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A GEN ER AL IZ AÇÃO DA 
CUL TURA DA MAMONA 

NOTAS DE 
PALACIO 

Esta ndo o sr . Interventor Arge,. 
miro de Fi,ruei.rêdo empenhado na. 
elabor~ã.o do ort;amento de 1938, 
continuam sw,-pcn..~4~, ps:ovisol'iamen. 

ID I REC TRI DA 
NOVA CONSTITUIÇÃO 

te, as audi~ncias publicas. 1 ~==~===~===================~ 
As pessôaq que t iverem interesses a 

t ra tJ.r com o Govên 10. deve.-ão prn
cur.:ir os ,rs. Se.cri-t1t.ri::.s do l n!..P!'io r 

Já está bem divulgado como 
I 
po, os congressos de agricultores 

ponto de oriPntaçâo fund1mental i recommendados pessoalmente pe
para as novas administrac;tíes mu- lo Chefe do Govêrno, fazendo sen- , da Inten·entoria. 
nitipaes, o serviço ininterrupto tir a necessidade que a Parahyba 
de fomento agricola tendente a tem desse esforço commum das E'.-:1 officio dh:lgt~ ... 20 s;.·_ Inte:-ven_ 

uma melhor organizac;ão econo- suas claRses agricolas para aL ~~1~fe~:ª~/1~ctci,/\1 '''iZ ~1~ct~~- J~ 
mica das communas do Estado. cançar os verdadeiros indices do nié".ls da Amcric&. de Norte_ em Reci-

GOHRNO LIVRE, DIVISÃO DOS 
GOHRtlO ABSOLUTO 

V 11 

PODERES, 

(Copyright do Departamento Na
cional de Propaganda1 

(Exclusividade da A UNIAO neste 
Estado) 
MONTE ARRAES 

0 sr. Interventor Federal não seu progresso. fe ccmmunicou a s. cxcia. trr a~su 
prescindirá dessa proveitosa. co L As sementes de mamona serão mido as funcçõ~~ de vicc_consul do Dos di 5positivos da Cart.i. de 10 de Os graades pensadores da huma-
laboração do poder municipa l . fornecidas gratuitamente pelo ;~-~~?â ~f~~- n~~~~I~,~~~~~~1~~\:dj,á O t~i Novem bro os que, pelo seu alcance e nidade, Spinosa, Kant, Augusto Com-

A Parahyba precisa, dentro Estado . Para isso, os agricu lto- ccr..c:!dido ne!c Gov~:no Federal Bra_ sua extraordinaria importancia mais J te, inclusive o admiravel dr ~n-
do prazo maximo de dois annos, res ou Prefeitos deverão receber, rilclro em -data de 21 do mês p. fin. impressionaram O espirito publico, geli~o, Santo Thomaz de ~qu11:o, 
conquistar, para maior força de antes do inverno, a quantidade de do. ~ão aquelles que consignam, em fa - )partindo embora de concepçoes m
sua economia, um outro producto gementes que precisarem, en1 Esteve hontem. n::> Palacio da RC' _ ,·or do Presidente da Republica, as !teiramcntc diver~c~tes, sufragam o 
de riqueza agrícola que rivalize qualquer dos seguintes postos de dcmpçào, em visita df corlezia ao c;r_ faculdades de decretar leis e dissolver /ª".erto da _propos1çao 
con1 o algodão. distribuição _ Capital, Campina interventor Argcmiro de Figu-eirêdo a Camlra dos Deputados (arts 11, Os escnptores e comentadores po· 

A mamona, pelo f\eu \"alor com- Grande e Pombal. ~men(j.~~~!~~a~\lfrêdo Cihar, re:-idente 12, 13 e 167) llit,.cos. Condorcct, o_proprio Montes-
mercial e facilidade de cultura, . r d d t Os que continuam a guardar fide- qu_,eu, Madson, Hlm1lron e Wo~~o_w 
está destinada a occupar o se- A~strn, na 15ta e pro uc os o sr. Intervent:ir Federal r~:ebeq lidade ao principio da divi-:ão dos Po- Wilson, nunca conccberim ª d,vis~o 
gundo lugar no quadro de nosBas oleaginosas que estão sendo tra- um te1egi-amm3. d') dr. Lucian::> M.o- deres na base tripartiu, se asrnstaram dos Poderes, no campo da sua apph-

. f t d ·t , tados com o maior interesse pela rac~, a1uad~cendo o acto d~ s ex:rn com a condensação de tão altas e c:ição concreta, como envolvendo um 
ma tores on es e rece1 a. 1 t I d . . t - . . e ode que O nomeou para o cargo de dire"'., 1 nh 

Dentre as numerosas especies ~c ua. a minis raça o, Ja 9 P ter da. Colonla ·•Ju. ltano Moreira" dicisivas prcrrog.1tivas nas mãos do criterio abso uto e, a_ntes,, reco ece-
oleaginosas existentes no Brasil 1nclu1r a ma~ona ao l~~o. do ca- , desta. c:.pitc.l. titular uni pessoal do executivo ram _que a sua pratica so ?Ode ser 
a mamona é uma das mais procu~ roço de algodao e da 01tic1ca. fCcnclue na 1.u pg , 1 E' uma sobrc\'ivencia do absolu-

1
tffeuvada atraves de mult1pbs der-

radas nos mercados mundiaes . 1 tismo, pensam elle,, esta desmesurada rog::ições . , . 
O a lto grúu de viscosidade de que o SR. Interventor Argemiro de Figueirêdo agra. ampliação da autoridade de um dos . G)adstoue, nos comencanos ª le, 
se reveste o seu oleo, eolloca_a • • ramos do govêrno u:-glesa, embora co?tc~poraneo. _d~s 
numa situação de destaque entre dece, por nosso 1ntermed10, a todos OS seus , Racciocinando no domínio abstra. dias aureos do Pnnc1p10 da d1Vtsao 
as mais valiosas ma terias prim3S amigos O apoio e SOiidariedade expreSSOS em tele. 'to e vis,ndo á ordem logica dos syste- mecha~ce nas tnstitu1çóes de seu_ pro-
que alimentam a importantíssima _ • , nus livres, assim deve paracer A pno pais: com. o sc~so de realidade 
industria dos lubrificantes. De grammas, cartas e cai-toes, pela sua permanencrn a conclusão é, porém, inrnscencavel, : que lhe e pc~u)'.ar, nao se cansou de 
facto, o oleo de mamona, pelas I frente do Govêrno da Parahyba. quando cxpom á luz da realidade, • proclamar : _ Nao houve, ;1em P?'1° 

. l"d d , dentro da sequência dos factos / h.n-er governo_ em que nao ex~s:a 

m: d:0~fü;:~:~ ::):sW:i'c:; i A VISIT ª DO PRESIDENTE DA REPU 'pr:.::ip:::n:~:a,~~t:· Go:~:~:: u~: : :e:i':i:eneu: ~:~~tpremo qu; v,g,c 
modo particular os que se desti- fi • separação dos vanos ram~s admmis· 1 A affirmaç~o e mdisc~:ive 

t a sp t s ére s po ltrativos, toma.da em 'icnt1do absolu- 1 Todos os sistemas poltticos _P~d~ 
~ª~ ªº~ dr n .or e t·t dº • - C EM PET PO' IS to. é falsa e d~sapoiada de. bases ob- : ccram. ~u p:idecem deste deseqmhbno 
p~~,.;it;~~ :e~;t~:it~ ;ton~~mci~~~ Bl CA AO 1 O ~ . jectiYas 1rrcmed1a.vel Isto succede., quer se 
no fabrico de saboes e na 1ndus_ ·~ ri ": • • i!- O Parlamento jamais deixou de do- c~n.>tdercm as forma.s mat~ auto~ra: 
tria pharmaceutica, além de ou- minar no parlamcnt:1rismo, o Presi· t~ca:, _quer se t~n~ham. cm vista as ins 
tras applicações de real impor- O JMPORTANTE DJSCURSO DE S EXC(A. PRONUNCIAOO dente no presidencialismo e o judi- tttu,çoes de fetçao rigorosamente po-
tancia. ciario, tão pouco, foi independente pular . . 

A Parahyba offerece ao cultivo NO QUARTEL DAQUELLA UNIDADE DO EXERCITO dos dois, em um e outro systema Entre o autocrat1Smo e .º. amt0-
da mamona terras magnificas, RIO. 20 _ íA UNIAOJ - !'ia vi. me de diluição da autoridade, as au- Desde as theocracias orientaes até crat1smo e o plebe1smo p0It t1co me-
onde as experiencias racionaes da ~1Jra!~~~ ~l~tcc:ta~t;:~s.~~~·c;rf.,0 e?_~ 1 ;g. ~:~~~.s~e2ic~;i~era~~~ p;~gi~~.!~~~ os nossos dias, nunca existiu uma 01"- deiJ. apen.1~, um passo " 
Directoria de Fomento da Pro- Petrcpoli~. º· presid"nte. Get ilia ~Var, primado dos_ intzr~sEes partic;.ilar~s ganiz:ição politica cujo,;. ,·ario'i dcpo- A hum:1.nidade oscilla, no afan de 
ducção são as mais positivas e gas prenunciou o -'.'gumte di~curs(}: <::ob:·z os le~1t1mr,.: direitos da coll"cti_ sicarios d'.l. aul:oridJde publica tives· ajust:tr a liberdad~ .1 ordem, entre 

praticas. !:'.'/~~~J~~r~C;n~~~
3

d:;fes ~~;s~~~~;d:>e ~~~:a~ea ª d~~vce:t~;~~i;~~en~~ ~~e1~~~: se:n, e':11 relação uns :i~s outros, in - u,~\~~~trJo ex;;sec~~olvimento do rc-
Trata..se, agora, do seu cultivo '! rxnre~·.1iY? l.l<'lÂen. 3gr~ que me n~nte consp1r.a,:-~o ro!1tra a.s mst1tm, 

1 

reira l,bcrd::idc de .acçao d 
generalizado a todas as zonas prestaes. P-h voz autorizada do co_ çoes - tcdos es~es factores qu~ a:::tu:i_ A thcoria amcncana, de contra- gimen representativo, permitttr a i-

rcnel Edgard Fa,.6 vosso mustrc va.m no :,entido da desordem. entra • b visão do pod~r político em orgãos, 
agricolas do Estado, porquanto o ccmmand:>.nte - . vando o pr':>gresso e ~azendo perder peso~ e compcnsaçao, corro ora a as- com attribuições es eciíic.idas, domi-
Govêrno encara esse no,·o factor Não deconrram ::unda dez mêses temp'J precioso em disputas bysan- scrçao / . P , 1 de riqueza com O maior interesse d:i ultim:- ,·i it~ feita a::, va~ 0 bata_ thinas e fornalism°?. vas1or. recla.i --------------- ff r.,m, alternativamente, regu os e 
e desvêlo, certo da sua rapida as- !hão e aqui l'Ctomo para inaugurar mava"! attitudes dect.Stvas e a cora_ H Rt&p·,,. dos Func .. ·11Jnarill" r~ d- u-n bdo, ou as massas popuh-

º. seu campo. sportivo. . 1 gern c1vlca de tcmal_as, como reme- mOu s <I ., - •~ !res, na sua irrespo. 111a. bili,hde do ou.-
~:;~ree:ci;e ~:ce~~~~la dos nossos ,ts1~~~~~º·ct~º~cs~~~c:io;cgorªt~·r: ~~:.-1 T~~a~;;.01co para tanLOS males con. Publicos do Estado da ! tro . . 

lhorar mater:al e technicr;mrn~e e'.;ta ..,. p h b I A':> dmast1as eg1pc1as, a democracia 
,sim entenden do é que o sr· modelar unidade do Exercito Nacional. O M OVIMENTO, DE 10 D ,;. NO _ ara J i de Aristides e Pericies são expressões 

I nterventor Federal, em carta di- Os ~ereci~os louvore:=; aue _vos fiz. em VEMB&O Em circular enYiJda :i. esta folha, ty·picas na ordem pratica e no dcsdo-
rigida aos agriculLores do Esta- 29 d• abnl posso rcpct1l os hoje 1 T ' 

num· ju~to "rc:onhecimento -i\ dedica~ o.
1
movi1:1ento de _10 . de -~·10~embi"O o. dr Oswa do rigue_iro, commu· l bramente das civiliz::ições, das duas 

do, appe ll ou para o patriotismo \l::> que e,11prrgers para elevar cada expi.me tana reacçao_ impci~osa c7n- nicou-nos haver :i.ssumido, a 16 do lsituacões extremas 
dos mesmos, no sentido do mais vez

1
. mais 0

0 
nBi,•::tl 

1
ü
1
'~ pdrepcsr1 d~ cüsci- tr~:;i~~~cfJa;º1:!5 I~-!~J:~:n~avJ!f1 corrente, o exercicio do cargo de pre- ca"m a affirmação do E'itado re-

f arte incremento dessa producção. p ma do 1. 'la 1ao e a~;?. ore:::. . " . " . -·· - - - 1 - • d F · · - d 
Os Prefeitos deverão, outro_ Na r~alizaçã~ deste importante c:encia da ne:?':i orga~1zaçi~c. mc~po~; 

1
s~dcntc d.o Montepio os ~uncc10na- lprc~ent:it,vo, nos tcmpoc; mo crno~, 

melhoramento. applicac;te.s. r:-om e au~- \ de dar ao pai ... ºt ~m)s ..,t:guros d- ,..1os Publicas da Parahybl parlo qull rcg1m.cn de mandato sob outorgas 11-
sim, promover, sem perda de tem- xilio !inancelro do Minist~no dat E_ ~ri~~1 e t!'nf:;::; .. :a in~,G~~~reio~·~: foi eleito, cm reunião da Directon, mitadas C expressas, O poder politico 
_ du'."'açao. r!."curc-:;s prcprics. e o ra_ ·- 1 .. .. 0 1 d li · · · - f f 

A ORGANIZAC-o • talho d.!.'VOtado d:" toda a cor~oração.. 1Crmcue na 7. D.. aquc :1. tn'it1tU1ÇaO - ---- raCCIOnou-se, COn or1;1e a natureza 
Â ~?t,'~·1!"1,"I as "vossas m~-tall~ço~s ,..e a / do.s assu~ptos a mpenntender, nos 

, ~J; t;~-"j~.dc~~!u~ã ~!1t;.~i~~l11n~i5~!-~~~!i CHEFAT VR A DE• P O- [rres orgao_s f.un?amentaes . DO DEPART nMENTO DE ES- 'O treinam•nto. da ''"ª mocidade. 1 • Mas, d1Stnhu_mdo-sc, por mstr.u-

TATJSTICA E FUBLICIDADE Ox'J.hi ex: mplo as~im edificante mcntos de acção especificos, só ideal-
•:e:1ha ª f,u,ttfic•,· lnr·g.amente. nou- I I C I A D O E S T A D O m.cn,e na ficção da lei, elle se secc,o· 

U l d d• . ~-os reca1H35 do pais onde as guar- , ' f · 
m te egramrna o trecior nições co "º''·'º gl0,icsr Exo:c. itc PO-'· .{ ' lnou No seu exato uncc1onamenco, 

de Estatl·stt"ca do Mt"nisterio sam também ,er p1011-1rar d, aper. ·· , rl1ssc Woodrow Wi lson (Congremo-
·eiroamcnto d~ ra<;<a como já e são nal Governcmcnt) : .. A regra do• 

da Agr;cuhura ao lnterver.- da sua educarão moral e c,v,ca. O FECHAMENTO DAS CASAS DE JOGOS PRCHIB~DÜS lporque, :'ª realidade, o govê rno do, 

t A • d F• • "_i SOBRE O CÉO D:\ PATRIA P1\IRA_ instttuiçoes antencanas, mostra-se 
OT rgem1ro e lgUetre:iO VA}i GRAVES APPREHFNSõES Do gahinete do d r . Chefe de \dO b icho - Lasquenet - L a ra- 'não só nociva, m1< tambcm fa lsa, 

Em virtude dJ organi1 . .1ção do ~ PERIGOS I!',DUNE?•;T ES Policia recebemos a seguinte no. fle - Le creps - La p 88'"le dix porque, na realidade, 0 govêrno do~ 
DepartJmcnto de Enatistica e Pu- Evo'.:'ando as minhas; pal.?.vras a-0 ta : - Les petits chevaux - L'oie - Estados Unido'i pertence 1.o aos "Co-
bl1cidade, recentemente procedi<l,1 p:- rcgres.:ar do vrr n~l oetrçpclit.1no, "Em cumpr imento á determi- Loterias não aut orizadac. - Lo- , (Conclm~ na 7." pa~) 
lo sr Interventor Argcmiro de Fi- n2.~ :rosso ds-C..:ar de alludir rto::: acon_ nação do s r . Interventor F ederal, to, vispora ou tomhola - Mach i- -· -··- ____ _ _ --
gucirêdo, e que Yr~1 d::ir uma fei(ã0 ~~~~~~ri:1~1 t~~ci~_ri~~s s~~ar!~:da c~fcf~ a Policia effectuou, desde o dia nas F ichet ~lnchi na~ caça_ ,;i:, Como é do conhecimento pu. 
ma15 cff1c1entc e moderna ;io sen iço ne.c1o 1a1 Pud~stes vcrifica.r prla 19 do cor r ente, o fechament o das nickeis - Monte - Pharaon -11

h1ico o Govêrno está elaborando 
de EHlt1o;t1ca cm nosso Estado, rcce pr,:wa inillu~iYel do3 fact-~. J.S razõ~s ca sas de jogos prohibidos, de ac· Ping uelin - Roletas e s uas va- 0 or~ament o do proximo anno e, 
b:u o Chc~c do ~º' êrno, do dr . ~J.-

1 ~g~
1 

~;,.gr~t~tia/;~n~~:za. !~~;~e e~u~ c?rdo com a o~ientação . es tabelew r iedad.es - Ronda - Sete e meio tem râce da nova ~rganização tr~
phael . ~'.l.v1c_r, direct. o~ de E'itat:st1c1 1 n~o . xag']'erava .- que sobre O céo da c1da pelo G?verno Na~1ona l.- -. Trint a e-. quarenta - Verme- 1 botaria, C!dabelectda na Consh w 
do ~hrusten9 d:1. At;ncultu ra, o de,- P_.üna pJ.1:-aYa:n grave.e; apprr!1en- j Esta Chefia commun1ca , ainda, lhinha - Vinte e um . 1tuicão de-10 de Novembro, vê .. se 
pacho que .. e ,;cgue: 

1 

~O('S e pe .. lr,os imrnincntes. . 1 que são cons iderados jogos p ro.. Sã o j ogos lic itos, oo, seguin- obr~igado a fazer a maiR rigoro-
"RJO: 17.-:- lntervc_ntor A.rgemi- '"ªºm:?P:

1
~l~17th<;;o ~;~~~ c~~1c~~~~~~· hibidos os seguintes: - Bacarnt t es :. - Any Coo.k can pia?' (Re .. . sa compressão na:,, des pê~a~. 

ro de Figueiredo - J,J.10. Pessoa .. - tos Cotl>•:antes e !requente desperdi_ - Ba gatella - Barh;1~ole - B.ru:- la nc1;1e) - Bess1gne ~ilha res I Devem, pois, todos o~. mteres· 
Receba praado amigo V1''lS fc11c1- 1 cio de enerP-rn. N?.o era ~o.~sivel, de. 'Sete - Batota - B1rtbí ou btn - - Btsca - Bos ton - Br idge - fados a bster-se de s ohc1tar ou 
rações pch reform:i da Es:aristica ; f~t~ i~~ 1!1ª~~:r~ae~ ~:gi:~~~~eni~: j bis_s o. - Book .. ma~er - Buzio :-- Co~r idas - Dominó - Damas -.::- r1;caminhar pedi~os ele colloca .. 
desse cst,d? acto domonHro.t1vo. do, ct/prcpulcã, da economia e da vida 1Ca1p1ra - Camp1s1a - Chemm T res Set e - Volta ~ete - Xn~res ça o nas r epartlço~s do E stado, 
5eu alto d1scort1no :1dnun1stratn:o I social braoiletra, .p.:>rmanPcer inertes de fer - Dados - Derby steeple .. ,- Es copo - Gamao - Ttlantlha 1aguardando para iss o. a s vagas 
~ordial Jbraço -:- .'Raphail _X.ai·,r:. ~rr}~~rnr do d~s~~~n~:~~~;:. 1~ ~:~ chass e - Rifas não autoriza,das 1- l\.la.rim_bo - Péla - Po~ker l

1
que occorr~rem após O reaj?-sta .. 

d1recto~ de es:,at1st1ca do M1nJSter10 1 C"l'!Cs~paçi~~ ;~rrnnili,tas. 05 expedff'i~ .. - Fortuna - ~oca - Jaburu ou 1- Primeira - S6lo - Shcks~ mento noc:;; quadros do funcctona· 
da A~ricultura t• ,i,, •pportunismo poHtico. 0 reg,_ mascote - Trinta e um - Jogo Pooker - Truque - Whist" . )ismo, que oro. ae pnnnove . 
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as 

Como 

Mulheres 

adoecem 
Bem sabem os medicos que os mais perigosos sofrimentos das mulheres 

são sempre causados pelas inflamações de importantes orgãos intern0s. 
Os sofrimentos, ás vezes, são tão ira\'es que muitas mulheres tfm medo 

de enlouquecer ! 
A vida .assim é um inferno ' 
Para evitar e tratar as inflamações interna,, e todos eetes terriveis 

sofrin1en tos, use Regulador Gesteira. 
Regulador Gesteira evita e trata as inflamações internas, desde o 

começo. 
Regulador Gesteira evita e trata tambem as complicações internas, 

que são ainda mais perii:-osas do que as inflamações. 

