da As

sembléa ~ral. mediante proposta do Conselho Director. 
Art. 33.º - O associado que deixar de fazer parte do quadro social 

poderá. s~r readmittido s~m- ma~ formalidades, desde que pague o seu debitÔ 
e os motivos de sua dem~ao nao contramdiquem o seu reingresso. 

Art. 34." - Os rJ.%ociados, no acto da admissão. são registrados em 
um hvro de matricula ~er'.11~ creado para este fim, com indicação do numero 
de ordem, posse, c~nt_ribmçao .. don~t1vo. edade. sexo. nascimento. nacionalL 
dade. data de adm1s.sao e ellmmaçao. e outros dados que se fizerem ne 
cessarias. -

3) - Deveres: 
Art. 35.0 

- <?s associados estão sujeitos ás seguintes obrigações: 
~) - cumpnr os J?r~entes e&tatutos, os regulamentos sociaes. regi_ 

mcnto:; mternos. leis subs1d1anas e cornplem.entares instrucções resoluções 
etc., que .=õrem baixadas pelos orgãcs competentes; · · · 

.b> - ti·-~("mnenhar os cargos e commis3ões para os quaes tenh, ln 
sido eleitos ou designado 

c) - ~er~ant:cer invc..:.~!d_o" 1:os c~gos da Direct-:ria Conselho Di
rector e Comm1ssoes, emquanto nao lüt..; forem dados substitutos e 'estes ha.. 
jam assumido os seus encargos: 

d) - promover por todos os meios ao seu al 1!1ce a pro~peridade da 
Liga. apo1ando_a sempre com o seu prestigio, 

e) - contribuir em dia com as mensalidades. annuidad, Ptc., pre 
Vistas no..-; presentes estatuto~. que lhe dão o direito de associado: -

f> - notificar por escripto á Directori a sua mudança de residen
cia. para o interior do Estado. para a sua transferencta ao quadro de corres
\,ondentes, dando_8e a. re\. ersão, caso volte a residir na c pltal. 

4 J - Dir~ítos 
Art. 3t>.0 

- São direitos dos associados: 
a) - tomar parte nas sc&-iões .. assembléas. excursões. visitas. confe 

rencias, congressoo, convenções. etc .. realiza.dos pel!:!, LiJ ; . -
b) - apresentar propostas. fazer commumcaçoes. discutir e votar 

assumptos ventilados nas Sessões e a.:;sembléas geraes da Liga, 
t) -- propor a ndmlssão de ttssoc1ado~ de qualqL1er cathegoriu.. de.sde 

E D 1 TAES 
O~Oc~Ji'iº Gr!k»\A~~:::Td~ j :f~=~n:ip~~:~•.~tedo nâig~~~/• 
concorrencia n.º 15, para fornecimen- \ g) - No caso de tanques de con
to da installaçio depuradora de esgô_ · ereto, é conveniente indicar prescrip
tos - Em nome do Govêrno do Esta- ções que tenham sido adoptadas sa
do da Parahyba, o Escriptorio Satur- tisfatoriamente em outras installações 
nino de Britto receberá até o dia 10 contra o ataque do concreto e para á 
de dezembro proximo, propostas para lmpermeabilização deste; 
o !ornecimento da installação depura- h) - Dispositivos de fecho herme_ 
dora de esgôtos de Campina Grande, tico para a lntroducção eventual de 
de accôrdo c0m as clausulas abaixo cal nos tanques e para a inspecção 
indicadas, sendo que todas as infor- ln terna; 
mações supplementares desejadas PO- i) - A temperatura minima em 
derão ser obtidas na séde do Escripto- Campina Grande. é de 17º. : a média. 
rio. edificio de "A Noite'", salas 1.516 durante três mêses no anno é de 21°., 
e 1.5171 Rio de Janeiro, ou na Com- embora a média annual se eleve a 
missão de Saneamento, em Campina 23u. e a maxima a 33º. Assim, pre... 
Grande. ver-Se..ão dispositivos para o aqueci-

1. ª) - As propostas serão apresen- mento dos digestores por meio do gaz 
tadas em 3 vias inclusive os desenhos de e.sgôtos, e meios de desligai-os sem.. 
respectivos, devendo ser asslgnadas pre que desejado. Os dispositivos se
pelos representantes dos fornecedores. rão cotados á parte; 

2.ª) - Os proponentes juntarão ca- j) - .A13 propostas declararão a ca-
talogas, descripções, referencias de ap- pacidade dos digestores e o numero 
plicações !ettas e outros dados e in- de dias de digestão. conforme o typo 
formações uteis ou necessarias. de apparelho proposto e a nrat1ca 

3. ª) - Tratando-se de installacã.o commum, apresentando breve jtLStifi
para a rêde a construir, não existe cativa desse dado. 
ainda analyse dos e.sgôtos, que devem 5. <1) - Secagem das lamas - As 
ser tomados como tendo a composi- propostas deverão incluir as indica
ção média ad.mittída ~esses ca.so.s. ções necessarias para a realização da 
Não ha despejos tndustriaes a prever, seccagem da.a lamas. tomada. estas 
excepto os do Matadouro. O affluente nas condições em que as fornecem os 
será lançado em um pequeno correge apparelhos. Está prevista a seccagem 
que sécca totalmente durante varios em areas descobertas. A cidade r.ica 
mêses do anno. A area para jusante na zona sêcca do Nordéste brasileiro, 
é quasi deshabitada. onde a evaporação é de cerca de 2m 

4.8')-A quota de agua por habitante por anno e mesmo mais. 
é de 100 litros dlarlos. Com tal quota 6. º) - Confecção de adubos - Será 
só será attinglda no limite de tempo uttl dar indicações sobre a utilização 
extremo das obras e como os csgôtos das lamas como adubo. 
pcxierão receber aguas outras, pôde 7. º) - Collecta e utilização do gaz 
adaptar-se a composição média para dos ese-ôtos - As prop?stas. incluirão 
cidade de esgôtos concentrados e 150 obrigatoriamente: a) d1spos1tivos .. de 
litros per capita, indicada nos nume- collecta, accumulação, deshumidlflca
ros seguintes: çâo e medição do gaz produzido; b) 

COMPOSIÇAO MEDIA DOS ESGOTOS 
Dados em mgr. por litro = p, p. m. 

