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Promulgada hontem a nova Constituição da Republica, 
com o apoio das gloriosas forças armadas, continuando á frente dos 

destinos do Brasil o Presidente Getulio Vargas~ 

PELA SALVAÇÃO DA PATRIA O DISCURSO PROFERIDO HONTEM 
E DA REPUBLICA PELO PRESIDENTE GETULIO VARGAS 

RIO 10 (A UNIÃO) - passando em seguida a de.] lhe apresentára de ha mui. 
A's 20 horas de hoje, o Pre- monsh-ar que o Congresso to o seguinte dilemma : ou 
~idente Getulio Vargas pro- Nacional conquanto func- a continuação desse estado 
feriu longo e impressionan - donando ininterruptamcn- ! de cousa;; ou a continua
/e clisrurso sobre o momen- te, ?esde afJU~lle anno não I ção do Brasil. 
11) nacional. votara as leis completa. Não restava outra alter. 

Sua Excia. fez cerrada mente exigidas pela Cons- nativa senão restaurar a 
critica ao regime adoptado tituição. Encarando a si. Nacão' na sua autoridade e 
pela Constituição de 1934, tuação cconomka e finan- libirdade de acc:ie Se que. 
,,,1r11la(écs cnudilhescas e este- cdra do paí,:, frizo 11 a g·ra- remos r-eforma·r reformc
ril dc·111:ogogia, ,em proveito p:1- viclade da re('ente crise do mos primeiro a' cstructura 
rn os interesses ,·itnes do povo café, resolvida inteiram:!n- politica. 
hrr"ilriro · te pelo governo Central . 

. lo ,)h,cnador mais super'.i- Referindo-se á Constitui. 
,·ial do momento social e polit,- Após, S. Excia. fez largas c:ão hoje pi'O-muluada com 
c11 d:t \':1ç:1o, não escapa,·n ª considerações sohle ·O pro. o apoio das ~lori~sas for. 
irnminrnci:l do perigo n que es- d <l J -

tn,·arn exposto, o regime e a cesso a opt~ 0 para a esco. ~as armadas, S. Excia. af. 
Pai ria ú. n.:ierrê do entrechoque Ih~ do presidente da Repu. firmou que ella conservava 
rlns amb,çoes ele mando e de bhca de .J. em l annos <'llll- .· · · · 
·ts'f1nhnclns competições. partida-1 d . t _, N . .· l OS Pl mc1p10s democraticos, · ., · . · san o 1s ·o a acao ven a. 
"''" precisamente na phnse, • •• mantendo o systema re. 
rn·,is ag11cla e ,Jífficil da Hepu- den·os thraumatismos mor- t . . 

1 hl:c·:1, ,i11:rndo parn nós· ;e vol- 1 taes, pelo livre curso da de- vresen ativo e a auton~mia 

l 
t,1111 _as faurcs úvídas do rom- / mago()'ia e dos appetite, dos Estados, c~e ~c~o1;:do 
11111nisrno :1Ynss:1laclor e destru,- ~ N- d' h com as nossas msbtu1çoes 
dor. . . . ! pessoaes. , ª.º po ta ave:, tradicionaes. 

~rn,. p:ua n fehc1dacle da e,- portanto, me10 termo na si-
1,)Ii,a(iio hrnsileir:t, em instante i tu ação de desordem em que Finalmente, disse o Pre. 

• l:10 grnw e dec1s1vo, v~la sobre se encontrava e país. C:on. siclente Getulio Vargas que 
os dest111os da commumdacle na_ e ft • • • 
rionnl essa organização excep- tinuando, o Prcsic!ent::- G ~- ·1 a nova ons I mçao surgira 
rional de homem de Estado, qu<' tulio Vargas pinta eom cô. a fim de que o Brasil conti
t' 0 presiclente Getulio Vargas. res vivas a ;;ituar_ ão aeral do nuassc a realizar os seus 
que encontrou da parte cio Ex- ' "' 
e,·cito e dn ~larinha a mais el0- Brasil, declarando que se destinos historicos. 
quente solicfariedncle para levar 

PllF.,IfJENTE GllTl'T.IO Y.\RG\S 

f.om o :1pôio tknd1do l' p:1- l \1,11c~, que : iH'llH)S,. ~obri: o l)<\· 
lriotico d,is <'i.1s~l's :11·111 .1d:1~, .. _ 1 n.,,r~1,11.1 -;oc·1;II e_ pol!t1_~·0 rlo Br:1-
sr. Prcsidrntr da HC'puhl, ·:1, d·- ,_I. :1_:,,ll? que. se. d1.ss1p:1 o :i~n
crelando a ces~:,<·úo tb~ adiv1 1 !.Ht:nl<> de co.nf11:,,,wn1su10, de 111-

1< ias ,. dund,1s que vinha tol
dn?es p:irL.uH<'Hlan•s e111 lodo q i d:1ndo eh horizonlc.."~ da no~"ª 
pais, ac:~tm de prn111ulg:1r u111:t 'yida re iubJieanl. 
nova Le1 Org:..in.icn ba\ead:t Ln 1 \ pr;·itica do regi.1ne dcn1c,cra-
poslulado, dL' fr;tJH',l e JH1sili,·1 lico, 1k túo lndiscutivel P.xcel
consonaneia ("()til as n· iliLi:uk , 1,·nl'ia q1wndo comprehendid:1. e 
e oc;; supre1110-..; inlL'rt·:-.,l'S da .\:1- [ 1.~xerf'ld:l HO sr-H allo sentido ('i
ção. 

1

, 1n,. comtJ con\'en1 :1 ,ah-,1(:av 
E' de espera;· qta' um:1 rorlc 11:icinn;il. ,Jnh~1 sendo, entrelnn

cla:ridndc de l'spiiito ll<tL·w11,11i'--
1 

:IJ _ de-..;\'Ítluada per un1 perso
ta desça, nesta gru11dr llora !iis- n:ili•nno rrnhi<lo e jnglorio. por 

,1 effeito :1 sua magna obra de 
salrn,:io p11blica . 

• \ 110Ya Constituição, promul
g:1<la honlrn1, fund~1ncnla-~c
no~ principio~ essenri:1es e lrn
dirion:,e" d:1 nossa formaç:.i0 
hi"toricn. que rslructur:1111 r 
nohilil:1m o ""~lPma <lcmocrn-
1 iC'O. . 

Fortalecido pelo apoio inte
gral dns gloriosas forças nrrna
<l:1s e pela soliclnl'iedade de ln
dos os hrasileiros ele são patrio· 
tismo. o presidente Qelulio \'a,·. 
gns ncnb:.1 de salvnguê1rd,1r fir
memente o Brasil dos que o fa
ziam resv:11:u pelo despenh:.1· 
<leira das exaltações dr.nrngogi
f':l\, do confusionismo e <1:1 
desordem. 

-:\";1 "-11:l illlt11'essionanlr or:t-

cconclue m1. :..• paa.~ 

DO GOVERNO AO POVO 
O GoYêtno do E,;rado forneceu, !·ontem, :Í. noicc, :t seguiP

tc n~it~. qu~ foi irr.1di.1'l.1 pela PR 1--J. "R.:tdio T:tb:-tjhl d:1 PJ
r:-th~ u:1 : 

'
1 Promulg:1.d:1 l nov.1 Con.slituiçio pelo eminente Chefe do 

Go,·~'rno dJ Republicl, rntr;i o P.1í~ cm um novo regime que deve 
~cr Jbr,1çado por todos os que estão prc;>mpto~ p:1ra servir :Í grande 
c:iu.,a r,:i.cion.11. 

O magno :1contccimento só moti\'O de Jubilo pódc c;n1o;:u 
a0, br:lsilciros qut: :1mtm con1 ~in~i..!rid;1(ie :i. SUJ P:-,tria. E' bem co·
nhec-1..:!o o co;piriro de pJrr1oci,;;mo que onu o presidente Getulio 
V,lr~1,;, 

E r.:lo f.1ct~ dr estar, nc~r~ !1101ncnto historico, cercado 
p<"l.--:. ~,llicbricd:tcic d:t-.: gl0riosa<, forçJ:i arm:1das cujas disciplina e 
l~:31.i.:~<' ,;ão de todo~ conhccid.1s, dcye o P:1ís fic:ir tranquillo e 
certo dt qu~ o ,eu dc..:;cino C'it~ cntr~.~\IC a m5m firmc'i que s:ibcr5ú 
guí:.1-o .1 ltm gnndc futL1ro''. 

TELEGRAMMAS TROCADOS ENTRE O MINISTRO FRANCISCO 
CAMPOS E O GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 
A's primeiras ho1 as d.i c:ill, disso[ 1 cndo 11 C:amara gueirêdo respondeu ao :\'[i. 

noilc de honlen1, o üm·<·r. ~. o Se11:1do. O país entra, nisl ro Francisco de Cam. 
na<lor .\rgu11iro de Fig11ci. :1ssi11t, 1111111 regime llO\'O pos, com o seguinte despa
rcdo recrlwu do -..1· I· r:111. ,·m q11c· ..,:io deYidamente clw lclcgraphico: 
dsco dC' Can111os, \li11istro ·1sse"11ndos os interesses "J - p . ' 10 'I' " : . I oao essoa, - ., 1. 
da ,fustira, <, st·g11i11lt· ivlt·. d.i >ª'::''. CcJ1n'.11urncando nistro Francisco de Campos 
gramn1a, 11rgc11tis•.iJJ10: a \ . lê ~w. o 1111porl:111te _ Hio _ l'raentissimo _ 

"1{10, 10 . <imt'rnadrn 1 ·01!:('('i •f1ito, <'spern que \ 1 1 ·e~ I er tele 
· , 1 \' 1 • · l J 1 . ra 10 e e 1 ( e ) o • 

Argemiro de Fig11c11'l'c o - . , ·.,t·,~:. ~o ire e e se m:.1. gramma de \'. Excia com-

pais. Certo elo p:1lriotismo I feslar cm meu nome e do 
dos homens que delibera- nobre povo qtiê diriío, 'inle. 
ram essa alta proYidenci:1 e lgral npoio á Consliluiçiío. 
c_o?hecedo.r <)o ambiente po- :\[aior é n~ssa firmê~a nes
ltt1co hrnstle1ro, trabalhado Isa expressao ele apo10 Yen
por conspiraçôrs allenlalo. do continuar á frente dos 
rias dos nossos senlimcnlos ,deslinos nacionaes o cm;. 
e da propria segurança e nen!c Prcsicknle Getulio 
uni1.forle da Patria. hem ;1s. Yargas, cm cuja experien

Paiacio ria Hc;lem1wüo -- 11il ei,tt· , om :, necessaria · . 
J0 ; 10 Pessc'i.i _ c01111111111 ,. 111 uenl'i: 1 <:ordiacs sauda. municando ha\'~r o Pres1. sim por lutas parlidarias 
eo a y. E-.:<'ia ((li<' 0 (io. ~.,-1~.s _ Frandsco de Cam. dente da Hcpubl,ca, com o que poderiam enfraq11ccer 
Y<:rno, com O apoio das For. !)O,-, .\linislro da Ju<;lirn". apoio das Forças Armadas, as forças de defesa da paz 
ç1s .\rm·1d:1s, :irnli:1 de pl'o• 1 ln1nwdi:1ta111ente, o Go. promulgado uma nova I e do progresso nacional, 
m11Jgnr 3 nc'\'d Cnn ,'lllll• ,ernarlor .\r&emii-n dr Pi. Consli(uiçfío política para o iniío frnho <l11Yidn rm m;mí. 

cia, energia e serenidade, a 
Xaçüo púde lranquillamen. 
1e de~cançar. Cordiacs Sau. 
clarões - Argemiro de Fi
g11Ê>irêdo ~ Cim·rrnndor". 
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Assem~léa Legislativa ~o hta~o 
A SESSÃO 

S:ob a presid~ncia do sr José MacL 
el secretariado pelos a·s. João de 
Vasconcellos e Adalberto Ribeiro, reu
niu hontcm, á hora regimental. a As
""mbléa Legislativa cio EstadJ. 

D E HONTEM 
àe tenebro.(,as const-quendas pnra a 
1iaclonalidade em que "a violencla d('~ 
,e ser planificada, deiXand0-se d~ la_ 
cio qualquer scntlmcntallsmo e pleda. 
de" além da ennumeração de medidas 
brut:ies no sentido do. implantação em 
nosso pais de um regimem de força 

em 
FORD 
optimas 

e de outras 
condições e a 

marcas 
preços modicos 

AGENCIA FORD 
RUA MACIEL PINHEIRO, 38 

Joio Pessôa Oomparcccram cs srs. Octn\·lo A... 
morlm Fernnndo Nobre~a. Newton 
La.cerda. A,merlco M>l•. RodrigUes ele 
Aqub10, Odilon coutinho. Celso Mat
t:s. Alclndo Leite, Ernanl ~atyl'o, As . 
ccndina Mow·a, Raph .. '1.el Sébns. Aloy. 
sio Campas. Miguel Bastos. Peregrino 
Filho Fernando Pessóa~ J,:,remins Ve
TI'.lt.ciO, Paula e SUva, Jos.é Antonio, 
Sá e Bencv:dcs. severino de Lucena. 
Romualdo Rolim e Delfina Costa 

r:co Maia Octnvio Amorim, Eruanl 
S'ltrro, Fe'rnnndo Nob1·ega, Alctudo 
Leite Paula Cavalrantt. Raymundo 
Viani-rn Jt•rcm;as Venaneio e Ascendi .. 
no MÔura e com causa Justificada os 
r.s. A101·si.;. Campos e Raphatl Sébns. 
E' lida e apµrovada, sem observa .. 

çC>€s. a acta da S<'&â-0 antC'nor. 
Entra a hora do d:0~~~e c~1~t~1lsj~:ç:e~;~~a~ºctcC::~ \ sfts 1'tt...a(""b.-,, ~ ,__,___._, ~ ,-, ....,._ 

EXPEDIENTE 

o sr_ 1 !:ecretarl.o procede á leitura 
c.,u st·guinte çxpedtente: Offício do ,c;r, 
Gov:.:rnJdor do F'....;tndc, rcmf'ttendo 
l ara cs fi11S convenientc.s os clearetos, 
o,J refer"ndum de.stn Asscmbléa sob 03 
nos 840 811 , 807. 703. 766; 832; 817; 
B~2 e 733. !\ · commissào de Justiça. 

ae estalada a revclução, se consegui. 
rão o:; obJect!vos vi&!dos, capnzc~ de 
a&egura.rem o .successo do movimento''. 
Como se \'ê, pelas duas citações qufl 
a~~a.bamos de fnzer des.r.c documento 
do Komintern. d.o qual publicamos al
guns trechos em outra parte r\estc 
jarm1J. e"~ª "techn.icn da violencia .. 
'.'xclue smnmnriamcnt.e dos seus ob. 
jcctivos quaesquer sentimentos de po. 

ROTARY 
JOAO 

CLUB DE 
PESSôA 

Foi lida e achada conforme a acta. 
da ses~â-0 anterior. SUA SEMANAL DE HONTEM 

EXPEDIENTE t'elegramm<l cto deputado Gratull•
nc l!e Bdt.J nos segumtes termo~: 

o !ir 1 . o &-~·retario deu conta do Queira va.ssenrtn acccitar transmlttir 
seguinte : - O!ficio do pre.sidcnte do ulustre.s membros Assembléa meus 
"Ccm:té Pró-José Amcrico". n~ Am1- c'>rdi•es cump~·imcnta,s. (a) Gratulia .. 

~~iect;~~~d~i:ccc~~~if~Ct d~~~o :e n~~~ Sob a pre'>ictencia do. dr. Ab?lardo I Cathedral .de Santo Estevâm daquella 
(ornuçâo historica. Fel1zme11te. ~: Andréa dcs santos. reuniu hontem no cidade e du·çctor üa igreja de St. Ru
forçn.s arm::idas do pais, attentas e "Restaurante Wnner··. o Rotary precht 
vigilantes. se encontram apparclhad.1!, Club de Joã;o Pessôa. Es....~ sessão teve O monsenhnr J~kor ~ir"1 f'p-, , ,--, 
pr..r-: asphyxiar qualquer tentativa de o ccmp~recunento de g,:a.nde numero como socio acliYo na c11ssificacão de 
St;.b\"ersâo da ordem. e 05 pocte:es Ide a;soc1ados .e suas fam1l~~· not"ando_ Reli~ilo, r de há muito Que era um 
centraes da Republica, de accordo se a.nda a pi rsença dos \ 1s1tanLs de- !reouentador claquclle club, como con-

f~1~::a.1!~~::t:n~~afu1;~t~ fi p~~~~ 110
c~~it~~;ndo a hora do expediente, 

,5!dente do "Comité Central'". no Rio r. sr. Em~liano Nobrega vem á tribuna 
ar. Janeiro, pelo cxlto da mesma can- r declara que é do c:nhccimento de 
didatura naquelle Estad~ do sept~n. 0da. a As."'embléa a situação que atra... 
trião: e cfficto do secretario da Fa. \ ;.·ss:1. o pai.::;; que todos sabem iguaL 
zenda. relati\·o a um pedido de mf.:>r. e ente da medida solicitada. pelo sr. 
mações sobre as folhas de pagamento rresictr;nte d'.1. Republica, para n re
âc 1932 a 1933 e outro da Commh,:_ 1,:.essâo ao communi.smo. A Cama.ra 
::ão de Legislaçáo e Justiça a respeito .Federal approvou o pedido de estado 
Cí' um requerimento do 2. 0 sargento c1~ guerra . Agora, a As.sembléa Le_ 
reformado da·. Força Policial, :Manuel I r;s1a·ti.va da Parahyba. n. ão pôde cl~i... 
Viégas dos Santos. X'.!l' de levar ao sr . Pres1dent.e da Re .. 

com o im~rativo das circumstancias, g~t~d~s pR.f pha~k ~bÍ~s. ddo ~otar( ,·ttªo~vi~~~i~~;O ri.,1') rº?!iz:>u na 
estu~am as_ medida~ rcquertraf e para ca~tl J~emeb;gPJo Rota

0
r/~l~b dcª~e- ses.são de hontcm brilhante pnl~tra, 

a m .. nutença~ da .01 dem soe po~ cife dra. Catharin:'\ Mcu1ra ,:> profes- a illustrc profrssorn. Alice de Azevédo 
lltks. da na.cion~hdnde. medidas q~ sora Alice de Azeyedo Monteiro. Monteiro dissertando com cl"'va1a vi
certamente estarao á altura da gravl. Aberta a sessão, foi lego em seguida. ~ã.,. e conhecimento rnbr1:1 o n,,,...,n · 
ddc do momento. A P3rahyba. pelo dada PO!'SC ao noro Meio dr. Ubira- "A org;inizacão d~ jardins da infan
seu Govêrno. e pelo seu P~vo. integra_ jára Mindt no. qu~ occll;>Oll a c!n.ssifi- eia.. na Parahyba." 
c~a !1:.s.se obJ~ctlvo dl" defe.sa das irls- cação Ind1.1.stria cl11micn A..sucar fa- Termin'oda.1 $ltas palavra,; dPb3ixo 
t1tmçocs n3:c1o~cs, mant.e1..se_á, como bricaçâo. de merecidac: palmas de todos os pre. 
SE!fl)?re, sollctana com ª. conducta pa_ Em saudação aos vi:1tantes e ao sentes. falou o presidente dr. Abelar 
tnoticn. do.s 1·esporwave1S pelos desti. novo rotariano usou da pal"vrn. o dr do Santo". que se c.:ngratulou com 
1~os da Nação, nesta hora de appre_ Leonard<' Arco·vrrde Que. S.! rdcrmdo anuell.1 P"f'ceptora prlo c:eu excellPl'te 
hn1!:ões que atravessa a ~publica". ao dr. Ubir:l.jara Mindello. preferiu trs.,t>Jlho. clogi:lndo a segurança e ele-

o sr. presidente diz continuar a ho rublica .a sus sohdanC;dade nes,:;a 
re. do Pxpcd1ente. moções, pareceres. 1red1da excepcional que visa amparar 
etc. e regane e defender a democracia. 

o sr. ROdrigues de Aquino apr~~.cn. P equer. portanto, que se telegraphe 
ta o parecer da Commts::ão de Justi- e.::, Chefe do Poder Central manües .. 
çn á pet1ção da Cia. Sousa Cruz, que tando-lh~ o3 applaw::os desta Assem .. 

Ainda na hora do expediente. o sr . palavra~ de exaltll,rã~ ao.saltos mentas vacão dos conceitos abordados. 
Sá e Benevides lê ª" redacções f•~ae~ do apre!-ents.do. exphc::i.ndo.l'n? o<; fin<"; Com a palana. o dr Leonardo Ar. 
dos projectos nos. 23 r ~7. respectiva- de Rota1y e mo.:,tlando-lhe os com~ coverde me.nifeo:;:tou e t11thus1asn10 que 
men~. (que man_da contar tempo n~ prom!....<:Sos que .º. cidadão assume pe_ tmha de.:.,pcrtacto entre os rotar anos 
sernço do sr . Joao Hardman de Bar_ rante a collectiy1dndc e, os ,'il'\ts com- e trabalho de r~. Alice Azevêclo. de
ros) e <qqe approvi as contas do sr. panh:--iros ao inçressar 1:111 um. P..otarr. rlar~ndo qu,:, as três ultimas palestra.:.i 
Governador do EsLndo relativas ao ex- que preci'-.a da cocpcraç~o ded1c ... c1a de c1..v1d0~ no Club. profc1 irlas pelas sras, 
criicio de 1936l . Requer constem rla seus n.1embros para cumprir o seu no- Analice Caldas. Catharina ~,,.oura e 
crdem do dia de.sta sessão. bre de..:.iõrratum. que se resume no agora a da professora Alice Azevêdo 

p!eitéa equiparação de impostos á;; bléa . 
demais fabrlcas desta capital, sendo Posto cm di1cu..ssáo e$e requerimen_ 
o parecer contrario ã referida preten_ to. ped~ a p~lavra o sr. Fernando 
-sã.o por a ttentar a mesma contra o F .?SZôa e discorda. d .. pedido feito pelo 
erario publico. r. Emiliano Nobrega somente nwna 

O sr. Sá e Benevides encaminha á r :. rt.e : ::t. dz não ter sida. apresentada 
MP.sa as redacções fJnaes de varias t.ma documentação farta que demcns
projectos, pedh1do dispensa de inters- tre claramente as actividades subver. 
ticios, para que a materia seja incluL HV&s do oommun.i.c;mo. Acha que de-
do na ordem do dia a ser votada. remos dat· todo o apoio necessario a,o 

E' attendido. ~r . Prf'sidn1te da RrpubLca p~ra o 
O sr. presidente submette á consL combate aos extremismos. Sua restric

c!t"ra,ao da. casa o parecer da Comm.is~ < .:',o é simi:;lesmente porque o estado de 
~ão de Justiça of!erecido á petição da g, uerra ao que lhe parece, foi decreta_ 
Ctri .. Souza cruz, sendo o mesmo ap- de nnte da prova provada das actlvi 

o sr. Lauro wa~1derley lê o stguin- ideal do Se.ni-:.o,. na ~ua cxpres~ão eram uma viva demo~traçáo do alto 
te- parecer da commlssão de Fazenda: mais lata E' altru1~tica ._ . grau de cultura a que trm chrgad~ a 
offerecido ao projecta n. 0 17 do anuo Os trabalhos d~ se_~"clQ !oram quas1 mul~er p~r~hyban'.l. e con~l~c sua 
passado que autoriza O Governador I tcdos dedkados ~ d1scuS'sa~ do p~·o- oraçao fehc1Lando a Porah)ba pelo 
::.o Estado a ftbrir o credito de 779$99~ gramm.a ~a pr('1::1ma ~~:.;e!nbléa uo.3 grande valer quf" vem ;·~vel::mdo _ a sua 
para pagamento de differ<'nça de ven_ 1 E_xecuuvos, que se rra!12ar;-~ nesta ~A- ~ulher e~ t:>das a~ n.anlfe~c.açoes da 
cimºn_ t.cs cto consultor Ju.ridi·c·o do Es-1p1tal com. o e. omparee11!1ento .de oito nda pubhca. sendo ns. p JJ.\.·~as . do lad; <Parece:· n .º 53> A commissáo clubs rotanano;:; nos dl~::i 14. 15 e 16 lorad.:r fl.baf2da., com enthus1ast1cas 

provado unanimemente. C:nd~s extrcmista.s 
rle Fazenda nsidn ,em a cppôr ao do corrente. para o que já se i.\C.ha palmas, saudando aquellas illustre.s 
.. · t 1 tão s s da A.~- ela.bora<lo um \.l.:i.tO progr .. mma de contnranC"a.s. 