Comece hoje mesmo 
a usar Regulador Gesteira 

A manteiga "L TillG" não dis'rlmie "chuva" de ~inheiro, m1s 

DINHEIRO DE VERDADE!! 



r\men~cin1 
Ilab~ss·J.' 1-) 
Gergelim 
Gira!>cl 
Ttil:~ 
No~u~:r:t ri: r~·1ap? 
Ce ta.:1~·-'.\ , +, 
Seja 
OiticiCl (4) 

s:~nen'. e d~ algodlo 
t'íamcn3 

(+) 

A UNEO - Terç:i.fc:ra, 2l de dezembro de 1937 

-.,~o con•:icbdos a ccmpar~ccr á Procor.tdori1 dl Fazenda, .lté 

ao d1.:i 27 do corrente, a fim de r ~gu!Jrizat~in ddinitiv.un.:m
te a. S\t.lS cont:is cm :1tr:,zo, prnvcnicnte5 de c1xa; de aguas e csg"tos, 
º·" re-.puns:1vci'i pelas pennas ab.1ixo, sob ns: 

1411 - 1417 - 1421 - 1421 - 142~ - 1427 - JJ28 - 14,9 
14.io - 1417 - 14JS - 14)9 - H46 - 1443 - 1-149 - l li O 
111: - 145 5 - 145S - 146ó - H67 - 14,9 - 1471 - 1473 
147( - 1'.74 - 1-181 - l4SJ - 1404 - 1489 - 1490 - 1493 
149-f- 1497 - 1498 - 1501- 150) -150.7 - 1510 - lill 
15H - :116 - 1517 - 1518 - 1523 - 1524 - 1527 - 11,0 
1532 -1535 -1536-1537- lHO -1143 -11: 0 

- 1150 
)55 -1555 -1557- 1558-155~ -1560-11,1 - li(,' 

116·, 15,4/\- 1565 1567 - 1F2 - 1174 - 15" - '91 
159) - 1602 - 1604 - 160) - 1606 - 16'0 - iC 1 -
1630 - .634 - 16)5 - 16)6 - 1637 - 16)8 - 1'41 - 1 •) 
164·, - 1645 - lo48 - 1649 - 1651 - 1654 - 1657 - 1660 
1661 - 1662 - 166S - lo70 - 1672 - 1673 

Procur:tdori,, dJ fazenda, cm 20 de Dezrmbro d:: 1937 -
Fra;u:isco de Pwtfa l'orlo - Procur.idor d.1 Fazenda 

N.0 59, DE li DE 
DE 1937 
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A UNIÃO - Terça_feira, 21 de dezembro de 1937 

PAR T E o F F e 1 A L 
\DI\fiNISTRAÇÃO DO EXi'\10. SR. DR ARGEMIRO DE .FIGUEIR:F.DO 

Intcn"entoria do Estado PREFEITURA MUNICIPAL EXPEDIENTE DO INSPECTOR DO INSPECTORIA GERAL DO TRAFt;_ 
DIA 20: GO PUBLICO E DA G::JAR.OA 

:i;;::gl1~,1fJ:;i7~ DO INTEIWENTOR Informações prestadas á Prefeitura CfYIL 
Municlp3.l · Em João P es.sõa 20 de dezembro DE JOÃO PESSOA 

PetiçCes: 

De 1~1anuel Mendonça Pires ex
mt..:.}tco da Policia Militar do Estado 
requerc·1do para ser alistado nas fi 
lhciras da mesma corporação. - ln_ 
deferido á vista das informações. 

DP frt>i Alna.(lcu. dirc:ctor do Grupo 
Santo ~·Ultoni0 desta capital_ reque
rendo pi::.gamenLo de subvenção refe_ 
rente ao mês de novembro. - Defe
rido. 

Petlçâo do sr. Antonio àe A1meL de 1937 . 
da. requerendo licença para se esta_ 
b~lecer com um deposito de carvão. 
- ParP.cer f a vara vel 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DlA 
20 DE DEZEMBRO DE 1937 

Idem do sr. dr. Glacome Zaccara 
requerendo licença para abrir con
sultoria medico no predio n. 460. si
to á rua Barão do Triumpho. 
Igu:il despacho. 

Serviço para o di.l 21 ( ter(.;a_feira) 

Uniforme 2. 0 (kRki} . 

1 

SaldC? do dia 18 .. 
Permanente á SiT .. guarda n. 14. Receita do dia 20 
Permanente ã .....,

1
!? .• guardo n. 2 

Rondant<Cs guardas ns. 3 125 e 
10. • . 

RECEITA: 

DESPESA: 

Pl1ntões guardas n.s. 27. 42. 18 e 
109. . 

Pago a funccionarios vencimentos do 
corrente mês de dezembro . . . . . . 

36:396$700 
5 :860$400 42:757$100 

Idem idem dos srs. Aloysio Gomes 
& Cia ." desta praça requerendo li
cença p·ara um t.alho· cte C.9.J:ne verde 
no predio n . 1 da averuda Abel dn 
s:.1va. - Igual despacho. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 1 · Petição do sr. Durval Rabello. pra_ 
DO LIA 20: tico de pharmacia requerendo licen-

C"l. pz.ra abrir pharmacia soo sua res
Decreto: Ponsabllidade á rua Barão do Tri-

o Interventor Federal no ~tado ! ~::;bhºpo:82
tia~:tao ~~!!~~01~~1~~~ 

Boletm numero 279. 

Para. con!leclme:ito da Corporaç:íu 
e devida execução,. publico o seguin_ 
te: 

Idem ao Asylo de rvr..endicidade "Car _ 
nei;·o da Cw1ha ... subvenção , . . . . . 
Ao Iviontepio do Estado. de um ter-

reno 

Saldo para o à.11. 21 

10:920$000 

3:000$100 

14:725$10 1 

28:031$000 

ôa Parahyb,1 exonera ~ pedido. o rompido por alguns annos a sua acti- á ~ T ~~:~:; <~! ~~!~ ~ f:~~;:-J! I ~~~h~~~i~:tg~1~: v~lor 
monsen~1or Pedro AI:is10 .rlezerra I vidade nesta cidade. 1 automov1:is romctuda.:; pelo s1 adm -

20:423$000 
7:608$000 28:031$00G 

D.1ntas do cargo de dlrector do De- - nbtl a dor da i\tc --~1 de R .... nd:as ât..:: 
[; rtnmcnto de Ed_'.'.'.'ação. Prefeitura Municipal Are.a co=rcspond•ute aos mêses d· The ouraria da Prefeitura Municipal de J~ão Pessôa. em 20 de 

outubro novembro e dezemb1 o d Dezembro de 1937. 
e EXJ!ºJ~NTE DO PREFEITO DO coffe~ ;~~~mcndação - Recom-Secretaria do Interior 

Segurança Publica 
CADEb PUBLICA DA PARll.HYBA 

GentU Ferna,ndes, 
Thesourelro interino 

EXPEDIENTE DO DIRECTOR DO 
DIA 20: 

Officio '1.º 1203 - Ao dr. Secretari0 
do Int~rior e Segurança Publica. 
ccmmutlicando que em data dE hoje 
havendo termim'!dO o periodo de fe_ 
rias e1n que se achava gozando o 
gnarda ci\.ico addido a esta. Reparti
ç;:..o Mr..nuel BarbosJ. de Lucena. a
DrC3entou-se o me.smo a esta dire:to_ 
fja par-,~ rea..c::sumir as suas tuncçóes. 

Idem n ° V~J 1 - Ao dr. Secreta no 
d.::. Fazenda Estadual no mesmo sen-
tido. · 

Idem n.0 1205 - Ao sr. prefeito 
municip..1.l desta capital. remettendo. 
p:t ra os drvidos fins a petiçao de mr 
nreso rniseravel recolhido a este es
"tabr11eciment,o · penitenciar!o. em a 
quJ.l solicita lhe seja de.d~ certidão de 
serviços prestados áquella edilidade. 
no período de 13.9:1935 ,1, 21.1936. 

Idem n.0 120G - Ao dr. juiz de di_ 
reHo da 2. n vara da comarca desta 
capit:11 re:nettendo para f!ns_ d~ di
reito u:na petição do preso md1gen
te JÕsé Cavalcanti de Oliveira em a 
qual requer lhe ~ejJ, coPceclidà. uma 
ordem de "habeàs-corpus". 

Idem n.0 1027 Ao sr. Interventor 
Federal 1Jor intcrmectio da secretaria 
do Int.:,.:.or e Seguro~"!Ça Publica so_ 
br~ .olssnmptos admin~strativos. · 

Idem n .º 1208 - Ao dr. Secretario 
do Interior e S2gurança Publica so
lic!tando encaminhar ao sr. Inte1=ven
tor Fed('ral o officio n. 1207 de hoje 
datada. · 

Movhr.ent-0 '°eral de bontem: 

Exis'jam :;;54 reclusos fugiram dos 
serviç~ \•xternos 2. forà.m recolhido.:; 
4 ficaram existindo 256 sendo 1 não 
at1·-:çoã.do por cst.a Cü.deia. por ser 
aliment~do á~ sua>; custas. 

Fo::-a::n hcj€" di.stribuidas 383 ra._ 
ções: 13· :10<, C.eLt'nto,; que se encon_ 
tram em dida na enfermaria 2~2 aos 
demais pre:::O.\ 17 aos emPreg,1.ctos. 
inclusive aos dois guarda:, clvicos 
conctant~s d2..s partes cl.iarias ante
riores ';'5 aos pre5os communitas in
c1u.~i1·C 25 20s .soldados que fazem a 
vigibncia a.c:.3 me.!:mo~ na Fazenda 
São R? 0Jtarl e 36 aos soldados que 
ccnduzPn os pl'':SO> ao.s sen·iços ex
terno d,.. capit.:.1. 

Petições de: 
JuU3. cavalcanti Gouveia. reque

rendo licença para construir um quar _ 
to e oito metros de muro interno no 
predio n. :.:::03 á rua sarito Elias: -
Como requer · 

Cel. Antanio Mendes Ribeiro re
querendo para o seu predio recente
mente construido á rua Barão do 
Triumpho os favOres da lei n. 56 
- Indeferido em face do parecer. 

Cel. Antonio Mendes Ribeiro. re
querendo para o seu predio recente -
mente construido á rua. Maciel Pi. 
nheiro os f l voreS da lei n. 56 . -
Indeferido em face do parecer. 

Cel. An.tonio Mendes Ribeiro re
querendo para o seu predlo recente
mente construido á avenida General 
O.sorio os favores da. lei n. 56. - ln_ 
deferdo em face do parecer. 

Antonio José Bezerra requerendo 
licença para o seu establllo em Cruz 
das Armas. - Como requer. 

Leonel Gomes Chacon requerencto 
lieenc:1, para o seu estabulo á averú
da Cruz das Armas - Como pede. 

Maria Bemadette Gouveia Pedrosa 
requerendo Hcença para reformar o 
piso da casa n. 262. á rua Maciel Pi 
nheiro. - Deferido. 

Celso Feitos-a requerPndo 15 dias 
de ferias regulamentares. - Comr 

menda-se no sr. almoxarife pagador 
que os recolhimentos de rr:ndas ac.s 
cofres do Thesourc tl0 Est;.:.do. quf'' 
da Secção desta capi~a.l de Campin-i 
Grande e dern::i.is µo~;to·3 do interior 
devem ser feitos dornYante até o dià 
5 de cad:', mês. 

(As.) Tenente João de Sousa e SH
va inspector geral. 

Confere com o "rtgtnsi: F. Ff".n-eira 
de OlivPira .c:.ub-tnspt1ctor 

EDITA~S 
nIINlSTERIO DA GUER"'"tA - 7.ª 

6G - Jcsé Ferreira de Sant' Anna.

1 

zo de 60 dias e por elle chamo, cito 
67 - José Mr:.rinho Falcão. e hei por cit.acto ao dito ctevedor Ole 
68 - João SLvedno dos Af!jOs. gario Jus5'elino_ par11 na primeirã 
69 - Manoel Carneiro de San_ das audiencias ordinarias deste JUizo 

t"A1ma. 

1 

..... 1e se realizam ás sexta feiras ás 13 
70 - Adeladio José de Macêdo. horas no Paço Municipal dettà villa, 
71 - P.nanias de Al!lleida de An_ quando dia util e não o setd~ no dia 

d~·ri de. \ anterior seguinte á citação vir vêr, 
72 - Abdias Lu'z de França. como acimo:i. ficou decl~•ado SP ~on_ 
73 - Miguel. filho de Elias Jorge . verter em -penhora J sequestro feito e 

Mêtri. 1 se lhe assignar o prazo da lei para a_ 
74. - SL v, ri:'io Veris.<:ci!f1o da Silva. legar os em. bargos que tiver pena. de 
75 - Adalb". to da. Silva. Brandão. revelia e para todos ns ·'enno.-. da t·Xe-
7,e: - O:..:auuo Jo~é d~ Silva. cução :üé fmal sentença. E para c~ns 
77 - Pedro de Figuetrédo Lima. 1 tar. mandei passar o preseate edita~ 
7a - Lt:i.,., Lopes de Albuquerque. que será affix1.do no lugai- do costu_ 

:;-~1-ti1Pt1lt!TA~E - it}~n8~: DIRECTORIA DE VMÇAO E 0-
MENTO _ Ju:nta 4c AHc;t'l--nrní.o BR.AS PUBLICAS - Edjta.l n.0 4 -
Militar de Jcão Pcssôa. _ o bachs.rrl Ch ~-m:.:-. co!1correm.cs a0 fornecime.ito 
Os.w...Jdo TTi(!tleiro prefeito m'tnici.. gge:e:i!~~z: l~iate}lal. conforn~e condi
:~nto P~~\1!!:te da Junta de Alista_ .. Parn, o Dc1~osito de Obras PublL 

me e publicado por três ve:t. ~s no jor _ 
nal official do Estado "A União", 
não sendQ em jornal local por nf.o 
existir. Dado e passado nesta villa de 
Serraria a::s 10 cl.!as de dezembro de 
1937. Eu Severino Cavalcanti escri_ 
vão. dactylographei e subscrevo. 
(Ass.) Amaro Bezerra de Albuquer
que. Es~á conforme com, o origin~l - a 
que me re,porto e dou fe. O escnvao 
Severino f'avakante. 

Faz sciente a todos os oorteactcs cas íEscri.p~u1io). 
da 2.ª chamada, nascidos 005 ai'lnos 1 Gv.bin _ ;.:: '·L.ardex '', modelo D -
de 1915 e 1916, convocados abaixo !OG9. ~c.:u: ~ do com 540 porta-fichas. 
declarados. que deverão se apresen_ Os propcneate..,;; deverão fazer no 

~~r a~ª oséft!. ia d~u~;~~~r:l~~ixr:~. ~::i 7d~~f1~~;g ~ºe· ~st~:ºso~~a ocª~)!~ .. LUNETA,, DF. GRANDE ALCANCE 
a fim de serem encarninh~dos ao prov~vel elo 'to:::necimento. que servirá A' venda - Sento Elias 180 
posto d,. concentração no 22.0 B. C. para garantia do co_ntracto, no caso 

Prefeitura 1',iunlcipal ::-éde da Jun- da proposta ser acce1ta. SIGIIAL DE PERIGO ! ta de Alistamentri Millt:,r em 29 de As propostas deverão ser escriptas 
requer. no\·embro de 1937. - Manoel Torres a tinta ou d;;.ctylogr•phadas e assigna.-

Maria José dos Santos. requerel' 
1 

Filho secretario d" Junta. das de modo legivel, sem rasuras, e- Dores agudas no f1gado com irra-
do licença para construir UII:a cas_a Visto: - Oswaldo Trigueiro pre mendas ou borrões, em duas vias diação para O hombro, a~ta de tem. 
de taipa e tf.lha. á rua Martim Lei_ sidente. · - sendo uma devidamente .:ellada., (sel per::itura. calafrios. vom1tos biliosos 
tão .. - Defertdo. . 1 - Abnem Soares de 'M'.oraes. lo estadual de ?.3000 e de Educação e são symptomas typico3 de coli~a ~e-

~t~-;;;;7~~gri~it~r;irt~~c~~ ! = f:JE~Jr 1fa?;Jt:~~t~sdº !~º~~~)_/r'ºocr~nºi~!~Êsº·pdr:::;ãºemm;;:::·
1

s
0 

r:.;;;~teque urge combater irnmedia_ 

Deferido. 5 - Antonio, t:lho de José Mar_ . . t d t . s ,,.hseorntdile1vdeo toesmtesar qsuyamntoptoamante'·s ';,_ a~t 
Joaquim Belmiro de Oliveira. r ~. ques dn Silva. pr~.Z.J P:ljilil a en rega os ma enae 

querendo licença para substitUir a. 6 _ João Be.pti.c;ta. fffe1-=cid~ quyna. o remedio 9ue regula as fun_c-
coberta de sua casa de palh&. por te_ 7 _ Marct0kêo de Oliveira. Em separado d3.5 propostas. os con ções hepaticas mais efflcazmente. Nao 
lhas á rua Frel Martinho . .:__ como 8 _ José Martins da Silva. correntes deverão apresentar recibos contendo quinino nem calornelanO!:., 
requ·er. g _ Jorge Soares dsi SUva. de h.tver p1 gos os lmpo·:to.s federal Pariquyna é inteinmente atoxica e 

severino de Albuquerque Lucena 10 _ Aloy:::ir; E•:amr~lista dos Rf:"is e~tadual. municipal. ,Pem como da sua acção sobre o fígado é de effeito 
requerendo licença para fazer repuo~ 11 - severino Faustino da Silva. ca·.1çC:o d~ Que trata te Edital. rapidissimo, tanto r.os casos de coli_ 
no tecto da caea n . 577 á rua Josl: 12 - José Alves A"" propm:,tas deverão ser entregues ca como nos de congestão angicoli-
Peregiino. _ Deferido. · J3 - Samuel Looºs. neste Serviço_ que funcciona no Pala t inflammações ou ictericla.s. Pa-

Carmello J.i.Uffo requerendo ucen- 14 - A!"thur, filho de João Augus_ cio das Secrelarias <salão à1. D1recw 1iquyna foi formula.do com plant.3.s 

ça para alterar a construcção da ca- 15 - ~o~e~s~ªcarvalho NE'ves ~~a 1~2 h~;:i~oe d?a,br2'lsd:~~~~~:~, v~:: i:bi~lo~~rbg;!1ª~~~1f1:u~l~ob r~~~~:: 
sa. de propriedade do sr· Manuel Pl- 16 - Wilson. filho de Francisco dcuro. em em.reloppes devidamente fe de elLxir, encontrando-se á venda 
na. á avenida Minas Geares. - Co l\llodcsto Filho chados. também cm pílulas em qualquer 
m~J:1f~!r. Benincasa Passos reque- 17 - Mario filh~. rle Vicente Iclpo. O.:; proponente.:; obrlgar...se-ão ator pharmacia. 

rendo licença para alterar â divisé.o ii = i~~::i~ 1fi~oto 2! ~:1~~~0~ ;~~~-P~~~~~\;~o cºas~º~~~o~~c~infa ~esi; I ,::=============',\ 
interna e fazer repiros externos nc Duarte Lima. proposta assignando contro.cto na SERVIÇO MECHANICO 
~e~~fe~Íd~~l . á rua Arthur Achillec. 20 - José André Rodrigues. P ro::;uradorin. c:.'.l F ~zendo. . com o pr~ 

Francisca Ferreira. de Senna re- 21 - ~~·~j~n~i;;~~Ó de José Ar__ ~~d~ª:ir:;-gni6rr~~1c1!~s, após soluccio 
Normando 1:-agueiras, 4.º escriptu- querendo licença para cobrir a· sua 22 - Geny, filho de Antonio Fer... /.,. caução d::o que trata este Edital 

ra~f;to: Duru·.iJ de Albuquerque, di_ ~a::m~e áp:~~~idea J!~~na;{{i~~s g~f ?, reir~ Machado. reverterá a favor do Est1do. no caso 

JOAO PAULINO NET'.l'O exe
cuta c.tm perfeição serviços me· 
chanico,; em machinas de ~cre
ver, costura,. motorcycleta, bi
cycleta e victro1as, etc., etc., 
com pintura a. duco e nickelagem. 

r··.to: !ntetln'·. - Deferido. . 2'3 - Jose ~abino da Cunha. de rescisão de contrarto sem causo 
·~·- u 4 - Severino Baptista d~ Silva. justificada e fundamentada. 

INS~,-ECTOR!A DE H. DAS HABL re~~·i!ic~~~a ng~: 1::Zcrst!.!~ar~~qt~: 25 - Ab:lardo L~ite da s.ilva. Fica r2~Prvado ao Estado o direito 
ca:;a n. 464 á rua do Sol. _ Defc_ ~~ = if:r~o J:~t

1
~rod~e S~~~8. de. :'.innular a ~tesente, ~;h.~mando 1 

TAÇOC'S E rOLICIA SANITARIA rirlo. · 28 _ José filho de José Janu r· no,.:a ccncoru·n~.a ou de.x,._r de ef-
G-me·s. . ª 10

1 fectur.r. a compr:1 do 1na1..cnal cons. -
EXPED:'::NTE DO INSPECTOR D0 Francisco Cor1·eia requerendo !i- 29 - Maria Silvino de Lima. tante do mesmo. 

DO n·: A 17: 1 ~=~~: ~ª~!1h;~ns\r.:;!r c~~a ~~a p.~~ 30 - Manc~l Pereira dos Santos. Serqço de compras da Director11 
Intimaçi:ie.:;· l~nas. - Sim. em face do parecer. 31 - Emygdio. fil~o de NianOf'l clf> Via~~o e Obra.5 Public·s em Joã0 

Multa. Cardo::o da S!lt·a. Pt::s!ôa 17 cl.e Dr:zembro df:' ·1937_ 
Ao r Nicola Consentino. para no A-; ~~efeitura multou .º sr Carl~,:; 32 - Luiz Jo:~é de Morae?. Gor~onio da Nobrega Fjlho encãi--

p.ra:.:.u dr.15 ciL:s con. .. -,truir fossa. con1 <:"._u1maraes por ter _depositado mc:t .. ~~ = i,~t J~n~o~I1;,.0hve1ra. regado. 
~vpll3o •:o prEdto 337 da avenidl. nal na praça Alv~to Ma.c~ado. ai_í_ 35 - José Carvalho de Albuquer -

PREÇOS DE P ltOPAGANDA 

Praça D. Adaucto. Séde cio 
instituto S. J osé 

CHEGOU A OCCASIAO! 
Quer comprar barato. aproveite o 

vrml ... Q\JPi-na, da. ('ASA AZUL por 
to-.lo este mês. 

Vu? Crt•z · f1cultando o transito pubhco ~ nr.o que. - TERi\!O DE SERRARIA _ FDL 
Â r~. ·cl Aurora Lemos. para nr, attender a.s intimações para retiral.r, 36 _ Aloysio Lopes .Bezerra. 1 T_\L <.!e citação df" de,·efor ausente 1,--------------; 

pr"';:_; àt 30 din.s construir fossa. com 37 - Antonio Dias Pmto. 1 p~!o praz<J d~ 60 dias - O dr. Ama 
0 ~·pluo no predio n . 49 sito á rua COMM.ANDO OA POLICIA MILITAR 38 _ Orlo.ndo Vianna. r<? .Be:crra de Allmquerqw:- fuiz mu_ 
c!u Rede:np"·Z.o. · DO ESTADO DA PARAHYBA DO 39 _ Severino de Araujo Mello. mc;:nal do termo de Ser.·:nh. da co 

BOLOS ARTISTICOS 
Ao ::;r. Gabriel de Sousa. para no NORTE 40 - Durwal Freire de Vasconc-.:-L rn:arc:1 1e Bananeiras do Ec:;tado da 

pra:o de 30 cliJ.s construir fossa com los. Parahvba. cm virtude da. lei de. A' Praça D. Adaucto n.º 23, 
.. · :ão 110 prcdio n. 277. sHo á' ave_ Quartel em João Pessôa 20 de d~- 41 - Pedro Pinto da Silva I<'aco saber a todos qu,rint,o.e: o pre pessôa dipJomada no Curso Do-

111·. i Floriano Peixoto. desta capital. ze~~~~çiep!~!7 ~ dia 21 e t~rça-feira). 42 - tfi~~n~i!c~rf~ur Ai}l~e~~i.veira. ~~n~Ta;~!f;"/md611cià;fi;c9n~~·j~i/W:~rP';; ;;~:o d:en:;er~:!!:a..:1:to te,: 

r:g:;1;.DffNTE DO INSPEC.i'OR DO de~~!. á Polida Militar. tenente Ga_ !~ = 'j..~,1~~li!v;l~~;;};i~~~~ade. â~~~~r:i'l+::~:;s,a iu:i,x:1:r:~~- ~gr =;~
0
;,oi:;:;:~:esbô~°;. ':,';~~t~ 

I..timaçt,o: 

. i.o s;.·. At1 ')tio Vianna para no 
pnt. o df' 30 d:~ construir fosa.s com 
LrpL·r, !Io JT· .. .Cio n 19 sito á rua 
da R °'.'.':'.np:;.:.o. ct_~,ta ca·pital. 