dos tanques de aeração. Serão empre
gadas duas bombas (uma de reserva> 
centrifugas, de movimento lento. ou 
uma ínstallação elevatoria por ar 
comprimido, sendo o compressor de 
capacidade sufficiente para o retorno 
do volume indicado. 

e) - Tanques de sedimentaç.áo fL 
nal - Serão para 1 hora de detenção 
si os tanques forem de escoamento no 
sentido vertical e para 2 horas se de 
escoamento no sentido horizontal. 
Haverá a prever um volume extra de 
10% para o conveniente 2.~cumulo de 
lamas no fundo. 

d) - F,xcesso de !a.mas - O exc~s
so de lamas, em cerca ele 4% da des
carga diaria dos es~õtos, será bombea_ 

1 J Absorpção do para antes do sedimentador As 
Especillcação Mineral 

1

1 Organlca / Total biochimíca propostas incluirão os mechanismos 
________________________ d_•_oxy_g_en_i_o oexeS:eªJ~~~ã~ª~!i:i~! :e~ãb:~i~tºdo 

l30 ~i\~1. de solidas preexistente'\ no es-1 Solidos em suspensão 
a) Sed1mentaveis 

90 1 

60 1 

30 1 

300 1 
200 
100 1 

150 1 

450 1 

390 1 

260 1 

130 1 
450 

96 B) Tratamento chiroico: 
34 a) - Dosadores de coagulantes -bl Não sedlmentaveis 

2 SOlidos dissolvidos . 
Total de solidos . , . 

300 
390 1 840 1 

70 Os coagulantes poderão ser addlcio-
200 nados a sêcco ou em soluçá.o. 

Em aualquer dos casos os appare_ 
lhos dosadores serão de manejo sim-

5. ª) - AB installações de depura- motores para a. utilização do mesmo; pies e terão conveniente dispositivo 
çã.o a construir serão para. o trata- c) dispositivo para usar o gaz no a- para a mudança das dóses de coagu_ 
rnento de volume de 6.000 me. de quecimento da agua de circulação nos lantes. 
esgôtos por dia, sendo que presente- digestores; d) termometros indicando b) - Místu.radores - As prc,postas 
mente deverão funccionar apenas com a temperatura no digest.or e da agua deverão inclu1r appare!hos que realL 
3.000 m. c. d. de recirculação; e) medidor do gaz zem a mistura adequada e prompta 

6.ª) - Essas tnstallações constarão utilizado para o motor; f) gerador dos coagulantes com o esgôto. 
de: para illuminação do local, empregan_ e) - Tanques de flocu1ação - A 

1.º _ Tratamento preliminar, com- do 12 lampadas de 200 velas. fl.oculação se dará em tanques pro-
ehendendo crivo de Umpêsa mecha Os motores a gaz serão especiaes I prios, a serem construidos no local. 

nicfrautomatica, inclinados sobre ~ para a utilização do gaz de esgótos, Para .taes t.?nques pode~ão ser propos-

~F!!~~::~to P:tr~ ~~ivga;r~s g;::áes d~ ~:~~~~d~c;eior
1~!~~05

a1ter~1e;J~º[:}a:fi; 1 f~1?e!s~o~~!;~ã6~ed::J!li~~~ !~n~~t 
l" a, 1 12". de 220 volts, 50 ciclos, de maneira a lzem na capacidade. 

ta 2 ~ºi!i tan8qe:e~~~~ç!~1~:~ ~st;e~e~: ~~:: d~n~fJ!~-es.e t~~cJ~mc~;;a!td~J; m~s Pd~P~ti;~;&~eveJ~ ~=~~~ºe~ar e: 
ção continua dos depositas formados. total para movimentar toda a ins.. causa, . _ . 
O tempo de detenção será de 2 horas, tallacáo e illuminar o local. Todos os d) - Se<hmentaçao rmal - Deverá 
para a capactdaâe maxima de 6. 000 demais motores electricos que movi- ser propc:,sto um tan.que sedimentador 
m. c. por dia, devertdo os tanoues mentam a installação ser.1.o para o final. cuJas caracteristicas serão a:s 
apresentar as dimensões adequadas ao typo de corrente acima indicado. Ao mesmas expostas a proposito do s~di
seu typo. lado do motor a gaz de e.:;gôtos deve- ment~dor final no proces;o do lodo 

3. º) - Bombas de lamas, serão em rá ser previsto um motor a oleo com actlvado 
numero de duas, cada uma com a ca-- a mesma capacida~e do m·~tor a ga~. A efficiencia total exigida será de 
pacidade necessaria para a elevação para mover toda a mstal.lacao nos pn- 90 a 95Sr das materias em suspensão. 
da lama dos sedimentadores para. os me1r@s tempos e ser~1r dP reserva, e) - Bombas de lama _ A lama do 
digestores. Realizar-se-ão as inter- em vista das int..err?pçoes da corren. tanque de sedimentação preliminar 
connexões necessarias para que cada te da cida~e e ~a c1rcumstancla desta será levada aos digestores, havendo, 
bomba possa servir a um ou outro se- só estar dLSJ)omvel durante a noite. portanto, ahi uma bomba de lamas, 
dimentador. As bombas serão de ca.. s. º) _ Tratamento do liquido scdl- com capacidade para conduzir o total 
pacidade regravel, não sendo admitti- mentado _ Attendendo ás condições das lamas sedimentadas (inclusive as 
do o typo de diafragma. de descarga acima indicadas e no- de retorno do tanque final). A Iama 

4. 0 ) - Digestão das lamas - A aP- tando-se que esta . descarga se fará da sedimen~ação final será conduzida 
parelhai;em incluirá os dispositivos em terreno sem habitações proximas, para o preliminar, sendo de prever 
necessarios á. digestão das lamas. Os O tratamento do efluente dos sedi- um volume de lamas igual a 25 a 30% 
~t!1sq~~ Jeºd~~át~df;!sti~. dJ~~~CÍo s~ mentadores está previsto segundo um da descarga total dtaria. 

e out~os attender aos requisitos ne- :!ie~ºl! ;~t~~i
3 a~:fvU:~!~ h)A~:a:: l da~e de ~1::a~=~e~rrir:st: ~;:~~:~~= 