O sr. Alcindo Lrite solicita 1nfor O s st." . Rodrlgu<"s ele Aquino. Pc .. ~loJec.o cm qt~tub;o ele 1937 . caal recepção dos rotari.anus n~1tante.;_ Depois de tratados varias outr_?s as-
im~Jea.,~ dâ ... ~ey rcJn.tor Miguel es~ai:do mcl•11dos rnt:-c a.o:: fe.·thld:1do~ ~umpt_o.,;. fc1 ence~rada. a sessao. do niações sobre o pr~.iecto que mstitúe ctro Uly:..S"s. Severino de Lucena, New

premios para os agrJcult-Orf>s. e.sclare- ~nn Latcsda. Lauro Wnndcrley, Cel<;O 
ctndo á Mêsa que o projecto será en~ Mattos f' 1\·Iiguel B:istos manifestam_ 
caminhado ao plenario na sessão se_ se fa,·cr:l\'eis ao requerimento de sr. 
gulnte. EmilianJ Nobrcga. tendo o sr. João 

E!~~is. Roª!u;ldo, Rolm'i.~ ~ , ~~~f~ftci~1etedeqjco;irã d~ff~;;;~~- p:~~ ,~!~;/~~a1:;~á rr~~~';º~o qd~:i~~~x1;~: 
A req~crune~to do. ;!:r .. ~il~ano No; "Club A!-tréa.''_ uma sofrée dan-.ant- ::;erá dedicada á recepç:;.o do gov~rn~

breg~ e:il.e pa1ecer e dispeP...sado d nv "Club do:- Diar,o~ .. e vnrias v1sit'l c: dor do Distncto 72, rotariano Nasc1-
lmpiessao. . . ... aos pcnl:os mais pitton.~c.-.c!>s e a divcr- menta Britto O sr. presiden.te, após, anuncia a de VasconceHos suggcrido igual tele. 

g;·ammfl, ao sr. Governador do Esta
do dando_lhc o seu apoio em tudo 
quê se relacione ao combate ao extre

O sr. Tertulumo Britto, r ... quer ' sns instituições e c::.,ta\)rJecimento.;; pu_ 
in·versão da ~rdem do d1a para. que blicoi da cr, º•ai. ORDEM DO DIA íigw·e em pnmeil:o lugar o proJecto N:i hora , Rdatps elos B(Jletms. o 
n. 0 50 (que 01·ganiza o Regunento d~ oresidente d Ab?lardo Santo~. com-São a.pprovadas as redacções finaes. 

G..:s seguintes projectos; nos. 39, 41, 
57, 65. 72, 81 e 82. 

miEmo 
o sr. Fernando Pessóa, apr::.vcitando 

a suggestão do sr. João de Vascon
cello~. requer sejn telcgraphado ao sr. 
Governactcr do Estado no mesmo sen. 
tid :'., sendo secundado pelo sr. Miguel 
Ba~tos. 

Custas). E' attendido. inEt.i.tando o ultimo E~letim nccbido 
Passa..se á do Rotan· CJuh dP Fort.aicw. chnm0n 

Ainda, foi approvada a seguinte 
matéria: 

l. • di.scussão do projecto n . 0 105 
(Fixação da Força Publica do Estado>. 

3.• di.scussáo do projecto n .' 19 (Au
toriza o Govêrno do Estado a mandar 
construir um monw11ento a Indio Pi. 
ragybe). 

ORDEM DO DIA 

.Postos cm \·ot.açjo são approvados Entra em discussão o projecto n. 0 

os dois requeriment os. tendo o ST 5C 1Rcgiroento de CustJ.S) 
Fernando Pe.ssõa feito sua declaração o sr Adalberto Ribeiro requer adL 
C..<' voto favoravcl. uma vez que o sr. amentÕ da discu.ssãO' para a sessão de 
Emi1lano Nobtega lhe havia rxplicado terça-feira, Justificando os motivos do 

3.ª dlscu..-;sflo cio projccto n. u tl6 ~~1~b~tl~r~
0 

('~~~e~~m~ntido de ~er ::e~~:~:ri:er~0 ·di!~~:~end!dgÍ·ojec-
{Conccdc uma pensão á viuva do Co.. Em ~cguida O i,:r. Miguf'l Bastos re- te n." 3 (ln.stitue o Fundo Especial 
ronel Ignacio Evarü>to MonU'iro} . quer a transcripção na Acta. de um e'." Previdencia do.s Funccionarios Pu. 

editorial da A UNIAO de hoje, ,cndo bllcos do Estado>. E' npprovado 
~pp1ovado o &U requerimento. ··PE. Entram cm l.ª rliscussáo os projcc. 
LA DEFESA DO REGII\IB - Com a los nos. 31. 24. 25 e 133, respectiva. 
c".e.-;coberta feita d~ 1.mpartant,e doeu. me;nte. <que referenda decretos do sr. 
ncnt.:- subYersivo torgicado pelo Ko- Governador elo Estado; que autoriza 
1.lintz:rn. que é o carpa central de dl- a alienação em hasta publica de pro. 

3. ª discussão do projccto n. 0 88 í.\u 
toriza o Govêrno do Estado a ceder 
um predio ao Centro de Mctorlsias de 
Campina Grande). 

3. ª d'i.scu.&)ào do projecto n. ,. 9ô rccçáo da deflngração communi.sta no prledades ruracs e urbanas e dá ou. 
(Abre credito supplernentar para a Imundo. em que calculada e friamcn .. t.ras providencias; qnc autoriza o Go-
A...r.sembléa. Legislativa> , te se ennumeram determinações. parp yernador do Estado a contracLar com 

- i;.m novo golpe vermelho cm nosso uma companlu~ nacional ou ~trarL 
Srguiu-~ a 3.ª dibcussão do pro_ 001s, ., ambiente nacionol voltou o geira u'a Unha oerea de commumca. 

jecto n. 0 32 1Dã novo estatuto a<> :gita~·-sc, sob n. ameaça de agente:; cães ent.1c ri c1c.ladc dr João Pe!-Só3 e 
~ontepio do~ Funccionarios Publico.:3

1 

interna~1onac.c; da de.5ordem. Alndn , Cajazeirri.s; e que cstabl'l::ce cl~sconto!\ 
00

A:~:~~8ram emendas os srs. Er. ~;~~l~~:~~s or:-dks~/:~1
i~i~\, d~v~~os e: 1 ~:1.Sf;~~~õe~~ s~~~~~~r:o d~'\ a~:1~

10
pa<!~ 

1,n1ú Satyro, Fernando N..:brega, As. n'>vembro de 1935 em QUP tlemel't:s ::s.d:,. São todos npprovados. 
ccnd~no Moura, Fernando Pessôa. já dts\'irtundo: da comrnunhão nacio- Concluindo os trabalhos da Ordem 
Newton Lacerda, .Miguel Bastos e João nal par sentimcntcs e ideologias es. C:o Dia. entra em 2. 0 discussão o pro. 
at Vasconc<'llos. . tranhc.-. á nossa indole democratica. JE:cto n. 0 35 {crêa car;os na Secrct~-

0 proJecto foi amplamente discuti- procurara.n1, cm con\'ivencia c.:m indi. :-ia da Agricul~urn e dá outras provi
do, manifestand::-S<', além dos autores ,•Iduos acostumados á technica da vio.. c!enciac.-) e as red:1cções finaes dos 
ôas emendas. outr0s srs. d.eputad06. lencia. sub\"ertci· k:5 instituições ela projcctcs nos. 23 e 27. em di<;cUs.<;ã, 

Em face do nd.1anta.do da .hora o Rep~blic·\ .M~. t.lmbem està. na me_ unira e ,otoçáo, respectivamente. São 
sr. pre.sidcnt.e ('nccrrou a dt.Scll.SSão. 1noraa d(l.c: b.r;J.S1kiros a acC"ão promp. approvadas. • 
levantando apó.5 os trabalhos. ta e eff1caz tanto dos poàcrcs cons.. E a 5cs;ão é levantada. dcslgnando

A C T A DA VIGEi:>"lMA SEXTI\ 
SESSAO ORDINARIA DA TER
CEIRA REUNIAO DA PRIMEIRA 
LEGISLATURA DA ASSEMBl..gf\ 
LEOISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAHYBA, EM 1.0 DE OUTUBRO 
DE 1937. 

tituid ·.s, como cl..1s camudas populn~ !<' pan n :;;cguint,; n ORDEl\1 DO 
1-c tonto dn.ll glor10.':íRS !arcos urm14 DIA: 3.ª dtscussão do projecto n.º 
elas u. 1 HcJJllbHca como de todas a.s 3 t Jn,..tlhte o Func'o Esp~clal de Pre. 
classes_ que t11.·er:J.m, num mesmo im.. , idencia dos Ftmcclcnarios Publicos cio 
pulso d~ patriotismo. a exacta com E~:tadcl . 2. a dl"icu~.~áo do projecto n.0 

prchens"to do.'5 encargos e deveres que 31 <rcferr:nda clccn~tos cio Governador 
U-~?~ cabem em t :dao:: as horas em qu._ do E."tadol . 2. ª discussão do projecto 
perig::.m cs fundamentos do tegimen. n. 0 25 <autoriza o Governador do E'5-
0 exemplo dC' bravurD. e decisão, para tado a contrnctar com uma campa_ 

Prcsidr,icio do sr. dr. Jn~ê Moei.d fel1cic1adc cto Brndl. tem vlndo do ai.. nfia narJ•:mal ou t''-lrnngPira, uma lt. 

Sr.CTeta;to;;. 61'A~g~odellir:t:;m:r:llos ~~:esr~~~te é d~Ii~3
t1°a

8
r~a~~ ~~ts~ira~ ~,l:l~ d~é':t J~ãocopn::i:~

1
i~n~!ja::1~~ l ~ 

A· hora rcglmentsl, fob n pr<:slclen 
eia do sr. José Macl.f>l, secrrtariact:i 
pe!Qs aro. João de VMConctllos e A
dalberto Ribeiro. respectivamente 1 • 

:t!;;e;"':;1~· ;o!':lt: ;r~!',.':,~:d110~ 
.rs. Pedro Ulysse.s, Per<'grlno Filho. 
Stverino Lucena, Fernando Pessóa, E. 
m!Hano Nobrega, Rodrigues de Aqui. 
"º· ~e! Bastos. Paula e Silva, Ter. 
ti;llano Britt-0, OdUon Cout.Jnho. Nrw 
ton Lacerda, Celoo Mattos. Jooé AUto. 
nio da Rocha. Romualdo Rollm, Ana
cl..to Vlctorino, Deltt.ru, Coita, I,auro 
Wanderley, .Raul Nobrega e Sá e B<l. 
ncvtdei;. 

Deixaram de OOffll)ÇCcer 1e111 caU611 
•u fíl• ,s. JOl!,f Ta.r l!!c Ame. 

em que era mab incerta a defln1ç1\.:J 3. 0 di.c,cm.são do proj<'C'to n. 0 35 <Crêa 
d nctorta, por occasião do lr.vant cargos n:1 Secretaria da Agricultura r 
communJ.sta lcvodo a cffetto no Rio dá outras providencias). 2.• dtl,cussão 
tie Janeiro em 193&, o chefe da Na- do proJecto n. • 133 <do anno de 1936' 
c;ã:1 de RccôrUo com cs imperativos ceatabelece descontos f'm ·folha de pa~ 
ca sua formação cMca e moral. não gomento a titulo de consignações. 
r., deixou Ucar cercndo pela. aureola DlsclL';:;ão untca e votação do parecer 
ds sua alta magistratura, Indo para n. 0 49 ao proJecto n. 0 45 (altera o 
r rua, hombro a ho111bro c:.m os sol. decreto lt"i n. 0 123 de 28 de mato dCI 
~aúos. expondo a proprla ,ida. na de. 1931•. J .• discussão do proJecto n .. º 
fé,• dos prlnc!plos basilares do regi.. 33 <reorganiza o Departamento Offl
men. Passadoo dois am106 dell6R bar. rlal de Pro1Jagonda e Publlcldade do 
bara i11veatldura BQvleUca, cs manda- Estado• . Dlscu,são unlca e votação 
ti.rio dp Komtnt.ern . .segundo as lns. de oarrcer n. 0 53 ao projecto n. 0 17 
trucçÕEs appre1'endldas em b6a horu cautorlZII o Governador do Estado a 
pelo Estado Maior do Exercito e por abrir o credito de 11911192 11ara paga
este cncamlnhadaa ao llllnl.sterlo da ll'Mlo de dlt1-ça de veuellnnt"9 
Justiça, verifica-a, com • ve111 }lrC- do Co~ullQr ~ lco do Blllaclo> a.• 
pan ~ >'til p111111 49 

R attenção do pl!>nc1rto s::>brr o S€g1tin:
te trecho rrne pas<;on a ln_ rcfrrf'nte a 
,·isita do Prec::ld~ n1 e do Rn1 a1-y In.t•:r 
nacional rotc:ano Mnunn• Ouprrrry. 
ao cafdC

0

al arceb1.:,po do Rio de JpneL 
ro e ê. admissão. cm Rotary, de um 
illustre prelado 

VISl'f,\ DO Pl'..ESID.E.'il'E DlTLR
REl- A S E O CARDEAL ARCUII.. -

PO DO RIO DE JANEIRO 

hEntre cutr;.t~ vi;.;itas off:ciac!:l r~ulí
.tada·; pelo prcside11t :.. Duperrey àurnn. 
te sua estada no Rio dr JRntiro. con
ta.se a de S. r:. o sr. Carckr:l Arce
bispo. 

A audicnc:a cspeclnl roncrdiJa no 
nre.sidentc do R. I. foi cord'.ali!::<;imn , 
tendo no curso da mc~ma drclnrado 
s. E. r.ão poder conclcmnar Rota PJ 
para não se c.:illocar acima de Roma. 
que não ccndenma Rotary. 

Acrescentou ainda q11c um dos mem
bro.-. de sua córte ructinal_icta perten
cia a Rotar.r S. E. antonzcu os prf'· 
sentf>s n trrm.•m.ittírrm a declaração 
qur ficcu tranFcript.a. . 

Alên\ do presid€nte Duµ~rrcy. ~sti .. 
veram presentes a audiencrn, .cardma
hcin, o governador do Distncto 72. 
Jcsé do Na~imento Brltto. o delegado 
do R. I.. James Roth. o antigo i?OV~r
nador Carlos B\l.',chman. o ant1~.c 
presidente do R . C. do Rio de Janei
ro José Duarte Gonçalves da Rocha, 
o âctual presidente do Rctary Club. do 
Rio de Janeiro. Ignacio M. Azevedc 
do Amaral e o 2.0 v1cc~pres1deut<.: de 
me.smo Club. o:-ear Santnna. 

Por fim ainda procedeu o Ur. Car
l~ RibeirÕ á leitura do seguinte : 

UM EMINENTE PRELADO QUE E' 
ACCEJTO SOCIO DO RC'fARl'. 

CLUll 

Sob o titulo acim:i o º Diarlo de No .. 
t 1cia ·• ela Bahia. puhlicou a fegulnt.e 
lcce.l cm !:>CU n ," c!c 17 dr, ílf."C!to ul-

ti~i~ra o Rotar\" Jntrnrncional com; .. 
titui11 moU,•o de ~hnmensa ~tisfaçáo o 
de u1.~ignr honraria. a t•ntra.d.a no oua
dro de socios do Rot,ry Club de Vlen
na cto emlnen~ prelado monsenhor dr. 
Jakor Frled. ccn.'>clhelro conslstoral dr, 
arcebispo de Vlenn•. e. membro da 

ção em hasta publlca de propriedades 
rurae-; e urbanas, . 

Paco da Ass<'mbléa LeglsJaJ.lva do 
E,:.aclc da Purahyba. cm 2 de outubro 
de 1937. 

Joaé Ma.ciel, prc,,idcnte 

Jo(i.o (/.e v111_.uo., 1. • &IIQ'etarlo. 

PALESTRA DO DIA 

Pc:r falta de espaço, de que nos v~
mos re!-.o:entindo \1lthnamente, mot1. 
vado pele cxc~~iYo acumulo de mate
ria só cm nosso. proxima ~rlição. po .. 
der.emas dar publicldactc .á 1mportan~e 
palestra da proteso;;ora Ahc~. de A:eve
do Montt:!ro. hor~.tcm pr'?ft::uda no Ro
tary Club de Joao Peszoa. sob .º the .. 
ma : .. A org:anizaç~o .?os jardins de 
htfancia , na Para.hyoa . 

ROUPAS DE BAXIIO para senho
ras dc'.)de 8$0UO para crianças, desde 
( sbo. ealçúes Para. homens e rapa .. 
zes o melhor sortimento, na CASA 
vESt.rYIO. rua Maciel Pinheiro. lfiO. 

Tribunal Regional de Jus• 
tiça Eleitoral do Estado 

da Parahyba 
RESULTADO DA SESSAO DE 10 DO 
CORRENTE DO TRIBUNAL REG!O_ 

NAL DE JUSTIÇA ELEITORAL 

Consulta do juiz clc,toral de Patos 
sobre si O ele,t.or que qu.tz.cr mud:ar o 
rnbrenomc. tendo exLrav1ado o titulo, 
pode requerer 4. ª via, com o 5?bren~-
111e mudado. a1l!lotada essa cn·cUill5 .. 
tancia no lino de inscripções. - Por 
unanimidade. respondeu ..... c:e declarando 
que o eleitcr n que allude .ª consulta 
de:ve primeiramente r.egubu;12ar a mu 4 

dança do m~·me no Juizo commum e 
pedir. d"J>Oi$, o rcgLc;tro dessa altera
ção m justlçn cldtgrsl. 

com:ult . .i do jUlz eleitoral de Caja .. 
wira.'i. indagancjo: 1. º) sl o juiz. pócte 
mandar entregar titulo!) de eleitores 
lnscriptos tUJUs . .autos não foram apre
so1t:1dos cm ju1zo até"',0 dia 4 de no .. 
v('mbro; 2. ,,> si o julZ eleitoral .Póck 
designar fazendas pa~á o funcc10na
l'!1ent.o de sccçÕP.s elc1toraes. - Res.. 
pondeu...sf" negath-amente á 1. ~ parte 
ela consuJt.n. Quanto á 2.ii, resolveu
s.c que o juiz deve observar o art. 9. º 
elas !nstrucc;õrs anprovadas para ns 
t·le~çOCs :1~ 3 de janfiro. Decisão w1a-
11imc. 

Consulta do juiz eleitol"al de Alagóa 
Grande fobre sl podem .ser despachn
dos os pedidos de inscrlpçã.o entrados 
em cartorlo de 30 de outubro a 4 do 
11ovembro e conclusos ao Juiz a 5 de!;. 
te, ultimo mês. - Respondeu..se á 
consulta ncgntivamentc, por Wlantml.. 
ciade. 

Consulta do Juia eleitoral de CBjn. 
11elras sobre sl após o encerramento 
das iru;crlpções, podem eer despacha. 
1106 pedidos de tru;orlpçlo existentes 
nc carwrio l\iU$rd111ldo o 01,1ri;o do 
prar;o para lm~açlo, - Re@OII-
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OURO E MENTIR A 
CES,\ R R IVELLI 

FELA SALYAÇAO DA PA· T t. L A S 
TRIA E DA REPUBLICA & 

(Conclusão da 1.• pg. J 

fl D A 
RADIOP HONICA 

RADIO TAJlAJARA DA PARA
H YRA 

O Kominlcr11, cujo ,ccretano gera; se~ ."cJmclot'.!I" de toda.,: J5 n,u:ionali- <:ão, pronunciada honlrn~ :'l 1101 

é actualmcntc o cdcbrc Dim1trov, dades forma um amonto.ulo incrivel te, alravl·s das ra<lio-<lil i'usora"i RYTHMO L::>UCO ESTREARA' A-

PALCOS PR I. 4 

organizador de dez revoluções e duma de mentiras, de falsificações, de in- do 1~tis, s. exria. fe7;, estn affir MANHA NO " REX" 
duzia ao menos de conspirações fra- vencionices. De vez cm quando, po- n1nçao pe1 cmplot ia: Ou a l'on- Finalmente O REX. da "Cla. Exh.1-

PROGRAM~IA l·,>RA HOJE 

11,00 - Programma aperitivo d.1 
cassadas cm outros c_antos _paises es- rém, o falbcioso ca1;tdlo que elh.~ linu.u;:io d\..•stc estado de l'Oll",;l~ bidora de FfünsH va~ estrear, ama
trangeiros, ccntmúa d1stribumd'J, com veem cons~ruindo recehe um abalo ou a continuação do Drnsil". nhã. o maravilhoso espectaculo musi
generosidade, verbJs para a propa- formidJvcl e tremi:: <lcsde os alicerces. Era, rcalinentc, este o gt·and" ~-da Rko Radio.- RYTHMO LOU
ganda em favor do communismo, I E' quando, por exemplo, c:,pidtos _ dilenuna. Os fans dos u1oucos do rythrno" es
Emqitanto, milhares e milh1res d1• cl.uos e nobre~ como o de André I Até que emfim se dissipou f) tarão a postos. de amanhã a domingo, 
russos morrc1n littcr.iit"l:n.te de fo- Gide, cuj:i indcp!!n<len.ciJ iurellcctual nevoeiro f(\H~ _inlcr~·cpta,a H para admirarem, mais uma vez, o par 
me, emquanto as condicões m.iti.:- representa um.1 força 1mmcnsa a ser- 1 marcha da 7\ac1onnlu]ade p;1r·~ insuperavel 
riaes dos ~rabalhadorcs J ~ornam-se víço da verdade, abrem os ~lhos r. ·o_ t.;CU largo ~lcsli~10 c.lc constn10- ei:· =!~ ~u~!~TH~:~ 1º~x~bl~~~-

PR 1-4. . 
12,00 - Programm.1 vanJdo of

fcrccido pela C,·,a Odeon. 
18,00 - Proora.mm., p.;,ra o jan-

tar. 
18,4 5 - Hora du Br,sil. 
19,JO - Jav da P R 1-4. 

cada vez ma1~ prccanas .e t~1stes, ~m- 1 proclam.1m :ilto a sua dec~pçao e ~ 
1 

çao e eon.solid:u;_:in · . . um,, authcnti:o qutbrador de. "recor-
quanto uma inaudita m1scna oppnm .. ! sua rcyo}ta contra o que hoJe se pra- O Brasil conl1nua1 a. d::>s.. . 
as cidades e as aldeia';), sovíeticas, o or- rica n.1 U. R. S. S. Ou quando, come A Parahyha, que, vela supc- E um legitimo campeão cmemato-

19,45 - l\larlucc Pcssô.1 com n1u
sicas popuL.rcs. 

20,00 - ]o!é Jorge e sc.,t ;,cear 
deon. 

gam propagandistico do regime per- acaba de acontc~cr, um grupo de o- t·i~>r Yisüo palriolil'H elo sc·n go lgr;~htc;RED ASTAIRE e GINGER 
siste e~n Jbrir as. mã~s sobre o mun- perar_ios csrrangc1:o_s, communi<tas, ~ J ~·cr!:º· . s~n1~~'.·(> pr?.(~.la1~.1.~>11., COI~ R:JGGERS conseg~iram im~n:s.c-.ionar 
do, deixando cahir, inces.~ílc.tementc, !convidado para v1s1t.u a Russta e { 1nt1 ,ln~1g<.:nci .. , e 11.1 tn( s.1. ·' SLl,l 03 fans nos seus films a~ter.:.ores, em 
moedas de ouro. E encontra, sempre, volta gritando de ~ojo e de paYor c~m.~nunh:lo. de YJsia~. co~n .. ~ ~~aM~1~~aU~~s e~~s v~~~~~!: 
quem sobre etlas se atire e as recolha, pclo_que,vrn.c ou.,·iu.. . . piestdentc ~l.i R

1
cpt1.J~! 1c~~·. ~ 11~:: aquelles qu'3 J)Or ventura ainda não 0 

20)5 - MuJ'iCa!i l1gc,1 1s ,om 
Jorge T J varcc;. 

20.30 - Educação. 
20,45 - .!\lu~ica~ ligeiras cem 

Crcusa de Barros. 
sofregamente. S~o.dcma.gogos. sem e::i- G1de e a 1ntcll!gcncu e a sens.:b1- ~omo _h~>11lcn1, ~l.l.c ic.if!um .. l_ 11 sejam!. 
cru pulos e sem 1dcas, JOrnaJ1stas qu" lid::1de que acreditou na creação dum t c<ludl\ el tlpu10 por . sentir ~ 
alugam as suas pcn::1:; irifames ao me· mundo novo1 justo e feliz.. Os opc- ~on1preh~n~er a inngnitud~. d.os 
lhor pagador, aventureiros fóra <la rarios são as necessidades rlc11,cntarc:;, .seus. <les1gn1os de bein ser\ 11" .. 1<, 

21. - Jornal off,c,al. 
21,15 - Velho ,!bum de mu, e,, 

FOX MOVIETONE NEWS brasileiras. 

lei, inun1gos por instincto ! por tem. materiacs, q\1c acn.:ditarain na possi- Bras, l. 
1
. l. 

peramcnto das socicd:id_cs organiza- bilidadc da pkn:1 s:iti.~facção. A alma, ~ :~ l~l~d:n_1_?,~)~~r~~tt~a:c s~·o~.r~
das, ~entro <la::i quae~ nao_ poderiam e o corpo. E .i'.11bo~ {01·.im ao cncon-

1 

l~ici!c 1~ã~·· ('OllSlando qualquer 

Juntamente com "Rythmo Louco'', 
a "Cia. Exhib1dora, de, Films" fará ex
hibir o mais recente numero do fa. 
moso jorrnl cinemat~aphic,.o FOX 
MOVIETONE NEWS. editado para \O
de mundo por via acrea. 

22. - Jornal hbdo da P R f 4. 
22.15 - Rcgion.Ü da P R 1-4. 
22,30 - Informações. Bôa none 

de ge1to nenhum sentir-se a vontade. tro <lum:1 dcsdlusao trcmcnd1, na. 1t ' - I l 
11 Essa gente conhece, '1intus ct in hora em que cntrar.1m cm contacte !;. ~r~çao e a oi·c cin ein nen llln No numero em apreço o FOX NEWS 

apresenta.-á vistas exclus1vas da Gµer
ra Cívil da Espanha, a Tomada de 
Brunette . da Guerra da China e varios 
outros ar::pectcs internacionaes. 