Pela L'! >crto.-:a de Hygiene e Po-
1 •ci1 S nit"r~a rias TI:1l:-1tnçQes foi la 
vn.dr., · 'J -O clt"' infre.(·ção contra o sr. 
cl! F.ph\-;'.:n:o CarnPiro da Cunha 
pt>lo f .<.:t'J de não haver cumprido a 

ttm21·.-o n. 177 de 18 de outubro do 
<: ·nente .,nno. • 

JJêºn:1e~n!nd~~mição. l.º sargentc.. : = ~~~u~ª~!º~a~~a!~ui~~ San .... ~~.~ s~~~r~~/ ~~~uX°vr~~ 1ot ,~;~!ri~ baixo relevo, pare. casamentos, 
Adjuncto ao official de dia. 3.º tos. da perante c:;te Juizo uma acc;ão exe_ bn.otisados, etc., a- preços rMoa,.. 

5argento Ramiro 47 - José Maria d(" Pah-·a C'Uti .. :1 cambial contra Olegarin JUS<:('- veis . 
Dia á EstJçã-0 de Radio 3.º sar- 48 - Durwal BApt.ist::i. d~ Araujo. 1lno e ~•t~ mn 1~':!r re.sid('nt.es nesta vil_"--------------' 

ge!1.to Ayrton. · 49 - João Baptista dos Santos. la: e como dito de1:edor não fos.sE- en_ 1 · 

Guarda do Quartel 3. o 50 - Hilson Gomº.s Carneiro. ccr.tr?do p.:!'; ser citado por ('c::tnr 
Guilhermina. · sargent:.. 51 - José Lyra de Medt'1ros. f'ln 1U?''1f não s:i.bido e jgnorado foi 

Gu~rda da Cadeia 3. 0 sargent'l ~~ = ~%J~llbe~~~~ ;1i111;uva. ;;~~ãose~~~~~r~~,/º~~ ;r~idi~~~fa e~r~~~ 
Severino Bernardo 54 - Lui?. Antor,io cta Soll"'::t. nari!l hoje realtzad3, tcado a exe_ 

Db á secretaria do C G. cabo 55 _ :Mario P. Costa Bs.rretto. quente pelo :'li m'?.:it,'.l procurii"lor e 
Orris. 56 - Rubens Fnreira rlcs Santo~ 1 advogacl::, rt'Ql:erido ficas.<,e sobresta-
FP~1!ir:º t~lephone. soldado Severino ~J = !!.r~go J2/~f;: ~:g~~~.· ! ti~P~tliP~(f!~;~. d;11:c~:~ll;;;Uq~:~~ 

Boletim numero 276 59 _ Agricio Torres bem por edital do mencir:macto dPve_ 
60 - José de Lima Vinagre / ctor na forma de :irt. 110 n.0 I do Coei. 

<JU.) Dc.:mlro Pereira de Andra· 61 - Antonio Luiz de Almeida. do Proc. e Civ. e Com. do Estado. p::t_ 

CASAS EM TAMBAU' 

de coronel commandante geral. 62 - Orlando Jayme de Oliveira. 1 ra ver se conv"rter em penhora o mes_ 

"LUNETA" DE GRANDE ALr.\NCE lh~.:!er;ale:.~. lriafo~gi:~~~~: ~! = i~~~1Ireri!1j!n~e d~ª~í~a. :~z~~1~:\~º Pe1ipg~se d~aiJ~fr~~d~a~ 
A T"Crufa -· Si.aoto F.1Ja1. 180 dante interino. 65 - Waldemar ?€-reira dR Silva o prc!5ent e::dit.11 de c1tnçfi.o pelo pra-

Alugam-se pela tempora
da, 2 casas de telhas, m ... 
saicadas, com luz e cacim
ba, situadas á praça Ribei. 
ro de Barros ns. 105 e 187, 

A tratar na GRIZA 



A UNIÃO - Terça-feira , 21 de dezembro de 1937 

TfiiAIOR ui COBZRTA·~ 
PARA A MULHER 

~ 1] : Í til : i ~\1 
• (O .aEGULADOR VIEIRA) 
A m'ilhcr n:'10 soffrcrá dôres 

Allivia as colicas uterinas em duas horas 
Emprega-se com vantagem para com

bater as Flõrcs Brancas, Colicas U~r1n8.3 
Men.~truaesj após o parto, Hemorrbag1as e 
D~res nos ova rios. 

r; pcà ~roso calmante e r~gulador por 
e,:;c.:.l~n~ia. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CUiiE' 

V1l!a do Cui;;é 14 de julho de 1937 
Exmo. sr_ dr: Argemiro de .. Jguci

rêdo d. d. Interventor Federal do 
Estado. 

Tenho a honra de pas.;;nr ás mãos 
de v. cxcia. o relatcrio que nesta da
ta foi _approvado por un_anirrüdaàe da 
camara Municipal hoJe insta lia da 
parn que v. excia. fique inteirt'cdO dos 
~ctos de minha administraçb.Q e de
nois seja publicJ-do no orgam official 
do E.stad.o a .. A União". 

SITl'A('.\0 FINANCEIRA 

A co!m.:çar do dia 25 de janel.ro p. 
p. nté 30 ·de junho do corr~r.tc ann, 
a arrecadação foi de 3,) · U7S70D. a 
de:-;p~sa !oi de 28:272$700. em caixa 
na Thescunria 1:365$000. que vae 
assim dL$Criminada: 

PREFEITURA 

Representação ao prefeito 
FLUX'.)-SEDATINA. pela nu, com

p,.ovada e:fficacla é receitada por mais de 
i(' pno medices 

PI UXO - SEDATINA •ncontr& ~• em 
toda. a parte. 

1 

2:0CO~OOO; orclenac',o ao secret~rio. 
1 :OOC·?OOO; ordenado ao po:i:teiro-con .. 
rinuo t:::5$000; material de ·•{pedin1-

1 

te t'eleg;·ammno: e coITeio. 128$200. íl Tétal 13 :253,200. 

FISOAL!ZAÇAO 

Ordenados aos fiscae.5 da villa. 
Barra de S"!nta. Rosa NOVk! Florec.:
ta Jacú e r.ralhada da C::-uz. 
940$000. 

OBRAS PUBLICAS 

Ordenados aos zei.adores dc1. arbon 

CUE 
O SANGUE E A VIDA. PURGUE O SANGUE DE 

PREFERENOIA AO ESTOMAGO. 

Inorrensivo âs crianças . Agradavel como llcõr. 

RHEUMA TISMO ! ACIDO URICO 

SYPHIL!S ! 
~.Ã{) FAÇA [SSO ~ 

1 CRAVOS 

ESPINHAS 

ULCERAS 

FURUNCULOS 
Tomem o unice depurativo consagrado 

pda classe medica o melhor elemento para 
com~., ~~r a syphiL::; pPla. via g~strtca e as 

ITO) 14:4~\ E J 9, 
ctoenç,,s do sangw M:J1hões de p-?ssóas curadas Venda annual 2 m.1-
lhõcs de vidros em toda. a America do Sul. 

!JIBLIOGRi\QHJA 
EDTJOAÇAO PHYSICA 

Collecção de perfumarias 

ORGAMDY DE BAZIN 
,a.cão da villa Barra. de S.nta Rosa, ;i:ais um exccllente nu!"ero da optima Um perfume inesquecível 

usPORT" E "FELIPPl:A'' ~MP TOU I Sr.."".1 O! do ... Felippfa'' .. \ linlu do 420SOOO; repar·os que se fi.<;eram pre_ publ1caçao 
MAIS UMA VEZ S1;01t , rc,- .r:1, apcJera-se '"'º couro ci-:os no cerco da Serra. 18$000; re-

" ~z l go psngosa inves~.:d:.1 á 1~::irra. paros no olho d3gua de Cuité e por- Já está em circulnçlo. mais um nu_ 
Agua de Colorda. - Extra.etc, -
Loção - Pó de Arroz - Oleo e 

Brilhantina_ Para deCL'-ão do 2. 0 lugar da tabella de Gato. · teira do tn::ve.são. 12SOOO; atE.'rro na m€ro cie "EDUCAÇAC PHYSICA", a 
A' VENDA EM TODO O BRASIL do cílmpconato, jogaram dcmiúgo os O lo~o ~stá I!l.'.ÜS equilib:·:..du ags,rn .. trave~a central da villa_ 2v.,.,J:.i0; rC'_ 'JDtima re\ista tecl:'nica de esportes 

forte::: conjuncto~ <.:o "3;1ort" e do C ,'a::i~c:1d:11·es ~stão com Y0:1L.:i.c.;·:· u:.. pares inadiaveis no açude elo Estado cÜj 1 leitm·a tanto i:itere~e desperte.. 
'·Feliµpéa,. D?c:a 11 imco:ta!lcia dei _ r.cer. Numa inve~::t•cla p · igo~:., <la em Barra de SJnta Rosa 26JS000. o nli.mcro 12 de "EDUCAÇAO P_HY_ VIDA ESCOLAR 
encontre. grande foi a n··sistencia qu~ 1·;·'''? do · Spr · ~ ·•. Gcr:z.:g_a dá vL,!cn_ · Total 1 :826e5oO. · SICA'' a'ravés de su1., 112 pagmas. 
comparzceu ao carr~pc t~ -.~ro •· 11 g :11_" z qu.-..i:_uu , . ~ rn .n_ t:"m eXcc11:nt.? materi&. ensinamen~os (Conclusão da 

2
_. p,r , 

o "Soprt'' _ appareceu nesse encon_ ~':.!'D!. a c;,·1cda a.o _Jost? e,_ 
1
G·.:1.-~ .. p~la THESOuR-ARIA e amplo noticia rio 1bran-:-;en6:c. os pnn_ :"t.Iarh do Soccorro D.as _ Portu-

tro, como o favorito, viste com() o seu l.f,C, ira vez, Alyr1·) t.Jra ui.. n;i,...., O ci.p.=tes acrntccunen 0- mundmes n') ,·:.és 70 ,:-,rancês 67 Inr;lé,. 55. Histo 
ccnjuncto é inegavelmente un1 dos ;uiz mar~:i O penalty. Percentagens de 15 e- 20' r aos pr0. clominic d--·- e::.cor:.c. I'"."' ... Te muitcs -ia da Ci•:ilização 50. Geogr

2
phia 42 

mnis adestrados da. no:sa Cidacie. _ r> <ida .ª pPnalidade. p:r L(:o curadores do munic1!-l:o. -L-!1)3':l')'::; ºr~.\~~-I-C.n.::-:~-~.1
5

cS_..
0 

.... ~::;~Le-:;":~t%~tº~~ z,:hemr-.tica 51, Sciencias 75_ Dese-
0 "Felipué1" porem cem um ''tea:n'' "--" :-.t prntic.1 espec~aculo.:,~ d-, I'~f~1· ordenac\n ao thesoureiro 500 >000. -r·o- .1.• .L - ,, - - iho 77. Media geral 62 

multo treriado, e, corltando com OP- .. -n_ds111;, yara "c::;rner", o qual nJ.J tal 4:S93S100. . Educac;êo Plw:ica d· CrLnça". por J. D,(yr'.am C-meiro da Cunha - Por-
tin:os elementos, oppoz mas uma y-zz sur~~u e ... e1t?, ... ., . ~'::I 3. Stri11m'.."!rs.· .. '\ F'.<:tiH.u;:a Greg-3.". uguês 51 Francês 6:J Inglês 53 Hls -
uma g7ande b-3.rreira no "Spcrt" não "':~ clua~ lmhas ~;c.1Jal?.~m:;º-=> .ª· .. :.· EST&.~DAS DE RODAGEM "As Vic'.cr;'"s G:-er~s em :Mar3.thona" oria da ·c~vilização 42 Geogiaphia 
consenlindo qu.e este foz.se o venredor q,~\iet! ~:1.~r~:o~~~- SpGri.. ., o euL... r.or A:ii:"ric::: R. Ne~tc ,, ,\ppollo, Ex- 3 Mathem..:.tica 55, scienc1as 67 De_ 
da pu~na. . . . . H1 um optimo c~ntro d? Feà~-1n1~.o Ligei:·os rep.'.!ros na es~rid~. carrú r,TestãJ d~ Belleza•· '·Fortaleça o Ab_ en..l"10 64. Media geral 57. 

- A:. 16 h_ora.s_ o Ju112 Luiz S'!)Ine.111 Ei.. hoi·, c::;bre Alyrio, o2~sa p: r M iril çavel de Cuité a Jacú. 535:,.JOO. ~0~1e1~·inl~~~::.~~~~- ~~seb~;'s ~~ºI\~ M. âas Victoria<; Reis - Português 
chnma _cs dois cantenc.:ores, que após O r:, \.dhr·rnar que -perdem 0 .. fi~,1._. M ., i1 Franc~s 82 Inglês 85 Histeria da. 
a e.-ccllia do "tOS-3" se almh:.:.r-~m as- ... ~ rt;.1nidn.de de augmerü". a (1i_~3._ CEl\UTER!OS ~~~:ês~~Ad~E~:~iitg:~ U~;'>das :ios ~rnhzação 72.· Gcographia 85,~ Ma-
.sun; g;,;,,,. Aos zel.,dores dos cemiterios <l I Quadro3 da Cesta do Pacifico", por J. L: froiat1c~ 81. Scienc1as 79. De;::enh0 

"SPORT": - Richard - Qui('ã.o - e.' •l!io cs:ap.a, atira "in 60:,I ·' 1r.A.s v.lla B3rra ds Santa Ro:.:n e Malha_ M. Barry . .,
0 

e~·_ N.':srnith. :inven~r , C.:.. Media geral 76. 
l'l:1iguel - Catha.:ino - Léo - Gama 1 bo:,la pJss.1. por cima da trave. Bi- da da Cruz. 161:;,UOO. ,..;

0 
B':sketball" "Modo.d" º.fficiar em I R!'lque! de Mencto;1ça Furta~o -

Ad:'?:e,;;:~i1~1~0 Llla~.::nz.·ga - Murillo - 1,1ara. recch:... o couro de Er2;-alU~. eE., INSTRUCÇã.O BarkeLbJll" "Ô At:qn~ per m"io do ?ortu~ues 84 __ !r~n~es 68. Ingles 71. 
capa, entro na. área, voe ·•.c:,hor)ta~···. uivo·, :1:1_plo", ,, O q:1ec é •• o Jindo" i,, A I Hª6~Lo;11"atdhaemOa1vt11chaz1çaG2º. 97Sc. ,·ºenºcº,.grasaph813a. '·FELIPPÉA'': - G3.to - AScendino m9.s Miguel pratica extr::irJrd.11: ri..i. .. N t·- .. J º .1. .. 

- Aly:-io - Zclequinhn - Everaldo .:.ce,esn Contribuição ao Esta~~ ~"' lOfl; S?- ~~tr~_çao da a '<::.,e yor oim D':'senho 45. Medla geral 74. 
- Sabino - Coêlf'_o - Eertho - Apo_ Q.:; do "Sport" vtlo A fr~::.te. G'::n- bre a rcn_da ~o mu_mc1p10_. e~cepl, 1-..;0T~ci°oS quô <::e intcr~-;s~:rn peloc; es.. Ruth de Mirar.da Buru;y - Portu 
;onio - Mario e Biquara ?r, i rec~bendo a bola ele Lé!o D:1tsa . r~n~a pa_tnm_omal e mdustui e r,ro- pr:,rtes deve~ lêr "EDÚCAÇAO PHY- r 9:J Fr~I:c~ ... _ Ing:lês 97 ~ 

A's 16 e 10, Murillo movimenta o -::.. Pedrinho. Este centra. !\.Ie.1rillJ rn_ Íl..'.;Sao. 2.64.3~600. S!C,'...'' revista t:cim'.cl c1'.' e.:mortes. tor~a da. C1v1l~za.çao 79. ~ecg_raphia 
couro_ p:i.s~ando_o á Gonzaga, que en- ~- c1. ')ola. para Lila e m<L.3 u~11:1 vez T ~ , l ,~utlicada peb Companhia Bra~il Edi. t')J . Mathemltica 100. Sc1e:ic1as 95 
irega á Léo. Este "chotr," para adi- o "Spo.t" perde occa.sião dl! aucm,n- SUBVENÇOES . f.. d r.., d Ja,.,,eiro" Desenho 76 Media geral 91 
rt,raitae, Apl~J,.roin. phrºa't1·ccca.natTop~~e1·lr,aª";.ef~esan~ ~.:~. ªE•~eo~1a\~~enp1.as~a b~a B~q;:~r~~ 1~~; A profe:::ora d~ esccla Vicent.na de • o a, o .. o e - / Therése Mane Jubcrt - Português 

,, u, ,. , N. S. das Merces 175$000. l\. MAFIA DOS BANQUEIROS DE 

1

47 Francês 50 Inglês 46 Hi.stOna da 
Ataca o uFelippéa". M:ario com a b:ila. 1 escapa. , ... ~ - CASINOS. Civ.lização 33. Goograph1a 47. Ma. 
passa á Bertho. este empurra para I A bola vem morrer em _ 1ren~c 

1-!i. • DESY~SAS DIVET:.S .\.S thematica 64 Sciencias 51 Desenho 
Coêlho, que centra. e Apolonio emenda mé~a de Richard. O arqu,•: .·o n bro Aluguei::; cteleg:i.:ia sub-delPgnc1?.. Ruy BarbJsa d~se "De todas as 

75 
Medla gel'al 52 · 

in_goal mais Richard pega. Bela no 1 ~e de5:a.stradamer.te d_a ba.:-L' - _rr•:;cu_ depo.::ito de m;;c:id2.3_ qt.ar ·1 rte po_ dcsgrr:.c~ q.ue pen~t1.'am no homem Valdecy SoJres Barbosa _ Portu
centrõ, Zclequinha adianta para Coê- rrndo alc:m:ar o ,bala~ Aty_uL. !:º- iicia e cade a publ:c:.i. GGO~JOO; mobl- r~ela ~lgibeira e a.i:ruinam 9 caracter guês 17 Francês •4. Inglês 96. His!:-0-
lho. m".is Gama. de5mancha o ataq~e •.éi.1. r,u,.t ~ aJt-_ c.au~c)/i_ e~ º?:·-i. \_!;;! Hario 3 duli"s de cadfr[>:-:, l:UUUt'OOQ, 1:ela fcrtuna. a mate; gr~ve ~· sem du_ ria 91. · Gecgraphia 91. ~t_h_emat1~a 
mandando a bob para frea·e. Ivt:ur1I_ :nt,:and_o l~ntamente • 1ª uana. do 1 e.2t!'ado 80SOCO; 5 mesas 2\0.,0J!:', v!.da nenhum1, ~a. o Jogo . GIJ, Sciencias 87 Desenho 91. Media 
lo ci.rib:a Evera!do e pa.·":a a Adhemar 1 :::n~-:-1, , nc:q pbstvnte o e<,fm.,:v de 1 p:.iltrcnà 60SOOO 1 banca 5CS.OOO; o jcgo é o maior de todos os males. !geral 81 
qÜe envia p::ra a esquerd::-.. Lila e-capa. M:.~, !el e Quidao. E :tava conqm:.tado 1 archvo 280$00. Total 2:340:.:000. E>:- D-::strce 11.res, felícidz.de e leva o ho-1 zcrild~ Dias_ Português 59. Fran-
e centra. Adhemar entra e ap~rtado . a.ss~m . 0 pediente da cad~ia public;-._ q•1ar~cl mem á de·::graça. Contra elle, . deve cê.s 41 I nglês 49 Historia da Civill-
;i1e011x1·.ª·dapdaeiade~;iszha0g0at:r~t1c1,.ssnaa iámpLeoso-1 2:· •·GOAL'' DO "FELIFPf:A" de p::,1:cia. delegacia e sub-delE:gP._'.:'Hl. ser feita·~ maL tenaz e a mais ln- ZJ.cão-~1. Geograj:,hia 38. Mathemati-
::: ... "' 214$300; comnras de livros e pubhca_ ten.~a can1p1nha. . c& 48 Sciellcias 42 Desenho 52 . Me. 
que disfere violento tiro, porém o cou- . . . ções do orçamento 873$000, 1 ba,1::iE:_l Ac"'.ba _de sn pubhcad~ o ~.ais tre_ ctia geral 45 . · 
ro pa .. :;-a rc..~panclo a traYe. O ··Sport" e emp.:i.tJ.~~ a p_arh~a. ~~:inu? faita- ra nac1cn::i1 130$000 1 m5,taJlacro r.:,endo hb~·llo contra o Jogo, A MA-
domi.11~. Léo crtá seruro. s:,o decor- .