Cf;S,Sanos ao processo._ mento chmtico. Os prmc:pae.s a..:pectos I to, espec1al~ente no caso do trata~ 
~s digestores deverao s2:t1sfaze~ es- 1

1 
a serem attendidos em uma ou outra menta chinuco, dever-se-á prever nas 

pec1almente aos segui~tes ~tens es:sen- dessas alternativas são: propostas um clorador para 6.000 
claes. a juizo do Escnptono adcuni.s- A) Tratamento por lôdo activado: n. c. de esgõto& por dia. 
trad.or da:i obras. 1 a) - Aera~ão - O liquido .sedi- 9. º> - Irrigação agricola. - Atten . 

a) - A digestão das .lamas far-se-á mentado será aerado em tanques es- iendo ao facto da de.scarga se reaU-
separada:nente da sedimentação; peciaes, em numero de dots pelo me_ ;ar em zona sêcca. e em local de pas_ 

b) - A digestão será sempre alca- nos. A aeração po~erá ser feita com ~agens, torna-s.e mteressan~e utilizar 
lina. As lamas retiradas deverão ser I placas diffusoras s1~u3:-das 'º fundo, o efluente em irrigação agncola, para 

~~º1~!:• ~~~~et~~rJ:d/igeridas e ~:r~~ridir a: i~i;ri~~~,~~.º o~o,~~r a~~t ~tfk~ª l~a~ir:~i!~.:eri~e ~i1~16{doE~~~ 
e) - Haverá dispositivos para a to- de dispositivos que empreguem me.:.o.s .::aso do tratamento chimico, em vista 

ma.da de amostras durante a opera- de agitação mechanica efficaz. reser- de ser menor a efficiencia final do 
ção, á prova de explosão de gaz; vando ao ar comprimido a acção ape_ processo, podendo lambem permittir 

d) - Os digestores serão fechados nas oxigenadora. Neste ultimo caso uma economia de coagulantes, se o 
e as propostas incluirão desenhos dos deverá ficar garantida a diffusão destino final facultar conduzir o tra
mesmos, figurando claramente as par_ desta acção por todo o !iquido ~ tra- ta.ente e~ efficiencias menores. Com 
tes a serem providas pelos fornece- tar. O tempo de aeraçao. prevista é este intuito as propostas devem pre-
dores e as de construcção local; de 12 horas, ficando, porem. nu de. ver 

e) - Mistura satisfatoria da.s lamas pendencia do typo ~e a~rador propos_ 
nova.s e 1 0 Iodo já digerido e meios· to. a juizo do Escnptor10. 
para a quebra da escuma; 1 b) - Retorno das Ia~as - As ins-

ze~a~n~;5~º~!di~ã~e d~º~:t~r~~~:= ~~u~g~:s d~e~~l~~!ª~!~tlra~~ ral:c~~~~ 
do, bem como de segurança contra para ser addlc1onado ao ~gôto antes 

que esteja em pleno goso de seus direitos, salvo o previsto no art. 32.º; 
d> - receber gratuitamente. o diploma com a de~1gnação de sua 

cathegoria. segundo modelo ~pprovado pelo Conselho Director. assignado 
pelo presidente e 1.0 secret. ·r10; 

e) - submetter a estudo e deliberação do Cons€lho Dlrector, qua:
qtier questão ou trabalho df' interesse geral para a Liga; 

f1 - usar o distinctivo a ser instií.;uido pela Liga, mediante a sua 
acquisição p ~h custo; 

g) - Exv,:,; í'm sessões ou ,ssembléas trabalhos de lavra propria ou 
alheia e neste caso COi.11 ~ ronsenttmenlo do autor; 

• h) - passar de uma .. c11tra cathegoria de associados, satisfeitos os 
requisitos necessarios á. ingressão na e:.! hPgoria p Ta que se tranfcrc; 

i) - .apresentar defesa á Directoi.'. , ~11ando accusado de pr0<.·Mi_ 
menta ilTegular, 

(C"ntinúa) 

a) meios de correcçã.o final do PH 
do efluente da installacão, para sua 
utilização agrícola; 

b) indicações sobre. a utilização. cio 
efluente tratado na irrigação agnro
:a. Não é possível fazer-se a utilização 
1grlcola do esgõto bruto de\' ,do as 
~ondições g-eologica.s desfavoraveis do 
,;olo e sub-Solo (argila impermeavel). 

10. º} - Material de laboratorio 
Constará das propostas o tomeci
nento de material de Iaboratorio des-
1nado a exame rapido do l.i.quido de 
!Sgôtos e ao controle das diversas 
1hases do tratamento. E' essencial a 
'tpparelhagem para a determin9:ção 
ios segumte.i:i elementos: pH, solldo~ 
;edimentavets, solides totaes em sus .. 
p- ~o. meteria organica e mi~eral, 
ox1genio dissolvido, absorção b1ochl~ 
mica de oxlgento. hydrogenio sultnl'e.. 
do nos gaze:., meta.na. !dem, esLabtl1~ 
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1 Th.ea.tro J?LAZA Propriedade de 
li amlerll\~ l\ l,'iu. ILtda. 

====================================----
HOJE !-A·s 20 horas em ponto! Grandiosa estréa-HOJE ! 

] 
o 1nais popular e 

nacional e 
querido comico brasileiro 
atirações. Será enscenada 

e sua companhia .,de folklore 
chistosa comedia de a 

dois Henrique Fernandes, em actos 

~eu pae é o meu filho! 
Finalisará o espectaculo a revista em um acto e 12 quadros-.41,EGHl,I.S Ell DESFII,!<~ 

PREÇOS - CADEIRAS NUMERADAS - - .J.$JOO CADEIRAS AVULSAS - - 3$3nO BALCÃO - - ~$~00 

Jlmanl,ã-A'S QUATRO I-IORAS GRANDIOSA MATINÉE ESCOLAR 

Rmanl,ã-A'S VINTE HORAS PALPITE ERRADO 

JIOURRDEM ''ONDE ESTA' O DINHEIRO? '' 

Santa Rosa 
Hoje ultimo dia ás 7 e meia horas 

O ultimo Gentilhomern. 
UM FILM DA UNITED - PREÇOS 1$100 E 700 REIS 

dade relativa, sem prejuízo de outras de accõrdo com os desenhos de deta~ ou em Apolices da divida publica, pa- Tpuhbesliocu
0

roquNeacdi.onMa1
0

rnlaesteErruEstllaad-0,Ploartçoo ld,
0
cmN~.",.