A PARAHYBA E O MOMEN· 
TO NACIONAL 

(Conclu:>ão da 8.11 pg ) 

cu~e", a origem do dmhciro <list;?· com o "paraizo,. ~~vietico, tãv . d:- tsAa l~~rnhvlia ue Yetu osHn
bmdo por ~foscou. S:1bc qui:: p .. rovem cantado pcl~~ t:scnb~s e pelos cnm1- c!o unl ]on~gi"> ' 

1
{c.-rio<lo <leg paz, 

da exploraçao duma gr~nde dor b11. naes da pol1t1ca. . . Uevc penn:.~nerer t:ahnn C' ron-
m~n.a e tem u~ :.abor v10lento de b.- H?ntem. q~em escrev~.~ contra a fiante na '1C\:lo dos honicns res- CARTAZ DO DIA ora dirijo venho rc:::.firmar 1ncon-Hci<.i-
gnmas e de cnmcs, sabe que para Russ1a .d~ Stalin era con: ,d~rado, por ponsaYeis pelo::.,, cJc::.,,linc~s <la Hc- nal e absoluta solidarieda1e Gover o 
obtel-a tin-se o pão da bôcca de e1les'. "inimigo do povo .. , ou "espião publica. · PLAZA: _ 0 Cl-ariJn da Floresta vos:;encia medidas tomadas de~ :,sa in-
crianças, mulheres, velhos, C assass1 f1sc1sta ", HoJC, são cllcs O'i primeiro,; O sr• goycrnador Argemi:o com Lionel Barymore e Maureen o· ~~i.d~~~op;~~é::a~Jr:::~~as sanda-
nam-sc friamente, á:; centenas~ ~o- a deplorar, a accusar, :1 se asitn,!m de PiguCirCdo tudo fnrú veb Sullivan. Belém 3 _ Exmo. Governador ES· 
mens .sem defesa. J\fas, que lhe 1m- para qL.tC as massas com_prehcndam e 1 SC-,ºurança e tranqui llidadc <la - A's 16 horas, em vesperal. Arma- tado _ João Pt-ssôa - Abaixo aP.si'?l"la· 
porta? Contanto que o mau,ncial renunciem a todas as nmagcns duma co'ilecti,ida<lc parnh,,bana. sem dilha Fatal, com Bob Ste-ele. dos amigos intransigentes do Pa:!re 
não se acabe, estão dispostos a tudo· fclicid:idc a conseguir-se itravés do dislincção ele correntes poli liras REX: - Hoje. na soirée da moda ~~~~ ~!rtff:ºJ'i~'::t!e~ ~~~\~:õ~!t~~= 
e ei-los, então, atarefados :1 tecer elo- odio e da destruição. e credos pnrlidarios que 11 50 de.<;se cinema. será !"ócada a pellicUla ções José Galdino de Andrar.!E. Belarmi
gios ao "chefe geni.il" da revolução Não ha como um d11 depois d:.i ou- altcnleni contra a cstahi lida d~ Balneario de Suxl'. com Frances Lang- no de Sousa. Videres Agrippino de Sou-

ford, da Paramount. :::a, Gouveia. Accacio co~reia de Sousa. 
russa, á bondade do regime comme.. tro. das insliluiçücs e da ordcn1 pu- Complemento: Paranwunt News. Aprigio Mendes. Antonio Evaristo d_a 
nista, ás realiz:1ções do l"iv.i.! georgia. blica. e t M 1 d costa Silva P:..rnll 
no de Gengis-Khan e dos seus colla BOLSAS 1,.ypo Kodac e outros mo- SANTA ROSA: - An.na Karenina. 11gs ..:1err/i: A~jos. Manuel ÚEmpi~ 
bo d dê!os r~cebeu um tormidavel sorti- com Greta Gal'bo. Fredrick March e de Almeida. Antonio Moreira da Cos-

ra ores. mento a CASA VESUVlO. á rua l\la• O "DIA DO POBRE" Preddie B1rtolomew. ta. 
O que dizem e o que escrevem es- ciel Pinheiro, IGO 

I 

w , LiiP.PB'A: _ Cante1JUJS outra CUité, 5 _ Exmo. f'"" Govf'rnador do 

NOTAS DE A. RTE P!Jr Lnic,íativa do Instituto .''São vez .. com Bobby Breen. da R. K. o. ~!~:g~=iot{~~;~0 ~ft~~~ç'~~;"~~ão 
,lrn:e'', sera commemorado no dia U Radio d fesa querid"" patria hypothero in
do corrente n~s':-a capital, o "Dia do Ccmplem~ntos: Nacional D. F. B. e t:ira c::olidaricÓ.ade vosso fecundo go 
~obre•·. der~ndo realizar-se uma ses; Gra,-::a .Musicada. des~nho. . Yemo.- R::epeitosas saudações Jo:-.é 

Em beneficio da cam~anha pró-destroyer - O recital 
de sabbado da soprano F irnandina Marques 

A ~onrano Fen,andin11, !\larqu~" 
A ParahJb,1 hospcdfl Jndc hunlem I foi far/cJm1.'1t/e ojijJ/audiJa e obrt

a renomada ªsof>rauo" lyrico Fer- , x,ula dhcrsa:s I t:.c., n bisar. - i\. 
11a11di11a Marc111cs, fi_~ura de grande BAPTIST A FRANCO". 
rcltho 110s circulas arlislicos do paiL - Patrocinam a fcsia de ,zrte de 

A brilhante 11 1,úluost•'' clard um ,Fernandina A-forques os srs. governa
recital no pro,imo .{abbado, 1 3 do I dor Argemiro de Figuârêdo, teneufe
correnle, cm Úl!11cficío da Campa11ba coronel Thom/ Roclrigu.(s e caj,i.tiio 
l'ró-Desfoycr, d,Tc11du o mnmo ser Lfmos Cunln. 
lagar 110 salão nobre da Ls,·ul,t Nor- 1\ senhorita fa:111ud111a 'Afort11u·s, 
mal, ,ís 20 hora~. lque é rfrmenfo de destaqul' da f'élJ!I'" 

To.da a imprensa bunilt·JY,t lrm. se curit_yba11t1, rsfn ... c hunfcm, ti no1tc 
re/ertdo dogiosamo,te a Fcr•,andma rm 110.u.(( rc.lacçáo, cm com panhra J,, 
Marqw::s, dcsfac .. al1l~(J (} seu senso .·r-1Htll gc11iturn. 1:,,,,_./Mlnlra CO/.'I º·' qur 
tisfico e a 111us1uil1ef,ule dbrante da fa::.em A U.NIAO, drur-11os que é 
sua z·o:::. hrntadnrtt dr,ç sr11!1mr11tos de cordia-

Entre aJ 1111t1lt1S referencias da nn- /idade e sym ftath,,, da mulher /1ara
pn.:ma do ~ui, dntacamo(, ho1c, tH ;zaeuq: fiara com a mulha jJarahy
seguinfcs, nirahidt1s do brilh1111le dú1- bfma 
rUJ carifJca '' /ornai do ílnnil": 

irJ\ scnlu,rit,i J'cn1twdm,1 Mrtrcflt·'.\ 

- ornamcnlu dt1 eftfr j1,lrt1Jldc11S(' e 
cantora nallt1da /,ria critica de strn 
terra, aftrt:)utfou-H: " jJ!tiit.:11 c,triuca 
110 lalão do Jmti.tulu de Musict1, unde 
co1;J.p,rrcccu ,rssílicucia ~cinta e ntt-

l URi\l. "VI LLA-LúllOS • 

O profrs5or (,u,i dl' 'it por n0'i
-so intermed10, 'iOIKit.l o compareci
mento J.: todo, º" membro::, do Corri 
''\ iÍÍ<t-Lubo.1" ,1 um cn,;.,io, hoje, á"> 
19 horas, na Escol.i , · ormal. 

E.,ecufando um programma i·clc
fic·o, dt' pum nw~ha de camera, a rc-
t itali~/a J11,udc cvi.leuriar esj1lc11dirlm NO'I1JCIARIQ 
pendores para a arte cJlle ahraçrm. 

J-'a11a,1clina Afon1ucs pou,ie uma 
1 o:: de 5oj,r,mo IJrfru bem limbri1da, 
exual cm todos os regr!:ilros e que 
clla t·mitte com. frr:huica a/Jrccitnrf. 
Accrnn:11ta11J() a nla., qualidade.l de 

POSTA RESTA.."sTE DA A UNIAO 
Na Posta Restante desta folha en

contra-Se nma cnrta, endereçada ao dr. 
Raul Lill._..i de Azevêclo, onde, poderá ser 
procurada. 

i o:. uma le.git1111u scmtlnlidudc de in- P<'dC·te á per.soa que encontrou um 
trrprrtanio, ,, jot r.:m n.miora /10Je brorJ1,,e de gt ::..,vata. de ouro, com 
u•r 01t1 ida com agradu, •ucllllO dol hrilhantc. perdido no tra.jc-;to entre a 

1Jrn1s exige11tes. ~
1
~~f:~~-Pnnur\~~~c ~'-... ;:~~l~:i :r~ 

/\ rantora podacÍ lornar-1(' uma Jn5é Chuvc.s ma lilludida Pen.são. que 
i11~crprcte tJolur,cl d,, mu~úa dr ca .. 1 será rccomp;nsada até .. com qunntiu 
1ncrt1 "º "'b,I nrn!n'', l"LC. tiU!)(rl'"'" .,,, ,,11or d l9l3 

sao sclcnnc as 20 bor~. na Ord~m ~-1 As 1~. 15. na Sessao das. Normalis- J Bez.erra Cavalcantc 
do Carmo, ond.a f~n~c~ona p;-ov.umria- ta.e:_ Baile n~ Savoy __ com G1tta Alpar, Alagôa Grande~ · 7 _ Gnvem~dor 
men~ 9:q1:1cna mst1tmçao. . da lnternacwnal Fllms. Arg€mirO de Figueirédo _ João Pes-

Co~c1dmdo essa data com. o anm- - . _ sõa _ Veieadores abaixo ª"'"ignados 
vers2.r10 d? conego José C~mtmho,i e~S- -!AGUARIBE: - D_ozs Campeoe~ con1 eong:-atulam-Se vossencia atitude assu-
for~~.do d.rrector do Instituto ~':º W11l ~oggers e, ma1~. a 5." s~rie do mida momento actual hypntecando 
Jose., ~era prestada na mesma occasiao Conqui..~t.i~~r A~dµz, com Frank1e Dar- vos~o Governo integral solidar_iedadc 
condigna homenagem áqu~lle sacerdo- ro. da. Unwersa~. Cordiaes saudações. João Fanas de 
te. . . Vanos complementos. Albuquerque, Pretidente Aliacera U-
. A pvopos1to. receb~rn_?s um conv1k, chôa. José carlos de Albuquerqu1:, 

firmado pela Cornrn1Ssao encarregs.,da IDEAL: - Hoje não haverá sessão Tosé Ayre.s Manuel Honm·io de Fir;uu_ 
de promover o "8ia. do. Pobrn", estan- nesse cinema. ~édo Fra:Ícts:.o Moracs Pereira. . 
do a mesr;11a cons.1tmda das ~ras. Od·.:!t- MÔreno. 6 _ Governador Ar'!;emiro 
te Benevides, Maria d&s no:es T. da FOX: - Salteadores de aaao_ com de Fig'ueirêdo _ João Pessóa _ ~es-
Sllv~~ Nena Barbosa dE- Paiva, Jose- Lane Chandler. te momento cm que todos b:nsikuo.-; 
~ha M.acêdo de _Andrade, Anna Caro- devem ccmbater nefasto communisn o 
tina Pires Ferreira e Dalva Chaeon. S. PEDRO: - O Ultimo Romantica. venho mais ti.ma vez reafirmar vo.~n-

com Bing Crosby. ela minha. absoluta solidariedade _p?la~ 

66
8 ~!'8t1sAL~~·~ \.º:<\.!!~~~~ª;;: REPUBLICA: - A .~ulher Peccado- ~~-!~~d-as5 ;~~fgte~. c~~~j~mi~al~~;u~c:

0 

ra. com Gaby Mortais t&m. o mais variado sortimento. Complementos: Nacional D. F B. Bonito 4 _ Illmo. Governador A,-_ 
METROP.JLE: _ Devastador d gemiro de Fi~ueirêdo .- Palacio Re-

111 AUGUROU SE Q "BAR O 
dempção - João Pessoa - Jui:ito fa_ !'1 • Mando, com Sebylle Smith milía amigas corrente partldanos co. 

TABAJARA n O commerciante que não tem sua ro:iel Antonio Martins chefia p:rt10_0 
fi!·ma registrad,1 Junta commcr- p!·~r<'ssista reafirmamos integral soli
cial não ícm nenhum v:ih,1· jurjdi"O dariedade nossa cau~a momento defe ,a 
e tiacla representa para os Banr,Js. na:ional. l\1ozart Rodrigues. A cid:tde <lc João Pc!ISÔ.1 pos.sue 

n,:iis uma cl·~gantc e confortJvcl cas1 
de pasto. 

O "Bar TabJjár.1", inallgurado !1\! 

gunda-fcir:l, possúc todo~ os requisi
tos dos mdh('lrcs c5r.1bcleClmcntos do 
genero, com uma co.sinha rigorosa
mente h)·gicnicJ e :ltfapta<la estrict.1-
mentc á ma fin.1lidadc . ' 

E' proprierario eh "B.1r Tabajára'' 
o sr. Werner Schumc!ling. 

O no,·o rcstaur.1ntc c::itá \itu.1do á 
prJÇ.l Anthcnor N.1,·arro, n.') 22 e Lí 
o publico pe\~Ocn'>C cnconLrad tam
bém um optimo "d1opj>" ,b llrah~1J. 

" BAMBA - JAZZ" 

O Escriptol'io ele Procuradorh 1u.J- Mis.:'riccrdia, 3 - Gove~nador ~rge
NERV ·\ á rua Maciel Pinheiro 30S mJro de Figueirêdo - Joao Pt.ssoa -
encarr~~a-se desses serviços. · · f Nossz solidariedade politica integral 

A P P O S I e A- o 1 ;;J~~~1:t~{1:~~~~;;a:::~.:::: ::: 
gemiro Fi:;tueirédo - João Ptssõa -

,• 

1 

como ho~tem conte hoje arna.nht\. nos_ 
~ sa irrestncta solidariedade polltica Yô ,-

D A IMAGEM DE CHRJSJO, 8';'~~~s ~:~a~ii~sPe/r~in:a!~~n;lho. 
NAS ESCOLAS PUBLICAS ! Mi.micord.ia 3' - Governador_ Ar-

:.:-enuro de Figueiredo - João Pessoa -
N G ·uoo E<=colar "Rio Branco" da I R.~firmAmos Jntegral solidarif·dad~ po_ 

c'.da~e ~e Patos reati?,0u.se, rec(;ite_ litica _vc'!~~n-Ib. CUJO Go~cmo tan~o 
mente, a apposi"ção da imagem dª 1em, ~1gmflca.do _engrrm~fc1men~? pa. 
Christo Crucificfldo, revcstindo~e o 1 ·ahJ.b..:. Saud~çocs, Joao Clu l.! .in1 o 
Ecto de ~clcnnidacle. Nes<:a occacião sa.!v1_ano_ Almeida. , ~ . r 
nroferiu s:gnificativa oração o padr"' ~Lrpititub~. 3 _--:- Exmn .. ~ fh ·. A -
Fanando Gomes venuro d~ Figueiredo - ,Joa.o P1..• s~a. ~ 

o propo~ito rect'beU O sr G:verna_ ~esta ho1 a e.m que a Pnr.ahy~a _ba _(' 15 
f 1or, d0 dircctor daqucll~ Grupo, pro~ ~ortas _ao5 1nlmlgO..'-. LlWd?-5 ª. 1\to;. 
frssor F€nelcn Gamara o H"guinLe r~ ~ cu c:u111prc-rnc como !>{'111p1 e ln pothc 
d!ogrammi: · r·ni· ao mod~lar Gov<'rno df.' \'. f'Xci!, 

Rcgr,.:-ssnrá s~xta.fti:·a proxima. pelo •·Pztcs. a _ Governador Argemlro n~i.nha hüerrE1 solidariedade_ p:1rn, 
trem do hornrio, p ... ra Nat,11. o con. dr F!gue:rE'do. _ João Prs~;!m - 1da e pr.ra á_ mo· tR dever de o 
juncto "Bambn-Jazz". const:tuido por Tenho a subido. hcnra de communL lo Bn1sileiro digno de.-;l~ 11011;1·- Dt" 
musicistas cegos residentes naouella car a v. excla o acto da appmiçil.0 ·. excia. amlgo ~dmt.ra~dor Jmi() ~ª~~
cidade~ que se cn:ontra em visita a rnlennc hontem. no s~lão principal cio a1ice 'J?"incl~dc, escnva0 Oireetono 
João Pes.<::óa, Grupo E.c::f'olar "Rio Branco .. da ima. M(enc9,·ct:a, 3 - Gov.erna"ior. Ar 

Durante a sna est.::..da ne.s~a capital, gtm de Christo Crucificado compare. --enuro de Flgur.lrê-:io- Joao ~<:"~"'º" 
o ºBamba.Jazz" reaiizou diversas au- cf>ndo elementos da alta socirdadc> I! q,cit!:ramos sohdaned.ale pohttc · "º 
diç&>s tendo merecido francos ~pplau~ povo. O padre Fernando Gomes fez ; eneia c:uJas cxeepc~on:v·s virtude. · 
sos nâs exh'blções feitas no Quartel coneeitU05n e vibrante oração em ter. ·1icas reconhecemos ~dm1ran10:,. Saudn 
do 22." B. e. e nas n.sidenc~ do go_ uo á significação religiosa e civica do :õe.s. Francisco Servulo_ Jo.se Manuc 
vernadcr AI·r,cmiro de Figucirêdo e dr neto que trazi11 ao Grupc a confianc;a I Diníz, Manuel Hcnrtqu""s, 
R'lul de Gó~;. integral da~ familias e teceu cem. 

Hontem. á tarde e.stev·e na rcdacção menta: i: s a re'pc.!to do. the,na de cdu. 1 Directoria Regional dos Cor
desta folha o musi o Raymundo Sou- car e ins~rulr a mfancia parabenizan. l 
sa que. em nome dos S(US eollega.; (•O a fam11i1 patcnse. elogl.ando caloro. ;;eios e Telegraphos da Pa
Placldo Jc!=é Vnlcacio. Francl~co Lu- l ,rnmrnt(" o gm erno ele v cxcia. que 
cas Borbosa e José Felix B·.trbosa. agra. 1 i,11taurou o primado de Jc.sus nc selo I rahyba do Norte 
dcccu.nos as noticias publicndo sobre c'.a.s e~colas publlcas. Agradeci serJ.SibL 

o "Bomba-Jazz". ~f~~~ âo c~y~~i:fo. d~1c1i~~~r~çãfnn~l~~s Pn:(Í\J.·Sl' Ll.,r nJ 1. \C:C, ll_1 d 1 

Rouplnhas para creanças 
Novo e ..arlado aortlmento a preço,, 

oem concurttncla, na CASA VESU
VIO, raa l\la<lel P~, 18' 

nrr•ent{'s á fe..stl\· idadC'. enalt!'cendo l) ircctoria Rcgion.,1 do"i (.J\ll'nio, ., 
t_~mbem ti acçli.o clorlvlclcnte do Go. ,,...dcgrarho'i dnlc L',t 1dn. com o r-. 

;l;~~!ci~~:~â~~·i~~e ~ r;~)!~eio; R~~- c:arlos de LJrvJlho Pi11to, M1hrc ,1 -

marn, r!irett0r Gll'Jti'J", 1 :i.Ul'?.!pto d: s'!U p1r,icular U?tt.r .. 
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p A R T E o F F 1 e 1 A L 
i\DMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR, ARGEMIRO DE FIGUEIR~DO 

Govêrno do Estado circurnsoripçii.{) de Malta. do districto J25. datados de 10 de novembro cor
de Pombal I rente. provenientes de mercadorias PREFEITURA MUNICIPAL 

.EXPEDIENTE no (jQVgRNO })r O Governador do Estado da Para- f-Jrnecidas â.quelle estabelecimento. 
DJA 5: hyba nomeia o sargento J0ão Galdi · N. 0 i068 - Ao sr. dr. juiz muni

ni de Albuquerque do c.Jrgo de ~ub- j ciµal do termo judiciaria de Anthe
(lnJeg?.C.o .ele !;alteia. ~r. drcumscripç~L' l l!Or Navarro for:11n remettidas duas 
de Ligóa, do distncLO cte Pombal petições do preso Vicente Sabino de 

DE JOÃO PESSOA 
Petições: 

De Na.thalia Moreira, profa.sso(c1 O Governador clr, Estado da Par,:- Bri!.itO. l'equerendo co::>pia de seu p1·0~ 
1ião chplomada. regente cto. cadeil'O.. hyba cle.;ngna os medicas Aryoswal.clo 

I 
re.c..so e r~pectiva guia de sentença. 

rudimentar de Campo Grn.nd< do E<-pinola, Edscn ele Almeida e Ednse N. o 1069 - Ao cxm:i sr. dr. Se-

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
10 DE NOVEMBRO DE 1937 

munit:ipio de Itabayanna, tendo servi- Villar. a fim de in.c;pcccionarem d~ ".J'etaric; da Fazenda foi remettida 
do durante o peri-Odo de julho a de- saúde. para effeito ele reform?., o 3. 0 2. ª via do empenho sob o numero 122, 
zcmbro do anno p. passado, em .<sub- sargento da Polida Militar do EsLa- de 5 deste mes. 
stituição a regente effect,iva da n1e:3- do Se-bastião Laureano da Silva, :ís :M:ovuncnt,'J g<::rnl de hontern: cxis- s :Jdo elo d\a 9 .. 

~!r11fi:~t~- ~~li~!~10~0P~f~~{J1d.º P~~ !tc~:1ce{~s ai~d(~i: ;;rp~~a~ii~·enle. na ~::i~~1}
6
!xf:t~~1~s·2Jt !:~~i~ºn/·r{J,~ ~ceit.l do dla lO 

se achar com direito. - Incif'ferido. O Governador do f5.stacto da Para. <1rraçoado pol' aquella Cadeia. por 
~ vista das informações. hyba reconduz por tempo d2 4 anno.-., ter alimentado à.e:, sua-s custas. 

De Justino EpamillOOdas d!? As- o bel. Manuel José Nunes Cavalcan- Fol'ain disLl.'ibuidas 4.23 rações: ,<; 

llJ!CF.IT~: 

Dt:SPEBA: 

sumpçlio Nev-çs. profess,:). r eff.ccLivo t.i F'ilbo no cargo de juiz mun.icipal ~os detentos ela enfermaria, 251 u~·-; 

1 

p~~go a funccionar. ios, vcnciment0s de 
da caàeira rudimentar nocturna de d'l termo cte Cabaceir:i.s devendo so- demais presos. l 7 a03 empregado/:', outubro . . . . . . . . , . . . , . . . 
Bebedoru·o d"J municip1.c, de Bana· , hcitar s::-u titulo da Secr-etana do : 00 aos presos ext!'emistas, inclusive Pes~oal va1iavel, idem _idem.. . . . . . 
neiras, achando-se gra_vemente . doen .. 1 Interior e Seguranç.:i. Publica. 