1 

vt._i;,1_;...~-~U- 3 m~~UL:-, 1~:1 ª 1° .,e~ !er- electnc1. 352$900, grat1f1cacfio ao e - FIA D8S BAr-:QUEIRO~ DE CASI_- Fraque7.a cerebral, dyspepsia nervosa., 
ridos 20 minutos de jcgo. A. pre~:-:-;~ 1

;; ·- .· ~ u,.f. "
1 

.. t5
1s

1~ ·., m~.s n~ na \.e .•. ) c11vão dzi p0Lc1a 6u~ 000, "'rat1Lcn-
1 

r,!?S · ao e 0 :::n9t::>r fr::r:icês Jean Po.ou ncurasthcnia. falta de memoria. e per
des alvi_n?bros é cada vt:z m:i,,...r.\..Ca- ~:-t\c/a ~~mo...,~?!fa.' q~:,, 

10 
C..l:'.l. J,l ç.ão ao offict'!l de iu.stçri 2CO!i•)v, E um h rc que most ... a. em todo o dl::. C.e appetite desa.ppare-cem çom 

0 
tharino r~~ebe e couro d::- QuidP.o e 1-· "'" r·\c _, ,.·H"inatos O 'ur en \Iagcn.s de a11tomC\'e15 a se1\"!eo IP1 \seu h.,n H o que é e Jogo o que é a d 
p~s.~a. ?. Leo. E.ste er.trcga_o á Adh_C- "'C~'a'"'C:·1~lrt d·l Jc-::ir:i·o -e,.;L<:.:~e l::.1.:.l~ toral 270SOOO -,;e fazc,ndo nec;e;:::ar..1 'ortx"Z.1 dos b"t1Pue1ros doe: casinos N E u Rusooo B I o L 
mar que por sua ...-ez en~ro:-g9. a Muni- t..d, - ' 

0 algurm:.s med!das .. litros" pC'h con cctnanc1::st'- cxplctadores dos mcau. 
lc ,que k'l~b,::,::- veloz d~1xa_para Gon_ "Spnrt" .. .. .. .. .. . .. 2 feccão d"'_, mesmas ~sooo matPr l I Je~:m P~ch com phrases estigma: 
z.,;ga. Alyno mtervem, mal..:i Gonzag~ "f'eli m, a" . . .. . . . . .. . . • 2 para a:fencao de pesoc; rn:;500; 1 qua-1t1zant"2::~ clcvcnda os mrsterlos do~ 
c~purra o ccuro para a dlre.itrt. Pi?~ 1 · 

1 
j dro com O iet!:·ato do Interventor d) l-escrup1110"'0s banqnc:ros e demons-

clnnho centra e Adhemar opt1mamen- ! Q,, ::!2 jog:..:Cores ::ictuaram com a I Estados e dos prefe1t.os n1umc1p:iec; tra c::i.b;:i.lrr..en!;e q'Je o Jogador leva O infallivel tonico do cer~bro 
te co!lGcndo ~011S<egue. com. possante I m::i.ior rli ... :_ipLl~a. Do ··Spnrt "._ tct~C., 3C0S000; objecto:::. diversos_ . com f~~: sempre cie:;·nntag2m. A' VENDA FM TODO o BRASIL 
tiro, as 16 e 30 o 1 ,,og:.ram. bem. _a c.:cç,pção de R.i.ch.irJ. ltura det?.rm .. :na1:-do. S5SGO~. ma.ter~ 1 "A MAFIA DOS BANQUEIROS DE 

1 

qu;: e·,. v2 muito r~:r·'.t:>. p:i!·a 2 (]1Jtl'·to5 mde'!a.save1s e giad1r-. CASINOS", que fccaliz., o que é 0 -- - . 

1.
0 

GOAL DO "SPORT" í\lugcl, Qt'idão e Léo. foram cs 203'0tl0 gasolina cleo e hocpod ,re,, Jogo r.o Brasil. é um livro de combat~. Ide bichos .. tão do agrado ~os petizes. 
, . . · mc'.hut,:, dl deiesa. Car:1a11no ê a c.:.:1r"'lic:,sâo tr:'."d.ica em::arrrgzic1a e.e :iue àeve .~er li~o por toàcs os bras1- , Em optlma apresentaçao •. compa-

Sr>lie o "Felippe"i." faz;:: 11do hge1r:~. G·'.:L· r,'gul. res. No ataq·_.:.!. merece- examina:- 0 estado sanit3.ric da. vill:i 1"irc,:;. E' um llno em que as verda- ! ravel 3-0S trabalh()S estrangeiros. e.c.-
excu:.sâ.o r:o c~mpo do ''Spor~··. Ber- ~-- m _c,..,~t -.-~ue ?:::.:lrinho e Go~1z1.;;a 162'J,'0; llmpesa e ass~io em B:nr [:~s são d:A1s e 'ntundentemente por srsc albun, não pod.eriam ter sido pu-
th_o entra e R1ch::irt:l <''.'!Tlinette 1:~can;-- ,1\-IurL,o, L.1~ e Adhem~r. o 11~~- . de S,:;da Ro';a 23$:)00; d~spt_~71 _- m~u. ~x e3c;:icior tão destemido quanto blicados em occasião mais propicia, 
te10 St.11 re~ultado. Volt.a o "?port' Lo "Ff':1pr,éa", Alyno !l~ o m:n:-r das ::irre~cntaclAS pelo fiscal da v;l. f".:9~1imel1t:1dc, que ccruegui':1 deyassar ctada. a grande falta de albuns infan~ 
a,, at.aquf'. PeCrmho centra. Adhemar 1~0:r.1:'m. A clP z ~ Gato, d '\'P u ··Fc., la csooo; faciura provemente ce i;odos cs :::egn:dos da orgo.mzaçao in_ tis ad~quados. 
rc::cebe o ~cnro e manda pare. a es-

1

1

· Iipréa ·• não. i;:,.:a1· ~marga1,.,.-.l,> Pg.10,-.-\ papel regua h\-ros em brn.-:1co. por- ternaci~:nal do jcgo 
q11erd:1.. L1la centra. A boll vem nrF t:~1. g:r;:inde d:~!·rcta. Evera1oo e Zc la cooos "" ·outros objectos ri5'3-801.i: "Padre Cicero" - 2.• edição 
pés _?e Gonzaea, que l:ilcsmo em Si- iE" mnna. bo11.. ih linha· :'·!.':"lo e :d;m· dê obj~ctos diversos· 143$000; ALBLNS !NF1'1NT7.S - Tex- Organização Argug - Rio. 
tuar;ao arertt1.d1, marca á:i 16 e 34 o 

I 

Br1 .10 J.ctrn.ram de munc. 1 ·t sebura idem id,_-:1 lfü'5100; tr,~n·porte de to e d,. ... ,.,1h"J Ue F. Acqu~rone- Acaba cte ser publicada a segunda 

2 0 GO~L DO . SPORT" O JUIZ inoveis. 89SOOO Total 6 u~ soo. .Já ~'\~~fa ~g~;:· ~;~~ho;~~~!~ê ~~;~~~ .. dode j~~~~a~~ cl~~ec~J;,ª:~ 
No·a f:"htdl. O "F l1ppéa'' perd-:- n 'CIE,TE JNFAN'. iL I:bril r;n: tudas as c.a~as no 1:cnero c1iptor ·e jornalis~a Reis Vidal. 

1~go a boh e o ··~µcrt' ataca AlYn.} O L1.:.s SJ1mel1, actu n 1..-!\teno_ contribui<':io áo E5tado 5(~ dest 1 _ oar2. aprec,ent:rem r,o.·o sorhm~nto Trata-~e de um trlbalho sobre a 
é o rnawr hcn.em dos v~rdcs. Gato I Titn,:? c,mi LOiTI1,•.':_r.cia 1,ro.Ji1C:u, mtdcs á cndemlas ruraes 1:189S4'JU. 1.e brillQLH<.!o:; oll liwos pr.r presen~ vida e obra do Patriarchc.. de Joa-
ve~a e; Murillo e em feg,:idn d Lila.,in.1 Fi;r ~m elos b::>ns JU!:l:~ ~P. En- Tot:.l dn. desnesa 28:272$700 ren- e de N:-.;·,_1 hs c:·hnt:·~is zeiro. padre Cicero Romão Ba.ptista. 
<' Pedrínho. O guardião de "Ji'Pllppé1'' t -laUe M.1x1ma. ú da arrecadada -30:13 1,;.i'?OO. saldo e o e,eriµterio do s,·. F. Gal-.,ão 3- que se tornou uma das figuras mais 
!\3·J;;~r~~l:;~1~tav~nºct;·~:_liff;;~· 1 ··INDUS'Th.IAL'' x "19 DE MARÇO" caixa 1:8658000. c:~ba de receber umo novidade em li- fam0-<:as dos sertões nordestinos. 
c-..,m:"t mata O bola com O brg,ç; den{r I Ao terminar este relator.o apresen- no> d~ Cio.. :M'Pl':c:·amentos: sf.fi o livro em apreço focalizi os fac_ 
da ar a e O J,liz amta. Marca'pen..,lty C 1f rJie est·r,::i. ammnc10.d~. reah_ to n v. ex.eia. O" meus pr:>tr,tos d'.êl tr~-:-· :i::.::o-: t1~buns co::,lm.·idos para t.os de mais importancia registados 
c:inlr O , Sxr• · v~., ll;.1tºLo Her'ho 11 ,. u ... ndn~ J n:::> campo do .. Indus.- mais e5tim1. e consider::iç::c - Pcdrr, rtrn~~.s illwtrados ~ e.oc..::rtptos p:"lo naquella cidade cearense. onde o pa-
Ccbl ,-h a falta fica 3.ssignaiado á3 .11,1 • Ti 1 v. um Jogo am1!, o_o de Vianna da. Costa.. prefeito. 1·no humcrL'it't QUP é Fr::mrtsro Ar- dre Cictro exerceu um verdadeiro do-
16 e 35 o · 1 ·f v~_,..;1~ de ''19 c.:e Ma1ço desta f :;11:2.ron: J conhecido en no~'-O mC'io minio 5 bre a legião de romeiros que 

C 1Ll " m o • Indl1str•'.ll" de Sant3. fora quand:::> 0 juiz api+a. o melo tem- m!:1.ntil · peh _sua oriz_:r::al "Historia p:::ra alll sempr~ convergia. 
1 GO<\L DO "F::L;PPI-A" "-,:. a. O JC' 'O dos segundos teams 1ca_ pc.' -::3. arca. de Nnc". uma m:.toria infan_ A primeira edição desse livro de-

O JC"> pio ~11 ,,. ,m O r 1
\'I ~ ~10 p1c11rma1fücnte, t ... ve emt;a~e vcft!:~s~~a~~;~a:;~\fn1,~l~~Zsin~~~ t!lE?51[fer\~:~ ~f~ui1utr~tHullm:~~ 0 ~1! ~~~;mfiis/~~~e:~:e~~ero.e~:; 

~,~~fcd lagc~f\·;n; ~5.o 11,t :, "' 1 
.n.';" t, h ·1r. ~n 1ra:·-:-.m (.,,., duas tur- r~osta.s Os Iocaes appli::Jm jogo con- Ca:n~Y.:l do H:i_eha c1·á_ Pir-ni(' ~o:s nov,· tir2gem. 

Lé'> E"'"o 1•1. :r ~ O,t; T" C1:w e. e, 1,.i:I p·, .1 a r!1.Sput:1 p1n ... ipc:.l tr0fa,jo qu.mdc Chin~s dribla :i defesa. ... m..m;1es. <' o r.::,,:amcnto do l\laç~-,c') ===~=========•'i' 
Os art _,;C;:C rio 1 1. liic a e d~-..<,-··nvolY;." e o €>H~usi- de-= vi.sit3r:.t."'! ::1ninh2ndo .• ~ couro na ·1c ru.m en;r~,;:ldi~1r,-•:15 h•stun:is 1

111 

ESTHER HOI MES 
curam empa~· -~ a parte 

1
~"' 1 '.J.fr o da a.<;c:i;_~'n"ia er.1 prcpo;;cicnal bura dos no:;;tantPS ccnqui .... ando o 1. " .:. • 

não •on - cm ·o, 0 P -,,. ·• 1,r• _ que r• prel!ado•es appl!ca. goal do · .. I::dnstri1!" S A B O fl E T p E D R Q S A 
po tcrn _-..., e: 0· .;..-.-Ar / ... 1 o, i.:i!i1 desfez t::.i~~ o enthu.."'i_ Apena: fa 1 a!1rlo 2n mmatos JXlr.l ! 

rc 'l '· ) . . ~r~i\2'v~L~~·t,s°'~~u~sffa~'k,º .~;'. l~~~~·~ ~ t~~~i~~s ~~!~~,,;;~~rr n DL[ 1 J~ Ail. a t Professora. diplomada., avtsa 
"Spor .. •· 1.Gb,:, 2

1 
''..1".:.., c,,,trolam o jogo com mais. de a partida 2 x 2. L; S) f_k i ...,-!, u j l e.os srs paes de famllia que en-

Felipoéa·· : .;]ma. r.;,u, nc,cilio e Jofo, avança- Termina.do o jog? rumaram todo.:; 1 sina pr1mario piano arte e sol-
2 ) TE' ... PO 'vi:u, a c"da momento á ~arra ios ,\?· frtcét!de ct~º s;~~~~~s1ª~r~~~~~eti~iu~~d~ Um. sabonete dr, luxo, p~re. feJo, em ~U3. restden~ia e em do-

1 ~--. 11 q.ul-~~n O à;~o qo~t~6sn iisttan~·. 
10 

na melt.or. ord~m <" . h:umonl:1 Em ª fmura. de seu ~º!11 gosto. 1 miemos, a trat~r á Avenida. 
Apú ~ de 1;anco re<: r ,. 01 

1
. ,_r

1
,! Jn .. ,a~7~ ~1nf?m~eds

0
an

1

~:,~amt;~ ... c
1
_adaad1~~- .~gnida q Embaixada do "19' rec:r.ssou A' Lrndo rs1o111. Capm Jo.c:.P ppc-<.:nfl, ~67 

t..Lru f.16 tiO!,) LJDt•rutv ~, Ir.,. e 1.: J) .. .., ......... "" -- u.a .._ a e{; ... 1,;a~;11tal. WHDA mi ~ODO O BR~IL _ ~ 



6 

"' r "l s 
r , , e~ h 1 .., fo m 

l" • 1· e-.~ p i: C', C1T 
L" Quin" ~ · . -._·u_, o )U'r35 
notz ·; ~qi.·i n ...,.bice ,, fug.raD1 d(Js al
t .... , furir"':.0 ·:1ri ~ f '. t:Vi dei?~!) df' 
r<> o:ooctcrn t m doe; fü:1dos existentes 
n·i P. ·n f' 1. 

Ccrr-:-,m r,1 ~, ·~ (1" q'..le e-.~ dr.is 
fuvit'vo"' . th (.;t.· 1 n ~-.e misir.d<·:> 
:· t.;- ,<i,., ·• :, ci o.,/" planejam c~.:a
par }.:J a T 

TERIA~lf r '\F I•Jn Vl\lf 0 0Dl-'R DOS 
G OVFRNIOrT< ,.. e:; p Q UL rn-r: ... s DE_ 
DEFF.~ li s T) 1 ,; TI:::PU...,L 
i''!ADR-D. 2l; f .4 V11 ·:fo) - O ult'·

mo com1:r.Pnj ~ - '.h Hicial cl" c1rrman
d.n f-': ·,"l'rni.c:t-.:-- p;;blir'Hdo p.:.uco <l.~poi..s 
r1 "' t"eia-nm"" ::>.dCD'·i..:i que as ult.na;:, 
def~8.s d11 'T':. u ·l C'" r .am nr, :7tãi:-'. 
d,s t:"opas l'·?publi":>)11<; ás 16 ho'"as 
(i :> t.:.-1·d,e de h. ·j , ('o:tando agora toda 
a cíd3<l':> .irar. .:1te a mercê cillS for_ 
Ç/1.S l!' li<;,' s. 

DESMENTIDO O CE:1CC DE TE_ 
RUEL 

EALAMA;!CA. 20 IA Un, c) - u,-, 
c-:mmun·r.aja do c:mmando nru.:!cn· -
!J:::t:1 di:.sr:1er_te a :io,ida de que m. g:i
' ;r:1istas te.1ham e .:rc3.do Tzruel. 

CS NACIO~llP.ES AiTNUNCIAI',I ~ 
t~~VOLVIDO OS GOVERNISTAS NA 

Ffü NTE DZ TERUEL 

TÉLAS 
& 

PALCO S 
C-'IRTAZ DO DIA 

OPYIMA ACQU1$1Ç!i0 1 NECEs:m,aDE DO EXPUR· 
Vende-se uma bôa casn de . GO DE VEG!TAES 

construcc;~o moder na, toda (le !~~r:;;i~:ic~l~~ d,\i~~:i-:~ .. ~!;J~;~~j 
.iiven,1ria, con1 iustallações de A !YEthem~ .. ~c c!-~infsc!·;o ex
agua e lnz, lendo con .n1odos purgo dos c::,.c:ies. gr- :)'> Ier-11mino'51õ 

~ufficien te pnra fa1nilia . in~ fm;~mg~~ª1co~~ ~:or~~~~J.c ªl;;;~~;ê 
con1prndor pó<lc oc::·upar . 1::ara a ~grü u.ltura e c-;;:nmercio. 
me<liat.1n1en({!, scn1 nenhum 1111- Na agricuH-...ira. obsen·am~se os Px.. 

pecilho Loca l optlll)O Bairro i;~~~t;/s, r';~i/:,~~'./º&/J,;',:fi~ dss 

II -onmrAco-ES l<lc Jag\inr1he, bonde a porta - Ass'm. l)~ l,l\'O:ira a.,ctdoeira é um -r Nli aYenirl~l Flonano Prrxolo, . n o rtos mtios ele- e. moa te á dev:i.stad:ir-. 
.-'!li ~H) T rata-se na 1ues111 l a,em . l:l2e.rt.n "~.õada; apresenta-s::- com0 

O.:.""PORTUNIDADES COMMER8IAES da, 3GO . ~~é .. ~as armas CO!ltl'a a "broca d'J 

1 DA LIGA DO C01'.·11vIERC10 1 _ ~as pln!ltaç:le!.i de funo e cacáu é 

1 

O S.r~·iç--: _de I!°1tercambio ,,.df ~tga I ATTENÇÃO! - Arr~vritcm o gran- !1ru·itJ;c7~~r:;~g~sex.g~~:~~~Va:. oue de_ 
do ?orn.mcrc10 le\a, ,,.ª'J conh ... c~m-n~o d.e c:;:ucim~1, da. CASA AZUL dura.r.Le m-:nstram h.!m a deci.slva. impcrtai,_ 
d::- mter::-ssados. as !eºuintes opp~ m _ l este mez eia econc.m1r.:l ela referida medid;;_ 

!.,-SECA. 30 (A Uniári) - D~"l".'1 ;n_ REX: - A Incom1J'lr_ai:e_l Yvonne, <lade3 com~~rc·a::-s· ' ~ · que por 1-- 0 mes_mo deveria ser uma. 
tindo ~ .. r1.'lJJ.i. laG1s vi torias cl2.s fJr ··om Rirard Co.:tez, dr. Um.versal, 1 As segu1n es c?.c;as frr..ncesas d~f'- f>rPtir~ obr!tatol'i'!, r.a a~rlcult•.:ra 
cas ler1iist

51 em Teruel o rad,I") d e mpJ-n~entc~: !\"aciona? D. F. B. j2.'11 or1.1+f'n1"~1:--3e -:-,:;m ~~ a.gente para; Adiar.ta mais esta instituiçüo qut ~ Também. em reti_çã0 ao commerci) 
J· c1. 1> ·acP )11 hnn em á ncite O s - .. r.?a:-)T':'~Ental.a~ no ~r~<::Jl. 1 S~]:r,~ .... -es ca~<S fr:'.l!l~ê&a..s d~jaH1 ur.a d~ real pr..;veito. 
bl'l · ... e ,m 111.lffi r·'J. "AJ::E

7
1r d FLAZ!\ '. - ,ls N1JT>C'rts de Corb~l,. ~~::1 ··ri.:" et Fa :;nq,uc - Licores e cem.pi n~ Brasil'. 8(1o b2n1 c:nhecidos os prejuizos 

, r""le'h<r ro- 2. -~u"~ d ,:;fech~d::, _n c-·m No;,h Ef'tr.' '.! N1l;.; Ast-er e. mais, 
1
es'"'il.J. u,.,s:-- d.ver-,~ l Roch~ Apr'.::'! Alger , Al;erie. - Oleo 1-t···, .. n;1..q,e tcl~ss ca!.15ü.dos pelos úve1 

q ·ar • ult1mJ. :::':brc ~e:. prc ?('.ic. i' r, 1.11H o GC11.tilhomen, com Gzorg2 G &:Jlt'"'?mrnts F.üg(':,e Chandon - 1 de mamoila, caisol (extrauo de café), ~e::· go.!G111'1c5- e cnrunchcs. nos 4·--~ 

n -ion s. do . ,eh, ci.e r .1.L·~1...,; I 1" ..:1!l0c; ct,· ChamoY'"ne < xceptuaado_ do!mente~. -ea-:s n.rc":.1t;,:"'11ado~. 
t:rºrr 4" ... ia::, ma, ... C SOO b. .. -1 - se o F...s..ad.1 d"' S. Pa lJo). 1 sociéte ctes Produit~ p~ur l' Indus_ Per oUt:to lacto minirnas sã::, 1 ílS 
J ~r, ~i ... • º qi id. _~ ele, • ~- FELIPPF,'_\, _ o Hoiad~ro e o Or- ! Cha=n,:- 00ne George Goulet - Vinhos t.ria et l' A'i.rLuLu;:e. Pllr\s, Aleias j"spc.:.;a- c:m prcvitien::::1a de tão 
1 1 

1
"' lh n .:i "" ... !'lm f1 nlt:_,n cJm 1 -; P.o, ce:m B11rk J ,~e; e. 111ni::;, a 5.ª cie f'":un··:'~grn.·. . mo:.-ia~itícas. . ncte 8.l"'nnce. . . , ~ 

l'.""' .u! ,f ~ r-:i. ""i<' ,1 0 DDm4nador das sc:;;as, com Eta".:.ii <:.i.t1"n ... s_ Louiz Bert - Vinh-s e. R:dolphe l'A'..:ha, A.sniere~. Sein?, - . Bi_ ta ur.~~ ,.1ns11;,mr c:m;e applica-
r.. ~1 

_ s ~rt e-. t -:i • ~-..- da Univcr nl lr<r,' :L~1~0:; d1••::rsos. l l)~~a r:::.preGe:itar produ.ctore.& de ~ .. o~<: ~S\,.!..!.IU.eto oe cDrl>ono ou gaz 
~ " -, " ... r• · ·.·".:. i):J ·.

1
(' 

6 
n 1 - . . · _ R: UP'~r. Ch. ollrt & Cia - PanPls de . rrar:o-anez e cver.tualrr.ente de quaes_ "-."' ·n.1~r.1c. o p.1ra ~:e att1ng1r º. objc,: 

e 1· • V:t _.., 
1
:-

1

~
1
} ~e;, m., c0

n ·... '" SA't--TA ROSA· _ A a«tucia de Cri - m::iàell"as comp"11S2da.c; do ckur.1é e ou_ ! q~·er º !Ti~!12riC6. tiva '!sacto. . . 
·J..-. t ,, e · ..: JJ · . _ '- t. 

0 
u.: - , , r '·n policial da Metro Gol- trc;a e :.;e':"'r~-~ r::iras. I _ . 