0
snr

3
•
1
DenelestegadEostFisa.do~·a. lf~çºoThpuebsol,·c"o-

determinações para a fiscalização do lhes fornecidos pelo !ot·necedor. ra. garantia. do fiel cumprimento das ...... ca. 

tratamento. Incluir-se-á tambem es- 13.ªJ - Os preços dos materiaes dP. condições impostas no fornecimento requereu o aforamento dos terrenos lque sr. Giovanni Petrucc1 requereu o 
tufa electrica e material secundario, imbortação sérão fornecidos CIF - da installação. Terminado est't, em â~/!}t~;a~: ;

0
~:6!!~ ~:~~~\:t~; ~~i\~{;:~t~

0
~ ~ea~;:ºa~e c:~r~~a. 3~~~ 

~i~~~tve um bico Bunsen ª grz de es- ~fe e~llie~:~~~~K~~~um~~a- !~: ~~'lcii~~i:mgui~ ctouç~ºes:~á E~6~;id~ bect'éllo, municip10 de João Pessôa, ant1gu 96, da. praia ~ormosa. <!lstrlcto 
7.ª) - As propostas dever~o apre- rente nacional, ou em moeda estran- ou da Secretaria. da Fazenda do Esta. ~este Estado. de Cabedello, munic1pto de Joao Pes_ 

sentar uma planta geral e todos o.s geira. tendo pre!erenc1a a primeira do da Parahyba, no prazo de trinta os detalhes technlcos e demais es sõa neste Estado 
desenhos de detalhe cotados, distin- modalidade, a juizo do Govêrno. e. dtas, a pedido do fornecedor. Os ju_ clarecirnentos constam do edital n.º 18~ Os ~etalhes technlcos e demais es
guindo as partes de construccão lo- vigorando em caso de duvida, o cam. ros da caução pertencem ao fornece. publicado no tornai officlal A UNIAO, clarec1mentos constam do_ edital n.0 

cal e as fornecidas. Declararão os blo sobre Londres. Os saques do nu,_ dor e serão pagos pelo emissor das desta capital, em sua edição de 19 de 2~!. pubTic2.do :io. jornal official. "A u_ 
prazos de fornecimento do material e terial importado virão em nome do Apoiices ou pelo estabelecimento de ncvembro de 1937 . mac" .desta capital, em sua edição de 
o da apresentação antecipada dos de- GovPrno do Estado da Parahyba, de. credito. Administração do Dominio da Uni- 26 de novemb:o de 1937. 
senhas de fundação e de entrega dos vendo o contracto, para o forneci- 20. ª) - Aos commerciantes não coL ão 19 de novembro de 1937. _ sa- Administração do Dominto da União, 
desenhos de construcção, que deverão menta do material a ser pago em lectados no Estado da Parahyba, in. bino de Campos, escrivão encarregado 26 de novembro de l937. 
ser completos e claros. Os proponen- moeda estrangeira ser lavrado dire. forma-se acha:--se em vigor a lei es. da Adm.1.n.istração, Classe o. 
~~

5
pJ'r~tri':ioº~:~rt~~~;iss~iu1~ii~~ i: ~;~~~~;e 1~r;m~1~ª1:f~c:us f~~~~:~~= ~;g~.alq~é 

O ~~~g: ~~b~:r d:z~~:~o ~: Sabino de Campos - Escrivão en_ 
Bntto ou na Commissão de Sanea. tantes autorizados. Correrão por con_ 3% (três por cento) sobre O valor de ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO carregado da, Administra~ão - Classe 
mente de Campina Grande. O terre- ta do fornecedor todos os rü,cos por cada ractura emitt~da contra qual. DA UNIÃO NA PARAHYBA - EDI- G. 
no a prever para as fundações é ar- faltas e avarias até completo desem. quer departamento Estadual ou Mu- TAL N.º 19-A - Aforamento de ter-
gila. baraço das Docas de Cabedello ou de nicipal e mais O sello estadual ae r~os acrescido e alagado de mari-

8.") - As propostas deverão de- Recife. apresentação de rs. 2$000 por conto nha - De ordem do sr. delegado fls-
clarar. para cada 11ma das obras a O transporte do matetial importa- de réis ou fracção, e $200 de Saúde cal do Thesouro Nacional neste Es- ADMINISTRAÇÃO DO DOM!NIO 
construir, os volumes das alvenarias do ~or Cabedello ou pelo porto de na 1.• via d~ cada factura. As tactu- tado faço publico que a firme. A. F. DA UNIÃO NA PARAfIYBA - EDI_ 
e concretos, bem como os pesos de Recite até a .cidade de Campin~ r~ commerc1aes deverão ser em 5 do Amaral & Filho requereu o afora- TAL N. 0 21 .. A. - Aforamento de ter
ferro para armaduras. Grande. serâ feito por conta do Go. vias, sendo a 1. • sellada de accôrdo mento das ten-enoo accrescldo e ala.. renas de marinha e proprlo nacional 

9. ª) - Deverão ser apresentadas I vêrno do Estado. com a clausula anterior. gado de marinha situados ao Norte - De ordem do sr. delegado fiscal 
com a propo..t<ta a descripção geral e 14.ª) - O pagamento será effectua.121.•) - Ao Eserlptorio Saturnlno do Porto do Co.plm, no legar denomi- do Theoouro Nacional neste Estado 
a específicaçilo de cada unidade a do..,.em quatro (4) Prestações. sendo: de. Brltto fica reservado o direito de nado outr'ora 1·Zumby". em João Pes- faço publico que a Companhia dé 
fof!lecer, bem como ?s J_Jesos dos ma- 50 /o .. do v;,Ior dos saques cmittidos, opmar sobre a proposta e o materltt.t sõa. neste Estado. Pesca Norte do Brasil requereu o a .. 
tenaes a importar e md1cações de ap. con~ra a entrega dos documentos dA que mais convenha ao..<.; interesses ao os detalhes t1_chn1cos e demais es- foramente dos terrenos de marinho. e 
plicat;ão em outros locaes. não sendo embarque; 25-%, após completo desem. Estado, bem como de annullar a pre. clarecimentos constam do edital n.º proprio nacio!lal, situados á rua P1:e .. 
t~mada_s em consideração propostas baraço da Alfandega; 15%, 30 dias sente concorrencia, sem direito a re.. 19. publicado no jornal -0fficial A sidtnte João Pes.sôa na- vllla e d.is_ 
para dispositivos que não possuam após a entrega da 1nstallsção func. clamações da parte dos concorrentes. UNIAO-.!-desta capital, em sua edição tricto de Cabe<iellÔ. munic1pio de 
sufficiente experiencia. cio~ando e os 107c restantes ficarão Campina Grande, 22 de outubro de 19 de novembro de 1937. João Pessóa. 