1

20 aos soldados que fazem a ~igilan- Ao almox~~if! desta Repartição, pa-
te, requer n. sua ap1sentadona. - O Gm·ernador do Estado da Para_ tia d?s mesmos na Fazenda ,Sao R1t- rn aCQUlSJÇao de cimento . . . 
submetta-se á inspecção de saúde. hrba remove o 4. 0 escripturario ela phael 40 aos soldados das escoltaP 

Do bel. Apfrisio Ribeiro de Brittn. Caelei.l Publica d. Eleonora Y Plá.. 1 < ue c·onduzen1 os presos aos sc.rví~·~'> 
prnmotor publico da comarca de füa- par::. a Directoria Gf'ral de E.stati.<-ti- externos desLa capital e 3 aos indl- Saldo para, o dia 11 
gõa do Monteiro. requerendo os qua- ca. 9:enLes qt1e vên: "encio :1.pr.:>sentF1.d0s 

~~i;;~1:i1t~;~ct ~) C~~~ ~!q~~1/~s n. hy~:1 G1?ev~~!!d°o1" ;~0 ~:.fgtt~~rfnªr6ã !1 aquella Cadeia. _ ~hih~?~~l~:t~:í:~ valor 

2:$119~300 
2:46G~800 

1 :D25i>OOO 
600SOOO 

467!.SOO 

1 :968$400 
515S200 

4:976S!OO 

2,992tf,oo 

l :933~GOO 

1 :983SGOO 
Do bel. Lauro de Miranda Lt=>m01>, Directotia Geral de EstatisLica, Nv,·- SALÃO DE LEITURA "AROEMIRO 

~~~1!1i~-~~r ri:!~º iÍe~n~01~arftu.%'{ !~= g?~~~o l<'ilguetras, para a Cadeia Pll- DE FIOUE1.K.eDO" Thesournria cta Prefeitllr::i Munícipal de João Pcssôa, em 10 de 
pacho. O GoYernador ct0 EH1ado ela Para- O re,mo. padre Carlos Coêlh:}, rl.i- Novembro ele 1937. 

De Antonio Gome-; da Silva. c:ucf>. hyba resolve apc~entar o sr. Joaquim rector da "A Imprens:=i." ofi-~rtou iJo 

GenUl Fernandes, 

Theimureiro interino. 

reiro da Cadeia Publica dn \."ilia 110 a:walcanti de Albuquerque Msra - Salão d~ Leit.LU'~ Argetalro de Fi
Pillar. achando-se c:om a sua s1úde nhão no carg0 de conLabili&ta da Re- t.rneirêdo". recenLen1ente cr..:-ac'bJ 't 

.seriamente alt'!racta, requer noventa tebedoria de Rendas da capital, de 1 '3deif! Public!l rtec..ta c:-..pit:-d, l v 
d)O) dias de licença, com os Yenc1· arcôrdo com o art. 66 da lei n. 127. "'Cnthecismo Anti-EspiYiLa •• l v 

t~=t~1iennt~. f~lub~~ei~!~s~ª~'\1~-,p~~~ 1:nJ~11:~to~e~e:~b}~r:!~ ~;,
3
i1:a~g!n p~: :·~ib~-

1
~en~!~e:

00dis c~:J~~ic~!":re: casa de palha de sua propriedade, á I S unico - E' aberto o credito de 
ção de saúde. h Thesouro. .6US" 37 tevistas ··o Apostolado das avenida Barão de Mamangu::i.pe. - um conto de réis para fazer face ás 

De Alb.aniza p. aivit. pro_fcss_ora da . º. Govenuilor do Estado cln. P.nra_ lFilhas de Maria no Brasil'". 81 revis- Deluído. despesas decorrentes dessas desn.pro-
cadeíra rudimentar de primeira en- h.Vb:l resolve exoneraT, p'Jr abandono 1 as "Orb.e oeraphico ··. Antonio Canuto Pereira de Lucena, priações. 
trancia, situada no p"Jvoado de Mas- nc empn:go, 0 ~r. Genival Leal de requerendo licença. para construir 7 Art. 2. 0 

- Revogam-se as dispo.si-
saranduba. deste Estado. e,c;t3ncto Men~zes eh c'.'lrgo de guarda chef~ LeonC'io Lopes da Silveil·a. escrip~ predios na avenida Vera Cruz. - ções em contrario. 
impossibihta.d~ de assumir o excrcicio da Administração do Porto de Cabe~ turario. Deferido. de accórdo com o parecer 
cto seu cargo por motivo de ctoençn. dello I Visto: Durwal ele J\lbuqueique, di da D. O. L. P. tAs.) Jonathas Fe1Teira Tavares. 
solicita a su8. exonerac;âo. - Corno o Govei nacl'Jl do Estado da Para rector int'!rino. Jose Dumas Ferreira requerendo 
requer. hvba iesolve nomear O 51 Joá".) Pa- _ licenca para C'lnstrmr um Jazigo no PARECER 

De Olivia Araujo, alurnna elo 3. 0 ciflro da s 11v 1 para exercer O caroo S . F ccnuteno publico desta c1dn.de -
::mno ao Curso Norm.11 do Cr,lleg-iu cte guarda chefe da AdmmL:,tra('á0 do I ecretaria da 1 azenda Como rcqu.zr 
de Nossa Senhora das Neves, sofü i- p 01 to de Cabedello Filhos de Alfredo Jose de Athayde, 
tando licença para prestar exame de o Goveinadm do Estado ela Prna- EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO I rcque1enclo hcenç, pa:a construucm 
pryslca do alluctido anno e, ca.c;o seja hyb1. tendo em vista O que requer_eu DIA 10 17 p1ectw_~ na 1ua Barao de 1\1:arahu 
approvada .. fazer os exames do 4. 0 /º sr. Maximiano Aurzliano Monte1rc, - Defe1~do. . .. 
anno. tudo em primeira época. ~ <la Franca Filho thesoureiro geral Petição: Marcelm:~ Martms de Ohveira, re-
Deferido. . do Estada. e de accôrdo com 'J laudo quere1:d? cilspensa de_ uma multa q~t" 

De Maria de Lourdes Coutmbo, s0- de imp~cçfio de saúde e as informa- De Luiz Soares requerendo can · lhe ~01 imposta no dia ,?4.. de outub1 o 
licitando licença para prestar exame j r:ões do Thesouro resolve conceder- cellamento da responsabilidade do p:_·cx1mo fndo. - Ind2.1-endo de ac
de Português, que ficou do 2:-0 annn lhe aposentadoria nos termos do 1:,r_ sr. José Eufrasio relativa a guias de corda com 'J parecer. 
normal do Colleg·io de Nossa Senhora l tigo 63 da J~i 127, de 28 de dezembro êese~nbarr,Ç:'.l - Em face ct1s infor-
das Neves, caso seja approvada, fa_ cte· 1936. n_1ac-oes e do parecer da Procurado- Convite: 
zer os exames do terceiro anno. tudo ' o Gove1·nadar do Estado dn. Para- ria da Fazenda. requeira o pr.'Jprto 
em primeira época. - Deferido. hyba resolve aposentar O sr. José interessado. sr. José Eufrasio. São convidados comparecer á D 

Carneiro ele Mesquita 3. 0 escriptura- ' 
EXPEDIENTE DO GOVERNO DO IÍO d• Recebedoria de Rendas da Prefeitura Municipal 

DIA 9: capital, de accôrdo com o art.. 66 ela 

E. F. e D. O. L. P . respecttvamen
t.e o., 5rs. J:ião Menezes S::tti e Hum
berto Machado. 

Petições: 

De Joseph&. de Mello Alves. fw1c
cionaria do Centro d-e Saúde, achan
do-se doente, requer sessenta t601 
dias de licença para o seu tratam~nto 
na fórma da lei. - submetta.se á 
inspecção de saúde. 

De sebastião Laureano da Silva, 
3. 0 sargento da Policia Militar do 
Estado, contando trinta e três {331 
a.nnos de effectivo serviço na mesma 
corporação, requer a. sua reforma, por 
se achar com o .o/.:'U estado de saúde 
bastante alterado. - SubmetLa-se á 
inspecção de saúde. 

De Darci Medeiros, promotor p1,.1-
blico da comarca de Itabayanna, !'~
querendo mais trinta dias de f~rias 
- Como requer. 

>Do bel. Appolonio Carneiro ela 
Cunha Nobrega_ promotor publico da 
com.arca de Santa Rita. idem, idem 
- Ignal desp'.3 cho. 

De José Bezerra Vi3nna Sobrinho 
segundo labelliáo do termo de An
thenor Navarro requerendo dois • 21 
mêses de· licença, na fónna da lei, 
para o seu tratament"J d~ saude -
Como requer. na fórm1- ela. lei. 

~~1,:\~
2
:;e,~iil~!n~~/~z~~n~~~~; ;~

1i'. E~~D}~NTE DO PrtE?'EITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
rados pelo Thesouro. SA~;'.>~ LUZI.\ DO SABUGY 

O Governador do Estado ela Para 
hyba resoh'e aposentar o sr. Manuel 
Pereira dos Anjos. agente da Rec("_ 
bedoria de Rendas da. capital_ de ac
córdo com a lei n. 127 de 28 de d.,_ 
zembro de 1936. com os vencimentos 
que forem apurados pelo Thesouro. 

Petições de: 

Raul Leite & Cia requerendo li-
cença para fazeiem reclames nos 
m-eios fios e muros desta. cidade a 
1 inta preta. fixa e collocarem car'ta
zes de papel e flandres nos 1ocae3 
permittidos. - Attendidos -em parte, 

Secretaria do Interior e ;~s termos do pm.·ecer da D O. L. 

Antonia R3ngel de Farias, requr
rendo licença para fazer um aug

EXPEDIEN'I'E DO SECRET,\TIIO DO mento no predio n. 1.144, á avenido 
DIA 10: Cruz das Armas. - Deferido. 

Segurança Publica 

Portarias: 
José Alves Sobrinho. requerendo li. 

cença para fechar uma porta. e uma, 
janella da casa n. 35, á travessa. Por

o Setretario do Interior e Seguran- phirio Costa. - Com.o requer. 
ça Publica conforme proposta do Manuel Pedro da Silva, requerendo 
Inspector Geral do Trafego e di licenç1 para construir uma casa de 
GuardJ Cinl, pror..oV'." a guarda rir Laipa e palha na avenida D. Moysés. 
2.ª c1,.c.~e o de 3." Affcnso BarbosA. _ Como requer. 

1 
PROJECTO N. 0 3 

Autoriza a Prefeitura. de Sta. 
Luzia elo Sabugy a. remodela.r 
o preclio do Pa,(} Municipal. 

Art. 11:t>- Fica a Prefeitun. Mu
nicipal de Santa Luzia do Sabugy 
autorizada a forrar a xadr~z o salão 
principal do PlÇO Municipal, cimen
tar os demais o".lmpartimentos, fa7,er 
limp~sa interna, inclusive uma modi
fic6.ção na fachadJ.. uma. arqueada de 
communic1ção ao quarto do c~ntro, 
construcção de uma fossa e substi-
1..uiçã 1 do material imprestavel. 

~ unico - PJra fazer face ás des
pc~:as decorrentes dessa remG-delação, 
é 1.berto o credito de oito contos de 
réis <8:000$000). 

Art. 2. 0 - Revogam-se as disposi
ções em c?ntrario. de Oliveir"a. Antonio Carneir,'J de Mello. reque-

0 Secretario do Interior e Segura. .. - 1endo licença para substituir 3 por. Sala das Se-ssões da Gamara Muni-

i~sp~~~l~ca Ge~-~?f~~1e TrffeºicºS~f\ 1~ i~~a~g biJ1~ia~." ~\,:m~vt~~~- Fe- <.ipal. em 6 de julho de 1937. 

EXPEDIENTE DO GOVtRNO DO Silva. ' - • ~~t::;,~,lapropriedade. - Faça..se a PARECER 

Gnard:1 Ci\"il, promove a guarda ele 

I 

Tenente MJnuel Costa requerendo IAS.) Aní~io ..;"larinho <la Silva. 
3. 11 clas~e o.de res~na José Isiciro da matricu .. la para um auto.rriovel ·•ope1··. ,, 

DIA 10: CADEIA PUBLICA D,\ PAltAHYRI\ Gr.ldma Gomes da Silva re\iueren- 0 prcjecto em npreço visa a &'1LiS-

Petições: 

De Maximi:inc Aurejiano Mcnteiro 
da Franca Filho, the.soureiro geral de, 
Estado. requerendo aposentaC-Jria. 
- Deferino. lavre-Se decreto ele ~1po
sentadoria. 

De Emmanuel Pence Leon · tnG.O 
sido nome1do guarda fi;)cal dr, Fa. 
1.,encta e não podendo assumir o re fc
i.-ido cargo, requer seja tornactri .e.. rn 
cffeito. - L2vre..se o acto t-Jn.,111do 
. ~m effeito &. noíneação. 

d~ certidão .se no dia 12 de março de fação de uma nec.esstdade imprescia-
EXPEDIENTE DO DIA 10: 1031. requereu e obteve licença par1 divel, inadiavel. No paço Municipal 

1 

construir uma casa de taipa e telha funcciona O poder legislatiw; a que 
Officios • na avenida Minas Ger2.es. - Cert.i-· temos a ltonra. de pt:rtencer. No Pa-

fique.se o que const:1r. co Municipal se congrega a sociedad 
N 1062 - Ao dr. director da Ca- Ne1.\"t')n Chianc1 requerendo licen- &antaluziense para 05 momentos d 

se. de D:'tenção da capital de São ça para collocar tlm letreiro na fa- skgria ,e para 0s movimentos chi
Lui: . cio Esta~~ do Maranhão i·~i I ch~da do predio n. 302,_ á avenidn cos_ que cheg·am até nôs. 
i~~~~l~~ ~.ufg~

1
C.~~a~nfrg~~~;;n~~~~~ Pr;~~~~~n;s~!fi"ci;;;o n~;eri~Unha re. Entre as municipalidades do E :ln. 

com que é c."·nhecido nn Cadeia des- querenéo licença para construir' cal- ~i~· ~~o ~~t~g~~n~:g:
1 
i?~~ep~~t~n~t~: 

La c~;pilal, e é condemnado por cri- cada no predio n. 4-03 á avenida Lu · pela velharia, .sugidade, intiegurr nça 
me ~le roubo; se~100 .seu nome co- na Ped\'osa, - Como" pede. í' ínes!ecllca do seu prcéii'J . 
"lh~c1do na Cadern Publica de São E!nst Jenn.;;r requerendo m'l,tricul=l Isto posto. nad1, mnis ju.st'J, n'lda 
Luiz df> Severino Alves de Lima. pa:·a o automôvel "Union" de su::.. mai~ louvuvel que auLori.z.emos 'lo 

VXPEDIENTE DO GOVf:RNO nn N. 1064 - A'J. dr. direct.or do Ins- tKcpriedade. - Faça.se a ni.at.ric:.tla. ~xtcntiva Munir'.?)al a fazer a r<'-
DIA 10: tituto de ldentificaçflo e Medico Lc- J. l\'1eir2 ie 1·I?nei~ r€qlll!ren ·I-'.'> model:lc;ão lembrada no projecto E' 
Decretos: fJ~nf~\~'.1~f~CS~nt~~~SO µa~,tc~~tedt~~t ~~~~f~a p~~a L~~~~~~~·. U~ boe~~ 

1
~!_~ fSte O nosso parecer. 

O Governador d(' Es~ado C:a P:1~•\- re~r:~_~g~;ei~ no C'.-.:tno. sr. dr. se. C\U~~ria Anna d:i. C:Jncei<;ão. requ~- Sala. das Sessões, {.m 16 de j-..1lho 
hyba exonera, a pe<lldo, Alb 'IH?:a crevu10- elo Interior e Segurança Pu- rendo licença para construir cosinha de 1937 · 
Paiva. pr:::i~e.ssorn dP _1.ª enti ~n-'i blica . foi_ remettido para n de\·ida no predio n. 1.353. á avenid3- Cruz (As.) PcdiJ Daniel dos Santo..:. 
com exercic10 n::t cadeira ruclim .nt~r I aulonzo.fa::, o empenho n. 123. ele das Armai:;. _ Como requer. 
mista d'J pc,·oo.d"J MnS$aranouba, 9 de.~t.,, mb pro\'enknlc de male·rial Anisio da Cunha Régo, requer.::n lc !As.) Jonath:is Fri·reira. Tavnrb. 
deste Estado. fornecido pele Impren~a Official. mritricula pan. o autom"Jvcl .. Wellis" 1 

O Governador do E5tado da P'l '"~, N. 1065 - Ao exn.10 _ ;-;r. dr. eles- de sua propriedade. - Como requer 
hyba at.tendendo o que requereu Josf' · mbargador prc!-:idente el.l Egregia Dr. Eduardo cavalcantí rcqucrcn- . 
~~1rrr,1 Viar:na Sobrmll(;, 2.º l ,h l.. C-ór~e de Anm•llacã-:- deslc Estado_ fo, do licença para abr1r um ·consultcfrJ 
.i_ao e .2.1J escrivão do civel. cotn11'..,.I'- ennada a petklo do réu Lino Hona- 1nedico no predi? n. 438. á rua Bnr
c10 cnme e ~eus anncxos. officí..11 d<' rnto dfl Silva. rE-querencio desafcr~- rão do Triumpho. - Sim pag ndo 
1·egi,;tros de titules e document" r mente de seu julgamE'nto logo O que fôr cte ctíreito. 
~e protestos dC' letras. do term- de N. 0 1066 - Ao exmo. sr. dr, juL Alvar() Tolcd'> da Silva requerendo 
\nthenor Navrino <' tendo tm ~ ·t1. <fa~ ExN't~<·ões Crlminae:-s d1 e 1mf1l'":'l, 15 dias de ferias tegulamentares. -

o attestado medico exhtbido_ conr,::cte- ci··s; ta capllal foi rrmcttida u pctíçüo Sim. 

PROJECTO N.' 4 

Alt<n a verba n.0 11 do 01. 
çamento vigente l'f'lath·a ás 
desaproprfa.ções de dua.s < 't"'..'.F\ 
e um muro. n.a avenida Jo!,é 
Amerko, a comt.('ar da casa cu
!-; oitão dá para a 1·esid- r,d:i 
do ,·ereador Pedro Daniel ,l')s 
Santos. lhe 60 d11s d~ lie:~nça, na fórm,, d;1 e!a r~u Srverino . LuuH·ano Cardo::,o_ Manuel Dcodnto Henriques de A!-

lei. devendo d1t.1 licença sC"r n fJ:-c ·tir n ~UCfC'!ld,J oma ,:,relem ele uah~a!'>- me ida Junior requerendo licenç:a Art. 1. 0 - Ficn aug:m~ntada pan 
dP 6 de, novembro corrente. _ coipu<.;' parri construir l_imn cas.1 . de taipa e j t3:000S000) a tmportancia c\cst:ill'1 ~::i 

O Governador do Estado ~'fa l':11·,1- ~- 1067 -· ~o exmo. !;l'. dr. Secre p'.llha na avemdn Santn Julia, - ás ctesnpropriações da.-, casas á :,-;·e 
nyba nomej'.1 o s~rgento Joao G3ldl- ! l~m') elo lntl·l'H?r e Segurança Pub\i- cerno requer. 1 nida Joié Americo (duas1 e 11m in~l-

~~~rg~e df'A~~~~.~~~~~dgn~~ P~~r~·t;~rdi i;;\(~~~:~;o ei~ia:i1~~ii!: t~~ ºt;tl~ li:~~~ ptl;c!11g:tit~!f:ªn ~~g~;r:n~~ ~~ i~~d<;!;ãiJ~n p~~1:1 rrstd,·ntia 

Somos de parecer que seja appro
vado o projecto n. 4. A desapropria
cão visada do projecto ; reclamada 
Pelo interesse publico. Só com a de
molição das casas descript.as no pro
jecto, se completa a moderna. avenida. 
Felippe Medeiros. 

Só assim fica livre e commodo o 
tiansit:J de nedestres e automove\S 
entre o ccnt1:o da villa e essa ave
nida. 

Já ha .alJi algumas cas1s construi
rias, âliás ns mais lindas da urbs, e 
nellas habitam familias cto nosso es
col socia.1. 

A desapropriação em apreço vis.1. 
afinal, o complemento do plano ur
banü='Lic'J traçado pelo engenheir:'I 
Samuel Machado. A Prefeitura vindo 
ao encontio de tão moderno plano, 
re3lizn uma obra edificante, dur~
ctoura e honrosa para a nossa terra. 

Sal, das Sessões da 
julho de 1937. 

Gamara, t7 

1 As. l Anisio Marinho da. Silva, 
(A::. ) Severino Bonifado da No

brega: 

COMMANIJO DA POLICIA I\DLITAB 
DO ES'l'ADO DA PARAHYBA DO 
NORTE 

( Auxiliar tJo Exercit.o de 1.• Unha) 
Quartel em João Per,sõa. 10 d.e no-

v~mbro de 1937, 

&n·iço poro. o dia 11 (quinta-fel
ra 1. 

Ca~{~!?i~~ ~êgdi~· 1. 
0 

tenente José 
Ronda á guarnição, l. 0 s~rgento 

José Fernandes. ela. Silva. 
Adjuncto ao offcial de dia, 3. 0 sar

gento Antonio Siquell'a Filho. 
Dia á Estncão de Radio. 3. 0 sar

grrn,o Ayrlon Nunes da Silva. 
Guatd.'I., do Quartel, 3. 0 sargento 

Ant'lnio Sá Luna. 
Guarda da Cadeia, 3. (\ sargento 

Antonio Pedro de Oliveir1. 
Dia á Szcretaria Geral cabo Doo-

clecio Ferreira Lei,te. · 
Dia no telephone. soldado telepho-. 

nista Claren~io Bererra. 
Boletim numero 245. 
(AS.) Dclmiro Pereira de Anctra ... 

lf' coronel commanc!ante gern-1. 
Confere com o original - Gul.. 

th.:-rme Fa1eone, major sub_comma.n_ 
rlante interíno. 

INSrECTO RIA GERAL DO TnAFE_ 
GO PUBLICO E DA G:JARDA 

CIVIL 
Em João Pe~sôa,. 10 de novembro 

d, 1937. 
S1"'rviço para o dia.· ll <quinta-fci

ral 

Hniform" 2 o (kakn. 
Permlnente á S 1T .. g·uarda. n. (j. 
P~rmanent.e á S P.. guarda n. 1. 
Rcndant€s. fiscal Lauro. guarda-; 

!OS. 7 e 6. 
Pl.·ntões. guardas ns. 42 115 e 174. 

Boletim numero 248. 
Para. o ronheciment'J da corpora . 

c:h e clevicta execução public.o o se-
guinte: ' 

I- Despa-cho ele petição - De 
Ectson Andl'ade., motocyclista profis
~l"na l. solicitando licença de àpren
ctizagem por 60 dias para João Tir:10 
Crntalice na moLocycleLa placo. 321 
Pb. - Concedo por 30 dias. 

(A.s.) Tenente Joio Fartu tna-
OPrlor t!l:'ra l. • 

Confere com 8 orll!lnal: P .... rreir. 
d• Ollv,lra su11-IDBP•cto~ 



A GUER·RA CIVIL NA ESPANHA TENHA JU IZ O 
DESENGANADOS DA VICTORIA OS REPUBLICANOS PRETENDEM, AGORA, NEGOCIAR 

A PAZ COM O GENERALISSIMO FRANCO 

GRAN DE CR I ME 

CAS AR DOE NTE 
PElRSPECTtVA DE NOVA OFI"F.N- ! tro. sectores, novas posiçÕC's de gran. / creditam que n. d<·f<'~n. do lQrrit.orio le

SIVA NACIONALISTA NA Fr.· '! : t 1• trnf)Ortancia. galL\lt. só PO<h.'ró. r<~rili1.ur_o:;(' ngora por 
TE DE ARAOAO ); Aµc:~ar da te.1nz rc.sistenc1a que om'l. um rsp.1<;0 <IP tempo muito curto. ca-

. reccrnm, as forças Iegaes 1ivrram ele I hindo a frrnlR rt>pübllciina logo que as 
SAN SEBAS'I'IAN. 10 (A Unllio) -. 1 re:unr <'m varios po;1to."i. abnndonando tropai-, naclo1w1Jstas i.<'VPm a efeilo sua 

Numerosos indicias seve]am' R proxi- consideravel quanticl:td<' de nrmat:_ mu- nnnunciacln offenslvo geral. 
midade de uma nova otrensirn das nições e material de forliflcaçõcs NAO HOUVE AINDA. RETIRADA 

Grande numera df' homPni. ca"'.ldos, '1.Ue 
em soltriros adqu.i.ri.ram doenças secretas, 
ficaram com ellas ehronicas; ets a. razão 
por que milhares de senhoras soffrem sem 

tropas nacionr.listas na frente de ba.- DE VOLUNTARIOS 
talha de Aragão. O SR. INDALECTO PRIETO QUER. PARIS. 10 <A União> - Varies jor-

._•9'M.W•_...,,. ~:~:r r~c~~=~:t:ib~~~; :~:~ n;s~~r~:s~~ 

Nos ultimos dias trabalha-se activa- AGORA, A PAZ nnl's cLs.:.. capiLal pnbllcam um laco-
mente, .segundo o plano de operações BARCELONA. 10 < A Urtiifo) - NOf: nico cte-smrnli':lo do Quaí d'Orsay t 
ptevi.sto pelo estado maior das forças circulas político.,; affirma-~e. que o ·sr no~icia de que Mw,soli.ni já teria reti
do general Franco para o estabeleci- Indalecio Pricto. m!nistro. da Guerra rndo d.1 E::.pnnha numerosos volun
mento de posições avançada.s nos Py- do gabine~e Juan N<'grin, ncnricia1·ia tarios itnlürnos q\te comb~tem nas fi
rlneus Aragoneses. a ideia de on,nrnizar um novo i:\'Oven10, leirris do exercito do g\"nc:ral Franco. 

Em brilhante collaboração. a infan- Que possa entrar em negociaçO{'::; de paz Nc.,<;,c communi:-ndo, o Quai d'01say 
Com o seu uso nota-se em poucos d las: 

taria .. e artilharia e a aviação de Sa- com os nacionalistas. declara rn1dr: !-abC'r sobre tal assum-
1 - o sangue limpo de impurezas e bem estai· em gfral. 
2 - o desapparecimento de ino.nif~stações cut~:aeas rlc origem sy

philitica. 
Jamanca puderam conquistar. em qua_ Os p~ritos militar<.'s estrangeiros a- pto 

REGISTO 'NOTiCIAS DO EX_TERIOR 
3 - Desapparectmento completo de RHEU!\1:ATISMO, dores doe ossos 

e cabeça. 

FIZERAJ\1 ANNOS JIONTEM: 

" - Desapparecimento das manifestações s:9pltilitir:1s ~ de U')do~ os 
incommodos de fundo syphilítico. 

Madame Antonio Guedes: - Trans_ 
·correu hontem a dJ.ta n.:'ltalicia dn 

POLONIA PERU' s _ o apparelho gastro intestinal perfeito, Pois o ELIXIR. 914 nl'.lo akca 
o estomago e não contém iodureto. 

exma. sra. França Villar o,,edes. VARSOVIA. !O - (A. B.) - LIMA, 10 - (A. B.) - O d,cta-
E' 0 unico Depurativo que tem attestados dos H06ntta~s. de esp€:cla.• 

listas dos Olhos da.s Dyspepsia syphilitiça. 