0 
p . De eja re O ~ ...... Y.ço c,c DefP.t1, Samtana Vege_ 

r :r 'TI cl '_ 11":' .1lL'lC_ dP e.,· q 1~ . t • ~~f · · Mar i;i Moule~ S; Ci"' B~ulot?n" - Henn Du asco, ans: - 5 - tal oo MlnlsLeriu ~J. t.grkultur:él con 
(1. '-~ li. ,1a s.do deli/cr d ::"l •.. nr 1· ;- ... ,'wer. l 1tJ ISS!'~Sei~e. App;r\hcs ... ; Bombns'" de p ~senta,. C?!ªs br:1sile1r.as para com _ ti::ll:a -fEze:Jd~ mte;...!ja campanh'.7 
l .... com1n 1(.'J nact".:n~l: '.1, ~ue O-. -.. o ic. comp eme1 s. çazolina para motores de expio- i-,r .... ~u ,ena na Fr~nça .. - . p· la d.: i!:.ft:-rç. e c;;!rnrgo dos Pl"(l. 
funn 'h n·e ar u uma , 1m::i.d,iha, - . . !SÉ - l Ad1antJ. mas P:;t3. m.st1tUJÇao Qile as dueto..,, egr:coJR!:. 
1:a e;. , t ..... ri ... , ,._TP.GlL·\~P'E;_ - Alegre Dmo1:cza~~· ~· A. des Anci~ns Etabli~siments 1 .!eguintes_ casas (!e Tcnecoslovaqu1a. es_ A gTande E ;tac.lo de Detinfecção 

1 r~-.1 F!"ei A.sta1!'e e G:ng: r R -ggc .. .:., F~ n~~flr.j & I-evao:sor Paris Autcmo tá drseJOS3.s -:.i.e (Off'"drr sua r~re_ de Plantas e Prc;duc1.t•s 11,gdcolas. s?tR 
e c ... rPLETAMENTE. CERCADOS 

I 
d~ R K O Radio_: um comple:nento. l, ~JS 

1

'6 chasslS p:n-a ~dustri~ e turis= sn~;!i° .;ci.,:~~'j.~ ~{~~, do r!:~.:~Intc de 1 :
1
~;;~lh~~ ~~~~~~\.1~sv .\~~ d c~.~:u~am~~ 

r::,-.101
1
::?.1110 ~ Vt m"

1 
lOs pen-.!tra_ pr,,pt'fBLTCA - Musica, Macstrn, rri~ • 4 & C·~ Boidr>aus Gironde I cb,J~ctos e! ~"'-< €p 1o!as gslallth e mnr10 p v:;eg, n , e~'<1X"nmento~ ele 

------ c:. 11 r,; .... ta. da Pa,amount, ... om Jack l ~~nr ... d<> B"rdeus - ' '1 made ra.te:n p r"I"t.;ln.r artigiJS reHgL ef.1.lC1C,lC.:l:.l e prat1 J.1Jll d.ide do:. dt-·o.~ ''1: A~'º iº' -ChJ ,n.:~n;:- ,J;~('~ll Pen·.01· F ls & osc.s d,.; madr-l.,UOle. ::~~o ... p.oce::'"O.:, e onentf. os mlc1es_ 
Í J .. ~ Ccmpl~me;ito · Nacona

7 
D F B 1ca c!,~ionc--SudMan1e. Ma1ne, -1 Amph ra_V\ r. ... Ri1!3Sner, em I"' A .:,Irr!GJ. 

0
,~a E1aç.-l-. 

101 
de 

107 e ., d E r d $ de ~ _ - . 1 V npc rlc C'h""11 1 uar-n". • T:'::..ovany, Tco~co.-slm·rqma fabdca.nte coe to., dt lél.) ac J .. n 1 0 a 01,tuoro 
_ :-i.oc :l.':>n., 1,..'F"T'RQP T,r.r - A Lei do Pa,s P Glnest"t B .. d 'itiX, Gironde, VL de obJeCLOS :,.r1,,1st c~s de louç!l e cera - deu..~ a.uno 

rr t _ e C 1' • e 11 G OJ.. O' 131.C.'n e a nl )..<: d .. B·rcteu~ !nuca, ,asos p.ua flores, f1gma:-;, flor 1- E' p1cc1so fTl' c:Hvulg do qu~ os cer-
n~r "C u1 e 2 P ~1 !.Jnmrnador das _Sel-ra~. 1 -v1he1 R"'fH' ~! C1a BordeR.UX GL 1.i..(:. cacni:.p:ts etc ti.1c;.do, de e p~,go al.1 p.i~'ac o :êm 

,n _ -r~ r 3 ~,;!\1~ j n ~ tinLi:t;IQ. Casa Mcrr.ca, dcse - . ;~;d~ - V .nhos e c::p,ntuooos d11,e1- S:):~r.1 a:.~;~1:~~~s m~~:J('~71t1~\lJ~~:! ~~P~;;d~L~~~~~:::.~m~m ~%ti~~~. 

t '"C' rid ·~11 - 1 - I 0c1nr.r FrO!nV, St - Je3 n D 'A~gely j c~~~erc13e;;; pod!ra~ os m_U.re~c;::1.!> Jr-t1:,1 de annl_{Se do_ I...U~r:.tc;:io de 
....... H!. m c:o. PEDRO: - Na Pi.sta da t'iu'1·a, - Co·:-n ,:,~ . I dl!1gll"_!:~· á. Sccret ... na da Liga, a ruo S~~l_• ntes c!o S. F. P. V .. que e doeu_ 

, i:. "" y G ai.>l , B'-'rt Wheeler e n.o_ l ?." •. Vey"S." t & H Du.;-and D.ru:sl...''l', Lo de 1\_farçc, 84 - :!.º anelar - R o n":<•t-.:> par.1 as_ tr.:..n·cr1.c,_:õc:'.> 1_10 C~·n~ro 
1 ~ tJe E u•, • ,. \Vc Jl ('y -T{o ·if'a-, '. Gl!On[i. Rl-...!Im. 1 d~ J a!!e.ro. r1r Cc·rea.s e cm C.Jt..ras c1ll1ctadcs. 

t n pr.r - 1''fm I'.far-v . .t. :3orj aux, Gironde, 

1m1m- \.::S !.}(:J Ç()ES . V i;n~,-c?,..B~ca~~
1
~,~!'ic;, F ioc. de Hnho 

e , e... c"m:n r_ AS.i:LO DE '1 '\ID.:CTDA_T)E CAR._ '. ~;~:~ ... ;3.~d!' .frl~~t~f.ccçiio m;Ut.:.r. enca_ 

t. ,. , Tl.1, :\ t ra e Fran l: ~.., N'CI"ÇQ DA CUNHA ] Cc-ni."\ctr:ir u,-i,,,1·. LHl" , Nrird - FL 
1,1 rn , e 1 • n1,> C nr.c. nti. v - B letim da ~, r-·u1a de 12 n 18 de ç<:: de linho trJ1c•jcr p,ri.1 C'"~tl1r-1 d?-

1.. i i,, ~~: ~ }~.~l; 1 ·n nf() ío1 vJs!1a_ jl, ,1-
3
/; t:1ª,

1J:.dt~ ~l~~i~1~º;~~/~~1~~~t;i~ 
( . p , .e. ilj 'S nomC;i constam 

1 

!1r ., 1 . .,.. ri •r:-. o: r·1 P°~ron+~r et ~ 
, ~ livro <lf' T"',. ,.,, 'nç.·. . Fil · t. Fi11 er cs, L'll~. Fioe uarr 
r ,- -,, M (l... ">. O Ir. AT' .. r,!1lo T "IS cal"a'.J-~. ('OUl''X; cic ., fios d?. linho 

-, e (e M>:n"'- ·, não vi.sit :1 o ;rr1. rp !h~·· ~ 1. nliJ.,;_,- e fr. n .. ac-h. 
F"" !~~hr t' l Guy Ga"t er & Cia. OJg-na!' , Cha_ 

1 ~l-:a~;z~ s : !~1~~~1r::r.:s5c;:a~: i!l- 1 ni\~,1 L C ;'.~~ .. & F 1Lc., Lille, N ord , 
t Fi~~ de lirho 

·,: :·m,, _to a~ 12 r.'if1e1•tc ... Ex..sii~·,1 ...,,.. -.-, 0 1 r ." C?'"'nrJl". VDlence, Dro-
JlC .. -1 1,.. - -tr·u 1 hir~m O f"C 'ª ·n 1-.,.. :.1s rlP :::~ a ariimal 

lo 111, .c:.t ndo 46 l'.omens 65 mu_ 1 ...-~ blis<sime·-,ts !i.I C"l.apuls <S. A , . 
?. i,c;. _ Trutr .1m ·p .-.. .- é, ~...sagem eu 
·~. '1..!' ici:r e 1:1.i:- :i.- d ·n<sac::ar llata 
t r ·go, C' f .1,• :e·, e .. <is e fad n"l:t.s, para o 
w • de· m{J nh ·, nr'"'O"ian tes em ce_ 

a r· ':1.-:-s_ .'- ilo.~ parn o tr· ,.,. 
P :)ét':' ;\lE;'.":.:j .n:,,., d'Alu rninium , S:-_ 

1t, Ali.i"lin;o * 111 fol l1a.s EOb torl::i.s 
m"t lc.:Jlrdoc;. i,O'T11""· --~ ~1 P:n '· )\n,u __ n, dl") ., P M· h.: ~-

Agentes: - J. f,, DE VASCO 11CEtlOS & CIA, 
·~~ 

ADVOGADO 

Escriptorio e resirlencia á Rua Monsenhor Wal. 
fredo, 416, desta cidade. 8 1; r1 r.~ic! J ron' i~::J. r ia. r. -~ c 1,_ 1 

ca~~nnsº~~ t··a balh,_,-> d 11 v:-erua e ,~_...,...,..,....,...,.,.....,,.....,...._.,._.._.,,....,..,..,....,,...._..,..,.._...,_~ 



ESPONSAES: 

FrQmett·'ra.ir.--" r~ c"'e::amcnto, em 
Ss.•1 a Ritc o rr A.ntonio Carlos ca .. 
vai·: nte Filh~ ~rn ~ i:-r tlc 2:.. · B. e 
~qui i.1,Qut\Tie1 ., e a n:1ori~a Eunice 

&r:to de OI :r"! rn la do r:r. João 
Je-.':>é de Oliveira f.' ·,1~ ~ -.l:l. es!)()Sa, sra . 
.Er..rah serrã:J de Olivt-.:ln .. 

CASA.\~N'l'OS: 

Rc"ha - Ca . ' ·o - Em ~perança 
r":...]rn.:.l -'i? an·c-lun.cp,m, o c1s:amento 
<l:.1 ,.;nhr...ri.1 I-Eld.., ele Cerqueira Ro. 
·h'i. ~!ll~:l dJ n.:.~.o !1i.lgo !ff. Theo_ 

r ;f' C..;rqu · J comm.rrcLmte naqueL 
h villa. rom o· r. Otion de Oliveif'.J: 
re.c;tro. funn:ionarlC' da Ri•cebedoria d.:? 
E '1d'.\C, ri•,· e, 

s,_rv1:r::n dr 1,ar 1~vnmhos no~ actcs 
<'i\·il e 1ellgic.~o qu ·ft ram celebrados. 

'liperiiva-n"n~ 1~f'lo c!r. ioJ.o 3e'r!_!io 
'Jl1 a 1

, 1 iui:; m 1:1\clp 1 e , -·~ João Ho
n r, 1. os m::;. Qc-,~er O,.. Ctv tro P ' 11a 

1p1 1 n _ Ma~ :0 n Cas· rn e Emr.-::t_ 
1 :·;.c Mira.n-:l:1 ~ _,.,pr ~r:i. Mari t 

o C~rmo l\Iarrr,111f· ~ rt.? Miranda. que 
!f" :1z:-ram reprc.· ·11t1T" 

o\í-ós. o: 1ec m_c · 3.j - !'"' tr::in ·r,or
tv m par_ f"' e 1 " on 'e f1 ·1r m 
ri 'il. e.nci1 tendo, pelo motivo, o clr 
O. cai· d" e .. trr rc •enrlr!"aclo !'"Yl <:\11 
r-- im"n<'ia n, tl"' íntim:.:fadc. 
offerecendc.l 1 ·n J8'ntnr. 

VJAJAN'T~5.:: 

• 
1 a 

7 

1 Y1SlTA DO PRESIDK\TE D_fR°KP::
BLIG\ AO 1.º B. C.. EM ;: 'ROP') JS 

(Conc:lu~ão da l.ª pg.' u l· 
r e , 

r: 1 l! 

P'( TO 

ê;:}:i(f ,;~;~:l. ;;11;.ºPàI~l~ di; 
;.\er::;l~t~- • ~ il ~e:) ;-·_t -l;0tc ;.r~~;r 
~ . "'-,üro e. I i: r"d;> µa a :l cc•i._ 
1.u~:1e;,a '..1.0 c?v t..,l) J:::ã') e i tin 1 • 

qu ser lf'al dL. 1a li r 111::l1,• 
C.iiJ!J~ _} riif1 lo u O •·r 10 e 'I -
l? r.:-pln,., a.., ~J hcr.:?.~ -O u.::i.. 22 do 
e .rrevte. 



1 JOAO PESSOA - Terça-feira, 21 de de,;embre •• 1937 

ULTIMA H o R A ~ !.! ~~'~' ~.N.~!? '~ ... ~:~ .. ~~ 
arred~res prepara-se par:1. fc.;tcjar ~uri~o can~:idandc a :-;11<1.~ exri?s. 

1°:iig~a;e~~.t\u:5
de ~~~~~ à~~o~:;r: g:;ª q~5e51

~t~~~mso,e~~!~i~~ç~~~~! l~~~· (DO PAIS E ESTRANGEIRO) 
ASSUME, HOJE, A D!Rf.CTORIA DA AVIAÇÃO MILITAR O GENERAL JOSE' JOAQUlt4 
DE ANDRADE - CONSTITUIDO O SECJiE TARIADO PAULISTA - FALLECEU, HON· 

TEM, O MARECHAL LUNDENDORFF 

C'ofü a me::.mo an~rnaçâo d::>3 ... une, nantio Neiva. dia de Natal, ú..; quinze 
passados ' horas. 

NA AVENIDA CAPITAO J06E' 
PESSOA 

Serão offert.ado~. presentes de '.., 
zcndas ás trez~ntas e duab farr,m.1.$ 
actualmentt amparadas l)f!lJ S~rviçc, 
de Combate á .Mendlcancrn.. ha\·"t:liO 
algun: de quatro, seis roupB'> e e ~ 
mais. conforme o numero de pessô~.s '.IYS1'iUCTO 'f.DE~l\l moronaram muros de numerosas ckestein, ministro da Austria 

• casas das ruas Major Quedinho, 1 junto á côrte de Saint James, 
Os babitantes ela avcuicJ;\ C1nitão 

José PeE:sóa. no ba.irro de J-.i~uáribr, 
preparam..ise para comm~m1>' ;.i,c, con_ 
dignamente_ a pa sagem rlo Anno, 
estando alli projectadt1'' varia::. Ie:,tL 

RIO, 2º (,\ União) - O Na- Consolação e .Jaceguay. com a insígnia de grão comman. 
vio italiano "Norge", trouxe ho. dante da Ordem Victoriana. 

de cad3. casa , 
E' d2 notnr que só se dará ve.-ti

m.,ntcs a torlos se a arrecadação fór 
rufficicnti. je, as automotrizeq encommenda

das pela Central do Brasil á Com
panhia Fiat . 

Trata-se de machinas moder. 
níssimas, que srrão empregadas 
nos transportes entre esf.a cida
de e S. Paulo. 

S. PAULO, 20 (A União) - A' vi'il~~
5
.commi;;sáo. conH1i..<1;Cia cl""i 

ultima h<>ro. sabia-se que o secre. ESTADOS UNIDOS ·;rs. oiivio Lins de Mendoct '.l, .loa- E!U PONTA DZ 7,U'i.'TOS 

tadado pauli~a dorgnni;ado J~!º NOVA YORK, 20 (A União) ~~~1ro ~::to~a~ºa1f~sct:t:n~Jar!.. .. T~~- Ne~se apra~iv(l recanto e'- nosz.l 
Jnterventor ar oso e e O O sr Bingham embaixador dos nhoritas. acha_se á frente '-10 pro- · -~, ·f'r::-, :·{<'.lizr1.dr 0 ste anno 
i\'"etto, era o seguinte: FAZEN- E t d U "d ·, L d f I gram.ma d:s festejos, os quac:~ ccn::.t;. animados festejos na vcsp~rú d. N"' 
IJA sr. Gastão Vidigal; JUSTL 8 8 os ni os em on res, 3 - rãa de retrêtes, carroc~is. boteqmn.:i tai t:::iLJ.ndo Ja mganizaaa \i1nn com.1 
C: A.' sr. Alarico Cayubi; AGRI- leceu hoje, no Hospital John ki=:rmesse3 e outras diversõ~" missão de veranl5tas da.Ui i.:iue :;e e~-

·- . CULTURA sr. Joaquim Sampaio Hopkins, de Baltimore, em con- :!r~"'a~·;ct~·~. t:~ecuç~o do progr2.rn:. 
• RIO, 20 _ (A u_~1ao) -;- Assun:i1- \ iclll; VIÁÇÃO, sr Frederico sequencia de _uma operaçã_o no NA POVOAÇAO INDIO l''\'IUGI3F Ilav.,:i. da !..as no pa\Jlh:•1 doqu"l_ 

r!1 am~u~ha1 a dnector1a d.a. Avia- ft rv Torre,;;:.; EDUCAÇÃ0
1 

sr. abdomen reahzad~ terça.feira . Ne::...,a povoação. ha·,erá l'l "'e:ª Ol 'a p .. :::i..a. ono.e tocaiá um~ Jazz Je'i\.1. 
ça~ M1htar, o general Jose Joa- RaÍles Gomes Junior e SEGU- Segundo ?S med,cos, o sr. Bm- Natal, a 1 boia da ma,1~á de• e,~: c1éade 
qmm de Andrade 1 • D 

1 
'd' d E gham soffna de uma doença pou-1 amda se realizarem va110, !cst'1os Bgualment• é. meia n,i:c se,~ ce-

RANÇA, maJor u ct 10 o s... h .d • u bd . 1 h d Numerosa commi.~ão de lHl'.; ~ n,r ., lebrada a m, .. ~a do Gallo prOló gUJ.:~ 
pirito Santo Cardoso. e? co~ ec1. a. a om1na on : d.1. rcf..1:da povcnr,5.o vem se e~for. do apos os fPsteJos no Pavilhfio di 

MINAS GER.l!ES gmgs cuJa natureza nunca foi çando psra que as festmd.,ce. rte pma 
( MANHA exactamente determinada corram com a aleglla dos ::i,u-.o°') NATAL DOS POBRES PROMÓVIDO 

~~LLO HO~IZON!E, 20 A ALLE O embaixador que tinha 66 I anteuores tornando • que.!, _tn cho PELO ~ucu:o '&F.N?FICl"ITE DA 
Un1ao) - Partm hoJe nara S ,_ , ' um dos pcnt-=>s de mais att,,,, nw rJu. 
Paulo, a fim de e;tudar'a.organ:_ BERLIM, 2_0 (A U~1ao) - As annos de e~ade, reg_ressou aos rante as testas do Natal A. P. P. FEMJNI1'n 
zação da Penitenciaria daquelle 1 ~ e 20 de ho1e, falle.eu, o mare- Estados U~udos no dia_ 25 de_ no- ! EM TA",lllAU' 1 O Nttclºo ~e Benef•cenc1a da Asso_ 
E t d J . M . Alk' . 1 chal Ludendorff veterano da I vembro e internou.se 1mmedrnta- ciaçã: Pa,anyban& pelo Pro''°' e, 

s 8 t°' ~ s~. J°~e . ana inin, 

1 

Guerra de 1911 e uma das maio. mente no hospital onde falle. como nos annos ante 10 ,.;.c,: Túrr• I Fe:nmino rrí'l?zou no do~1. r.tgo 111t1 
secre arto O n enor res expressÕeiõJ 'do antigo exerci. ceu. ' bau CIU3 concentra a fm;.1lu;· na so- 1;1º· o "Natal dc,s Po~ies· - .Jl.Stnbu~n-. 

SAO Plll'' O to allemão. ITALIA , g:1~~~~e[e~;~;~;!rfu~~~te l;~n·~~t~tzª~ : ~;cac;~~~1g;rr:~ºr.f:Pg~l;';!;~s ~Jro~;;~â~~ 
S PAULO, 20 (A. B ) - ROMA 20 (A União) -- No. brilho a passagem de N~L,l, ,;nno das respectivas soc1as 

Chuvas !n~essantes provocam di~ 1 INGLATERRA ' Novo e Reis. Para esse fi!'.l1 rnc:J1tra_ O act,; teve logar no Gr:;.l"o S ::!01e.r 

yersos si~istros1 dando lugar ~ LONDRES,. 20 (A União) - . ~~ci;~s:o:J:~!:c~=~~:n;.l~i~~. ~fcode;!~~~1~tbn~~ª~eLn
1t/t~11~~1;ru~:: ~;;:~c~~~fiz c1:1~T;~~~;i,:-~~ 0 ~o~~-

inten·ençao do C~rpo de Bo?nbei- !E~ cerimonia realizada hontem iviúva do general Sangardi. dansas e que. p;>la sua 11! 1tr;i'::n.r•:;o ~r
0
{·;oa~~i:i~~;~fag';,~ :~c:1~;~~~{: 

ros em alguns hal~ros da ctdade, no palacio de Buckingham, o rei I A condessa Mariana era con.. feérica. constltuc ª nota d4-' m " ~ bd- mente cedeu o edlfici: pa -J o f:•1ma_ 
sobretudo Bella Vista, onde des- .Jorge VI e a rainha Elizabeth decorada com o collar da Annun- ~~~~nk b1~fi:r~~;g, daquelle aprae11el niterio fim_ gran1e nume,o de ,sso-

MÁ DIGESTÃO? 

Acção suave 
e segura 

condecoraram o barão von Fran- ciata. ,Para a organizaç< o C:a:: ~1J1i;jida:; ciaoas e outra:· p['ssóas •.fl ' foram 
-ter.tas. ficou organizada R ,.,.·ri.inte hypcthecar soliaarkc::::.c.e 1~ '\.s.:;1.k.la_ 
commLsão, compos1.,a de elzme!:~ -:>,:; de ção pelo gesto 2.l:;amente pnil:11~ ... r<.pL 

O COMMANDO DE NA
VIOS MERCANTES 

nossa alt3. so.:::iedade· co que anuualme!lte leva t. ef1e1to. 

Mes lrnilla 3-,.:,óso de Góes 1vra .. NATAL DAS cr.EANÇAS POilRCS 
~~:.'t"a~~i~J>Da~;i~e B~::i::: Yolr,nc'o NA FEDERAÇÃO ESPIRH'A PARA. 

Senho1itas: Ondii.la Maciel, UI.Jo.lda HYBA. ~.'\ 

g:~~ª:!iio~
1~1!~n~~11\,1f ª{~~d;~~ Confcrn'le prax2 adcpt!ldc. nos nn~ 

------ ------ !mme~iata aposentadoria a tod~s os_ ~apitães q~e !stão ~:lh~~m;;1Jü!ld!r!',;fi.º'~i?t~l''';~i:~~~ ~~u an;~~it~:.',6- ;~: ;::;;~\'téº.dt1'!~~ 

1 
S Tonosl 

l 

ifflpl'(ild0S de exercel•O por d1Sp0Sif1Y0 C0ftSf1fn,:1c,na! 1 nho. Yolan.da Henrique.s .. Anam,!1a sédc, á rua 13 de Maio n.º 4
65, nume-AIBAM uu Dantas e Jared~ Cavdcan~t. rcro'"" e~ "~ Jr f ·or m as cre 

- RIO, 20 (A U111iio) - O pres1. J 22 872, de 29 de Junho de 1933. t Senhores: dr. Leonardo As.:~verde. anças pobres desta capital. 