10.•) - As propostas darão especL retidos co~o cauçao. de 1937. Admiru.stração do Dom1nio da Uni- o~ detalhes techn1cos e dt'mals cs_ 
ficada e sep~radamente os preços pa. A req~erimento. do fornecedor ser_á (ass ) F. Saturnino R. de Brltt. ão em 19 de novembro de l937 -1 rlarecimentcs constam do edital no 
r~ os itens indicados na ~laus~a 6. ~. pa_~a a unportanc1a cauc!'O~~da, S<'lS Filho. Sabtno de campos. escrivã.o encarre- 21. p11bhcado no .10rnal offic1al A 
ficando rese1 \'ado ao Escr1ptorio o d1- !"Tle-i;es a~ós a entrega _defm1t1va das gado da Admm1.stre. ão Classe G UNI.AO desta capital em sua edicão 
rcito de acceit~l-as ou recusal.as - no ~:;allaçues em perfeito . funccion~- ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO 1 _ç • . de 1 de dezembro de i931. 
todo ou em pa1t~, escolhend. o o fo,ne- caÚc~~naJespondendo ª importanc,a DA UNIÃO NA PARAHYBA _ EDI- ADMINISTRAÇÃO DO DOMINIO Adm1mstração do Donumo da Uni-
~~~~~ 3~=it~~15

recC:~e:çi:s ª0 
Esta. venham aª s~º~e~~?1~!ros d~~::~s ctis~: TAL N ° 18-A - Aforamento de ter- DA UNI AO NA PARARYBA - EDI- ão 1 de dezembro _?e 1937. - Sabino 

11 ª> _ Em separado para· a mon prazo cuJa respansabilidade caiba aa renos de marinha e propno nacional TAL N.o 20_ A - AFORAMENTO DE Ide Campos, e~crn ao encarregado da. 
tage~ de toda a. instahação deverã~ contractante. - De ordem do sr delegado !Jscal do TERRENO DE MARINHA - De or_ Ad.1ninLStração - Classe O 
str estabeleeülas propost.as dos venci. 15.ª) - Caso sejam excedidos os 
rncntos de um m.,ntador, correndo pra~os de. embarque. salvo em caso de 
por conta da Commissão de Sanea- força maior, o Govérno appllcará a 
menta os jornaes dos operario~; os multa. de 40$000 (quarenta mil réis) 
vencimentos do montador serão pro. por dia em excesso sobre o prazo mar. 
postos em moeda correilte do Brasil cada. até o maxtmo de G mêses. 
por dia de oito horas ou por mes de 16. ª) - O Govêrno do Estado da 
serviço e cornprehenderão os seu.s pro. Parahyba depositará em um Banco o 
veitos e gastos: as despesas de via. valor do contra_cto em moeda corrente 
gem teia e volta serão arbitradas na do Brasil, real1zando....se os pagamen
proposta por uma quantia fixa. não tos pela forma Indicada na clausula 
.sendo pac:as outras despesas quaes- anterior. 
quer supplementares. . 17. ª) - As propostas serão abertas 

A Commts~ão não e:e re.,:;ponsaOlliza. ~o dia e hora fixados, presentes oe 
rá por pagamentos de medico. phar- mteres.sados ou á revelia dos c;,ue não 
macia e outras despesas inclusive as comparecerrm. 
de seguro contra accícientc~ de traba_ 18. •) - Resolvida a cone:orrencia 
lho, que ser~o feitas pl'lo prop~nente será. lavrado um contracto por escrip_ 
a.cceíto para fornecedor da installa- tura nublic_a. ou um t.ermo de encom
çã.o menda. a JUtZo de qualquer das par.. 

12.•) - Os concorrente:. nr.o pod"- tes contractantes. 
rã.o linlitrtr :i:::uns propo,tas apPnas ao 19ª. > - O concorrente cuja propos. 
fornecimento de mach,inaria, devendo ta fór nccelta depositará na Caixa 
acceltar a ohtigaçã.o df' montar as Economica do Rio de Jane!ro. no The
mesmas, C'Om a responsabilided1~ dP. wur~ do Estado ou em_ u~ Banco, 
perfeito funccionamcnto durante um mediante guia do Escriptor10 Satur .. 
prazo de tel.s mêse.-. M alvenarías e nino de Britto.. a cauçã.o .corresfotn .. =:..r.ec=~~ª( .. ~~~::g~~:Jõ 1 ~;n~:o~:~~~o ~r ~6~J~) :;c1!:i 

Não deixe que as formi2as lhe estrafuem os ~limentos / 
Os insedicidas inferiores não -. podem matar 
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--~ O GRANDE ESPECTACULO DE TODOS OS TEMPOS NOVAMENTE AMANHÃ NA FAMOSA -

MATINEE COLLIGIAL - NO - REX - A'S 4,15 ! ! ! 1 
1 

O aventureiro que todo homem desejaria ser. . . O romantico impetuoso que toda mulher , 
desejaria poder amar ! Choque de Galeões ! . . . Emocionantes duellos ! . A historia do 

1 

1 

R 
--- Soirée ás 7,30 ---

mais temível pirata do mar das Carnibas ! ... 

ERROL FLYNN 
novo iclolo clono dos corações dos "fans" - em 

CAPITÃO BLOOD 
UM FILM COMO SO' APP ARECE DE 20 EM 20 ANNOS ! 

UMA PRODUCÇÃO ESPECTACULAR DA - WARNER FIRST 

PREÇO UNICO S600 

DOMINGO NO FELIPPEA 
Um film de forte dramaticidadc ! ! ! Um drama revoltante 

que revela O genio de um homem sensacional ! 

EMIL JANNINGS 
a grande mascara dramatica - em 

.ABNEGACÃO 
.> 