:;iºó~e~:~t~~rodj~1izA~;â~1~~1 ~!1: i Por ordem das Jutorid~d.cs_ ?1pe,rion~s dor l3çn,lVidez, compareceu :i. um 
te Estado e Iigura de representaçãc 1foram fcch~d:1s a U01,:1•mbdi.:: e :, almoço que lhe offercceram os ferro- 1ll= ========== ==============~ 
nos clrculos sociaes de João Pessóa. 1 Escob Supenor de Tcchn,c.1 de l.em- viarios de Lima. Por esta occasião o CONSULTO RIO ME 

A distincta senhora r~cepcion~)U. I berg, onde ,;e prod\tZlram nOYOS cho- general Bcn:tvidez pronunciou um NOVO · 
~~n!~~Sa: g:::s~asfo~!msL~usm;~~~~:~ 

1
, ques entre estu?antcs ~olonêse-. e Jll- di,;cuno dizendo que o capital e o DICO NESTA CAPJT AL 

t::r pelo grato motivo. . deus. Os poloncse,; luv1:i.m :ipproYado tr:1b:dho r.ão s:ío valores oppostos. O Acaba de installar O seu consulto~io 
Dr. Genival Londres: - Transcor- por un:1nimid:i.de uma rcsolucão n.:- Estado dcYc procurJr fazei-os colla- u:..edico nesta capital, á n~a Maciel 

reu, na data de hontem, o nnni\·ersa- cbmando do,; reitores d:i.quellc,; est-l- borar dentro de norm:i.,; de cquilibrio Pmheiro n. 0 148. o nosso Joven c~n-

~~°n~ª~~cit}e~~v~\º5t~nt:~r'n0~1~t~ê belecimentos :t instalbcão de b:1ncos e justiça. O dictJdor :tS!ie\·erou que o tt~~a~~a·cl1~~a 
1c~~~~gt~~~~:! u~f:~::~ 

!"€ai conceito nos circules medico.<:. rio especiaes par:1 os e..cudantL''- judeu,;, a Pe,;Ú progride e que esse progresso se ,:,, obsteLricb. 
pais e professor da F:1culdade de .\1e- exemplo de Vanon.1. deve á paz intern:i. do~ ultimes an- Formado em 1935, pela Universida. 

CASAMENTOS A 
PRAZO 

f copyright da União JornalIBt.ic!l
Brasileira. para a UNIAO> 

SILVEIRA PEIXOTO 
cicina da Universida.de do. B:asil. 1 nos. Terminou O ,;cu di,;curso O dic- CP do Rio de Janeiro, realizou, lego 

cp~r~~!~!~~d~e ª~~v~.ª~~~~t~uyt~~: / ITALIA c:idor B.!navidcz .1sse\·crando "que ~~ó~Pf~f!~~a~!~t~L~~~r~~a.:~s;;~!~ âe~~ ~~e Li~iâ~:~ u~le~~~:~:;"~ap~~~C 
no dia de hontem. significativas pro. ! todos s1bem cnconcral-o n:i. van- Edades. tendo serv1do como mrern'.) no tal britannica. acaba de suggerir um 

~l~std.:d:~;ç;~i:o/! ~~;;!f,cs ~; .. t,o?~C· d'I~~li~ j~~·li}tJ~ll~ ~~::ddo dl~~y~us;:;u~n~~fitim,s aspira- Er~ir.'.~i:p:~º!P~ :;;.º:~pd;dªe r:::, mi~e~!~n~iri~t:ã~~fjJm:!i 

intcress:mte grypho editorial \:obre 1 ESTINA o seu consultoria acha.se magmfi- do contracto 
FAZEM ANNO~ ROJ F.: 1 neces,;idade de org:rnizar um:t lllto- PAL ~[,l~~~~~it~\PP~~~~l~it de accôrdo com C:e~ra:;seTige~;~i~fo rl~e ~vhP~n:11~ 
O joven Edgard P.sreira de Sousa, nomia cconomica p:ira todo,; o~ F\- "O ·voto conjugal por toda a v.iUa. -

filho do sr. Josê F. Pzreira. !unccio. t:idos i,;bmicos e pJn-":Ir:ihe~. J[RUSALf.M, lO - (A. B.) - b b · ~ili.tenta elle - ctev(': ser uma qu..:stão 
11arlo da o,eat West,:,rn 1 '\To,icias de fonte particular proce- Peça ao seu ar ell'O de vontade . .sendo contraproducente a 

- O engenheira J~ctEf dos Santos : HOLLANDA dentes de D:rnusco, até agor:t. não , Loções intervenção da lti que cbriga os con-
Lima, residente no Estado de Sergipe. l confirmadas, dízcrn que O alto com- juges a se declararem uni.!os pelo ,'in_ 

- O sr Francisco PinheiroN àa Ro- j miss:nio fr:tncê,; na SyriJ, sr. de B E I J A F L o R ~~~~r~~trimoni'. l, até que a morte os 
cb~ g,si:~~/ifu!~;~~º[ilhoª';;-:;·rir'. · A~lSTE,RDAM, 1 O - ( A. B ) - \fartei, notif1cou ,o govêrno da Sy- • Aliás. tal como se acha institu1do 
Manuel camillo Junior reS'tdente em l'A Conferencia de L.l Pbt:t decidiu ·1 1 d _d d J cm algumas 1:gislnções, 0 dit·orcio, em 
sant'Anna do Congo. · eleyação de v:uias tarifa,. Entre d- 1 na ª nec('ssi ª e e . 'ie cxpu sarem ultima a!l.8lyse dá margens á realiza-

- A senhorita Helena Alcantn.ra. las será au..,.mentada J t:trifa d.o fcr- rodo, o,; a~·ab~.:, rehfgiados, pro~eden- O nome que mar('a ª" melhores e cão de casamêntcs temoorarios. Em 
filha do sr. Franci.sco Pedro do Nas. b · d 1 1 · · d. !e" d:i Palcstin:t, com excepcJo do mais fina,;: loç-õ~ do mundo. ôutras palavras. a facilidade que as 
cimento. ro ~e aço, :i. P~,rr,~ , e.. e.; pnciro (! Grão ~1ufli dt.: Jcru,;:i.lém. Áccrcs- leis de alguns p:i;ses collocam ao al. 

_ A senhorita Aurea Sobreira. fl. 19,8, cm. 1 sh:llmg src. 20. Em l ccnl.1 l noticis referida que O •oYêr- DELEGACIA FISCAL cance dos conjuges que de.sejam '*'-
lha do tenente-coronel Elysio Robrel- de fevereiro sera cscabelec1do o .n1g- . . . b parar.se fnz que os ca~::lmentos se 
1·a, official da Polic;a Militar ct0 Es. menro de 1 "shilling" p.u·a tub::>\, no sy.no neg:0~1-'>c ~ C\-impnr :t. ordem Essa Repartição con1,,ida ás pessôas , trn.nsformem ('m verdadeiros contrac-
tn.do. . , assim como de 2 '\hillin...,.s ara os rcccb1d.1. Alem d1,;so1 rumores pro- abaixo mencionadas. a irem satisfa- tos a prazo. 

- O sr. José Mmques de ~1:-Crnde, . e, . p:1bdos cm Dam:i.sco, assever:un que ztr as exigencias solicitadas nos seus , Não se pódc dizer, é b~m verdade, 
empregado da Imprenso Off1cinl. rolos de papel dest1n:idos a Montc\'1- d' . d D h . h d p:-o~essos que se acham aguar-1ancto GUe nesses p:iises. o matrimonio cons-

- O menino Josemar, f;lho do sr déo e Buenos Aitcs. Também cm 1 .1qnct~ e ~ csira • ao norte ·1 essas formalidades. 1 tJtua contra~to com prazo certo. por-
Juvlno do O' Sobrinho, funccionario de J·anciro entrará cm vigor O ~ug- SyrJJ, ~e.na proximamente proclama- José Ferreira da Silva. ~x-serventu- que os proprios conjuges não sabem 
estadual. d 

3 
.. h'll' ., 

6 1 ~ do polittc:i.mcntc autonomo. Nesse ario da Enfermaria Hospital "Joâo quanto tempo lograrão supportar.se 
- O menino Geralclo. filho do sr. menta e s I ings e e. p.lr:l d. · h' · p I· k Pessôa''. sras. Rosemira de Oliveira mutuamente. Mas, que-é uma conven_ 

Antonio Espinola Navar_ ro, funceiona- o cimento. Outra~ modifi~ões fô- , pistnft°c ª con)pan 1ª ing dl . r:1 Belli. Clara Ferreira da Silva Macha- çã0 temporaria, ninguem poderá ne-
1·io federal nesta capital. ram feit:is para numcro'ios' artigos. etro orn~any tem e:1ormc,; mte- do Maria EuridEce de Araujo Neves. gar. 

- A senhorita Mana de Lourde,; resscs\ acreditando-se po1.., que o go- Bélmira Francisca de Figueirêdo, A Nessa questão de c:urnmento e de 

iel:~~!;tfr:f:~~a na Usina Santa JAPÃO Yêrn~ frJnc~s 3ttende a u~1:1 desejo ~r:i;!t7:~!"ct~~~l~~~ J:~1~teLei~~;~ ~~~~~º·d~:;~c~~~:</\:\~~~ç;,° 5~~ 
- O sr. D~mocrito dn Silva Pinto. e1;peci.'.ll expics,;o pch Inghc_irJ. dina de .Oliveira, srs. Oiacomo Porto e fraqueza de recur:-.os. Até hoje. atra-

ces__'.'.1~~/ni,r,ii_i/;~l~o de Oliveira Cor. TOKIO, 10 - (A. B.) - ,\ ASSOCIAÇÃO PARAHYBA• L. Cos'.a & Cia., pelo seu gerente. ~es-~mf~~ !f,?:1\';'ést~";~~leq~~ f.J:~~~ 
· d t J di d Se 'dó constru;.:çio da pist:i ulyrnpica Jc B I B L I O G R A p H I A d - fo ula 

reia, res en e em ar m e ri "bob", cm Miysnomori, perto Ja ~A DE IMPRENSA ~~;,~ ~:º.;J.1~~!f.u~u 11':n:ne;m 

VIAJANTES: Sspporo, na !Ih, de Hokbido, fo, A NOVELLA - Temos em nossa De nada valeram. até hoje, as lon. 

Prefeito Luciano Morc.1;-•s: - Encon. iniciad:1 ,;oh a supervis5o do cngc- R~~l~A~:J> 6g~;"it1Hºo ti~~-A- banca de trabalh() o ultimo numero r,ºc.snschpa°i,mts~dCIJid~o~t.~rºa~tlo~s~~á~~bo~l-.°',';._'po:l~ mr~(l·óslS.-
tra..se nesta capital O nosso digno cor- nhciro a1lcm5.o conHructor d:I';: pi,;- BERATIVO nc A Ncvella revista mensal ele lite-
nliglonario dr. Lucipno Moraes OP~- tas olympica,; de GJrmi~ch-PJcten- 9:sndo O dia 15 elo corrente feriado ~~tu;:~~t~di~l~~rr~a ~i~;~~~a ~loGl~~i~ ~~~~s ~~~:~~e~o~~~ite

0
m~~!e;io,te~ 

rc~. ~~eJ~~or~~:Cl~tr~fgªu'ns dias nesta kirchen. A pistJ d!.! ''bob'' terá um ·'lacional. ficou mnrcacln. para o pro_ lhante escriptcr gnucho Erice Veri!::sL . -d d " t . . <l 
.capital. aonde veiu a trato de inte_ comprimento ele 1.500 metro" e unu ~~m~d~!~?~iºn~1~be~at~~~sãga o~~~~~I~~ mo. ~n~~~. ·~~~~!n:n!o: n. ma eria, am a. 
:resses de sel,l municip4o .. tendo hon- inclinação de 8, 5 a 9 gdos. A cons- t·ão Parahybana de Imprensa. o presente numero marca o inicio E' uma. "novidade" jâ um tanto an_ 
tem, com esse-fim. €St.ado no PQ.lacio cruCção cleved c,t.1r prompt:t cm Na mr~mla 1eunião. serão tratados do segundo an.no de vida de A N~- tiga. não ha negar:.:. Mas, .que é que 
~ C~(~~ç~~e;\rtive:.tendimento com doi~ mêse~. fl§.c;umntos altinenl,et,; 3 bô'.l marcha da- ~~~\.e~~a ºc~\~b~o p~cegr~~~:~1~1;1~1:, s" ha de fazer? Nao é só is.se o que 

Prfeito Cambarra Filho: - Esteve ALLEMAN}HA Q~l~~t!_~~ _ ----- c;ue agora reitera, de ·ªª:' a seus lei- ~~t!11r:~~ci~ff~~ec;~n1li~~ emquanto, a 
nata cidade O nosso d,gno confr~de Qut•r rt·~h.ir:::r !--11:1 firma na Junta tores bôas obras de ficçao pura sem O plano do clcrigo londrino. que 
prefeito Gambarra F11ho, do mumcl Commfl't·ii.\)'! ]•1·o<·UrC' o F>,<'riptorio de r~:f~~~t;~aaie i:·d~~ti~1~1~:i~t~v~t; tr.nt.cs commentarlos vem pro\'ocando 
pio de P iancó. . BERLJ\[, 10 - (A B.) - o dt l'H)(U~.ld n.t ~··~t,RV,\ a rua M:- que nascia cada leitor a proJectava ~~ ~~~~:sc'!~t~m~)~rc~lra~;~)~l~~~ªciu~~ 

Na tarde cte hontem, o prefeito Gan1_ Ley chefe da I rc1 w e.lo Trabalho ud PrnhemJ .ta6. que scl'a attcnd1 o ''"•· don101u·o· de seus sonhos. imagi_ t 1 t d 
barra Filho retornou ao centro de , , _ • com rapJdcz <' ;,a1:1nt1a I • tão. afinal de con as .mi a.se a ar 
::.uas actividades. tendo antes estado Allcma.o, seguiu, hc1 , de 3\ iao, par:1 ) - randa.se de aecôrdo com suas ten- um novo rotulo :i. urna coisa já ba.S-
110 Palacio da Redempção, em ,·1~ita N:ipole,;, dc\cndo alh receber trcs E · - d f b Ih d J

1
ctencias part1culares Uns viram A tar.te velha. Atê o dir:?tto de opção 

ao governador Argemiro de Figuei.re~o. mil turistas operari,,s allemães da X pos1çao e ra a os o Novella d a ~u~111ar e!xcl~~ll~~e~~~o~lSé iá foi consagrado em vai ias legisla-
Senhorita Tainha Ventura.: - l!;m Assocl:ic:io ''Forc_a pl la Aler,riJ ", que " Grupo Escolar Santo Anto• ~~~~:de.e af1~)!i)~~iam a do~ada es- ções_ inel.usive '.l nossa, que não accci-

companhia do casal dr. Amaro de LY- . º d 11 as o ro t<>m o divorcio. mns npenns. a scpn. 
ra e Cezar _ Aurea Ventura L. Ce. a con\·ite do g0Yêrn1, italianoi d~vc- ftiO" e eSCOl8S dO 4.° ~~!~~~: e eco~et~snâo! ~~gores \ulto~ tacão de corpos, 
:zar. viajou pelo .. Itapé", que to~u rão re3Jizar uma v1.,~em culturJl :1- d h 1 · 0 Deve ter O nosw Ccdigo Ci\"il, com cffeito. 
isabbado ultimo em Recife, a senhorita través os princip:ic, centro\ cb Pc- Districto ~el\ict~ r:~~~-~mp.s;tie~ o~~~hasse com r~~u:C:n~~~n~~l·~~~:e!o l~~l~~r~reji~= 
Toinha Ventura. filha do ntosso amig~ nin,;11\:t. Oo Ji:1 14 :ís 9 horJ,; a 19 do cor- ::ivcnturas e viagen.:,;. A todos esses A los. E isso, evidentemente não é S<'-
desembargador Feitosa ven ura a qua Novella· de certo modo decepcionou e não uma opçâo para a rc·novaçi\o do 
vem regressan do dafestação de ªfua,'i ~RANÇA rente, tcr,1 logJr .1 exposição ddoli o ·\odos. por outro lado, procurou con- contracto conjugnl 
e repouso que fôra azer em S. OU- r rr:tbalhos c;c.lacticos e manuaes o tentar num ecletismo quasi impossivel. 
renço Estado de Minas Geraes. "Jardim dJ Jnfanci;1" e dos cursos, A revista de Erico Verissimo póde ga_ 

Da 'vLsinha capital pernambucana. a PARIS, 10 - (A. B.) - O du- º· ~imario. complementar e profissio- bar.se de ter divulgado pela primeira 
~enhorita Toinha Ventura se transpor- "ez no Brasll autores como Margaret 
Jou de automovel a esta capital. que e a duqueza de "'ind,;or forlm n,11 cio ''Grupo F,;colJr S:tnto Anto- Kennedy_ H. de vere stacpoole e 5 0 _ 

Sra. Aurea Ventura L. Cezar: - recebidos á noite de honrem pelo em- nio ., . m~rset Maugham e de ter dado obras_ 
Pcha.se nesta cidade, em visita á sua baixador da America do Norte cm A') e~cola,; isohdas do 4.º districco. ptímas da ficção universal coma A 
íumilia aqui residente, a srda. Atb1rea Par,·s. Entrº os conv·,dados not•,·e·,s f d 1-b - d ecr·va Laguno Autl. O Idiota da Familia, 
Ventura L. Cezar , filha do Psem ar- ... .. con ormc e, craçao J resp 1 Chuva, 0 sorriso da Gioconda, As eta_ 
e:s.dor ~itosa Ventura. e espo.~a do do embaixador norte-americano ei,tJ- inspcctora tcchnica, devem t1mbi:n pas da lou.cura, a par de innumeros 
dr. Amaro de Lyra e cezar, juiz de vam o ex-primeiro mini-;tro León cxpí,r, du•·:tntc e,~c, cli1s, num dos romances e contos de genero mais le-
d.irelto no Estado de Pernamb~co.h Bium e o ministro das fin:mças, sr. salôes do referido estabelecimento de ve. 

- Em gozo de ferias. segmu, cn- h I Ao lado dum romance policial de 
tt-m, de automovel, a Guarabira, a se. Bonnet, ex-embaixador dJ frança em en,;ino, os ,;;eu!i rrabal os de c 3,;se. ptiro 

2
nrêdo sempre tiveram os direc-

~í~~ra~~a AJ!irfab~::j~e O~~~r:to f~~= \Vashington. A recepção foi das mais teres de A NoVella. o cuidado de pu_ 
tiand desta cap.tal. brilhantes. S A 8 O N E T E b!icar a bóa literatura psychologica, a 

_ De Caiçára, chegou honlem a es- melhor mnneira de Balzac Dostoi-

ALUGAM-SE dois modernos 
predios, recem_construidoa em 
local aprazivel, á Avenida dos 
Estados (Therezopolis), com 
dois pavimentos, quatro quar
tos, installaçõe~ sanitarias com_ 
pletas, nos andares terreo e su
per ior. 

Bonde á porta. 
A tratar eom o sr. Antonio 

Rapôso. á Run 13 de Maio, 428. 
1 a capital. no goso de ferias regula- " LUNETA " DE GRANDE .\LC.\NCE ORBLEU DE BAZIN c·.'sky e COnrad. • 
mentarec. 0 prof~sor João Thyr~o. di- A' venda - Santo Elias. 180 Neste numero a direcçâo de A No-
Hctor do Grupc, J~olar daquella 10 _ t:_ .. lla, no orefacio, reaffirma o p1opo_ ln.c:tr:H·õrs xilo!'.!:rnph\cnc; cir Zcuncr. 
calidade. Contadoria. da Republica junto á De~ ~;to de não lJnçar mão de romn.nc~s 'r\1b}iC'nnrlo O ~eguintP: ºO Filho e.lo 

legsa.cias_,F isqc,,ael ,veem,.o MaanJoáa9os. Pcssôn ~n1 U b t 1 1 para cu c~ntos em que a bõa qualidade li- Porc·1cto", d<' Alf"xandrr Dumas" "Ho 
VISITANTES: " m sa one e < e u ,:o, teraria seja e!':quecida em beneficio do noluht ". de Comcrô<.·t Mauphnm 

visita á sua familia, aqm domiciliada ª finm·n.. de !.eu bom go5i to. Sfnsacionalisrro cuja fórma mais fre- ,;Falk" r1e .Joseph Conrad " rnn \.'o.stO 