Em :lg.:>sto 1>roxi.mo passaCo 
realfanram-se no vefodromo de 
Ordrup, em Co1,e1_h:1.'r'.ze, as gran
des i;ravas do m~ctin'{ a---:iu?-1 
dos campronato cycJl t.:.s mnn_ 
dia·~. A orgauJ..::-u·ii~o m:i.teri ... ! des_ 
ses (amp::on.:tos E:~t: ·;e a c'.1:-r.o 
do, Dam.k BkV[ie C'ub C')n5'tl
tufdc, ba mab de 4!l ~uno!:.. f' e 
controle das prova•; fcit.o p,eJa. 
Uuiã.o Çy.-:,lis.t.:J In.t.~rnad.,:aal. 
Compareceram 21 r.~ç3?S, Cem a 
HoJinnda - a o;n:iinarca ~ p1is 
•?m que a locomaçáo cyclista se 
manifesta <le manr!•ra "rn~s~i~a ... 
Naquclle pais, E.S~'l iccc~•10-:",'i) r-e
pr~senta uma d~n~i.:fo.-!" ~(:. uma 
maclúna por 3 habi~antcs e na 
Dinarr-~rca um:1. r-·1r 4 habit:::.T1te.". 
Por i.:;~o. n :-!" .. 2.3 duas n::-çõe·\ o 
sport cyclis1a rnniu~ ~ ~"-H, pr·p •_ 
l~ridadc '.·em e;·uJ.l n•:} n:.unrio. P.1r 
occasião d~s ca!npcona'.os mui.r_ 
di:...es, esteve reun.hh e .. Cl"lp~
nhague o 66.° Cc11~r~~5o d.., 'i.Tni
áo Cyclida lnt,~rzncion:u. .. 

No correr {o :mi~ de 2r;1 ::-t~ a 
lngiaterr:l .1.rmexr:u a.o S-fU va~t.:, 
imperio tr~ ilhas inh:tbUadas do 
Fa, ifico ~itn~1.(ia"' i~~ ·to da i(ha 
de Pitcairn. a tt.eia c":minho E't<re 
a Novr. Ze~Iandfo. C' a Am·--ri.:a do 
Sul. C cru~.ador ·' Lca~d,,.r" t!es_ 
embarciu nas mcncic:::.:1das iibas 
~r,..tacrlt!cH:o·s d<>: m21rnl1,·~r",. que 
mstalJa-:,,m ;:,.,. ·es: i:idi, _· ..! - "°., =' 
bandeiras:, affirman .1o os din"tos 
brit.ar::nicc,s ~-:lbrc e~lf'" t: :ri( •:fos, 
que com'9r.,,·1cnrlc!"" :1. i.b.~ '3 ·n.:JPT 
~cn r di.!J.S iihc ks d ... cnrz! A~ 
em,,eada~.; dl' t,1,~11 i1ha~ ~io, a1> q.Je 
parece. bnn ah:ig:;:- Jas n" i 

ser appa.rtlhada~ ã}:ua r-,u .l • 
hydro-aviées. E' ;n-:. •:·e~· ':!Dt~ sa.
br·r .se que ~it ·\ J :1 iL',a.) ~em 
donr: na f:11.rr.cr: itláo d-, Fa ... ·1· 'l, 

Tanto ha, que a lr.gh'"t'i:, 
enc1.:ntr~11 ,. znnc.x·H.: ... e·1 ,-. 
P'Tio nru firn t;f .n H:. it ,- d:1: 
m ~ e !_!m h,V'.lnWr prnl~:. _, 

A Escola Sur,~rior de :\fediclna 
de Str-ckboJmo eonhe1 ,u.a por 
Irn!Ctuto C:1.r."L'.r-0, cc...,!r.rin o 
pr<>.ni'JI Nobrl rJe plty :ol'l~!a e 
tt\t'"rH~in'.1 1,:tr.. 1'",'?j' , .. > D ,:..Zcilo'.":f)r 
h;mgero AJl;C t ,; ,1., ·r.':' m· 

por :o::uas d:-r,c· brd-- • t" ·'t!) 
dos pt,~no·n<"11r.3 1>i"'fotkos de 
cr,t..1hus .. ão. · b i -J > • n1 r, ! -
ele á ,il:lm:I!...l. e em ~ uc 1:- r.:;;._ 
t?l}'!c (\') 'l" t!o Íl.1'1\"'!'iro. O pre
miadi> nl~C'i u em Buc!:?pci-t e,n 
1~~-l. E' ar1 ua1r:-f"n ~ .-C'- v~ 
Urkersida:!c 1,. •"'": \ r e t. c-
fr r do lnc;:tJ~tr "-" ·!,,o-C.:1'i ·1iro 
d~ mesma ridade .:iunc-J.r.1. Con_ 
sagra_se eJ'• h:1- 1:1 ih.o ter:1. 10 ã.
pe:squf:z.:i,; rr<'dico c1J!mir ~.s r. m:d-s 
part!cc.1:1:i"mr~ e. â rc:i.pPrí:..ç:o d.Vi 
te:l"idc.s vi,ro dr .111 e ~·~, 
p!;nitas '! ª" m r. • 1· ....... ri' 
cu,t..1:íór?:;. Desl·"' • ·~ rq . ''· ~ a 
e:d~t(---c;a ;!,, "l?.mi:t[ e ,,::i 
car,-·u!::- 1Jrf'1J·t>1Jal (" nc rf'~.:'i
tui('âo de din "1õ'3.3 1, .r,,•ar,; r ,. .. ,n_ 
!ler,ii•i ,.m · .,') •,ro1I J · él .. .ii 

rn.:i ,ritamlnro ':J~ , r. n=:--or 1, n.-
ti1a1 f"Y.ti"].1' ndo n do r. ,1cn
t6.o " rmc!I .,. 

d.ente da Republica ass1gnou ante- \ mcaoac1dade para cxerc1c1o prof,ssi- '~anoel Oltveira~ Jcaq_mm Cav~Jcan. tr}t~.1~~fiºe~º~~; ... ç
1g1v·q~;""\ t.ª .... ctis; 

hontem, um decreto·lei que regula anal decorrente do dispositivo cons- ~~ ºcC.:r~~~o l:~~~~ct~~qaJe cti~~.1. Per~;~~ cirg~ do ri~pa:t;m;nto de .Ass1~ten. 
n apose1:tadoria dos capitães de: 1:a- tirucional /irado no presente_ artigo RÍbeiro. Franca .... :ctto. ~'~':h!~~~!ton ~~ªcteac~ttf;;/~·51tr..d~os p~~{~l~1;1ªc1as,ci:s 
\"ios nac1onaes que, por força de dt'i- Art 2. - A aposentadoria a que CaYal~anti e Ed1ll>é:rto Mei1donça. 1 ereanca..-. mais· desprotegu .. ,..,,; e QU' 

positivo constitucional, não mais pu- se refere ? ar; 1.0 ficará sujeit.? :\ vig~~n~~'3;~~b~il~ .:s p~~\\~~l:d~
1º-1~r: : h_\~~tam .:: ~airrlo~ p:~rt;~ .1..:~ c!ct;~ .. 0-

<lercm exercer cargos de commando na todas as d1spos1ções que regem as apo- se ef'.-contrar_i á ve:..1da na L1vrn.n,1 1 P.aia f~!""· 1~g\;.:~~d~ .. c.e p· ... ;'~f:mºl'lt" 
1\1arinha Mercante Nacion:.il sentadorias dos. maritimos, inciu'5iv~ Moderna. l ~ã\~õet~~,: p~~priú~ - ... do!'!·ÍCilios _·· do3 

O decreto-lei está redigido nos se- ao que dispõe o artigo 70 do decreto "NATAL DOS POPRES" no NI·-
1 

differente.s b3.irr:-s, por_ c3:-r.:n•.s!:iôl.!s 
guintcs termos : n.º 22 872, de 29 de junho de CLEO NOELISTA - designada~ p:!la Fedcr~ç~:i 

"O Presidente da Republica dos 1933 & DI LASCIO 
Est:1.dos Unidos do Br1~il, no fY"'·ci- P.aragrapho unico - Cessará o r:· ~er:~~~~u 

1
~~:!1t!'~-a~.~t~te (~i;m!I~.'.1~ J CUNH~ r • • 

CIO da faculdade que lhe confere O pagamento da respectiva pensão Sf O noe ,a angariando esportulas c.n 1- i\1atenaeS SafiJtaflOS, e. 
crt 180 da Constituição, decreta : aposentado fixar residencia fóra do beemne

0
1u,ceiºse~10u10~r;·r~'tJ!; i~:.,;~};e;~~ 1 lectricos, ferragens, azulê. 

Art 1.0 
- Aos capitães de navios territorio nacional 

rucionaes, nascidos em país estran- Art 3.º - Os capitães de r1av10:; r~~~~'!~;s e pefoobr;s:!;!~~:~i~;1;1J~;,1d~!~ jos e vidros, aos melhores 
geiro e naturalizados brasileiros, que, do Lloyd BraS'lleiro que se acltarcn1 f;i!~,ten,·1a So~ia . do Instlltu.o "São , Barão do 

1 por força d.1 disposição contida no art. comprehendidos na hypothesc previs- Hoje continu.:i.rão 
05 

s~r i.çns e.~ prec;:os, a rua. 
1149 da Constituição, não poderem ta neste decreto perceberão em fo. arrecadaçio acompanhados do coa•_ Triumpho, n-º 271. 

,-,111! ex~rcer cargos de e )t1'\f"1:l11clo na lha e5peeial da em preza, pa r1 integn::.- go Jc:.é Coutinho que. especialm~ili:c 
~larinha ::Mercante NJcional se,:l con- ,

1 

lização de suas soldadas actuac:;, a ;,~~v~~;~~~/e
0
;n~~:~~~ia~~~.1~~1.;~·pJ~

cc<li?J immediata aposen.tadoría pelo 

I 
difftrença entre a importanci:1 dc~tas ejos dos n:,elist.as. 

Instituto d.:: Pensõe,; dos 1\-faritimos e o valor da aposentadoria que lhe Tomarão parte na com:r,.:.-~áJ rlf' 
Pa!.'agr:ipho unico - Pan o:; d- couber hoje_ a senhora Phebe IIoln!e3 e a.-

"C!uh das l'elegraphistas 
da Parahyba" 

{ ei.:os deste artigo, fica equiparada á j Art 4.º - 0 presente dccrl!to-lei :~~n;~s orf'l~!~~ ~aºru;~~};_ T~'!1:·~·~, Conforme noticiámos Cl~l. nc.s::1 
inY,1lidcz prevista no art 49, e 1-~u entrará em vigor na d:ita da :;u:1 pu- za Moreira, Daluz Chacon. edição de domingo, rcahzJ.r-se-a, 
par::i.grapho unico, do decreto n." . : blicação . Por ºll:~ro lc..do, R_S senho.ril:-:5 M:- .. 1 amanhã, na sédc do "Club do~ Tele-
--------------· . ria Coutmho Carm1ta CocJnJ e Ma_! 1 · " f · d 

M U N I e I P I O S 
I Art 5 .º - Revogam-se as dispo- ria d~ Lourci~s Mindello se cn~'c'rtdc._ J gr,1p 11~tas 1 un:a con crcnc1a o cone-

.. 1 sições em contrario" 1 rã: com o interventor .:"~!I miro d::? r ~o Joa~. Coucmho, de combate :.to 
l , _ Ü Ü . commu1J1smo 

~UE REGULARIZAM AS l~EGULADA A REMUNE~Aç_~ D s l~:::f~i:c•Er•:º~;:;:::~~~~~i 

I

SHS CONTAS COP!I A IM• CARGOS EM COMMISSAÜ 1). Ü ,11- l"Club dos -Telegr.lphisus", consti-
PRENSA OFFlmAt I tuida dos srs Anronio Freire e José • NISTERJO Di\' FAZENDA IFcnesto d• Campo< 

. ROUPAS JlE BANUO para senbo-
Continu'a ac\.lramente a RIO, 20. <A U'!1iãol - O presidente J pr.mindc~.se as 50 quotas attribmdas ras desd 85000 para crlança.11i d""'-dt-

fazer a cobrança de conta~I da Repubhca ass1gnou ante-hontem um a: refendo cargo, nas tabellas anne_ i\SsOo · ~ - • P. h e s ' -apa 
~ decreto_lri regulando a rem11n?ração 1· xas é.quella lei. , ca ~o~ ª~ om ru r · -

da Imprensa Official junto dos cargos em commissão do Ministe- Art. 4." - Revogam-se as disposições zes, o melhor ~ort~en.t~. n~ CAS.r\ 
ás Prefeituras, o r,osso agen- rio da Fazenda. 

1 

em contrarias". VESUVIO, rua Ma('wl Pmhe1rn rnn 
te commercial sr. Hermene- E' o mesm,c do teor seguinte: 

gildo Cunha· ta~~ f!:J:nJ~ i;a~?,;'s~~~ªo ':: !t O BRASIL POSSUE A MELHOR AVIA-
Conforme telegramma que tributções qce lhe confere o art. 180 

~·i~oe~;~~~a~:s:c;l~== d~e~~~ d\?tººf;t"_::fvFi~:i~t,;;orc'.'~~â~~: para 1 (A_ O m·,L-IT·A· R- DA JTlfER' ~e-A· DO SUL 
gt:1arizar, tambem, as suas ;red;~~:re~~º;;,~ 0 s~~~re~~·J1;'5p0 ~;t .~ .. A! 11 .! .i 
contas com a Imprensa Of- E::ecutivo numer~ 1.422. de 26 de ja_ --=-'========= 

ficial as Prefeituras de Con- r.e~~- d2"o 
1=:7 Q· uando os proventos do Declaraço-es do tenente-coronel Muniz, á _"United Press", ceição, Cajazeiras e Sousa. 

Sóbe, assim, a 15 o nu. â~r!~~~~t:~~:l~ ~~rep~rc~~~~~~~~ 1 n a A m e r i e a : 
mero de Prefeituras que já : f'lncc;onario perceberá, além destas. 
liquidaram as suas dividas :ó:ren~e o ordenado correspondente 

com e~ta Repartição1 inclu- ;g ~~:ffv0~\~~ii;:~1
\~

5
1~~it!e~;:J~ 

•ive as de Ingá, Pilar. Ala- ne lei. 
gôa Nova, Araruna, Patos

1 
P:iragrapho unic: - O funcionaria 

Serraria, São João do Cari- Z~,1:~;ã.~ª ge~~a~dod~~~~~:r;r~;~ 
ry, C'aiçára, Antitenor Na. 1 de mesa de rendas perceberá.. além 
varro, Catolé do Rocha e de-;; venciment::s do seu lugar effectivo. 
Picuhy, faltando ainda 26 arenas ·a gra\.iflcação attrlbuida ac 
que, certamente, o farão com I ca~t dfo c~~L...~on.cimento ct, cargo 
a solicitude das acima en· cm commissão de director g~ral d6 Fa-
numeradas. ze;ida Nacional será o corre.c;pondente 

Eic padrão T., iixa.do no art. 20 da lei 
n: 284. de 26 ~ out111:)ro d• 1936, sup .. 

RIO. 2 O ( A V níão) - O tcncn_ 1 inc;pccciona, actuJlmcnt~. a. com
te-coronel Antt.1nio Gucdc-. \~uniz, ~r~1c ·ão de novo,; :iviõcs de bombar
quc 1-c encontn no,; E5tados Uridos, Jdeio Vu!tre e :.tviõcs de combate, fJ.
h:i cerc:i de um J.nno, fo,. :intc-hon_ bric."'dos pela "North American Avir 
tem. entrevistado pc!0s rcpre,;cnt.1nte~ lticn··. n5o diYulg:rndo, todavia, o 
d:,_ Unile.' Press e alguns jornalist~s ,nurr~ro de a, iões rn.~m a ,;omml dis
prese1,1tes, ~cerca de ma elitada naquel- 1 pcnqida, por n5o estar autorizado a 
lc _p~1,; :irn,go !prestar informaçóe'5 publica'5 

() 1lluclido milit:i.r bnc;ilciro, que Adiar.tov. roré:n, com referencia á 
já fi~c,1lizou a comtruccão de :tviõt: ... quin'.;1 arma do Fxcrcito, que o Bn
de alto :idextram~nto Stcarman p::i.ra j,.il possu~ a 111aior e melhor avilçio 
a no~;t ~v1.1· ão m1Ii.:1r. declarou que d., America drJ "inl 
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EDITAES 
ADMINISTRAÇAO DO DOMIN/0 

DA UNIAO NA PARAHYBA - EDI
TAL N .0 18-A - Aforamento de ter. 
remos d.e marinha e proprio nacional 
- De ordem do sr. delegado fiscal do 
Thesouro Nacional neste Estado, faço 
publlco que d. Maria Emllla Porto 
requereu o aforamento dos terrenos 
de marinha, e p:opr1o nacional, situa.
dos á praia Fom,osa, dl.strlcto de Ca
~~~1'1.t::'.iciplo de João Pes.sôa, 

me d,e admissão neste estabelecimen .. 
to. constantes das seguintes ma.terias: 

FADIGA 
-~ENTAl'7 PfilCISJl DE 500 $ ? 

Os detalhes technlcos e ,l,mal.s es
clarecimentos constam do edital n.º 18 
publicado no Jornal off!clal A UNIAO; 
dest, capital, em sua edição de 19 de 
novembro de 1937. 

Administração do Domlnlo ela Uni
ão 19 de novembro de 1937. - Sa
bino de Campos, escrivão encarregado 
da Admlnistração, Classe O. 

~ P~~rio~: ª;~~eet~~~ (~~~º.~! 
mão livre. instrucção moral e cívica. 
e elementos de sciencias physica.s e 
natm·aes. 

As ma.terias poderão ser feitas 
m.zdi'ante reqeuriment0s dirigidos ao 
dire:.tor do Aprendizado, pel<:s paes, 
mães ou tutores dos candidatos. ins
trW.dos com os seguintes documentos: 

p~d~r;~~ã~!ivt!ª~~ R~~1st:eºJ[: 

vi\;) Attestado de saúde e vaccina. 
çáo, passado pelo medico do Apren
dizado; 

cJ Att<stado de conducta., passado 
por autoridade policial; 

d) Attestado de ser filho de ]Jeque
no ou medio proprietar10 rurs.l. de 

ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO trabalhador da gleba, ou de operario 
D A UNIAO NA PARAHYBA - EDI- do L'1dustria agrícola, passado por 
TAL N.• 19·4 - Aforamento de ter_- dois agric"Jltores registrados no ML 
ren.os acrese1do e alagado de man... l nisterio da Agricultura e residentes 
nha - De ordem do sr. delegado fis- na localidade, e com as firmas devi
cal do Thesouro Nacional neste Es- damente reconhecidas. 

• 

COMPRE UMA LATA DA MANTEIGA 

"MANTIQUEIR1r' 
CHEQUES DE 10i A 500i 

mento dos terrenos accrescido e ala.- Dantas Maczel, dire.:tor. clarad:.s: Antonio Elias Pessôa. An_ F ABRI e A N TE s· 

tado faço publico que a firma A. F. Aprendizado Agrícola da, Parahyba 
do Amaral & . Filho requereu o afora- , em 7 de dez_embro -de 1937. - Nelsoti 

gado de mannha situados ao Norte - tonlo Henrique de Carvalho. Anto- PEIXOTO LOBO & CIA LTD o· l' M' 
do Porto do Ce.pim, no logar denomi- SECRETARIA DA FAZENrJA _ ~~º s!:~~cioA,~~i1~ Ap~~:;,io ~;'t,~l~ .'I. G. E N T. E- S 1vinopo IS - mas. 
nado outr'ora "Zumby". em João Pes- ilEDITAL N.º gg - COMMISSÁ.o DE Bernard ·da Silva A.!fred.o Correia 
•õ~ nf~ 1Estad~. 1 COMPRAS - Abre concurrencl~ para de Mcllo. Antonio soares dos santos E, GERSON & CIA, - Rua Barão da Passagem, 35 

.,._8 . e_ª hes eh.., cos e demais es: 1 '.'.'· fornecimento do seguinte material a cora Marques de sousa. Companhia. 
~~~ecp~~l~~~: ~~nstaJ.~a~º ~~1i~1 ºA c!ivers9:S Repartições do Estado, duran- Rio Tinto, Comp.:mhia Navegação das e domiciliados e residentes nesta cc.pi- fornecimento. por conccrrencla perma_ 

• i te os mêses de janeiro a Junho do pro- Lagôas. Eudoxia Vi.ann2. c'la Costa 
UNIAO*" desta capital, em sua ed!ção l ximc anno de 1938 . Elisa carneiro Mcnteiro Francisco tal, ás ruas do Tambiá. 203 e Maciel nente, dos artigos de consume habi~ 
de 19 ?e. nov~mbro de 19_37. Oleo lubrificante para a.utomove1, de Pereira de Lima. Francisco Cornelio Pinheiro, 547; elle. viu'vo. artista e tual nesta Unidade, e neces.sarios ao 

AdllllillStração do Domm1o da Uni- primeira quaUdade, corpo 30 _ litro. da Sil\'a Francr".CO Ignacio Pereira constructor, natural da Republica de Rancho ·~ forrageamente de antmaes. 
ão em 19 de novembro ~e 1937. - caixa, 2:5 e caixa 1011. do Rêgo. FrP.IlC~·;ca Dama::;io Rêgo. PortugaLEuropa e filho dos fallecidos A concorrencia cbedecerá ás prescri-
Sabmo de Ca_mpos. ~~rlvao encarrç- Oleo lubrificante p2.ra automov·el, de Franclscr!, Luiza de Mello Francisco Manuel Ferreira e J. Anna da Silva; pções de art!gos cincoenta e dois do Co_ 
gado da Administraçao, Classe G, pruneira qualidade, corpo 40 _ litro. correia. Franci..sco Fernandes da su_ e ella_ solteira, de profissão dcmestica digo de Gcntabilidade Publica, resa_ 

ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO c~
1gc1~0

2
~~b;if~~;x~~/~i~i:a automovel de ~!c~~!~~~ãe:ra~~!\~o ct;er~:.~lideF~:~~ ~o!~~~ªe ~~so1L~~:;d%-a~:o P;;~~=~ª l:ã~c~~ ~~~~~l :n~n!~iJi~!!~~~ 