PARA TODOS ()S FORTES U,1,I fü'.REDO FORTE 

Um drama da - U F A 

ps malucos do seculo 
amanhã na - Sessão 
das Moças - no -

FEI.IPPEA 
Desta vez elles procuram des
cobrir quem é a viuva negra!? 
BERT WHEELER 

ROBERT WHOOLSEY 
- em -

NA PISTA DA 
VIU V A 

Com BEITY GRABLE 
Um lançamento inédito da 

R. K. O. RADIO 

ELIPPÉA 1 JACUARIBE 
--- Soirée ás 7,15 ---

A MARCHA GLORIOSA DA JUVENTUDE BRASTLEIP.A ! UM ROSARIO DE GARGALHADAS NUM ROSARIO 
--- DE EMOÇÕES ! ---

Fechado para reformas, inclusive pin
tura e apparelhagem sonora. Reabertura 
no proximo dia 16 de dezembro, data do seu 
4.' anniversario com - SHIRLEY TEMPLE, 

O PRIMEIRO FILM BRASILEIRO PARA TODO 
O MUNDO! 

RAUL ROULIEN 
- em 

O GRITO DA MOODADE 
UMA NOTAYEL PRODUCÇAO DA - D. N. 

Importante: - Este film só será exhíbido no - REX -

MESQUITINHA 
- em -

JOÃO NINGUEM 
UiUA PRODUCÇAO DA - D. F. B. 

voltando lego depois para o sul ! 1 Complementos: - NACIONAL D. F. iL - CASINO 
complementos: - NACIONAL D. F. B. - FOX MOVIE- FLUCTUANTE - desenho colorido e - FOX MOVIETONE 

TONE NEWS - jornal recebido por avião. . NEWS - Jornal. 

a mimosa, em 

OLHOS ENCANTADORES 

FILM ESPECIALMENTE CONTRACTADO PARA 
ESSE FIM! 

CINE s. PEDRO , THESOURO DO PGYO 
Clull •• Merca,hrlao te 

r-M E T R O P O L E 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TJ;:LA 1 

TOURINilO & CIA. 
OWta Patente n.• l 

O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A·s 7,15 horas -:- HOJE 
Av. Beaurepalre Roh&n n. • 287 

HOJE - Soirée ás 7,15 horas - HOJE 

---

. ' 

L" SERIE DE 

DOMINADOR DAS 
Plt.B.o • Bôlo SporUve Para,. 

laJb&ne• 

SELVAS 
A pedido das ex mas. familias focaremos ainda hoje na attrahents .. Sessão 
da Alegria" o drama commovente de uma pobre me-nina o quem o destino 

teimou em castigar. 

Com RIN - TIN - TIN. - Juntamente 

OURO FLAMMEJANTE 
GEORGE O' B RI EN 

DOMINGO-

CASADOS POR D E S P Fi,I TO . 

A comecar de hoje em todas as Sf&ôes aprrc;cntarrmos o TRAILLER do 
riqw~simo film que foc2r'.·mcs no di~ 19 d st"'. pela f.c,1 ,.·m do 3.0 2.nni-
\•ersario do vOS-;o queric.lo S. PEDRO, que C'lprichcsamente foi escolhido. 

• 
PARA DOENÇAS DO PULMÃO ? 

Só VINHO CREOSOTADO 
Do Pharm.-Chim, JOÃO DA SILVA Sll.VEIRA 
Combate as Tosses, Bronchites e Fraquezas ! 
PODEROSO FORTIFICANTE ! - GRANDij CONSUMO ! 

ResU!tado dOlf IOrtelol para 
contagem de pontoll do plano 
"BOio Sportlvo Para.hybano", 
reallzado tm aua Béde, !. a venld& 
Beaurepaire Rohan, 267, no dia 
9 d2 dezembro, ás 191 12 horas. 

1 ° Premio .. .... 5152 
" 2 o .... .. . . 1742 

3 o " .... .. . . n746 
4 .• " •·,·· .. .. 9197 
5.º " .. .. . . 2391 

J. Pessõa, 9 de dezembro de 1937. 

1 José do Carmo Silva, agt. fts-

f 
cal do imp. de cons. no impe-
dimento do fiscal de clubs. 

Tourinho & Cia., concessio-
narlos. 

A quem interessar possa 
Ensinam-se: Português, Arithmett-

ca e Inglês no período das férias es-
colares, a. c~meçar de 1. ~ r\e novembro 
proximo. 

Tratar com Firmino Sllva, rua Indlo 
Pyragibe, 105. 

V I R G I N I A W E 1D L E R - em 

A ALDEIA 
Com HENRIETIA CROSMAN 

Preço geral: 

AMANHA-

ESQUECIDA 
Uma producção da PARAMOUNT 

S600 

ESPOSA E AMANTE 
O MAIOR FILM DO MtS 

1 

10$ ou mats diariament€' poderão ganhar em sua propria. ca:~a 
quando dedicarem suas horas vagas á original, arti~tica e ren-

1 dosa industria "M. A. N. I. S.". Para informações escrever a 

l 
"M. A. N. I. S. ", Rua do Passeio. 56 - sala 141 - Rio de JaneirÓ. Receberã 
um folheto gratio::. explicativo. Se desejar amostra do trabalho a executar, basta 
remetter Rs. 3$000. 

CINE REPUBLICA D O MING O ---
HOJE - Uma :..são á,; 7.30 horas da noite - HOJE 

O EMPOLGANTE FIL.'\i DE AVENTURAS NO '"FAR-WEST'" 

A LEI DO GATILHO SILENCIO 
Com o dest('mido "cow-boy" JOHN' WAYNE, junto.m<nte com a 5.ª serie de 

A V o L TA D E e H A N D U' (O Magico) 
Por BELA LUGOSI. Cono•1lem< nto: U1\l NACIONAL <D. F. B.) 

Preços: - 1.ª elas.e; 1~100. - Crlanr 1 ·, rstudRntP., e 2.ª clas,!:"e S600 

COM CLIVE BROOK 



íl JOIO PESSôA - Sexta-feira, 10 de dezembro de 1937 

M A v~·~·\G'~;A .. ç Ã o I E e o M M E R e I o 
LLOYÍJ·'····_ ifRA~ILEIRO BASILEU GOMES lg11t1 

( P A'T ~IM O ~.l-0 NA C I O N A ,L ) Praça Anthenor · Navarro n.° 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O NORTE PARA O SUL 
Linha Belém - S. Francisco 

Linha Manáos - B. Ayres 