t,!r·e!u~~:s as~:~:~ r~a:~:.e :~~: z:~~o~~~d:~~~g~ati;~o par!tra
11

~~~ A' VENDA L~~~o ;~~ ;! O BRASIL Qt<~n~O~)er;:-~~~~~~t: :~:g~~!~~o J se;J~ ~~~;~J,JO,~~~~p~i~end:t f'm t()clas 
l'!nclydes Solle• runrlltinnrln da Sub n, redactows prest'nt,. (l!ntc11nn~1 uma capa mngnitlt,a • esplend idas li. a., Itvrarlss cte•,tn r'fnilal 



g A UNL\O - Quinla•felra, 11 de novembro de 1937 

DESFOBTOS 
O 11 AMERICA f , C,", DE RECIFE, ESTARA' DEPOIS DE AMANHA EM JOAO PESSOA 
Domingo: "America" x "Palmeiras" - Segunda-feira: "America" x "Botafogo" 

Nenhum.\ surprcza seria mais gra-1 jogo as esquadrJ'i sccundJrías do sa o gl:stO ccnsunvcl. Jo sr. Vasco 
ta para o nosso mundo sportívo que "Bota fogo'' e do "Sport C lub". Souto, cx-director do "Olaria A. C. '', 
essa que ora noticiamos: nos proxi.- A do encontro "Amcrica" x "Bo- que aggrcdiu o juiz Guilherme Go
m os dias 14 (domingo) e 15 (fc- tafogo'' será uma interessante di'iput.1 mcs após o prclio disput:tdo entre os 
riado nacional) jogará nesta cidJde o cntr~ os "tlams" juvenis do "I;clip- quadros do "Bomsucccsso" e do gre-
valoroso «tcam'' <lo .. Amcrica F. C.", - péa" e <lo "Botafogo". mio da faix:i. azul. 
de Recife. j A aggre.1:são, porém, não se con-

Ha poucos d.i.\s p,t\sadoi, cstiver:i. OS PREÇOS ~umou completamente porque o cor-
em Rl!cifc um:1 commi~~:io de din:-c- Entr..1d:i. sera! 3~300 recto arbirro :,oube reagir á altura 
tores dos nossos clubs ''Bot-'fôgo" e EstudJntcs ( com carteira), e quem acJbou ap.mh:mdo foi o pro-
l'IPaimeira!J", com o espcc1:\l objcctivo militarc!J, creanças e se- prio ex-dirigente do 

1
'0laria". 

Hermes Galvão de Sá e Rozilda de Me. 
nezes Sá, têm a grata satisfação de commu
nicar aos seus parentes e amigos, o nascimento 
de seu filhinho CARLOS ALBERTO DE ME. 
NEZES SA'. 

João Pessôa, 10 - 11 - 937. 

lNFORMAÇõES 
de trazer até nós um forte con- nhoras iSZOO O facto repercutiu dc!Jagradavel-
juncto pernambucano. mente pois a :ittitude <lo H. Vasco A INSPEOTORIA DO SERVIÇO DE 

I 

Os interessados devem adquirir as 
As ºdemarchcs" foram feitas cm '\utomoYeii, S$OOO Souto não se justificou de fórma ai- PL:ENJ~~A~~~sd:Ff~'iiA~E- Pc1~i~sT~~~i;o.:e~

0 
~~e :i:r!:m~~ 

torno do "Americ:i.", destemido cam- NOTAS gunu porque o sr. Guilherme Go- dos a distribuição de semP-ntes "Mocó" 
peão <la Mauricb, que sómente po<le- me~ ;irbitrou O cbssico leopoldinensc A pr?ducção algodoeira parahybana ficam situados em Polnbal.- Patas, San-
ria attender ao convite no caso de Em a nossa edição de amanhã de- com bastante precisão. era, ate bem pouco tempo. maleficiada. ta Luzia. S. Mamede, P1cuhy, Tape_ 

conseguir a tr;msferencia do jogo de talharemos notas de interesse sobre ;~"~~~ept~fid~ª:~1cii~~~e~e~~~ ~~~e~ :~~di~í:n~~o.sm~~~ip~od:tm~~= 
~ampconat.? marc,do pela tabella da / essa proxíma e sens,cional tempora- CUMPRIU-SE A LEI! se justlflca. Dos processos rudimenta- ç.io de H-105 estão localsados em ES-
"F D p d:i res pas~ou-se ás primeiras installações pirito Santo, Sapé, Gurtnh·.:m Alagôa 

· · · · · 'i ' . , . . . Já na. reunião do Consclhe Supre- mais modernas, de maneira que a in- Grande_ Guar&bira, Pilar. Itabayanna. 
O empenho que o alv.1-verdc per- Desde Jl as d1rcctonas do "Palmei- .1 b dustrla aàgodoeira do descaroçam·~n- Mogell'o, Ingá, campina Grande ou em 

nambucJno empregou no caso, se ras" e do "Botafogo" e a "L. D. P." mo "~~t1 ou-~e o a~~u~npto e :u. e to vem se aperfeiçoando progressiva- João Pessôa, na séde da Inspec.torb, 
traduziu na positivação d.1 tempor,t-1 convidam o nosso mundo csportn·o 1 ~ presi ente J' :i. cnti t :d !ir. /{

10 mente. e no Estado já existem 20 á Avenida Barão do Triumpho n.6 454. 
da, o que foi, hontcm, commumcado para xecebcr o club "elite" de Pi~r-

1

1 cwton, ªPP tear ª 'cvi ª pena t( a- u~in~s !11cclernas de . bcneficiament? 
1 h' ·d d b . h , I de. distnbuidas pelos munielpios de Sape INFORMAC-OE~ DA INSPEC/I:ORIA 

te egrap 1cammtc ólO prcs1 ente o . n.1m uco, que aqui e cgara pc as 21 I-l . . . M .· N I rtabayanna Jn.gá A Grande (2) Gua' DO SERVJCO DE PLANTAS TFX_ 
ºBotafogo". horas de sabbado. . ontem O sr. . Ju~. ewton, i rabira CaiÇara ·Ba'nanefras Oa

0

mp1nã TEIS NO E~TADO DA PARAHYBA 
Terão, pois, o~ pessoenses du1S O ponto de cheg.1d.1 será no ltPa- agm~o ~cnuo J.ª lei, app ~ou ;1 

5
sw>- · Gran-1'e (2). P1c"Uhy_ Taperoá'santa Lu- COTACAO no /H nODÂO 

grandes partidas de "foot-ball" in- rahyba-Hotel", onde íicarâ rosperli- 1 pcns.,o e 90 ,,s. ao sr. asco o~t- zla. Patos. (2). Pombal. Souza. Cajazel. DIA 10-11,1937 
d 1 d 1 'd d l · - d .. . to, incurso no artigo 15 6 ( aggrcssao ras. Pnnce.sa e A. do MonW1ro. dotadas - DP .Joãn PP.s.c:óa 

tcrest:i ua • .:i ª uzi a e eg.tçao o Amenca F. I · · ) de apparalhagem completa onde o bene- uo Mercado está mais interessado" 
C.". ª Jutzcs · .~ . . ficiamento é feito em m·?lhore.s condi- - Cotação p~lo!'I 15 kilos 

OS DOIS MAJORES JNTERESTA- - Essa suspensao tera cffe,co para o ções technic,:s e eeonomicas do que, FIBR.\ LONGA (Scridó) 
DUAES DO ANNO TREINO DOS NOSSOS AMADO- ex-presiJente do <;:onsclho Delibcrati- i,os descaroçamentos communs, infe- Typo 3 . . 43$000 

Os dois grandes combates entre RES I YO do "Ohria". ?ão só. dent_r~ do ~!~~~e, ainda existentes em grande Typo 5 FIBRA. MiiniA. (s~~tã~) 38$000 

pern_ambucanos e parahy~anos cons~i- 1 Ou~ro rig?ro~o enuio será levado cl_ub, como t_ambem o :mp~dira d~ Os~ p·e(fl'fmos descaroçam~ntos, 80_ Typo 3 . • . • . . . . • • . . 41$000 
r . ·li"ao, sem a menor duvida, o maior a dfc1to hoJe, a tarde, no campo do e~crccr qua.csqucr funcçoes JUnto a bretudo os do sertão. ja possuem 11m- Typo 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 37$000 
acontecimento pcbolistico <lo anno. '"C.1bo Br:mco", ,mrrc os josadorc~ Liga. padores, alimentadores e condensado- Tvpo 

3
F~~RA CURTA (Mat.t~) 

40
$000 

A escolha _do "Ameríca" para essa do ''.B?taf_ogo" e do "Palmeiras",. que A ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE re8 beneficiamellto no settão está mals Typo 5 •. . . •. 36SOOO 
temporad~ nao podcna .5er mais feliz. , part1c1parao_ dos dois grandes Jogos ARBI1.RO' EXIGE O DESAGGRA- aperfeiçoado do que na caatinga liL - De Recife 
Toda a cidade accorrcra ao c:impo do que se avizinham. 1 ,J torant:a. o algodão parahybano. na "O mercado Estavel" *' 

"Cabo Branco", onde prescnciar,í I Assim, é imprescindível O compa- IVO AO SR. GUILHERME GOMES sua maioria é hoje mals uniforme e - c~;il P{~á.~ ki~":~idó) 

verdadeiras pelejas ~e leões. recime?to dos. s~gu.i~1tes: . . 1 Da secretaria da Associaçáo Cario- ~~ ~~~~a ~~~1:f:;:~e~:~ :g~~:~~ Typo 3 • . S 
<? renome t~chmco, que cerc~ o , .. Pagc, Ferreira, Zebraz, Fe!:x, Qm- 1 ca de Arbitras, recebemos O seguinte tando lisongelramente. Typo 5FiBRA · Mi:'niA · (sC~tâ.~) $ 

alv1-verdc recifense e um factor m- dao, _Rubens, Clodoaldo, Miguel, Bau, communic~do: O enfardamento .cm ~ral. é relto Typo 3 . . . . . . . . . . . . 43sooo 
conteste para o successo das duas BJptlsta, Sorrentmo, Oswaldo, Ro~ " . ~ . em pre~sas de baixa der.sida.d.e, sendo Typo 5 • . • • • . • • • . . . . . 41$000 

g s b R · C L AI. · Ed. , A Comm1Ssao Executiva da As- de 64 kilos o peso medio do fardo na 
pu na.. _crto, eis, ccy, . emas,. irio, i- sociacão Carioca de Arbitros entre- zona do "moeó" e de. 100 kilos rui zona 

E s10, Ncncco, Gabriel, M,sacl, Lucas, · , l b , _ d do "herbaceo". o custo total do be-
FIBRA CUR1fA (Matta) 

A "PERFORMANC ., DO AME- Pitôta, Noé, De Noite, formiga, guc no momento a e a o~aç;:ao os neficiam:nto varia tambcm com as zo- Typo 3 ....... . 
MERlCA 1,. C." Americo HoJl:l.nda Teixeira Hdio sem estatutos, protesta publica e VC· n_as algodoeiras, sendo menor no ser- Typo 5 ....... . 

. . 41SOOO 

. . 39$000 

O conjuncto americano honrará 
entre nós o prestigio do ''socer" de 
Pernambuco. 

Disputando o 2.0 tt1rno do cam
peonato official do vizinho Esta.do, o 
~tAmerica" eshibiu-se com uma ga
lhardia fóra do commum, sofrendo 

EYan e Berto. ' ' ' hcmcntcmcnte contra a Jggrcssão tao_ ~. carirY .. ond~ regula ser de $6?<J. 
l·bOÍ~rida pelo seu SOClO fundador, .H· 1 ~~I ~~~t1~g~lgo11rt~r~i:;efur;:~d= ~ª~~~ - Do Rio de Janeiro. 

"UNIÃO SPORT CLUB" 1 Guilherme Gomes, levada a effe,to perior a SIOO por kilo de pluma. Entradas . .. 20 fds. 
A direccor'a dcs cl b d por elemento do corpo social do An'cs d~ ,er exportado é o algodão Sahidas . . . . . . . 669 fds. 

. 1 .. se u.' toma~ 0 "Olaria A. C.", por occasião do em - submettido a novo prensamento em Stock . . . . . . • . 14 .817 fds. 
cm con_si~eraçao certas_ 1rregula~1d:i- bate ,.Olaria A. C . ., versus t'Bom- prensas de alta densidade, variando 0 
des venf1cadas nos ultuuos tremo~, ,, ' . peso _dos fardos assim preparados, de Mercado estavel. 
pede ao sr. Odilon de Britto, director successo F. C. , na taide de 17 do . um .. ,ensa para outra. tendo, em ge-

um unico rcvez. 
de sport, para não perm.ittir ue corrente. l ral. , n~di~ doe_ 180 k~los de, pluma. Disponivel. 

pessôas extr:inhas tomem parte ~os Tendo pre~tado ao seu conso~o, l m!te ~nOsº~~~~~~os e:~~~dor~~t~!t Co~ação prlos 10 kilos. A producção do seu ''team" capa
citou-o como um dos mais adestra
dos "elevem" da "F. P, D.". 

treinos desi,c clt1b. 1 com? se lhe 1mpunha, toda a assis- ge que o melhor cuidado p:lSSivel seja-
Essas medidas devem ser exccut:i- tcnc1a moral cm face do brutal at- . dispensado. ao algodão. mo!mcntc ao FIBRA LONGA (Scridó) 

das a partir do yrox.imo domingo, t~n .. tado, ,ª Associação Cari~ca de Ar- ~~~ s~ ~~t~nª{i~n~f~~~~~1ºt:~te~:~~ Typo 3 .. .. • . • • .. 38$500 a 39$000 
para afastar os viciados dos referidos b1c.os aguarda, . com serenidade, que muitc:;)vezes mo~i.vo para a deprecia- Typo 4 . . . . . . . . 37$000 a 37$500 OS "ASTROS" ALVI-VERDES 
treinos, ficando o director de sport a digna dir~ctoria_ do "Olaria A. C.", ção do_ nosso p'.·incipaJ producto de €.X-

Todo o esquadrão americano pro.. incumbido de :-amar as rned"d· numa rcaff1rmaçao dos sct1s proposi- P.01iaçao. embora tenha evoluido sen-
duz "-foot-ball" de verdade. cessarias - Á ./ircctor,·a~ l as ne- tos rnoraliz~dorcs e do cspirito crite- s1velmlteinte a sua índustria no Estado. 

• • • 1 • • nos u mos annos 
FIBRA MEDIA (Sertão) 

As suas linhas tr:ibaihain com ] noso com q_uc o:1enta os seus actos, · Typ0 3 ..•• 
h,rmonia. Todos os ,cus "playcrs" PUNIDO o AGGRESSOR DE expeça providencias que, dcsaggra- SERVIÇO OE PLANT,•,s TEXTEIS Typo 5 •. 

37$500 a 38$500 
34$500 o. 35$500 

dispõem de condiçõe.:, pessoacs de de- GUJLHERi\1E GOMES / vando publica e inequivoc:imentc o NO E~TADO DA PAltAHYBA 
CEARA' cisão e rapidez. . . · . sr. Guilherme Gomes, traduzam tam- Dish·ibuiç!

1
?,,,..'f!

0
se;;:::i_t;: para 0 

A rectaguarda visitante tem no NOVENTA DIAS A SUSPE'\/SÀO bém apoio á obra a que se propõe a Safra 1938 39. Typ0 3 
zagueiro Allemão o seu mais YJloroso APl'L!CADA I Associação Carwca de Arbitras. AGRICULTORES PARAHYBANOS Typo 5 

fjgurante. Et b:istante d~er que for- . . (Do "Diario de Noticias"', do ;;n~o~p!a~~~s~e~ru\~i~~~~~tc ; 1~~tt:~= FIBRA CUR'IA (l\fattas) 
ma. com Fernando Rodrigues a zaga Amda e recordado com real rcpul- Rio)· do sement<'s scleccionadas. o volume 
do scleccionado pernambucano. D E p da .colhei.ta e o seu valor dependem Typo 3 · 

Na linha média do ''Amcrica" ~ E RNAM B uco mm~o da semen~·.?. Typo 
5 

·· 
que }es1 : toda a pUJ:lOÇa e garantia. tes de algodão de pioceden:::ia duvide- Tyno 3 . . . . Nominal 
do tc,m . • sa Ex1ga cert1f1cado offlc1al das con- Typo 5 36$000 a 36$500 

'd . Nao empregue no seu plantio .semen-1 PAULISTA 

attracção dos c:impos pcrnambucanot:, da sa:n-aç.áo ep1!.<'0pa) de d Miguel c1~cs ru~ da cidade . :11~i=~:~ s~~ei~~g:1e~a~~na onde esta Se o sr. é commcn·iantc e ainda 

O centro-médio Ja) me é a g:rancb O ANNIVERSARJO: 1 banda de mmíica. pcicorrem as pun- diçôes de Sfmda.de e da quahdRd" d~ 

onde é justamente considerado o seu I v_alvcrd; - o ann1"c;sauo da sagxa_ a .s~r ~b~~~d~~m~he\~~m continuado o SERVIÇO DE PLANTAS TEX. não iegi~trou. sua. firma ~ J~ta 
maior "haif". cao ePISÓopal de a1cebispo de Olinda e e dcs e:,tados do Nordest~ do intencr ) TEIS neste Estaqo avisa aos srs. agri - Commerc1al, e um commcrciantc ir· 

O médio direito Guilherme vem Recife occ0r11d0 ultimamente, foi Futa da 1\loc>hla.de :_ Continuam o,..c. cultores de algcdao que dtStribuirá EC'- regular. . . . . . ist 
. . d 1 'd commcmorado .c:;olemnementc nesta ci- preparativos para a II Fe.:·a da 1'vI i ment~s puras da variedade ··Movo··· Kegula1ize seu, nc.roc1os reg ra~-
1~pres~10.n.an o ~~ ~ su.a :°ªP~. J. ascen- dane. d~dc a realizar-se em d;~embro oc - e H-105 devida"ll.ent? expurgadas pa- d.o sua ~irm3: e livros. por int~nnetl10 
sao n:is lides do assoc1at1on . Cclcbr~u-se: na concathedral da :rvre._ Do programma até ag~ra P.nn. . ra plantio e rcplantic da safra 1938 .39 d_o Escr1p.tor10 de 1;'roc~ado_na. MI. 

Os ataca~tcs Léo, Prego, Pra.zcn . .:s ~;~e ~iitir:a~-=a wle-mne com assu,tcn_ ado con<:ta o seguinte :· . unc1- As referidas scmcr:..tes pro~eem doS NERVA, a rua. l\olac1cl P1nhe1ro, soG. 

e .. Lu~a são JOg~.<lorc~ de ai.to quil.ttc. Of!itiou mo:istnhor Pomp~u Diniz_ RfAALR~UfJé~Ed~!~:~~:oo~~in~~;P~: f~~.fitsor1: ~<Y'~.!i~~em;~~f: ,Fe!ª 
Sao forwJrds de . qualidadci, t.1es ter:do como d1nc?.no e Mthdl&con) n, nema que fun-.:cionarão n~ recinto das tf>is nrste Estado e possuem qualidad~ 
q~e se tornar:tm temidos pelos gu.tr- Qº~e~~~! J1...sé M:uinho e Eusta.qu10 de festa. o commissari~do R"eraI contrac_ r~commenda,·cis. tac.s como: bom rcn
d1ãcs contr..1.rios. Ao throno ac.;"'l'itlt·am O deií.J n O teu o •· Paroue de Diversões Imperial". dun~nto cultural_ . alta productividndc 

h , A b .. ~ · 1-.n: act.~al~ente na capital paraensc em d(' !ibta. rcsJst.cncrn á:; doença., r µra-

PALMEIRLNST'S L llOTAFO
GULNSLS 

~~~Cl~~mo 1e1~~~imt~~;; J;t.;i?~lê'i 3 exh!biçao na l.ª Feira de Amr-.sLras de- iras <2 vrtlor cultural superior a sct.cnta 
valcanti. . . ~~1::ngr~~~t~·e .. ~ 0~1~;~~l~~~u~::~p.c~ui per cento. 

No local re!-ervad~ ao cob1do me:ro_ 18 mctro..s de altura por .,5 d ' i----- - ------
h b politano achavam-'-e. os ~011egos He1'.rl- príme-nto P- a .. V1a.gem á ll;~ e~ f;go~~= trará f>ln entC'dimt:nLo com o tcnrnLe 

Os campeões para y JOO!>, •paJ- que Xax1er e Eugcmo Y1lanova. m~:11 te'', apparelhos Ainda desccnheeldot 
1 

coronel Rogncfano de Mello comman 
mcirai,.. e "Botafogo", C'>t:Ío J.Í br°.s do clero ~eculnr e regular, ak:n- Bra'-11 ndquiridos recentemente n~~ 1~~JeLi:re~i~~a:~ ~~1;fà!r d~ ;:A~e~~1j~ 
promplos pH,1 enfrentar a aguerri<l:i ~1i~'t,5 do Collegio Padre Macha<.lv e Eo;~tdQ .. Untdct. Que constituirõ.·o d~ tar á _ Festa da Moci~adr o. <:CCprraçá:>-

turma visit.1ntc. A ···.schola c,mtorum" do_ srminario ~~~ ~c~tsej~sui~~!d~m4~osm~!º1~/ttriç~o artis-t,cfl. do magnifico ronJuncto or 
A n;5istenci:i e 1 segurança dJ.!) ac- de Olm~.J..c:xecutou ur11a ml.ssa de C9n O "Parque Imperial·• aindZ:m r!~ft tJa~fi~1ico da Bngada Policial do Es~ 

fensiVlS .1l\·i-ncgr:1 e trico1ôr :irrc- to ?r~g~nn~o. , funccicnar o ªAuto_pi:·;ta··. a "R'.1da AS AUf>ICOF:S DO BANDO AC'· 
l, _ Can panh ~ Pro Orst ro)tr - PrrJce- Gigante• 0 .. Daugler·· e "A -1- n. 

5entario um,1 Jrtcira as prctcm,ocs gue cn.cl,:t VC'z_ mms animeda a ~amp1_ lnlantjs':. 0 "Globo da Morte':, oe~ DEM!CO NO RADIO CLUB - Em 
dos americanos. . ~ha pro dc::troycr. de inlciativa cb •·carro~:-el". além dns experienclas propaR"anda da Fe~ta da MocJdadc e 

Pagé, Q,uiJlo, ~-dix, Rubens, Os- co~0ir;ª~1~::i~~~10RJ!
1
~~mite c~ntr. 1. Ecientifk.1.s do dr;. Wandy.' Metam:r_ ~:11~0·i:"~f1~~~~1~65cl~!'l~r~;~!rc,ª Ei!~ 

wal~o, Reis,_ B_lpttsta, Lemos e Sor- trrto lu~ar. no Thcntro santa lzab ·l. ~~~s c~~manas, 1-... mc. Zh:a. Urn ao tudante de Pernambuco. occupou, do-
rcntmo prel1Jrao com denodo e clc-1 dois reeitacs n cflrgo da c011.:.:1grn-la mlngo ultimo, das 6 á~ 6 J 2 o mlcro-

t n FC d M COLLABORAÇÃO DO ORPHEON phor.e da P. H A. 8. o Ba.ndo Act\ 
,. ado cs~~rito Jc Juct:l.. . . ~~1~~ o~a J'oars vi~!1

1
~~t::1 

1~:~l~~;:~n;-:c~;Õ D.A BRIGADA MILITAR_- Os orga- demlco. o magnifico conJuncto orches-
A ag1l1<l:1.dc de GJ.hnd, 1 lelw, M1- Millon 1-~e1Telrn, revertendo> parte do mzad0rc., rio Fe:sta do. Moc1Cl0.de acham trai da cidade. 

eacl '-= Ameri<.:o e 3 proJU<.;\"J.o sc~urJ µroducto cios me~mo, em b:nefic10 da. se _emocnhados cm que o orphe~n da O programma executado, constituído 

de 1-or~Ígl e I.u_c:u sdo outras tan- c~~~.e~I~~l dii!tr~ro~fno 6C rcallzn 11:J r:::.~:c:i~t~:~;i1~~~1~ª~;1 d,~c;;~~. ~~ ft1 ~n~=~{'u°f:1t~l~C~~!l~S 1f ;;stt:
1
~~ei~:~: 

tJ1 razoe~ c.lc perigo pJra a c1d.1ddla ;;;abbado dE:Sta flf'mam1 vktorio::.a. tow·née arthtica de dtffu- cldadc" hhnno cfflcfa l do certam:? 
CJUC ,em l..unÍiJJa J. CJmJra. Alnda por lnldotlv:1 cir, DirrclJTlo 6.áo de mw,iea e do folklc.re de Pernnm- universliano, de autorJa de Carncra : 

/\( ademico de Dlre1to, fq orgt1nlz~do buco, proporcione no!i- 1requcntadore::; 2.0
• Monlight r.-nd Shondw; 3.". Snlnt 

um bando precaV·rio co111 0 obJe ... Uvo cio certame uco.ctemko dlvcr@s aucl l_ Loui.c; B luc ; 4." Não tenho lagrlm:i:5. 
dt.' angariar dcuo.Uvo para a campa· çõ s. isam ba); 5.1

', 3001000; 6.°_ hon tcm. ho 
,,, 1 o P- tnrt ... t" c1.1: ,,. r. prw 11111.-. p~,-ei l n n rnmtnl!il.t::fHifl 1?erJ:1l Rfl i P am 111- \â, O Pl artrtn F'rrr rlrn 

A~ l'JU.LIMI NARl-~ 

PLANTÃO DE PHARMACIAS 
DURANTE O MtS DE 

.NOVEMBRO 

Central 
Minerva 
Londres 
Mcrcês 
S . Antonio 
Teixeira 
Confiança 
Véras 
Brasil 
Pôvo 

1-11-21 
2-12-22 
3-13-23 
4-14-24 
5-15-25 
6-16-26 
7-17-27 
8-18-28 
9-19- 29 

10-20-30 

CASA PARA VENDER 
Vende-se a casa n.0 40, á praoa 

1817, nt.!ttot r apital. A &ratai- ua me1• 
1 m•, d'" lf aw 17 bor ... 



A UNL\O - Quinta-feira. 11 cio noH!mbro de l!l~7-

VIDA ESCOLAR 
Jl.\CH.\REL.\SDO EM 

•E LE'lR.\S 
SCIENCIAS 

MANUEL DA STLVA ROMA 

Turma de l!J::!6 e 1937 - Lyceu Pa
hybano 

Pela prmeira vez que o conheci, 
havia sido tr::mslerid') de um <.10.s col
legios do Rto de Jr.nclro, to1nando-!:" 
meu collcg,a em julho de 34, na 3. ª 
serie do Lyc::u P::il'a.hybano. 

Conhecendo q\,lo possuta um aca
nhamento cxlrenrn fazendo cor;.lr 
lhe as f.:\ces quando se acha. va entre 
e&tudantes desconhecidos envolvidJ 
cegamente pe.lu m: lancolia e obsc -
vando semprJ o menor olhar de s-e~ 
<.;cr:tpanhelros, p3.rJ. traduzir se .::.Wt. 
prcs?nça os íncommodava; fiz-n1e dE 
collega antigo e travei con,·ers.'I cem 
ellc. 

Bem garbow, envergava uma far
da que pela sua configuraçã? apre. 
sentava ter sido feita na ·· A Collc
gial ". 

Sempre assiduo ás a.ulas. de vez cm 
quando me p:;rguntando 1algo sobre 
os pontos passados, foi se tornando 
~1eu collega, com ir.ais afinco. che
gando mesmo a me confiar u1u dos 
seus maiores descj.~s. e que hoje gra
ças a sul. persevera11y:a Já o o.Jcnnçou. 

Vive s~mpre crom o rosto mergu
lhado nos c.llu\'iõcs do pensamento. 
como quem espera uma anda bemfa
zeja para condttzil-o á praia da re:1-

,los~phat Si:nre:, Jo . ..,é dos Snntot 
Hermano Alvc~ 

0

clf' Ar u.to. Wilson 
Gomes Farias. Mnrb da P~nha Ara
U.io. Rita Botclh.'l Lrite. Lenira San
tiago, Martha dC' ~ousa Jo~epha Ro
drii;ucs c-.,·3Jca11ti Emilia Pa.iYa, 
Ivany Mendonçri, Lindalva Lopec; 
Edna Mod-esto Maria de Lourd · 
Carralho R-:-sC'l::tld;:, Victor de Bc.,·. 
ro5_. Antonio Oli\'cir.1, Jo:sé Ferreira 
Se1nrnu. 1pproYad;::s com 01stincçií.c; 
I-leho Augusto C"'rcielro Josette Jósa. 
de Lima Jo.se Aranlw Ribeiro. Placid 
Misael J<*é co,,la Antonio Fernan
do Bràyner .. Jo.::;c Luc-asi Eiman Pes
!-:.óa Eurip2des CJrHIR d" Andrad~. 
lvaldo Ribeiro, Jur~ndyr Macedo LI-e 
Canalha, Maria do Soccorro F ria3, 
Marlv Moreira do, Santos Ro.'-ilda 
Gondun dn. S1lva. J.,':tice de Freila.-, 
M~raes c~lia M.Jllf ~t:>. Adriana de 

~1~~~1~f 8B~\~1.~:1\1 M~.:~;1!~~l.bl, sI~fa 
Miranda cios Santos. Francisco de As
,c:.is Ribeiro Irette cta Siiva, Ga~p:i.
rina Olyrnl)in do.> S.mtos, Antonia 
Gomes da Silvo Al.imires do Rêgn 
Luna, No:mla ·Bap~ista Souto. FY
thagoras Correia. Ja.sé M ndonça 
João Evangelist,? de A:-aujo, appro
\'adcs com plcn mente. 

Rl"~-uJtatlo dos exames de prom~ão • 
(,, 2.0 p~n-a (' 3.0 anno do Grupo Es
coJar "Ant, nio Pt·~~ úa ·· regidos pe
las ~r..,fcsoras D.:i:lka, de Carvalho e 

El·:ir.::, P. de Assumpçio 

lidade. Mires do Régo Ltma. José de Lim:i, 
h-tuíto simples. po~·ém de um CJ- Andréa de B~llTOS Morein., Ruth 

pricho inabala,·el e de um amõr pro- Dantas Severina .x..avi~r Almira Soa
prio delicadíssimo. Tem uma com. res Th'erezinha de Jesus· Pereira. Ma 
prehensã.o esprmt.C'sa parr1 d~vendlt ria' Edith Carvalh') Rit1 Cruz MJ.ria 
os ventos ironicos que ás vezes so- de Lourdes Bray:ne'r Elizette Gomes, 
pram seu rosto de moço c:,rajos:J e Lenü·a Pereira M:- rilda Mar:iel RO
são. cha. Ceha Filiuri:·as. E~nei.de Silvti. 