D A UNIÃO NA PARAHYBA - EDJ. plmefr~ quaL~ad~. corpo 50 _ 1ltro, valho Francisco Fernand~s de Oli. Epaminondas de Oliveú·a Ramos e oito publicada no Diario Of!lcial de 
TAL N.0 20_ A - AFORAMENTO DE ccixa 2-5 e caixa 1011. veira. Ger:::ncio de Sousa Palcti.o. Ida- clona Maria do Carmo Leão, que vivem quirize de novembro de mil novecentos 
TERRENO DE MARINHA - De ar_ Ole:> lubrificante para automovel de lina Freire de carvalho Irene Fer_ juntos maritalmente nesta capital á. e vinte e sete; observando.se a doutri
dem do sr. Delegado Fl.s{:al do Thesou- primeir~ qualidade. corpo Go _ litro, nandes de Sousa, João Fir.nlno dos Av. Antonio Gomes, em Cruz das Ar_ na consequente dt. consulta publicada. 
ro Nacional neste Estado. faço publico caíxa 2,5 e Cllixa 10 1 Santos João P.erretra Passos José mas e solteil'os; elle, emfermeirc, mu. no Diario Official de dez e Boletins 
que sr. GlCivanni Petrucci requereu o Oleo lubriflcante para. automovel de Feneira l\,fach::td;) João Severino sico. reservista do exercito, natural de do Exercito de vinte e cinco. tudo de 

~~~i~i~~~~0';;: :~~nod~c ~~r11;,~ª at~ 1 ~~T~~d2a 5 q~a~~i~~eio \~rpo 30 - litro, 'J:gi~!~º p;~e~~a ~~!'ek::d~;;;~d~~1fo ~\~fiod~~ c~il~~P~~~
1
erf:o it~~~1:~~ ~i~e~bi~; :n =:~~osd: ~~!r! 

antiga 96, da. praia. Formosa. <!Lstricto Oleo lubrificante para automovel. de Gomes d.J Silva. José Lope.c: da Fon· rador na Praia do Poço, desta capital r umero setecentos e cincoenta. e oito, 
d~ Cabedello,. municipio de Joao Pes_ Hgunda qualidade, corpo 40 _ litro, sê~a. Jc5.o Fran~isco de Macenzi. João e da falle:ida Maria Julia Ramos; e publicado no Diario Official de deze-
soa.. neste Este.do. c,,ixa 2 s e caixa 10

1

1. Marques de Sousa Joanna Valle àa ella. ainda menor, domestica e filha de sete de novembro de mil novesemos e 
Os detalhes tecl1n1cos e de?n~ es- Oleo lubrifican·e para automovel de Silva José Per..:ira de Oliveira, João Antonio Ferreira Leão. morador neste trinta e sete. 

clarec1m:entos co~stam do edital n.0 segunda quai.:ctade corpo 50 _ 1itro, Bezerra dos RJii José Moreira dos Estado e da fallecida Geminiana Ma- As relações dos artigos constantes do 
20. pubhcado :10 Jornal offkial "A u_ c:""±ixa 2 5 e caixa lo 1. Santos. João Ct:.rl~tomo de Oliveira rb da Conceição sendo a nubente na_ presente Edital, encontram_se no Ser_ 

~~: i;~;~;g1~~· 1i~ .•ua edição oo s<~~~~~u~~~(;~~J!. Pt;:~u~m~veiiti~: iff~f:~uit:~J:;~~:~e~;;t t~~I a1:u:n~n~i~çb~· ,f.es~g:~~pedi- :;âe. d"., Acfi~~j~~~ª"à~~oo ln~:~.~~: 
26AÍe~!:~: ~~ ~i3z;1~o da União, cag~o

2 
fu~rf~~~t~Ol~~ra transmJ.SSão, ~~~eir~~ephr:esi~: .. gg:~ ~~1lt: m~~: ~~!~~~~8° d~ªd!:::r:~eleff)37 f~~~~.:sm~;~~:.~:~u~~~~~c;s d~ 

ca~~i:~o d:& ~:~ka!.I:~~~ ~(>cf~~n!~~. qualidade, litro, caixa 2!5 ~:ri~~: d~ºt~a~~~t~1/de s~~aªnçt1~ B~to~s.crivã.'l do registro - Sebastião ri;~ ª:S ~;z~s~s d:ir!~ras e das qua_ 
O . NOTA: - Os proponente1.1cteyeráo vangeiista. Lisbôa & Cia .. Maria BaL Quartel em João Pessôa, 17 de de-

enviar 1 litro de cada typo ,,,, ol,ilo bina de Oliveira e Silva Manuel An- ADMINISTRACAO DO DOM/~? ze'.f~º Ji,,tiJ7 Passas - 2.• Ten de 

D:DlJ!/;lJT::iYfu#7BJ~1tif. t~~~i~s;:tii~t:~~â!~~:ri;;'.:: ~~:!n!fiu:i:ff!á~~1s{JE::l~~[ !~{tJ!.~~f~:i;~i~}·t~: Mm. Aprov. . 
TAL N.• 2l.A - Aforamento de ter- 'Ihesouro do E 1do. wna caução em l guel de sousa Maubomdo Mnrta Joa_ Delegado Fiscal do Thesouro Nacional COMARC'A .DE C~MPINA GRAN_ 
re12.os de ma.Tinha e r,ro'[TTio nacional amheiro, de 5° obre o valor provavel qmna de França. Olymp10 Ramos neste Estado, faço pubhco que o sr DE - F_~llencui, da ft_rma Jas.é Augus_ 
- De ordem do sr. delegado fiscal do forne~rment . que servirá para ga- Feit~sa Pedro Ibn~c10 da Silva Pe- Adolpho Pereira Ma a requereu o afo- t? de llfffanda - Aviso aos interessa
do The.souro Nacional neste Estado. 1f\ff'"ta do contracto, no caso de acce1- dro Fellx Bez.erra Pedro Francisco de r~mento do terreno propno nacional j aos - ~e!~ presente aviso aos credores 
faço publico que a Companhia de t-?ção da propo.sta Bntto Pes:::oa r,rar:-nháo & C1a Se.. beneficiado com pt1nta.ções de coquei. e. d?ma1s interessados da ~allencia da. 
Pesca Norte do Brasil requereu O a... As propsstas deverão ser escnptas a j vermo Aives Pessôa severmo Bapt..: \ rcs e cercas de arame farpadc. situado f:rma Jc:::é August:o de Mll'B.nda, que 
!oramento dos terrenos de marinha ,e tinta ou dactylographadas e assi.gna- ta de Oliveira Sebastião Ferreira nas pr:::xumdades da praia Formosa, se acha em cartono. ac~mpan.~da de 
proprio nacio11al , situados A rua Pre... das de modo !cgivel, sem rasuras, Seba~tlão R1be1ro sew !" no Ferreira I distncto de Cab?c' ~uo. mu:1i~tpio de doc_um~ntos, a. re:lamação re1vmcliC?3-
sid&1te João Pessõa na vllla e dJ.s_ fmendas ou borroas em duas vias sen- da Silva Thereza <:fo Rego Montetr?, João Pessôa. medhdo de frente pela torta pr~posta. centra a massa fallida 
tricto de CabedellO. munici:r,io de do uma devidamente sellada <setlo es- The~eza clf> Flgueiredq Dornelfas_ Ti_ servidão publicJ 78m, P,5; da frente aos da refenda ;1rma, J?Or Augusto Fer
João Pessôa. tadual de 2sooo e seno de saúde) con- burc10 José de Aragao_ Thomaz .A- fundos 138m. 85 e 124m. 70 e no fundo m111:des & _eia .. revindicando merca_ 

O~ detalhes techn1cos e demais es_ tendo preço em algarismo e por ex- quino Ferreira. V1ctoriano Domm- 2am go abrangendo a área de 6835m2 d:;nas na 1mprrtancia de 33:490$000, 
clareciment<:s constam do edital n.0 tenso. g~s Netto. Vicente Carlos Pructuoso. 0625·. · · · · ' p~denà(! os interessado.s, n<_> p~aw de 
21, publicado no . jornal official _A os proponentes deverã-0 marcar O v:cente .Bezerra. Waldemar de ~- Limites: Ao Norte e s. Leste. com O c.ii:co _dias, a contar da prunetra. pu_ 
UNIAO .desta capital. em sua ed.icao prazo pera entrega do matP.rial offe- vedo Maia Yohnd~ Vianna Gond.im terreno prontio nacional na posse le- bl:caçao, contestal-a ou allegar o que 
de 1 de dezem_bro de 1937. lrecido. Sec;etarla da Capitania. dos Porto~. gal de d. Hilda R'heiro Borges e fL entend~em a bem de seus direitos. 
~ Admin.lstraçao do Dom1nto da. U?1-- .As propostas deverão ser entregues C~· .... (Ass .. _) pedr~ Marciano de Oh _ lhos; ao Sul, co,_1_1 o terreno proprio Camp1!1~ Grande: 17.12-1937. 
ao_ 1 de dezembro de 1937. - Sabina ne~ta commissão em enveloppes fe- veua escnpturano. L nacional requerid~ ºm aforamento por A escnva - Mana das Neves Tava_ 
de Campos, escrivão encarregado da chados até â.s pi·ox~(midades da reu- vi:,to: (ass.) Cap. Corveta emos Malachia d Costa .. ~ Silva. e a Oeste \ res Cavalcanti. 
Administração - Classe O. uiãg do Tribunal da Fazenda . . que não Cu nru:.. Cap. Port~. com ser;\dlo publica, pro~ima á es~ - _ 

- NI sera antes das 14 horas do dia 28 de REGISTRO CIVIL _ EDIT A L _ , trada de rodagem Cabedello-João Pes. ALF_ANDEGA .. DE .TOAO P ESSOA 
ADMINISTRAÇÃO DO DOMI O G€zembr:> do corrente anno . . sôa - Edital tle prcv10 aviso sob n .º 45 

DA UNIÃO NA PARAHYBA - EDI- Em enveloil?es separados das pro- Faço_ saber que em meu carton o. nes- ~ . . - Prazo 30 dias - De ordem do sr. 
TAL Nº 23-A - Aforamento de terre - vestas os concurrentes deverão apre- ta cidade, correm proclamas para o Sao conv19"ados todos os que Julga- !nspector desta. Alfandega se faz 
m., praprio na~ional - De ordem do 9~ntar' recibos de haver pago os impos- c~amento civil dos contrahentes se.. rem P:re,1ud1cad:s com o aforamento P.ublico que. se achando a inercado
sr. Delegado Fiscal do Thesouro Na- ws federal municipal, estadual no gumtes: . . requer!do. para. no prazo de t_rin~n r~a. contida no volume abnixo men_ 
dcn2l nes~ Estado, fa.ç0 J?Ublico que o '2Xercicio passado, cer:idão de haver Manuel ~rreira Jumor e _dona .eia_ (30) d1a:5, c~ntados da ~ata da nrune1. c10nado no carn de ser arrematado 
~r. Francisco Solon Henriques de Sá, r.umpr:do as exigencias que trata O ar- rice Ferreira P:ntes; que sao maiores ra pubhcaçao de~te edital. aoresent~r p_ara co~sumo, o seu dono ou con~ 
Já fallecido. requereu. o aforamen.t~ do tigo 32 do regulamento a que se refe- ------- -- P~OL€stos no Gabm'"'te desta ~legacia signatano deverá de.spachal-a e re_ 
terreno proprio naci.-;na.l beneficiado rc O dec. 20.291 de 12 de agcsto de fl~ Fiscal, de accórdo com o artigo _16 do .:.iral-a no prazo de 30 dlas. a contar 
cr,~1 a casa n_.0 30 da rua Corone1 Au- 1931, Cl::.-i dos dois terços) bem como decreto n.0 4.105, de 2.2 de feve_reiro de dest~ d3:ta. sob pena de findo este 
rebano, esqum:i. dE\_ rua Dr. Solo:1 <!e da. caução de que trata esie Edital. • ~~~u 1868, provando _suas allegacoes com ser \end1.da p~r sua. conta, no:s ter_ 
L~cena. na pro.ia Ponta de l~~ to • os proponentes obrigft.r-se-ão a tor~ documento.s habeIS. sob pena de se pro_ mos do ti~ulo _6 .. capltu~o 5.0 • da No· 
dl.S_tricto,d;e Cab;;;dello, 1:1unicip10 de nar effectivo O compromi.sso a que se ced~r pela forma que melhor. garanta va Consohdaçao da.s L~1s das ~fan-
Joao Pessoa. µropuzeram caso seja acceita a sua os mtere!':ses da Fa1-:enda Nacional degns, sem que lhe fique. o direito 

Os ~etalhes technicos e ~emais es- proposta. àssignando contracto na Outrosim, faço_ sc1~nte que o af'"'ra_ ~e allegar contra os effeitos dessa 
clarec1mentos constam do edital n:º 23 Procuradoria da Fazenda com O pra- mento em questaZ' ficará sem effeito venda. 
publica~o _no jornal official_"A Umão": z::> maximo de lO dias . ap"ós soluciona.- si, em qu'?lquer tempo, .,;e verificar no C V G - 251 -:-- Uma ca~a. pesan_ 
desta capital. em sua edtçao de 14 de àr. a concurrenc'.la. com previa caução Ganhe 3 kllos em 30 te1Teno em apreço, a existen"'.'ia de do J.32~ _kllos;, vmda pelo vapor ai-
dezembro de 1937. ubitrada. peta Tribunal compi.,i;ente dias ou seu dinheiro ardas monaziticas ou metaes precio- lem_ao ~atai • entrado e~ 6 de 

não inferior a 5t:l sobre o valor do for~ SJS. n:s termos da Circular do Minis- rvbº ~lti~f· cors1'1;1ª~f ªd C~a. ÁªÁJ.-
c:~rr;sJ~:~b: ~fg~~l: da Uni.ão, nC'cimento, a qual rever!°,e!á a favor do lhe será rcstituido. tero da Famnda, n." ~3. de 4 de se. fàn~egae 22 d:nN~ve~~r~nde 1937.·An: 

Cstado, no caso de r~s~1sao do contra- Adoptc a noH> 1a·1111C"lra de, temb~·o dE: 1912.:. . . ton io Gomes Forte escril,)turario da 
rf:::3~nâa d!d~1~?t~}ç:ic.::vtal0.~c~r ~;~Í1t~ed~ a c5~: 1~~~~~~~ao ~it~~~~ t ornar o cltw dl' liµado de t.u. nito~

1
~~~s~re~~~br~o deºi:~~'o da U- ~lasse "C''' . 

Fica reservado ao Estado, o 1.irei'.o calhau - •1m t·,,~i.:i;u:-, l' µa- Sabino de Campo.e; - F..scrivão En_ 
ftflNISTERIO DA AGRICULTU ae ::mnular a presente. chamando a nliar,i, nilo ,:.tim,•,,Ll' puw 6 carregado da Administração - Cla.<. CABELLOS BRANCOS 

RA - DEPARTAMENTO NACIO~ ucva concurrencla, ou deixar de effe- ~~;\··
1~:.,:!111~11~:~nl~~~~:1..a~:~~~:1:~~~ se G · · 

NAL DA PRODUCÇAO VEGETATJ cruar a compra do matcriel ccnstante mal .. 1Jrllh1111l<!t. e ~ua~ cchcs Ev1tam-Se e desapparecem com 
- Dtrectoria do Ensino Aqricola - da mesma. maba,l\..:.das. MTNISTERIO DA GUERRA - 7.ª 
Aprendi2ado Agrtcala da Pardhyba. Cornmi.ssão de Compras, l5 de de- .A .... ra-.tllh;is "lt'C'oY 1\ bO.!--!!I REGI AO MILITAR - 22.0 Batalhão "LOÇAO J UVENIL " 
- Eattal n.o 3 - Fa<'o saber aos se- z~mbro de l937 de Oll•o de lhtu.clo d,· l:lu a- , de Caçadores _ Concorrencia Admi-
nhores interessados qtle, até O dia 2G J. Cunha. Lima Junior, Presidente lhau. dão rnphlc1mC'nle ener- 1 nistrativa Perm.anenfe - De ordem do Usada como loção, não é tintura . 
do corrent€. acham_se abertas as ma _ cia Com.missão de Compras. t:u~e~~;ca m'~~~o!;,ºrn,~~~

0
~ ª! si:. Pre~idente do Conselho de. A_dmi- u se e não mude 

triculas para o curso profissional do de!;encornJados. As Pastilhas I mstraçao deste B C e da Comm1ssao ~e Depo!;tto: Pharmacla MINERVA 
Aprendizado Agric.:la. da Parahyba. :\IINI~TERIO DA MARINHA - McCoy são coberta,; de aS&u- Ran_cho, e de ac_c~rdo com as deternu_ Rua da Republica _ J oão Pessoa 
na cidade de Bananerras. para meno-

1 

Capilania dos Po1los da. rarah•·ba - carn•,ºo m
8
u
0

t~om eªnªtar,•d
2
áv

0
ei~

3
. kSII· npuabco11ecsodqousre .aMtéinásistrodedza. h'?.ruaesrrad,ofadco,·a DROGARIA PASTEUR 

res de 13 a 16 ann06 de edade que te- EDITAL - São::> con\'idados a c:nn. " ... ·· 
nham concluido o curso ,primaria, parer·:r a e-,1..a CJpitania .a b~m de loi. om 30 dias, , cr li re,. vinte e sete do corrente serão recebi_ Rua Maciel Pinheiro, 618 
submettendo_se os candidatos a exa_ . so,.'> interesses as pe~sóas abnixo de_ embolaado. , dos requerimentos de inscripçP.o para Preço : - 6$000 

PEÇA CTAR OS DEUSES (SUCCO DE CAJI SEM ALCOOL) Incompanvel. A' nnda em 

t10.1 u caau da cicb.da. L- 1 1 1 1 A 1. 1 1 1 1 1 1. 
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Flazail 
Proprieuaue de W AN DERLEY & e: L tda. 
(o.~ cam11eões d·1suo"\.°hlades) 

Dia 12 de janeiro! uma data que ficara gravada na 
historia da cinematographia na Parahyba ! ,vander
ley & Oia. Ltda. apresent~rão o rime/ro fihn em 

alto relevo que se exhibe no norte do Brasil 

Hoje gi--andioso pro
gramma duplo ás 7 

e meia horas 
Audioscopia. 

(Filr:n. em a 1 to :::e:e. vc) 

As nspcias de Co bal Lançado nela }let o G. Mayer no Oine ]\Ietio do 
Rio de Jan~úro-D"::1 12 de janeiro somente no Plaza 

l"'lw 

Focalis,mdo urna pagina da Hi~toria 
franceza com NOAH BEERY E NiLS 

ASTER e no mesmo programma 
GEORGE ARLIS em 

O ultimo genhlhomem s ega eao 
PREÇO - ':.$1 00 e 1 $600 

~·o:a O GO DO E 8 l .UiftO 

UMA SUPER COMEDIA DE LARGA METRAGEM DA METRO GOLDWYN MA YER 

A 
(HIE'l'A. U,lRD6 E Dla t .' de jaaeiro ! 

Nião eonfnudam! eorn 

outro film de ~mal 

wnne, 1D11S de proce- ~lil.BGUE ITI<~ GAUTHliER 

denei-a franeeza METRO GOLDWYN MAYER ra ,ez ! 

F.toje áB 7 e meta.-P.Le.ços 1$:i.oo e 700 e1s 

ASTUC A DE CR.I1Vll TOSO 
POLICIAL DA METRO GOLDWYN MA Yf:R 

EMPRÊSA DE TELEPHONES AUTOMATICOS 
CONVITE 

Devendo ter inicio no dia 20 elo corrente as installações ele telephones au. 
tomaticos no bairro commercial (Varadouro) convidamos aos interessados, 
principalmente áquelles que a$signaram o livro de preferencia para as pri. 
meiras installações, a comparecerem no escr:ptorio á Rua Maciel Pinheiro, 311 
(Casa Monteiro) a fim de firmarem as respectivas propostas. '~~-- -- _ __.._._ 

1 ~ ~u 

I 
m~e:o ~r~a!cn~ 

111 

"TAR;;; :-::::g~::_rr,zP-
GOTFAS - I1F.It01C,1 S 
Sede.tiva inccmparavcl 

Nas horas de dór l~mbral-vos 
lego das 

GOTT \S - HEROICAS 

MOVEIS GERDAU 1 

Produ~tos d, graude acceita-:ão 
nas pr:u:?as do Rio de Janeiro, 
S. Paulo, Minas Gcraes, Bahia, 

Curityba e outras. 

-E-
CAMAS PATENTES 

A' venda cm fodas as Drognrias 
e bó:1.s Plul'macias. 

Leboratorio "ISA". Rua Viscon
de de Fim.já n.0 585. Rio de 

-- Janc--iro --
e todos os moveis como sejam: camas, guarda-roupas, Para lnform,ções, Traves.sn Av. 

penteadeiras, mêsas de cabeceira, grupos de diversos ty- João Machado n.º 36 

j) 

João Pessôa pos, porta-chapéus, estantes, bureaux, mêsas de jantar, 1 l!e,=========:!I 
guarda-louças, bufets, trinchantes, mêsas de filtro com 
pedra marmore, etc. 

Tudo a preços baratos ! Antes de effectuar as 
suas compras, confira os nossos preços e a qualidade 
das mercadorias. 

J O S E' M E N E G O L O 
Praça Pedro Americo, 71 

JO!O PEIS&õA 

MCVEIS fi.' VEKDA 

Uma familia qu,... pretendC', p ~!' t's
tc.5 dia:-., trar.&ferir re.s1rle;1ria l :na 
Recife, foz !iC'. 'nte a que:111 po~ ·· ~;__
int;::,reSEar qtw tem á venda uma mo
bilia completa para todas as depen
dencias e ,m vrff'ito ("Stado de con
&naçâo, ctP\·cncto o intf"T"C sado p ·o
c,11ar Sfit •nt rn' •r ft r.ia Maoit'l Pl-
u.l,elio. 1 > 1/' ?lnct. 

é uma felicidade resultante 

do estado geral do organis

mo. É preciso manter esse_ 

~ vital com exercicios, 
ar puro, h8a alimentação e 

Tonico Bayer ás refeições. 
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A fi'.A .\JA ÇUE ESTA' DOMINANDO A RESE U A' EM COMMEMORAÇAO AO 2,º Hffl'ERSARIO DO -
FEtlfff - SH&ADO ROXll!O - niA l»E FES-U - O MAIS CilWI • O ESPECT. "l!i.O Di m 

ULTIMOS ANHOS!!! ! 

A trageclia ele um homem innocente que foi conclemnado a um exilio numa ilha ce1·cacla por tubarões ' .t 1 

WARNER B A X 'F E R - num magisi-r.11 de~<..'mpenho - em 

DA ILHA 

1 

:'I 
iq 
'rl) 

PRISIONEIRO 
com: - G L O R I A 

DOS 
STUART 

TUBARÕES 
CLAUDE GILLN'GWATER, 

1 

1 

I('_ ----------------------------U_M_DRAMA ASSOMBROSO DA - 20 Ih CENTURY FOX 

~ ftSff.RA D'f FESTA SEX A-Fi:iitA SOMENTE H - RiX - Piil O NOSSO POVO CATlfOLICO O 
tÍ MAIOR FíUR RELIGIOSO DE TODOS OS TEMPOS ! ! ! 
1 f A obra immortai de - CECI!. B. DE MILLE - o mestre dus JWISU'eS de Hoilywoed vol!a agora em corua intei-
;,4 ramente nova para empolgar as multidões catholicas do mundo ! 