Paquete DUQUE DE CAXIAS 

Linha Belém - S. Francisco 

RODRIGUES ALVES COMMANDANTE RIPPER 
Paquete CAMPOS SALLES 

Linha Manáos - Buenos Ayres 

Sahirá no dia 9 de novembro para Natal, 
Fortaleza., Tutoya. S. Luiz e Belém. dahiré. no de 13 de dezembro para Recife, Sahirá no dia 9 vindouro para Recife 

Maceió, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Para- Maceió,, Bahia, Victoria. Rio de Janeiro; San: 
naguá, Antonina, S. Francisco, Montevidéo e tos, Paranaguá, Antonina e S. Franct.sco. 
Buenos Ayi·es. 

Sahirâ. no dia 14 do corrente para Natal, 
Fortaleza, S. Luiz. SanLa..rem, Obidos. Parin
tins, Itacoatiara e Ma.nãos. 

Linha Belém - Porto Alegre 
Paquete 'i>RUDENTE DE MORAES 

Sahirá no dia 16 para Recife Maceió Bahia, 
Victoria, Rio de Janeiro, San~sy Rio Grande, 
Pelotas e Porto Alegre. 

Acceitamos cargas p,ara as cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. 
-~~~~~~~~41~~~~~~A~~~-~---

.. COMPANHIA CARBONlfERA RIO·GRANDENSE LLOYD NACIONAL S. A. - SWE RIO DE JANEIRO 
Linha reiular de -vapores entre Cabedello 

e Porto Alegre 

CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO "CHUY" - Esperado do norte, deverá. chegar cm 
nosso porto no proximo dia 5 de Dl.!zemb1·0 o car:uei1·0 CHUY. Após a ne
cessaria demora, sahirá para Recife, 1\'laceió, Rio; Santos; Rio Grande; 
Pelotas e Porto Alegre. 

CARGUEIJtO "TAQUY" - Esperado do sul, doverá chega.r em 
nosso porto no proximo dia 7 de Dezembro o cargueiro TAQUY. Após 
a necessaria d tmora, saàirá para. Na.tal, Ceará, Tutoya, A-reia Branca. 

·,uJ..JJV oµod 'apue.zn O!'H 'sotU'ES 'o!1J '9!.JO'El\I 'aJ!::>G'l{ 
-e.1-ed 'Ç.I!q'Bs '1uoruap 1?!.l'BSsaaau 'E sgdy ·asuapU'B.ID ·11 e.ranuoq.1iu~ "1?JC) 
'BP "XNl.lV1Ud,, o.1pn~.nm o ªl~P Zl 1?JP owpw.1d ou oµod osi:.ou w~ 
.l'CJ.tt[:> V.J:>Aap '1ns Op , opeJ~ds3 - "XNI.I.V11ldn ommo11v:J 

A,entes - LISBOA & CIA. 
llUA BARAO DA PASSAGEM l'i,0 13 - TELEPBONB N,0 llt 

ALUGAM•SE UM OBSEQUIO 
O primeiro andar e o terreo do pre

dlo 173, á rua Duque de Caxias; a O professor Sizenando 
~"ti: ~4~r~ç;u~ª ~::~e~~~!~~~~ 1~/ Costa pede encarecidamen. 
_Tr_ata_r_n_es_t_o_u1_u_mo_. _____ 1 te á pessôa que encontrou 

Locomovei de 6 cavallos 
Vendese um, de fabricaÇãõ. Íng1ls': 

com pouco tempo de uso, em perfeL 
tissimo estado de funccionamento e 
por preç.o de occa.sião . A tratar com 
Aristide.s Fantini - Leiloeiro. Praça 
Pedro Amaoico, 71. 

D A U R A SANTIAGO 
RANGEL prepara alumnos 
para exames de admissão. 

Rua São José, 216 . 

ATTENÇAO 
Armando Carvalho, executa com 

perfeição e presteza todo e qualquer 
reparo em Radios, Electrolas, appa.. 
relhamentos de ~inema sonoro e tudo 
.que se relacione com a Radio-Electri
cidade. 

Dispóe aü1da de machina apropria
da para enrolamentos de oualquer 
typ0 de transfonnadores, bobim.s Ho
ney-Comb, etc. 

Officina: Rua da União, 70. 
(Em frente á Padaria Paulista l. 

COFRE PROVA DE FOGO 
Vende.se um quasi novo 

com segredo, por modico 
preço. A tratar na rua Ma. 
ciel Pinheiro, n. 0 303. 

OPTIMA OCCASIAO 
VENDE-SE um opUmo terreno to

do murado, medindo 22,50 x 48,oo. 
situado na -Avenida Minas Geraes, 
quasi junto a rua da Palmeira. Per. 
to de omnibUs e bondes. A tratar em 
Trincheiras, 41, ou Barão da Passa
gem, 60, t.º andar. 
------- ------1 

um seu dossier com notas 
muitos preciosas sobre es. 
tatisticas e alguns doeu. 
mentos, o grande favor de 
entregal-o nesta redacção 
ou no n. 0 70, á Avenida 
Guedes Pereira, 1. 0 andar. 

ALUGAM.SE as casas de 
numeros 791 e 799 sitas á 
avenida Epitacio Pessôa e 
recentemente construidas. 
A tratar na mesma avenida 
na casa n.0 821. 

CASAS - Vende-se a ca
sa n.' 53, â avenida João da 
Matta, nesta cidade. A tra
tar com o dr. Camillo de 
Hollanda ou com a senhori
nha Maria José de Hollan
da Chaves, residente á ave
nida General Osorio n.' 113, 
nesta cidade. 

EXTERNATO CONCEIÇÃO 
CABRAL 

do lnstiluto S. Josê 

RUA SA' ANDRADE, 313 
(Esquina da Maciel Pinheiro) 

Curso de Ferias 

Acceit.am-.se alumnos para exame de 
admissão e materias avulsas como se
jam: Português, Francês e MP.tema

-------------------·----::=--•••VIQO &&PD>O PIIWI PAQUBTIIII "AXA!" ZNTllli CABIDIELLO li PORTO ALl!GIUI 

PASSAGEIROS "SUL" PAS8AGE1ll011 "NORTE" 

CARGUEIRO " ARATANHA " -
Esperado de Belém e escalas no dia 
12 do corrente sahindo no mesmo dia 