E' senhor do orgam da sagacidade e Alice Maria da sn,·a. J~rus~ Ferrei-
do espirita. ra Falc&o Maria Jo_:;é Pe::;.c-ê3, Iza-

Prevê tudo. Ningucm o engano mazeth Soares. O:.:t.almrra Potter. 
com tanta facilidade; embora que em Maria de Lourdes P:reira. M:-riano 
se f,aJanclo de f)t11,ôr fique envolvido elo Carmo Antonio Fagundes. Luii 
nas malhas dJ. inger,u1dade. Muito Mathias, A.clalbert.J Pn~ira. Wilson 

~~~linà~nt8lien~~firaEç~ cf:C!'~~~~ro~~ ~e~;·i~ra Lu~a~lf~~o Sirve,1~ei!·~PJ~.~~,~~a1 
Alexandre Dumas e está começando a com distinccão: Adayrton Castol'. 
devotar os de Vargas Villa. D:.:"odernir rle Oliveira Lordemar de 

Quem o souber eomprehend~r. nãc Oli·,·eira. E\·~mdro GÜedes. L,.,urival 
deiX!ará jamJis de aprecial-o; e sô Ferreir3. José Epamin-:.ndas, Walde
ve.ndo como é verdadeiramente leai mir so~-rentino. José Ramos. Herme.5 
e =i.moroso. A vagareza para elle pa- Correia de Andrade, Rri.ymunda Xa
r:ce ser rival de corp:> e alnl'.l. .. E' ar- vizr. Deny ArauJo, Ma1:i11 JO!é de 
diloso, agil forte e precipit3do r.una. Thereimha Que1ro1,. Neu-:n 

LEITE CONDENSADO 

'1 

·' 
M A R c\A. 

MOCA 
Ama ia pi-uctencia; porem nem sem~ c II o Esn.. Jd PerC'ir::i. Mnia 

pro toma os seus conselhos; expe,.1. cti,.J,,~1; 0 s,~·::,. 0
Marly 6:·rLrudes Agente: f, REIS - Rua B. da Passagem, 12 

~;ontl~e ~;i:~~~~· ;::~l~n~·=~~od~r~~= ~~ ªi}~:~·hi;~:tfo ~~\i~~aeJo_c~;~~{~ J o ã o p e s s ô a -- Parahyba 
de força _de vontade. que guando I Arãujo_ Izetle d~• Oli.,·eil"l Leítl.:>. 

quer reah~e.r um emp.rel~end~mento Mfl .. ria do Carm .. º. Beze .. rrª. , M.aria Jos.e j tdu:il"do Pcr.t:i1·a C1·,:mi.lda Murib,~a. , ~.~l'..!Ujo .R.och'l. Mana. da. S .Ne'.'e.s s. il- Commissão de repressão ao 
quilquer nao pens~ mu.1to: va1 _ logo, Torre::;, Anumia Augusta, No:me de Maria Cleide M0unbéca Lisettc L:al ~·a. Eglantine ctu Rocha Lima, Jo-ão 
brusoamer:te. ·ªº p11meho impuls'l de Pan-a. Cleomce Rodngues. Glon::s. Albuqi:erque Nilc.? da Oruz Pe~<.;Ô~ Soares dos Santos, G1uct1th J')rge communismo, de Guarabira 
sua co~cienc1a. r&olvend'?. tudo de Coêlho. Aure1. Vieira Doraltce Pinto, Arlette Reis' Della d~ carvalho _ ... 1- Velloso Clenilda Queiroz de Oliveira, 
uma so vez e tendo a feheitlacle rlP- Walter Delgado. G-emilson G , menes severina Eledit~ Eâiln P'.lCS Aline V1~1ra da Silva l\1aria Annun-
ser sempre victo:ioro. . . João. Jos~ da. Cruz. José Del~~do .- AraujÕ, Therezinha N")bI'ega, Adelina cad~ de. Sous'\ Lyra_' Isabel de 01.i- Sobre :is actividades dessa Corn-

Gosta des [p_o1t~ zomba do ilacas- tromo Filgu~1rris_ Edson Pexnra. ~ 1- Frelrr Maria Rit1, Pereira. Arm::i. lveini. Bntto, Crem;a _Moraes. M:uia missão, recebeu o c;r. Governador do 
so e odeia ~ .md1fferença; ..,.co.no_:o-se tholomeu Correu~. Alc1de~- Tra an_o. Fenefra da Silva h'1rria de Lourdes !Neusa Macêdo. Antoma ~lves. <?enil- Estado 

O 
tclee:ramma subsequente: 

entre o optmu.smo e o p.css1m1sm'), Adhemar Amorim. Helo1 . ...,a Soares, Silva Djanira de Lima MRrin ,ta eia d:- V.isconecllos Cl;1cte Marc~o ... 
sendo futuramente gr~cas ª. ~ seu b01:1 appro.Yados .plenamente: L')tll'i\•al PfnhÜ. Carv~lho. Adeilda Ribeiro. Mndru~a .. José Fig\.ieiréd_o. Anton.10 "GUARABJRA, 8 - Dr. Ar,Q;c-
~~.te urn:i. cst_rell~ billhant_ ,- na car- Cost1 .. APtonio_ Carlos c_l<' Canalhn, Alicr Ferreira Judith Marinho dn de Bnt.to. Milton F1gue1rêdo. Moa- miro Jc Figucirêdo - João Pe!,SÔa -
1e1Ta que ai:1.açru. E, se nao estou Sevenna Baptu;ta. Evamlde Gu~des, Sil\'a. Bellani"'h Alves Aclalzira d<' cyr de Oliveira. appronch:..s com dr- /'\ Commis,;;ão ele Repressão ao Com
enganado~ veJo nclle. o :syt~bolo do Auren Mauric10 de Ar~~Jo. M~~i- Ftança Genv Vasconcellos Anali:.t. tinc610; WMti Brn~1l, J~ão BJ.pt.i tn munlsmo do florescente municipio O.e 
~ed1co .• Desconhece o ab) ... ~o .e o êa Gucd~s. I.racy I)1a.~. M~1m. ~e Ferreirâ d1 Silva Euribla de Olin:i- M~·roró. Odcra de Almeida, Ris')mar 
1_mpossi\el; e quando se f~1A 5fblC -~ Lot~rdes C~nall~o. Luiz Fc_rre1rn. HU- ra Acidalia Del.~ãclo. Eulina do Nr,.c.- T,_.-1xetr2 _ c~stro, ~reus·; Amorim Fa!- Guarabira iniciou hontcm o serviço 
iegres~o. e1le prvte~~1 vch. m-en1~-, d!,_ detJ1 Ar,u.n Luiz Carlos Pmto e Deu- ciment::i !Yan Mefü iras TiriOCo. E- cão. Gmon~ar Teixeira d~Castro, :8-1- de inspecção :is bibliothci..:~s e: . .xistcn-
~endo. !U.d«;>. que d-sejamos L_zei ...... sam::ir F3nas nandro ·sob··al I....n.ac M::ira~s e João nalclo Pcrer:'3.. Ger. ~cb Fllll(? Sm1to. ccs, tambt.:m visitando as ~d~,; elas 
t..?:na d1ff1c1l, nunca, pcrém, unpos- 1 º Soarr~ Peixoto. apprnvados µlena- Ma.ria dr Lcurçl.c.s Lms. Eumce Mar. .·1ss.ociac_õc1:; de cl.lSscc;. Ec;colhi os cli.1ç 
sl\el. . . . Resultado d~ c-xamC', do 3, para.º menu~: .Josê Benicio B •rb:>sa Lcnp·; CC'lmo de Andrade. }!.t'netn de Sm•sa. 

O,ra fah. ~~mais; ora ~e mostra la. 4.º anno do Gnmo F.•,rolar "A.ntorno Soarc.s Mnrin de Lourdes Lins JVIa.- Nasan1 do:-. s, ntos Lima. RPmldo Quei- 1 5 e 19 para falar de perto ao opcra-
comco. cte:xando se cst~mpar 113 Pessôa.'' ria .loSé M~dcsto M::iria d:1 Gloria roz_ William Alberto D·:rr., Rubcm Du- ri.ido a fim Jc inculcar no seu espi-
comprehensa.o de todO'i, o seu tal?nto M2nclonca Fdith nomes de S:>U'ia tr1.Lin~ Ezeqmel Rodrigu~dcFreH)-5 rito o deYcr que assiste de batalhar 

~:vo~~ln~;p~1~1~°n~~l7~c~ob1~mit':~;~~ d~E~;~t~. PJ:"i/1~~ ~~n~~\~ª·dt'~}~.~~1~-~
1
: ~'/::1~~.l~~~

1
i~ia Jo~~ª~!rc~~;é rl~,ª~:~~~ ~t;~~la d:'1u~~fv:t~3. F~~;\~:· ,f;._~cr ;!v~~ ~onera :1~ doutrinas do esquerdismo 

o.a sua 1magm.açao. :ntreg1-se -~t: ·- Alelra F··J,nca de :rviello. Maria d~ omenlo Wi\lclir Alenc1-1r Dcl~n(I'), Frc1n~. Orlo.ncb dl' ~.rlllJ? L1m~1. destruidor, prc,crvando o Br.isil d:i 
mente ~o De~~ do sonl~o. !'c .. edif.n Lourde.'- Piracema de Sou...,n Bcrnar Jo.<:.é Antonio dr Lima. TJ..r.q CorrPia Djul:;.ia To..lcano ele Olnen:a. appro- pr:1.ia m:1.ldita legada ao universo pela 
que o sonho seJ~. o c~rcoro_ l

1ª .. re:i i. dctte de L'JUl'dC'~ Lenl R.odrigueJ. e Vcm: .. 'io Soare:s npprovados :.,im-1 \'Pdos plenamente: C~eomce P.int.,:, Russia de costumes b:1.rbaros. Sauda-
oade. Muito. el11tat:1\º· P1-::>tc~c aos Míll"iJ J~~é. Aibuqurrque, DJemT.06~a- plesment..c · . Sorrentino. ~Uct1 Martm~ de Ohn·1- I C 1 
que pedem seu auxilio e_ te (ompa. no de Ollve1ra Tl1erezinhn de Oliveu·~ ra Maria elos Neve.') Freire, Orl2nda ções. - Professor Lrm,riz'a ava -
dec~ de t?do~. com .cxc~?çao cleU~. 

111 
Bclli Analice Soare~. Lindnura Fran('.'~ nesultatlo do~ cxamt.·.-,. d'l -1.'' para o ele· Ar:rnjo Lima, Djalma T'Jscano, ca 11 tc". 

S ... u cdlo e passage11 ?· Am,1 co, M"!!lo. Maria cio.s Anjos Torres. Mn.ria 5.º anno do Grupo F:scola.r ".\nton:o approvados .simple'jmcntr 

~~~~e;,c;:·;ç\ dg ~;~n~
01

~Jª~n~T~;?1~ei~ ~~i~:ZJ M~;.1: 
1
~~jtio1~:i~ão d~:n~~~~~ Pcssõa. .• 1 r..csdtaclo dos c,ame!<i elo 1.0 armo tt·~u.,:::,. ~:í~3;;:;_ir n~ s~!!n~!g°c~~m~~~:!i 

r-môr que dedica á po:-.suidora eh, oi- Ni.~b. · Medeiros, Ivanis<· ~ueiroz ct~ Ed:-;on de Barro.s Morrin. Eunic::' complenv•nt.:i.r do Gn.~po E:,l·olar por lnh.'rm' <lio do Escnptono de P~o. 
Ul•·a letra do alphabel'J. Oliveira Hc·~ana Soarr_-; dn C".:;tn. 1'i'1ncêct,; Mad11.1g1 El!.::.tLlc de Olivri-1 ",\nlonio l'Cs!>oa" <:urac1ora I\lINER\'A, á rua. Maciel 

• \"iccntc Lw,a. Isnbd Lin.-. dP Rocha. Berenice Her- Tfl Marêdo Maria .J'osé dt 1\r'.Hl,h Pinheiro, :rn6. 
minio da Silra MBm1 ela Luz P::'!'Ci- P~ira. ~lzn. Chacon: 1,1~.rb da P_ uhl I Cl•?onice Mac:2do ~~aclru1-:a. Gci.,.: I-------------

P"'4.!~ultado d'>."~ exames do 1.º para. n ra ~\riamiro · Fer?·~irn.. 2ppro\·ados Lms. !\hria .~as V1"l")lJ;1,;; V"µ 'i. A- de B~.rro::. ,,J..'Jrdra All~c B"zerra da 
2.º anno do Grupo Escolar "Antoniq com di.itincção; Hugo dn Cruz Pitiá., ,1arina Moro1 o. M.nw TI.nf'~lnh.1 k Sil\"a. Eli•ab,.:th 1-'i~uein·<..lo de sou. a, 

Pcssõa'' Carlos Lrnl Rr-dri;;uc<;, S:al\"ado:- FH- Jesus. Aclhrrbal B'Jtelho Lnitc. t'l~" Wanda va~cinccllo ,. Eunice S1JYa. s-~: 
gueir~. Inalcb Ribeiro, Joãr, ~aptit- Gomes, Maria I·,ctt~ P_eixot~. Mana ,·eruu Gome.;; Fern.n1d ~. 1.l·Hia Jose 

, Antoni'l Augu'>lo Leal Rodriguc~. ta de SOuor:~ João d<' O. Bclh. Jo,sé ?-.hgd:üo:>:1a Costa. t-• .La.na Eunice de Sca.res. Maria Luzia Ferre, a. Geral 
------ ·lo correin s~ Maria das. Nfl·es Ca~·-

\ crin!J' ri?. OH··cirê'l M:1crcto e Ser".'n-

G. ldino. Cl?vis _de Ol~vcirn, Ro1;neu 
Pereira Jo.<;e Paiva G1lvandro Pmlo 
Moura. 'p~ulo Saraiva. Evandro Pires. 
.Manuel Leoncio Satyro Pereira, Ed
:.on FiguC'irédo Gerald'l Pinto Mau. 
na. Severino Martins, Edrab Dantns 
e R'lnulpho Matto:;, approvados ple
namente A e erra entre O Japa-0 e a Ch1'na ~;'!;~~1Ja~i,ncsdL\ei~'110~ª ~.'~:::, A;,;;/~ U Smi~h Marh do SOt'COITO &1lv:1. S~-

~/ot~;'.~\\,. •;j/.:.~::.::1-,;,, ci:;:t~:;~~ c;OLLEOIO DIOCESANO "PIO X" 

' MA GRANDE DEMONSTRAÇ-o DE PODERIO M l LI TAR dr França Duke. Tlll(WO, Antom" ruccbr·mos da dlrrcloria desse, cst~-os JAFONÊSES, APOS U A , Mc.:,,ros Tmoco, Elí:,,.bdh Lyr.,, trlccimcnto com pedido de publlcaçao 

CONQUISTARAM, ff ONTEM, SHANGHAI ~~-i1~;·: i~g;.~·~1~: ct.ur~1;v~~:!ri;f.~
1e111;'.~·. C' leg~::~t~t~ria do coneglo Diocesano 

AS TROf'AS NIPJIONICAS C'\.P'l'U-

1

8HJ\NGHAI. t:;M POI>Eft DOS J,\-. Jquart.cl .g.ent>ral d·15 t1.·op~s Jaµ.on(;."'r Mnna AuxilíP.dora Corcleir~ Lucena , Pio X'' Bvisa aos interessados que as 
R.\RAM NAN-TAO~ PON.tSES que operam ll'J ncrt(• d:1. China an- Ec.t:.on. Jorge! de Carv."c.lh'J, H~yrt.cn provas parciaes a se realizarem.ama .. 

SHANGHAI 10 CA UN.1A0l - nunc11 que <~;ta mnnl1ã foi conqu1~. :ie 0:iV<:'it"a. Lf·itiio Wil.-0n :Xa71<'r ele i.hã. 21 do correnLe .obcdecerao ao 
Apó:-; a rcLll"ad:i. da• tro1H,';, chini's~s tadn dcfm1thamr·nte ;1, ,. tp1tal ('.~ J.in~a Z1lda Ar:iuio, MariJ Lr-opolc!i horario abaixo: 

T'OKIO. 10 _ , ,\ UNI AO) - A3 I d~ rei:;_,no d,e Shai,.ghni. n:s tr~p,s p.roYinch de Shan-S1. a cidade de ,1a C')ulinho Mn1R Ah·l's B:1rbo"'t1 e A ·s s horas - Historia Natural da 
t:-o,,a..s jft])Ollésa.s QU" dt::.-~mbarcül'alll, mpr-:::t.ica-, occuµ:n·1m (",La tarde .. o 

I 

Tai-Yu::i_n-F't1. r.hri·' do C,nmo Mcllo. ~1mrovnci«:~ fi.ll e Fr:1ncéi,,; da .1~ A. 
~ :, do corrçnlc na balna de. H::...n..,- h1~1.lu c,..<:lc du l"mCC'..)o).· {,o lnL"'nrnen- . A rirt1lhana ,, o c·,11.·no.cl:1. ,.,n;: •nlLl- p'et'.,rn .1lr: ,lO.'-ê Bap;ts,t 1 íll' Almf:'1 A's 9 1 2 - Mathcmatlca da 4.ª e 
Ch•Jw prJSegUuRm ff'H avanç.o n.t n l 1· a . cone" ·ão lranc,:."',l, a fhn na n11llto11· .11Jr1ra111 lJn'thB::. tv~~ ~- c;n E11~1na X3•:ir.r cln, S;in10, Pílt1- Portugoô:; ela 3.•. 
c.lr,,er'ã'J norte occupando ~·ta tfl1' .. cr- 1mpcchr o lra!ct::o nitre os trrrno• rias, por ondr. ,_.ntrcu ll uú1:U1t1na no lili"a p,~r-_lrn clH C ta. Nair Ta,·nr"!:> A'F. 13 ~1 2 - Francês da 2.• e Por-
de ... ; loc3.1ida~le de Sung:Kinn:.z-. isl- r!· ~ estran:;r1ros e a rerrno ('hmêsa. angnlo noroeste da c1cladc que é ro- ele l\['_llo Homrro ClimaC<, de Arau- tui:?uês cl-t 5. K 

tuâtl 1. tr1•1ta kilomet.Tc. a t-ullo". ,. V ·11as deurrn.~ de milhares ele ref•.1-1 dcadu .. pcb. (?nmdt·. Mu.ralhn 1">. Nilron LL-h'.JJ, Eclhv 1nvar.., dr A's 14 1 2 - Francês da 4 11 e Prnn_ 
( ... Sh n "1 1 ficando D., un C~-;tan- g1 do-, con.i;.f gu1ram entr. I' nn ~r,pa A r"\istenc1n d~1s: chinêscs foi f.'n- S- u,a e João Canr10 Brnyncr. appro- cês da 1_ª B 
cTact~ ªvi~t': kilom..,, r 5 cli.i L'llumn·1. llf!Ulrn antes do lcch::rnu:11to d..:.. f1on- carm(;arla até o ultimo m·;t::m~e.- . , a<lo~ simplesmc:.,t• 
r ,, s • J . , f' as rLínào dr. U'lr'l • A nolenc1a (]o comb'.ltCS f')1 111 ·oli No proximo din 15. á.'> 14 horas. l"CB-
8'~1~çaCia:l,S .J~l~ist~rain :;al'lt'alidartc A malona chs Ironas cllin_esas cv;,~- t.n Dc~~')11l1rcr- ... o m::mtante eh; Hc-•ultado do~ C'X-.l.nu• .. íin::iP, da r,_ lizar.sc_à uma se.s.<.:ã-0 magna da Arca. 
cth Tg~i:ra~ ~cz kllomr 1 .. 05 :l su- r:uoll .. ª lrmpo uas p:>-'llCue.a, pai, pcrd~':i soffrda~ cl~ ni;~bos os 1,1,1_ ·. colr- nodu .. na ··rrof. ~ ,tquim ~iha .. <'ia ''Pio X" em homenagem li data 
1 e I e 1 

• nao f1<·11r ccn..att\ }Y.:'lí"5 j'llp")n,,.:;es. aned1tandO-\e Que ns t:op11q, j ·po. 5." anno J>rimario Yerifkando~e na mesnn occaslão a 
L e Somettte alg1 .. ns I cq,1c110,.., g111pos de 11~86 n;.'b co1c-;cguh-:i.m fazer pri .t .- olcnuicladc do cnc.:1·r ,menta das au. 

Nu Cidade d:! Shanghr1, o.s trnpas ~ola ctos chinr:,;es foram de..ann~do!t nelros. ,lo i"· de Pa1v, W:df:·e<lo Lud11:;"- 1:-is. a premJRção geral. a leltw·a do 
laponc a.s conccnt1cra111 'let s a.faqul's pelas auiorlducit's 11.glc!.\.::. ou flancc- Um parla-voz do cr1artcl g1·ncr,.J1 rh. Wll'>on Ludtii;er\o cln Ltma. HCr- rr!-;ultado do:3 exrtnl<'s do CW't:iO prima~ 
• 'lbre o ulthno b.iluart.c cl1lne.s. c1r. sas. japrm.ê.s cxprt. .. ~sou~&n com prüfur:<11 mes Fn:!re /' ru~rim .João ºPrelrn rio e a proclamacão dos nomes dos 
~ n ... Tao ISJlAS-SJ 1N1ElltA.\IENIE i..:.u 1-0~ rMpeito, cm fnrc do hcroL~mo d campos t' Jo o Viç,..ntc npprovtdo~ VC'ncrdorr:s no concurso histc.rico-

Ultlma.:1 1nr:nma1,õ('s aqui ,111.ulg:a• Df R DOS J.\r10Nt!:>ES ctefe11'"orcs dí' Tai. Ylla.n Fu. que u- com cll~lhH'çã.o; Olon Burhooa I<'llhn. lit• rario llltlmnmento rral1iado 
ti dizem que 11..s forças ulpJlOtlicfl. rerélm de 51,Jccuml.nr dcanL de t '"' ·pn~ Scbastiao da Sil\"u Aurcli 1110 C:;n la A dlnc"ctorfa cnc'"'recc o comparrei 
pe 1>tror101 m 'ltrn-T~o pF.n:>T"-1( H'I - ',\ rrll.• 01 - () m~!l!'·I ''".!UJ~;:,rl-:,, rln a·!~ c~e· '111,:·. Pf')l1e1.to Cr_".i'f!, ,!:}~'1(!''.J o •·1lrJ'; w n• 1, '~!.! 'ÃJ :,,l~...,,.., 
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AS lMPO-/VENTES 
DO DIA DA 

FESTAS CIVICAS A RADIO T~BAJARA VAE COMMEMO-
BANDEIRA RAR CONDIGNAMENTE AS DATAS DE 

Nesse dia, o povo brasileiro demonstrará, mais uma vez, a sua confiança nos destinos 15 E 19 DE NOVEMBRO 
supremos da Nacionalidade Em organização magnificos programmas com a coopera-

Terão o maximo de so len11ida- de sociedades desportivas, syn- brasileiros, num mastro de ja1·. - d ) d 22 B C d p li • M'J' 
de em todo o pais, as ma,dfesla- dicatos operarias, etc. Todos os dim, numa saccada, numa Ja- çao e e ementos O .º , , e a O eia I ttar 
ções cívicas por occasião do Di,1 componentes dessas representa. nella, apparecerã uma bandeira ' 
da Randcil'a. çõcs deverão trazer uma bandei. do Brasil. A direcção da "Radio Tabajára da mentos do 22.º n. C. e <ll Policil Mi-

Em recente offieío enviado "" ra. ~a e apitai da Republica, num -- Serão illuminados com as Parahyba" resolveu festejar, condi ,;-1 litar r!o Estado. 
1 A · t F' · ~ · t d d ºf" namente, as datas de 15 e 19 de No- Nesse sentido já houve cntendi-

~?vernac or · rgem!ro_ <e. IIJ~~ I- palanque armado p1oximo do Al- Jc?res nae.wnaes O os os e 1 •- vembro. menco com os comm1nd antes Thomé 
1edo pela Commissao Hupe11n. lur da Patria O presidente da c10s pubhcos. 1 t~ndente. do. Estado dr C:ucr!·:l, Republirn fal;rá ao P<'VO sobre P 1 _ -Tamanh~ deve ser a J:>rofu- Com esse louv:ivel intulto, os di- Rodrigues e De miro .de A .. ndradc, 
!1cou ev1denc1ado qu_e ha o mmnr Rignifil'n.ç:ão do neto. Nas capi- sao de bandeir~s do Brasil pot· rectores da nossa transmissor.::i. csti" ·1 ~~ee ª;º/:i:~::v~X,/ :rªi~:t~:re:º~; 
interesse. em n.provcLtnr tn<la~ as ltnes dos EstadoR falarão o~ RO- toda a parte, tao nu~erosas rle- elaborando extcn.sos e bnlhantci. "Radio Tabajára'·, asslm como os 
opport_m;1cJarler; para ~~ <·xnl~.ª- vertrn<loreH. vem ser ~llas no _desfile, que se programm:1s, destinadm, ccr~amente, tene.ntcs Severino Gomes e jo:io 
f.ões cn·1rns d0 noMso Povo, a J 1m . tenha a 1mpressao de um altv I d d 

T i h I d ª. a cancar tm1 ex1to \'er a e1ramenre: 1 Edu:irdo, regentes, rcspectjv:'\mente, de que cll c compreh,·nda " s inta - oc º. s _os ve ,cu os e pra. espírito de unidade, e que a pro. 
cada vez mais quo tem nmi, •ó ça e p.,rt,culares, estadas de cissão \'alha por uma authentica mcommum. das b,ndas do 22.º e da Policia. 
alma capaz para as n~ais decisL fei-ro,. o~tentarão. nes~e dia uma demonstração de foi·ça nacionc:1- Entre os numeras que irá offcrerer Opporrunamente publicaremos os 
vas reacções em defh;a. lla~ SlliL~ bandeira do Ilra~1l. lista contra a propaganda com- aos seus ouvintes, destaca a P. R. 1-4 programmas que estio send~ con~ 
institui~ões trndicionaeg. _ Todas as ca~as commer- munista . as partes com a cooperação de ele- feccionados de maneir:i caprichosa. 