~ 
~ LE_ ~-~- ~ARN= H .~}ff: ~~ d, ! ;~STO D~ !M .. ~ ~.~ .. 
~------------------U_ma_-=-pr_o_d_u_c.::.çã_o_da - R. K. O. RADIO - a ma,-ca dos miliorrarios 

~Qmnta,,feira na Soirée da i\fada iu, - REX ! Ro FEUPPU - quinta0 ftira proxima ! ! ! Amanhã na Mmnée Popmar cro JAGUARIBi:. 
'O ROMANCE DELICIOSO D1\ ESTRELLINHA QUERIDA I A adoravel comedia social do mesmo autor de - "Aconteceu --- A'S 3•3º HORAS ---

' S h i , 1 • ! em T • m P 1 • . Ging" Rog.,::·~::: B"nt _ "" 
~1 OLHOS ~HCAi!TAí.lORES EM PESSOA 

mr FILM DA FOX 

R E X 
--- Soiréc ãs 7,30 

O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CfilO - ÉA 

--- Soirée ás 7,15 ---

:MELODIAS ENVOLVENTES NUM RICO ROMM.CE 
--- DE AMOR! ---

UM "FAR-WEST" DE LANCES DRAMATICOS ! 

Ricardo Cortez 
B u c k J o n e s - em 

-em- O BOIADEIRO E O ORPIIH 

A INCOMP ARAVEL YVONNE Junta!llente a 5.ª serie do 

Um film da - UNIVERSAL 

Complemento, - NACIONAL D. F B. 

DO~tNADOR DAS SELVAS 

CINE s. o 
--- HOJE - A'S 7,15 - HOJE ---

Uma go:;ada comedia - DPsta va elles p:-ocuram descobrir quem é a 
viuva negra ! ? -· --

BERT WHEELER - ROBERT WIIOOLSEY - em 

NA PISTA DA VIUVA 

UN!VllR&AL - Compl•mentos. ---

Os malucos do ~eculo cm avrntur:-}J sens:icionaes ! 

BERT WHEELER - ROBERT WHOOLSEY - em 

NA PISTA D A VIU V A 
Uma comedia da R. K. O. R,ADIO 

l'R.EÇO llNICO: 

JACU 
--- Soirée ás 7 15 ---

Novamente o fllm que lançou a dansa mais sen.sacional 
--- do seculo ! ---

Fred Astaire - Ginger Rcgers 

A terra da lei e da oI"dem gr:'il.ça.s a um destemido vaqueiro ! 

G E O R G E O' B R I E N - em 

A LB DO PAíS DAS NEVES 
Juntamente a 2.a série de 

Com BETTY GRABLE DOMINADOR DAS SELVAS 
E um int-:-r<.1..;sante d<'senil-.0 - e \S,\ 1'1.~ICA 

'1 

Quinta-feira - "Sc<:<.Jfio da::. l'.:Ioçns'' - Preço 400 - Um drama empol
gante com uma sequencia co1orir1a ! - l\Jesqu.itir.:.ia - Dt.i. Selva. - em 

JOÃO NINGUEM 

i
Um film. que revela o CARLITO brasileiro. - Uma prod~rçfio da D. F. B. 

Sexta-feira - 3.· 1 seriC' V. S. - e mais o estupendo f1lm 

QUINTA-FEIRA Aproveitçm ! Venham as~: tir pela ultima vez o es
pectaculo inesquecivel que empo!gou toàcs os "fan.s" - Errai Flynn - cm 

Aguardem Domingo, 26 - O CAPITA.O BLOOD - LTma rep:-iJe desejada 

ENRE INDIOS E PIRA'"AS 

CASA A' VENDA \ VENDE-SE por 300$000 
Vende:•• t. ru,- Ellseu Cesar (at6 uma OJJtima mobilia de páo. 

pouco V1da.l de ~egre1ros), a casa n.• 1 . 
114, de regular accomodações, oitão u. setm1 composta de 10 peças. 
vre ao nascente. Com os servif;os da I b 
Lagôa, t1cará do .,.qutna, em eitcei. A tratar na rua Al erto de :;:t;.:ção para reoidencla. Tratar! Britto, 356. 

EMPREGO 
Importnnt~ Companhia precisa de 

n1.pazes e moç . .as activas para services 
externos. Bom ordenado. Tratar á 
Rua Barão do Triumpho n.0 43~. so
brado, das 14 ás 15 horn.s. 

l 

CAPITÃO BLOOD 
SEXTA-FEIRA - Attrahente "Se~são da Alegria·• - O 1Uesqlütin'1a, cm 

JOÃO NINGUEM 

10$ ou mais diariamente poderão ganhar em sua propria. casa. 
quando dedicarem suas hor.as vagas á origina]. artistica e r"'n
do:;;a industria. "M. A. N. I. S.". Para. informações, escrever a 

"M. A. N. I. S. '', Rua do Passeio. 56 - sala 141 - Rio Qe Janeiro. Receberá 
um folheto grntis expllcatlvo. Se desejar amostra do trabalho a executar, basta 
remetter Rs. 3$000. 

,.-~.w~-·~~ e I N E R E p u B L I e A Não esqueça ! Dia ~o :- No oalco _deste cinema - Estréa da 
extraordinana dupla com1ea da P R 1 - 4 HOJE - 2 tP:sões ás 6.30 e 8 hora::, ct :i noit;! - HOJE 

UM FILM ALEGRE, C0;',1 GATI.OTAS l,T · iJISS,;II.\S, DE,,LU"..IBRANTE E 
ENCAN'T\B~R -----

MUSICA, I'tiAESTRO ! 
Sup 0 r-revisl<\ da "P.AR/.MOuw;" ,nterpr t lR por JACK OAI~lE e um grupo de 

.. tirt' fa cina1 t·~~ - ---

Compkmonto. - UM NACIONAL (D F. B.l 

Preços: !.' classe 1,100 - Cn,'1ç,u;, estud ,te· e 2. c!Ua se $600 

FILOMENA E FULORENÇO 
Ao lado de diversos amadores conterraneos ! 

Comedias - Sketches - Canções - etc . 

Vem ahi ! OS C-AVALLEIROS D8 REI 



ESTATUTOS DA SÓQEDADE IS
RAELITA DE JOÃO PESSôA 

CAPITULO 1 

Do 11ome, objecto e séde da Sociedade 

Art. l .º - ,\ Sociedade Israelita de João Pes· 
sóa, fundada a 18 de dezembro de 1937, na cidade de 
João Pessúa, eapilal cio Estado <la Parahyha do Norte, 
onde tem a sua s.C'de e u1na agremiação nacional Israe
lita, com personalidacle jurídica e que tem por objecto 
e fins: 

~ l .º - O desen,·olvimento social e cultural 
t.los seus ~ocios. 

~ 2.0 -- Co1nme1norar as festas nacionaes Is
raelitas e as datas nacionaes brasileiras. 

~ ;t0 - Beneficencias para os socíos necessi
!adcs. 

.\ri. 2.0 - Para o desenvolvimento social e 
,·ultural dos socios manterá a sociedade : 

§ 1.0 - Uma bibliotheca composta preferente· 
mente de livros de autores israelitas e em língua Ydich, 
podendo também comportar liYros em línguas hebrai· 
ca e portuguêsa, como também obras traduzidas de ou· 
Iras linguas. A bibliolheca fazendo parte do partrimo
nio da sociedade será franqueada aos socios ohserva· 
das as disposições regulmnenlares. 

§ 2.0 - Organizará noites !iterarias musicaes e 
recrcHlíY:t!,, consl:1ndo o progrannua de re~ilações, dis
cursos sobre lemas literarios e sociacs, dcclan1ações, 
~~~1.tos, concertos 1nusicacs e especlaculos theatrnes, 

CAPITULO 2 

Dos socios, seus deveres e ditei/os 

Arl. 3.0 - A mensalidade paga pelos socios 
será de 58000. 

Art. 4.0 - Os socios que não estiverem cm con· 
rlições de .contribuir com a mensalidade, gosarão dos 
mesmos direitos <los que pagam. 

Art. 5.0 - Para entrar como sacio deverão os 
candidatos ser apresentados por um ou mais socios . 

~ unico - Os socios proponentes serão os fia
dores da idoneidade moral indispensavel a Lodo can· 
·li<lato a aclmiss,fo que será effectiva depois de appro
vu<la a proposta pela directoria. 

Art. 6.0 - São deYeres dos socios : 
§ 1.0 

- Prestar á sociedade todo concurso mo· 
ral e material, quer acceitando cargos para que fôr 
deito ou ~ommissão que lhe seja indicada e propondo 
novos socws . 

§. 2.0 
-:--- Frequentar as reuniões, conferencias, 

noites hteranas e assem biéas geraes da sociedade. 
3.0 

- Cumprir as disposições destes eslatu· 
ios. 

§ 4.0 
- Pagar pontualmente a mensalidade ex

cepluados os não contribuintes de que se refere o 
art. 4. 

Art. 7.0 
- São direitos dos soeios quites · 

§ 1.0 \'otar e ser votado para os cargos da· Di· 
rectoria. 

§ 2.0 
- Discu0r e votar nas Asembléas, poden· 

do me.diante declaraçao assignada delegar poderes para 
ess~ fnn a outro soc,o, que poderá apresentar até dois 
socios no nrnximo. 

. S 8.0 
-, Utilizar-se na conformidade do rcspe· 

chvo regulamento para si e sua familia, da bibliothec·i 
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t em geral dt> quai<1uer sPrviço manlido pela ~orieda
de. 

~ 4.0 - :'\fio srrú pennitlido a extranhos. 
~\rl. 8.0 Serú 1110ti\'() ele eli1ninação do socio 

do quadro ">Ot'ial eob,as de orc.kn1 moral constituindo
~e o sorio causa de escandalo para a sodedade. 

N:sle casa_ a Directoria depoh ele Uern averiguar 
:1 11<;'('<.'SSHlndt• ~ !undamenlo da 1nedida a applicar, Je_ 
Yan.t ao conhec11nc11lo do interessado por escriplo. 

Arl. 9.0 - O socio eontrihuinte que faltar ao 
pagamento de suas 1nensalidacles por ninis de três 
1nêses, serú considerado renunciante dos seus direitos 
sendo excluído d<> quadro social, saho justifica~ão o~ 
entendimento, com a Direetoria. 

CAPITULO 3 

Drt Dire("[oria e suas alfribllições 

Art. 10 - A socieclaclc será administrada por 
uma Directoria composta de 6 membros : Presidente 
\"ice, 1.0 e 2.0 Secretarios, Thesoureiro e Bibliotheca'. 
rio. podendo a Directoriu convidar 1nais un1 se neces
sario fôr. 

~ unico - Todos os cargos de Direclores são 
ahsolutamenle gratuitos. 

Arl. 11 · A Direcloria reunir-se-á ordinaria· 
Jnenle de quinze e1n quinze dias e exlraordinaria1nen
te quando fôr preciso a altribuição <la Directoria. 

~ 1.0 
- Executar o programma social e cultu· 

ral cumprindo os estatutos e resolvendo casos nelles 
onüssos e não previstos. 

~ 2. 0 Decidir das propostas sobre a admissão 
dos socios, deliberar sobre a eliminação dos incursos 
no :irt. 8.0 • 

~ 3.0 
- Pronunciar-se sobre os actos e factos 

que seJam subn~ettidos ás suas considerações, tanto 
por. qualqutr director, individualmente, como pelos 
!i0Cl0S. 

§ '.!e·º - Resolver quando fôr preciso sobre a 
~~7-:f.caçao de reunião extraordinaria da Assembléa 

~ 5.0 
- Se esforçar pelo progresso da sacie· 

dade. 
~ 6.º - Designar substitutos para o membro 

que por qualquer motivo se demitir do seu cargo. 
Art. 13 - Quando a maioria ou mais de 2 

mem.bros da Direcloria se demittirem em um só terri· 
Pº. so, ,os re;;tantes directores convocarão uma Assem
hlea Ger'.'l Extraordinaria para o preenchimento das 
vagas existente. 

CAPITULO !\' 

Da .üsembléa Geral 

. Art. 14 - A Assembléa Geral Ordinaria reunir. 
se-a de '.'nno em. anno na segunda quinzena de .Junho 
~om o fun especial <le tomar conhecimento do relato-
1 io. e actos da adnrnustração, deliberar a respeito, ele· 
ge, e empossar a nova <iirecloria. 

. Art. . 15 - A Assembléa Geral Ordinaria só 
funec1o~ara ~111 prin1eira convocação con1 a maiori., 
dos soc,o~ quites e con\ qualquer nun1efo em segund~i 
convoc~çao .. que ler.à lugar oito dias. depois. 

~ umco - Consideram.se quites os I: cios que 
lenham pago l: sua contribuição do més a1nerior ao 
em que se reahze a reunião da Assemhléa e os do que 
se refere o art. -!.º. 

ArL lô · - Presente o numero lega I dos socios 
para a p;1me1ra c.onvocação ou qualquer numero para 
~ ~egunda o pr~sidente da sociedade abrirá a Assem
r>Te~ e e1n se~u1da elle n1csn10 ou um dos secretarios 
lera o relalono da administração. da receita e despe
sas e dos fe1'os ela clirecloria pelo progresso da socie-

d,«le durante o e1nno administrali,o qut findou, fin. 
do o relatorio o presidente da soeiedade passar:\ a di
n·c~·fio da As:,;en1bll·n ao presidente que ellr indirar o 
qual con\'ithu·:'1 um dos socios presentes para secreta
rio, sendo <Jll<' de 1110do algu1n i,oderú ser indkado o 
pn>prio }H"Psidente da sociedade. 

' ,\rl. 1 i - .\ Yotaçfio para a eleiçiío ela directo
ri:: far-~r-ú p111 escrutínio ,rerelo e do seguinte n1odo: 
. ~ t.0 Suspe~de-sr a reunião pelo le1npo pre-

ciso para que o~ socws se 1nunam de cedulas eleito
raes, escrevendo rn,•llas os no111es <lc 6 sorios para a 
dircrlorin, não sendo indicados os cargos, exrepto o 
do presidente. 

§ 2.0 - Renherla H sessão o })residente convi
darú cloi<. sodos para escrutinadores. 

~ :i.0 -- Conrluidn a apuração ,lo escrutínio o 
presidente clepois de annunci:tr o resultado apurado, 
procl:unacá cl•·il<i~ os 1nais votados que desde então 
devem ser considerados e1nposs;.1dos. 

~ .i.0 Se houver empale o presidente colloca-
rá n.1.1nw urna fel'hada cedulas con1 os non1cs dos enr 
pulados e mandnrú un"[ socio tirar lnna e o nome que 
esti,·er na ceclnla tirada será eleito. 

~ 5.0 - Excepto o cargo ele presidente que será 
indicado nas cedulas eleitoraes, os outros 5 direclorcs 
dividirfío os cargos entre si na pritneira sessão d.1 
direcloria. 

Arl. 18 - A Assembléa Geral reunir-se-á ex· 
lraordinada1nenle: ' 

~ l.º - Quando a direcloria julgar necessario 
ou con\'enicnte convocai-a: 

a) Para lhe submelter ú deliberação assumpto~ 
de interesse ela sociedade, assumplos que lidos pela 
direc!oria . de magna rclcvancia <levem merecer o jul
gamento supremo da Assembléa Geral. 

~ 2.º - - Quando não estiverem os socios de ac
côrdo eo1n os actos àa directoría e julgare1n necessa
rio a sua convocação e requererem por escripto ao 
presidente que não poderá recusai-a desde que o re
querimento seja assignado no mínimo pela metade e 
mais uni dos socios, sendo que os conlríhuintes de
,em se achar quites . 

Art. rn - Para que se realize a Assembléa d! 
que trata o ~ 2.º do art. precedente e sejam ohrigato
rías suas resoluções, é necessario o con1parecin1entr, 
da 111aioria elos. socios que subscrcveren1 o requeri
n1ento us \j ignutarios não presentes eslejan1 reprc
;entados mediante procuração por s0dos presentes. 
Em caso contrnrio o presidente farú nova con,ocação 
com o prazo de 8 dias. 

~ unico - Se á segunda convocaçfio ainda nã0 
comparecer o numero de socios ou representações su
pra indicadas, considerar-se-á desprezado o recurso 
e encerrc>do o incidente. 

CAPITULO Y 

Disposições Geraes 

ArL 20 - Os estatutos são reformaveis no lo
cante a administração, no todo ou parte. por delibera· 
ção do Assembléa Geral. 

Arl. 21 - Na hypotbese de extinguir-se a so. 
ciedade como pessôa jurídica por falta de socio , por 
deliheraçào unanime <los existentes ou por qualquer 
outro 1nolivo não previsto, será convocada uma As.
i emhléa Geral dos soei os existentes que por maioria 
de Yotos escolherá o socio idoneo, na mão de quem 
será depositado o patrimonio da sociedade alé a reo,· · 
ganização da n1esn1a. . . _ 

I

'. . Ari. 22 .- Revogam-se as dispos1Goes em con· 
t.rar10. 

l'RESIDE:'\TE - Acher Rosenthal. 
SECRE'l ARIO - lsacc Elichquevix. 
THESOUREIRO Bernardo Goísman. 

~~~~~~H~~ [ Tmge •~ ~:~~;f•~. ~~~~ a?. baoh~ ~ ,F-==~~~~~;~~~E 
av,sa aos srs. poo.smdores de PASSES =========================J,• LEITl, li TODOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT., TODO MATERIAL 
LIVRES, que, do dia 1.• de janeiro PARA LABORATOR10 CHIMICO. 
de 1938, em diante ficam sem nenhum DECLARAÇÃO 
effeito todos os ' passes raspectivos 
não pennittindo absolutamente ex~ Tendo de me retirar para o Rio áe 
cepção. Jan~iro, onde vou assumir a direcção 

A GERENCIA de diversos serviços de calçamento e 
------------- outros, fica como meu procurador 

Antonio Carlos da Silva com procu-
DIRECTORIA DE VIAÇÃO E l para todos os effeitos, o meu genro 

OBRAS PUBLICAS ração bastante lavrada MS notas do 

e . tabelllão publico do !.º Officio desta 
0DCOrreOCla Capital, dr. Pedro IDysses de Carva-

De ordem do sr Director torno 
publico que a Directoria de Viação 
o Obras Publicas, devidamente auto· 
risada, vende a quem melhor preço 
offerecer ferro velho, pneumaticos 
estragados e saccos vasios, de cimen
to, usados. materiaes que os interes
ados pockrão verificar no Deposito 

Officinas da mesma Directoria 
Os concorerntes deverão enviar as 

u.1s propostas seladas, sem rasuras 
nem borrõe.,;; e sufficientemente es

larecidas, á Secção do Ex p,dienle até 
• s I O hora, do proximo dia 31 do 
corrente, menccionando os preços por 
kilo de ferro e por cada sacco e pneu 
mJtico 

A< Directori:1 se reserva o direito 
de annular a presente concorrer1ci.1 
ou deixar de effectuar a vend1 caso 
os preços propostos não sejam consi
derados acceitaveis. 

lho. 
João Pessôa, 20 de dezembro de 1937. 

Ignacio de Sousa Morae!i 
< A firma está devidamente reco

nhecida). 

EMPREGADA - Preci. 
,;a.se de uma empregada 
para serviços de casinha, á 
rna Maciel Pinheiro, 568. 

SYPHILIS, RHEUMATIS
MO, ESCROPHULAS E 

ECZEMAS! 
,\ttesto qUe tenho empregado o 

..:6.xlr de Nçgueira." do Pharmaceu
llco e Clúmlco João da Silva Silveira 
aos casos de syphilis. rheumattsmo: 
escrophUlas e eczemas. obtendo sem
pre optlma; resultados. pelo que o 
julgo um preparado de prtmelra or
dem. · 

JOAO PESSOA. Pe.rahyba. 

THESOURO DO POVO 
Clu• .., Mercallorlu te 

TOURINHO a, CIA, 
e~ Patent. 11.• 1 

Al'. Be&urepalre RohaD "'·º ~G7 

Plaae "B6lo l,porUve P .... 
llybane" 

Resultado dOII IOrtel.. para 
contagem de pontoe do plano 
"Bõlo Sportlvo Paro.llybano ", 
reallZAdo t-m aua léd.e, A a •enlde 
Beaurepa.J.re Rohan, 267, no dia 
20 de dezembro ás 19 1 2 horas. 

! I} .i,.. a::..~'... " 1 
2.· " 
1. 0 Premio 
3.º 
4 o 

5.º 

7731 
5733 
4607 
0907 
0066 

J. Pes.sôa., 20 de dezembro de 1937. 

SEBASTIÃO VIANNA, agt. fis
cal do imp. de cons. no impe
dtmento do fiscal de clubs. 

Tourinho & Cia., concesslo· 
narloo. 

·-===========-
Rouplnhas para creanças Secção do Expediente da Directo. 

ria de Viação e Obras Publicas, em 
Joio Pes,ô,, 16 de dezembro de . 
1937 

Byron Brayurr, chefe de secção. 

Dr. José Teixeira de Vasconcello• Nol"o e nrlallo aortlmente • pr~ 
Director Geral de Hygicne Publica. ,em concurrencla, na CASA VESU-

do Est.ado da Parnhyba. FIO. núl lllaclel l.'tücln, 111. 

Sepresentantes exclusivos neste Eot .. •1 

CORREA & CIA, 
c,nxá POS'.rAL, 51 -:- END. TEL. - l'llJIJUJI 

Rua Maciel Pinheiro, 269 

DESPEDIDA 
Tendo de viajar no proximo 

dia 23 para o sul do pais, e não 
pQdendo dar um adeus pessoal
mente és amiguinhas, faço-o por 
meio do Orgão Official, desejan
do ás mesmas bôas festas e feliz 
Anno Novo. 

Eumar dos Santos Leal. . 

i
" COSTURAS 1 

EXECUTA-SE COM A MA
XIMA BRE\'IDADE QUAL
QUER PEÇA POR PREÇOS AO 
ALCANCE DE TODOS. 

RUA DA REPUBLICA N.0 285. ;; 

BARATINHAS MIUDAS 
Só desapparecem com o uso do unice 
producto llquldo que attrahe e ext.er
mma as formiguinhas caseiras e toda 

especie de baratas 
ºBARAFORMIGA n• 

l!:ncontra.se nas bõas Pharmaclao e 
Drogarias 

DKOGARIA LONDKES 
aua Maciel Pinheiro, 121 

CASA 
ALUGA.SE a casa co. 

berta de telhas, com 3 al• 
pendres, em Tambaú, Gon. 
çalo, por 500$000 a tempo• 
rada. A tratar na rua Ma. 
ciel Pinheiro, 303. 
~ 

-:mprêsa Limpeza Gera1 
~e1amentos de soalhos com 

distribuição de cêra a ma.china, 
perfeito polimento, a cargo de 
competente encerador, contrac
tos sobre metros quadrados por 
preços espcciaes e pagamentos 
mensaes. 

Limpeza de placas de metal, 
etc., com pagamentos mensaes 
de 5$000. 

Pinturas a duco de move~ de 
vime, predios, esquadrilhas. re
formas de estufamentos, e feitios 
de empanadas, etc. 

A UNICA NO GENERO 

l VESPASIANO 
Rua Maciel Pinheiro, 2112 

1.0 andar 
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