pru:a Recife, Maceió, Bahia, Rio de 
Janeiro, Santos, Paranaguá e Anto
nina, para onde recebe carga. 

CARGUEIRO "ARASSú"' - Espe
rado de Santos e escalas no dia 15 do 
corrente sanhindo no mesmo dia para 
Natal, Macau, Camocim e Tutoya, 
para onde recebe carga. 

PAQUETE "ARATil\fBO"' - Espe_ 

16 do corrente sahindo no mesmo dia, 

15 do •orrente sahindo no mesmo dia. 

para Recife, h1aceló, Bahia, Victoria, 

Rio de Janeiro, Santos, Rio .Grande, 

Pelotas e Porto Alegre, para. onde re

cebe carga e passngeiro~. 

f» ARA D EM.AIS INFORMÀÇõES 
C U N H A 

COM OS AGENTES: 
REGO IRMAOS 

Escriptor20: Rua Barão da Passagem, 43. Telephone n. 360 Telegramma "Aras" 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

COMPANHIA NAGIONAL D E NAVEGAÇAO COSTEIRA 
8DVIÇO SEMANAL DE PASSAGl!IROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE I! CABEDELLO 

VAPORES ESPERADOS 

"ITABERA" 
AVJ:SO 

Recebemo, tambem cargas pua l'enMo, AraeaJO, 
Ilhéos, S. Francisco e ItaJs.hY, com cllidadosa baldeação 
no Rio de Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em tratego mutuo com a "LeoP<>ldl!la Rallwa,-», 

Chegará no dia 14 do corrente, terça-feira, sahirá 
no mesmo dia, para: Recife, Maceió, Ba.ria, VictoriA, Rio 
de Janeiro, Santos, Paranaguá, Antonina., Florianopolis, 
Imbituba, Rio Grande, Pl~lotas e Porto Aleg-re. A Companhia l""cebe carga,, e encommendu at<l • 

vespera de. sa.hlda dQf. seus vapore.o. 
PROXIMAS SAHIDAS:: 

"ITAGIBA" - Sexta-feira, 24 do corrente. 

"ITAQUATIA" - Quinta-feira, 30 do correntt. 

Os conslgnatarloo de cargas devem retira!_,... do ~ 
piche da Companhia dent.ro do praro àe três (3) dlai!, 
apó,; a descarga, tlndo o qua.!, lncldirão a.s mesma, em 
armazenagem. 

PU'a puaapm, encommendas e valora, attende-se no escrlplorlo atf ãs 16 horas na. vespera da oahida dos paquot.., 
Aa •emau lnlormaçóea seriio dadao pelos Agentes : 

Dr. Ar11ald1 DI Laser, 
Ex.Interno do Hospital de AUe.. 
nados (Serviço do Prot. IDyBSes 
Pernambucano). Medico Interno 

d.o Banatorlo Recife 

tJUNICll MEDICA 

Doença,, Ner9osa,i e Mentae,, 
Consultorlo: Rua João Pessõa. 378 
- 2. 0 andar (Edltlclo d'A Pr!. 

mavera). De 15 '8 18 hor&\! 
Resld. - Sanatorlo Reslfe - R. 

Pereira dll Costa, 2113 
Ph~ 20~ 

- Rrolnl -

lt W I L L I A M 8 a, C I A . 
Pra9a Anthenor Navarro n.0 5 - Phone Ut 

O PT IM O PONTO I VENDE-SE a casa n.0 

PARA QUALQUER RAMO DE NE- 185, á rua Borges da Fon
Gocm, EM CAMPINA GRANDE, sêca. Preço commodo. A 
J':,!~as~~s:·~Ac~~!~fo~i:~r 1tratar na mesma. 

! curar Senhorzinho. no Restaura.nt ------------ _ 
i mo local, por motivo de viagem. Pro_ [ 

1 

Constanc1a em Campma, ou coro 
Aristides Fant1m, le1loe1ro oftlclal, _ á A L U G A • S E 
Praça Pedro Americo n.t' '11 - Joao 
Pe.ssôa. 

Secretaria do Montepio, 221101937. 
(ass.) - Jo~uim Pinheiro, secre. 

tario. 

Um appartamento espaçoso, 
com duas janellas para a rua 5 
de, Agósto, agua corrente e sa. 
neamento. Proprio para escrlp-

Odetfe Fagundes torio commercial, consu1torio 
Diplomada pela Academia de Córte medico OÍl de dentista. No ponto 

e Costura de Pernambuco, de estadia mais central do Varadouro. Rua 
nesta cidade, offerece os seus traba- Maciel Pinheiro, 74, l.' andar. 

~============::::o.li' lhos á dlstlncta sociedade pessu<,1ise. A tratar com Antonio Menino, na 
Executa com perfeição enxovaes para portaria da A UNIÃO. ALUGA-SE 

Aluga....se o t. 0 andar da eau n .• 
122, li rua Peregrino de Carvallw, 

Optlinas accommoclações. 
A tratar na rua Duqu& <!e CSldas, 

o.• ate. 

CASA PARA VENDER 

~~:~~~:; ~o~~~~~e;t:inaves~o~u::-------------. 
de cozinha pratica, constando de me_ APIARIO MARIA IRE• 

VENDE-SE na Rua Benja
min Constant, a casa n.0 

404 e o terreno adjacente. 
A tratar na mesma. 

tica. Vende-se a casa n.0 40, á praça 

nús especiaes, artistica em lindo es
tylo, e os bicos em qualquer feitio sob 
o methodo da Escola Domestica de 
Natal de onde é diplomada. Encarre
ga-se· de preparar mesas adaptadas 
para gurys, anniversarlo em geral e 
casamentos. Tudo pelo menor preço, 
com as maiores vantagens. A trat~r 
á Avenida João Machado, 436. 

NE - Vende puro Mel de 
Abelhas "Italianas e Urus· 
sú. Av. João Machado, 
1155 ou Cap. José Pes· 
,óa, 25. ás A ~~s das 8 horas ás 11 e das 13 ~! 1, a::~~ :pli1.:\io~~atar na mee-
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