Já foram expedidas or<lens, r:11 dae~ n::io só embandeirarão a& - De nenhuma commemoração 
todo O tl.:trHono n,ici 0 1--;!, p.,,·c.; suas fac:hadas mas também orna- civica se pode tirar maior parti. A p A R A H y B A 
que todas :1s trra~1:a.-.: .... r _ i l·trnam 

1

. mcntarüo _co~ as côres nacionaes i do para c.ombater o comm_unismo, 
pela manha do dia rn , indonro, as suas v1tnnes. , do que da festa da bandeira a 19 

á$ 9 h?r:1s, p_arn ª. cerimonia d1 -Em toda• as residencias de de novembro. E o MOMENTO NACIONAL 
E{;:fdti;0~ef pi;i~~:?~~ C.AMPANHA AZAMBUJA VILLA· NOVA MENSAGENS DE SOLIDARIEDADE AO GOVER. 
se.nt1do mtH,~m0ntc ~nt1.commu. • NADOR ARGEMIRO DE FIGUEIRf:DO 

nista. I p R , 0 f S T R O Y E R Será organiza.do um program- o O governador Argemiro de Fi- apoio e integral solidaliedade. Sauda-

ma de procissão ci\'il:a para lo- • f~~~:::~mv:;1de ~~~:~~~o co~~~~g'roe;~: i~ici~r.M~~~~o H~:~i~::~:SE~~~~ 
das as capitaes de E~tr-uios, con- rios desta capital e do interior do Es- Luiz de Aquino. José Andrade Mello .. 
<luzindo. se nclla a bandeira ao ORGANIZADO HONTEM O (OMITE' ESTADUAL DA tado que lhe reiteram irrestricta so. Joaquim Virgolino. 
Altar rla Pntria que serú armado p A R A H Y B A iia:~~ct~1~;a~-1:58~aci ~~í,;~r~~~nm;~~{e~= Esf~~~h~ 5J~o E;:~adt~ ª;;~~a:~ 
numa prac:a publi<:a, idenUco ao/ tos de acompanhal-o em qualquer tisfação espressar vossencia meu e.;pe_ 
que se fez no Rio no anno pas,a- J Em reunião hontem effectuada DEPARTAMENTO ESTUDAN. rumo que os acontecimentos indiqu~m. cialapreçopela suaactuação energicae 
do. Nessa prociss:\o que <_lcYen1 no Palacio da Red~n~pção, ficou )TAL -- S!~· ~~masio Franca, te::!~:a~~~s ~~J~·vo%ª1! s~tct!~T~d~: ponderada dentro paz e ordem ampa
ser encabeçada pelns auro:·,clnde~ Olganizaoo O '·Conute Estadu~l Manuel F 1gue1redo, Normando de rer~b'<ls:ic:: r·1r ~ f>X"'~ · ~:ib~ç!o i~~~:ª~~ ne:u 1~:!.iS:t! 
civis e militares e por elc:mentos Pró-Destroyer,,. Guedes Pereira e Albertino ML e ,. ~Grande. 8 _- Dr. Argemiro de Fi- do municipio que dirijo offm'eeemos 
de .d~staque d~. 1::.agisl:·at_ura, da ~ompõem esse :~comité" ~s se- randa. 

1 

r:~~;'1~~ ~~:le;~:6~
0

;
0 

A;~::~ vossencia nossos prestirnos no que for 
P?ht1ca e de \3ll'I~ class~s so. gumies personalidades de mflu. DEPARTAME111TO FISCAL - solidariedade em lace acontecimentos util . Attenoiosas saudações. Severino 
c1aes devera o forma r obriga lo- cncia social em nossa terra: prof. Srs. desembargaoores Flodoardo nacionaes admiração execução serena Rac~~. N~b~g~x~~~fe~~ernador Es
riamen(e batalhões do Exerc ite, Coriolano de Medeiros, presi. da Silveira, Maurício Furtado e p~triotica Estado de Guerra. Sauda- tado _ Palacio da Redempção _ João 
da M~rinha, da Politia. rlog d!nte; dr. Matheus de Oliveira, AgripJ?ino Barros; .Dion ViUar, ~~esiJ;vv:~·:::i~ ~~:~~; ~~~~~~ f~;:.:;ã Pessõa - Em nome municipio que 
B_ombe1ros •. _(onde houve~), ::;0-1 vu:e-pre~1uente; . tenente Sa~tos Jo~qu1~ Cavalcanh e Alvaro Liina. Dante Cavakante. (C'An"lue na :i.• oa.,c. 

C:Iednde~ c1v1cas, delegaçoe~ de PaR::,o:;, thesoureiro; . prof. S1ze- . Gu1maraes. " _ J Ingá., ~ -_ J?r . Govern~dor Ar~erni- NOTAS DE 
alumnos de escola~ secundarias P nando Costa secretario. Todas essas pessoas sao con- ro de F1gue1redo - Joao Pessoa -

superiores, clelegaç.ões numerosas I DEPARTfMENTO. DE PU. v!ciadas a ~O~lparecer, h?je, ás '1 fr~z:e~ ~~:;c!es~e;:11;:;~~t~e~fJ:~~ e I o 
BLICID.\DE - Os dtrectores de ló>,30, ao gabmete do sr. directo, apoio e solidariedade em face momen. P A L A 

l\IATERIAES SANITA. jornaes e da PRI-4 , Radio Taba. do Lyceu Parahybano, para or. to politico na:lonal ante medidas to- j • 
RIOS, electricos, ferragens, jára da Parahyba. ganizarem as bases da campanha l ;adas Gov~rr~ ~en~ral def1sa d"s re- fic?oud~~ ~augov~~~~~~ ~iêl~ti~ 

- DEP~\RT.AJ\1ENTO. FEMlNINO a se.r en ... cetada aqui: e!" f~v?r da d~~~ ec~~~i~;~~~ª~i~:an~i°cr~~~~Ôrio ª~ communicari°do a s. excia. que. e1n 
azu]êjos e vidros, aos me. - Sra. Ahce J\lonteiro , dra. AL reahzaçao da patnohca 1dea do Prefeito. sessão do dia 22 de outubro ultimo, da 

li 1 , bertína Corrêa Lima senhorita coronel Amaro Azambuja Villa. y-:mgu·. 3 - Governador Arge. O_rdem dos Advog1dos do. Brasil, sec-
1ores preços, venc en1 a rua Anaiice Calda~ e pr~(. Rita Mi. nova que vem e mpolgando todo mh "'Je Figueirêdo - Parahyba - çao da Parahyba, fot ele.Lo e empos. 

Barª_ O elo Tr·i'umpho n.º 271. 
1
. ' · , N 'd, t Una '1n1dade população este ctistricto cacto no cargo de presidente da mes-

ranc a. O · or es e. r(afi1.1na vos...c:encia integral solidarie- ma· 
-------------- --4 dade em defesa nossas instituicões. 

l SAIBAM TODOS 1 

A indu tri:-.. ae1·onautica b ~lgn 
est2.va uJHmamenLe <.onciuindo a 
construcçãJ de um avião dl .... tin:l
do a via~ens na c!>tra.tosnt>~rn 
E' um monopla110 de asa-, bab.:.a3, 
com 37 metn... quadrado~ de su
perficie (' ccn,.truido ,,uasi intei 
ramente de duraluminfo. O op: 
parelho de J)(íl!~o p d<> sr ,· rle,
armado e e5f'ondi<fo durante o vôo. 
A uropulsão , <.·om uma Vf"let·ida
de de 350 a. 450 ldtometros a hora 
é asegurada µo1· dois mctort-, de 
.S90 C . V . C,: !nprehrndcndo utna 
camara estanque. a. t·abinc é de 
const1,ic·çã-O tt!.:>notaM:O. Com_ 
porta 20 par~g~iro'i, J rón. a equi
pagem. Graça!-, á ~om,tn1c('áo f:"m 
liga metallica ltv<', ao.s rouipa
mentos estanque"i bem cuidados 
etc., o J)eso total do ap1,:lrt>llto nã(; 
excede de 2 tonc.lada~ 

. Os re!,Ulí.ad~ do rcfPnt..e i-t~'.·en
:,.rame~to .. concluido em junho uJti
mo, d:to a PO!)ulaçã~ ~f'tu.1J da 
Palestm.:i. a d,s tribuu;-.io ~e:::umtt>: 
809 394 _arabf'!i:. ou GJ,5 f f do tobl: 
386,.04~ Judeu~. ou 29.3 ,,, ; IOfl iti9 
cbnstao:,. ou 8.~ <;, t· 11 szo ·0u 
tras . pessoa~. s.t·r; undo a mesm; 
esta.tH.;~i<:a renstl.\ria, O:,; juct('US 
aàquJr1rani dnrant(' m, st:te pi·imc·i
ros mezf',;; de 19;:7 um.t ..,UJ>Nfidl 
de l6 225 "' dunJnh" cl,· lf'i n ... 
(15.254 durante o mc ... n10 r,nJod<; 
de 11.'16). Nl's-,e~ i-t-tf• hH':ir., 0 , 
ara.bes musulma1m, t' d1ri~tão" 
vendt"1·a10 16 :?:ai ··dun;1m~" d,· 
t~rra d,- r~llura ... dh·t·r.,a\i ac.ui. 
rid~ P lo• JUdC'us pelas munJ ~1 
pal,dadefi; ,. por r .. tr:1111{dro., 

Um dout1,1· allcrnão es11rcjalh.ta. 
h.a C'ura. de n-~ friado.,, e ;Ir llOt'
hf"iL dt'. 1 ram· :ort ícz Ju pouro 
<'rD um3. roníl·r<·nc:ia, <'Urio-.,1-. rl'~ 
veb<·óes ..;obrt" a culn·t quf' , ... ,,., á-. 
corrrnt :o~ d'ar tm c·crta-. af!f<·t Oí''> 
do app.i.relho 1·t= ... 1>irat ,J1" io St>m 
nevar f-. a rulpa <·onh~t.1 t•n trc
t:into. o dr . Horb(il <JUf' to i~l'> .J.; 
<'C1·rer.d<·~ d'ar indi,ti1wtam<·nt(• .i 
mereçam, P<Jl'Qlle as mai., d:l s ve. 
Ub t> mal <kpendt• dn::, C'Ondinõ1•s 
de rf'Ct'ptividi:tdt· or&;"ank,1 do indi
viduo. i•es.;oa, ha <1u1• Jt.1 e· ram 
J;ara 1·e.,.friarM ,,. e·, <'Om ou s<-m eor. 
rrntf's d'ar, nst'riam.,<· \.ftirma 
o <··t·ulapio alkm:io qu,•, ;1 ('l'rlos 
respeitos. a torn nlc:, d' .1r !-ião 
h!nf'fi<.a\, por,manto , :irr<"n1 pai a 
fora doi apo~ t'llfo'i uao J)f>U<·o~ 
t"f'rnU"TIS J)f'rnki<,SOlii QIII' .. ,. diSbi ~ 
0111J:\D1 n.'\ p,, lr;:1 llurti11r.tc 

D E e R E T A D A R E N u N e I o u t.~:~;~~as saudações. Horacio Mon-
Conceição, 1 - D r. Argemi.ro de Fi-

A INTERVENCÃO EM PER- o GOVERNADOR JURACY :"e~g P~a D~ 'i'::ri~~".:'~:s~·~~ 
NAMBUCO MAGALHÃES rencia nossa inteira solidariedade mo

O coronel A mar o Azambuja 
Villa Nova assumiu o gover

no do Estado 
RIO. I O (A União) - O sr. pr:

"'"lcntc d.1 Rcpubl1c:1 :1ssignou, hoje, 
o decreto que nomei:1 o commandan
tc dJ 7.J Regiio, coronel Amaro 
.. \,ambuj.1 Vilb Nova, interventor 
fcJcnl no EsnJo de Pcrn:1mbuco. 

RECIFE, 10 (A União) - O co
ronel AmJro Azambuja Villa Nova, 
comm.1nd:rntc da 7.~ Região, com 
sédc ne1;t.1 c;ipita l, tomou posse, á~ 16 
hor.1s. no cargo de interventor fedc
r.11 nc.;;tr Est:ulo, pan o qual vem de 

1 ier n0mcado, por acto de hoje, do 
r. Presidente da Republica. 

GRAV\T,\S, CINTOS E SUSPEN. 
SORIOS, as u1timas novidades aOE 

wlhorN prec;os encontram-se na 
\C.:, 'VESUYIO. rua l\Iaciel Pinhel. 

ro, rnn . 

) NOSSO SERVICO TELE· 
GRAPHICO 

Ainda, continuamos Jcm a.bsol111'".J 
alt.t de teleg-ramma.-s que nos são en~ 
iado~ tJo Rio pela Agencia Bra.t ileira. 
n.io , r n traC' I o c~tá na imminencia de 

,. n rindido Hontem, recebemos 
1•1.t n ,;!a ito sr Bianor Vidéres es 
t.:l"Uttlo rhe."c do trafego da Directoria 
:.,.~icnal dos Ttlegraphos na Parahy, 
•a. 11ramrUendo-no., providencias a 

peito Ma'li infelizmente, nos ultimos 
i,...., lulr.pcrman~ce r•o mesmo pé: os 
E'.lt'r.-rnm1nas no.. <.heg-am ree-ular 
antt <·om :u hora.!s de atrazo em 

,udulo t)s ,iorna('.\ r<-cifense qué aqui 
itl't1l.1m ir,crC'm abundant.e servic;\ , 
ele!• r.lphie:o . 

Some muitn ~'!'atos ao~ e"iforços do 
r. Hiai:.or \"idfrt>s mas aC'hamos que 
a<"-; nro\'idtncia, df"vem ser tomadas 
'lmbrm pd,1 .. .. Dlrector Regiona.i 
u,. a11t~!lr do~ no,so.,; constantes ap. 
do~ "<' ma ntfm numa. indifferença. 

nt-xnli,·•3nl r ir1 it;lnte 

BOLSAS PARA SENHORAS - Mo, 
lf'IO't th·ttantes, confecçio esmerada, 
1r•h de rutbrr a CASA VESUVIO 
rua ~hrl•I Plnh,lro, 111 . · 

BAHIA, 10 - (A UNIÃO) 
Em proclamação, feita, hoje , ás 
21,30 horas, ao micrnphone da 
Radio Sociedade da Bahia, o go. 
\'ernador Juracy Magalhães com. 
municou haver renunciado ao 
govêrno deste Estàdo. 

Para. o re:istro de firmas, livros e 
marcas commercia.cs, o Escriptorio àc 
Procuradoria. MINERVA á rua Ma
ciel Pinheir•J. 306. 

Sub-commissão de Censura 
Bibliographica contra o 

communismo 

mento agitação nacional. Saudações. 
Alfre_do Gomes,, Luiz PauliJW, João 
Rodrigues. Pedro Lavor. Antonio Fran. 
ça. 

Catolé do Rocha. 31 - Governador 
Argemiro de Figueirêdo - João Pes
sôa - Solidario.s Partido Progressista 
enviamos vossencia nosso de:idido 
apoio qualquer atitude que a Parahyba 
venha as.5umir actual momento. Af!s. 
saudações. Sergio M.aiaJ Pra.~dente 
Directorio Partido Progressista Na-
thanael Maia, Prefeito. ' 

Esperança# 30 - Governador Arge. 
miro de Figut:-irêdo - João Pes.5ôa -
Momento delicado em que Governo 
está empenhado repressão extremismo 
reafirmamos vo.ssencia nosso decidido 
---·-"------ -- ... 

A intensificação eleitoral 
no interior do Estado Domingo ultimo, com a presença 

de todos os seus membro~, reuntu 

essa sub-com_missão P.ªrª deliberar so- gu~~ê~~ f0~:e~n~~~~c;~~f;iwi~0 2e r:;· 
bre assumpcos de sua compctencia. neito, mais os seguintes telegfamma~: 

O material de expediente constou 
de officios do Centro Estudancal Pa- INÇ>A' 10 -- Dr . A:gemtro. de Fi. 

rahybano, da Associa_ç~o P arahyba~a I gu,;.~;~6 ; trºa~~rp~~-so~Ommunicar a 
pelo Progresso Femmmo, Mundial Vossencia o encerramento do servico 
Clube e Bibliotheca Calixto Nobrcg.1. 1 alistamento ele1tcral com 1320 eleità-

Excepto essa ultima instituição, ~~~·pa~!à1
~ .' Oswaldo Tdgueiro . Juiz 

que se acha fechada de ordem da 1 

Commissão Executara do Estado de A .. NAVARRO, 10 - Exmo . dr . Ar 

Guerra, .por func.cionar na séde d_c t~1J~ ~ :~1~il~ê~°à ftºede;~~~~~ ~ 
uma LoJa Maçomca, todas os demais .Tcão Pessôa . 
puzeram su~s bibliothccas á disposi-1 En.1 vista n_osso compromisso vo~ 
cão da censura. senc.1a q-ara.ntim~s sufragar urnas ple1-

~ O presidente da Sub-commissão . ~:;feJàd~
1
~e~ei g~~~·5~Yfo~~e~~:º~g~: 

communica que, para melhor orientar I tinuamos trabalhar fim fazer mais nu

o~ serviços e na impos~ibil~dade de co-1 m;:_· Cyri'io Sá, José Cyrilo Sá, José 
nheccr todas as publ1caçocs de pro- Gonçalves Santos, Manuel Fernandes 
paganda · directa ou indirecta do Dantas. l\tanuel Dantas Rocha, l\ta. 
co~munismo, _so licitará .de pcssôa au- ;;~~ta<;:v1~d:l}~·rr!i~~stl~!~. ~~::~~ 
tonzada no Rio, uma lista das obra~ do Gonçalves Dantas. Joaqu.im Gonç.J.l
consideradas perigosas á estabilidade ves Olh'eil'a 
do regimen e á sociedade brasileira. j 

Quasi todas as bibliothecas dcst:t BON_ITO. 10 - ~~mo. G;.:vernaD:or 
cidade, como também as livrarias, já I Art~~

1
~~lj:n~

1
,rif~~~~~fn°!ºt:re5:~~ 

fôrarn inspeccionad.ts e continuam apresentado Assembléa projecto cons 

sob ~igi~ancia. . . ~ ! [~f~i!s~e ?i~~~o ~!;~!ª~os:eg;ii~~cÓ~;~~ 
N ao e demaJS rcsaltar a bôa von- munico-lhe ter conseguido insenções 

tadc e o interesse dos senhores livrei- 159 eleitores ultimes qualificados Bo 

ros d~ ca~ital~ no .sentido de facilitar ~~~0 ~eu~~r~!!1~~~~/ªJ: ~uºa n;;!?J!1J~ 
a .acçao f1scal1zadora dos membros da ao fecundo 1&;overno vossencia. Rr:-;pe1. 
Sub-Commissio. , tosas soud \ Antonio l\lar11ru. 

O sr. governador Argemiro de Fi. 
gueirêdo recebeu t:ontem,, em seu ga_ 
bmêl.e de. trabalho, umn. commissão d:i. 
AssisLenc1a DenLar:a Escolar, dest.n. 
capital. constituid:t dos cirurgiões
dentistas Manuel Coutinho, Paula e 
Silva. Líndalva Gama e Newton de 
Almeida. 

Por telegramma. foi informado o 
Chefe do Govêrno da eleição da nova 
ciirectoria da Caixa Escol.ar "Professor 
Brandão". de Ararnna. sendo escolhi
cio para as funcções de presidente o 
prefeito Luciano Moraes. 

Acompanhacln de sua genitorn, e.c;Lc_ 
ve homem. no Palacio da Redempçáo. 
em visita de cumprimentos ao Chefe 
e.to Estado. a soprano lyrico senhorita. 
Fernandina Marques. que se acha de 
presente nesta capital. 

O jornalista Durwal de Albuquerqua, 
director da Cadeia Publica, desta ca
rJital, telegraphou ao sr. govem::i.dor 
2_gradecendo 03 cumprimentos que lhe 
enviai a s. excia. pelo transcurso do 
seu anniversarlo natalicio. 

Recebeu. ainda, o sr. governador 
Argemiro de Figueirêdo, um telegram
ma do sr. Sebastião Maciel director 
regional do I nstituto dos CÔmmercia
rios, agradecendo a s. excia. a doação 
feita pelo Govêrno, de um terreno 
r:.e."ita e2pital. para a construcção da. 
séde du caixa daquella instituição 
classista. 

Durante o_ dia de hontem, foram re
cebida.s.-em Palacio. mais ns seguintes 
pes~ oas: prefeito Carlos Pessõa. dr . 
Flavio Ribeiro, sr. Sebastiác, Ruffo 
Vinag1·e cl{'legado tical, neste Estado: 
0rs. José Gauctencio e Orlando Stl<'
bler. deputrdos José Maciel Octavio 
Amorim. Fernando Nobrega,· Adalber# 
te. Ribc>iro, Americo Maia, Alcindo 
Leite. Ceiso Mattos. Odilon Cout,nhO, 
Newtcn Lacerda. Lauro Wanderley, 
Ernani satvro Ascendino Moura, Pe. 
regrino Pilho · José Antonlo da Ro
cha, Paula e· Silva. Raphaet Sebas. 
Alov.~io Affonso Campos e Romu:ildo 
Rolitn : profe::-sor Coriolano de MedeL 

~~cod;fo eM;::u~t ~:C~!~· :;~~~~ 
Gelia Rocha Cunha e Maria. Annlln
ciacta da Cruz Costa,, prefeitos Lucia
no Moraes e Gambarra Flho, conegos 
Bandeira Pequeno e José Coutinho. ,. 
jornalista Francisco Coutinho de Li~ 
r.-ia e Mour1;1. 

Em telegramma. hontem t.rnnsm1tt1 .. 
60 no Chefe elo Govêrno o F:r. Manuel 
Sev<.~rino de Sou;~a ng'radecf'tt n e; 
cxcia. o acto Qlle O promoveu n pri. 
mel!'O est'r1r,1rnrio cio Thesouro do 
E•tndo 
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VIDA MUNIQPAL 
INGA' 

CAMPANllA CONTRA O COMMU
l:l_ISMO 

Iniciando com todo o enLhU,'iiasnfo a 
campanha contra ris idér.,c. bolthevistas. 
a commlssfio encnrrC'~ncLl, rnt!'{" nós, 
ele lazer n. propngnnlia c:0111.rn o c1-e_ 
do de M06cou, esforçou-::.c par:.1 que 
I.nglt. fosse o primeiro municipio a, ini
ciar o movimenlo em prol da~ mstit ui 

PART E OFFICIAL 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR. ARGEMIRO DE 

FIGUEIRtDO 
( Cond u~ãc da. l."' Secçáo J 

(*) LEI N,º 186, de 23 de outubro de 1931 
n.,·o .-~anlza o 1)1 J>J. rt amcnto Offlcial de Prop:igan<la e Pu. 

hl it· itLldC' do J<,t.ado. 

ções brasileü·ns. A Ass<·mbk~a Lcgi.Slaliva do Estado decreta, e eu 5ancciono a se. 
p~:,· t~v~ ~=m~ga !~in\~t:a ;~~x~ri~ guinte ki: 
publica-que alcançou todo o exito. A ses- Art. l.º _ o n.·pJrtament.o Official de Propaganda e Publicidade 
são realizou.se no Con.selho Municipal. do Estado da P~u·ahyba, cr.e~do pela lei n.º 103, de 19 d.e. Dezembro. ~e 1936, 
tendo a presença das mais destacadas tt?m p_or fim centraliiar, d1r1git .e orientar todas as act1v1dades off1c1aes em 
famutas ingaenses .nuioridadC's muni- niatenJ. de propaganda e publ1c1dade. 
ciJ)a&i. :ichando-se, ainda o vnsto sa- Art. 2." _ stto as S<'gnintes as suas principaes attrlbuiçõe:s. 
]ão repleto de prssôas de todu..s as Cü- 11 nroHJOver n prnpaganda cultw·rll e economica do Estado; 
madns soclacs. Presidiu-a o dr. Au_ 2) centraliwr e 1,;oordenar a propaganda, realizando campanha~ de 
rello de Albuquerque que se achava dt.>iesa e de divulgação; 
ladeado pelo pndre EpiLacio Dias e 3J racion'.\Jl:,ar e orienlar as var ias modalidades de propa.g:anda peU. 
sr. OSWRlclo Trigueiro. l suppl-:nte imprenso., p~lo radio e prlo cin(ma. diftunctinc1o, clirecla e in~irectamente. 
de Juiz. tudo quanto ~e n~fC'rfr no nosso prog1·esso int.c llecLual e n1a.t.enal, de modo 

Dando inicio á. reunião, o pad1·e E- n obter O maximo dC' JH'OvC'iLo e despertar o maior interesse pelas coisas do 
pite.do fez :1 appo.sição da efilgle ela F:.,Lacto; 
Christo Cruclficncto no salão onde .J) dl\•u!gar por todos Ob meios a seu alcance os trabalhos culLuraes 
fnsusn,.ccs,1en·on
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.. ~enQudcºrc~ e rtonomico.-.. m'ress~uio.-. á intornuwão, cctucac::io, orientu;ão commercial. 

- "" u,dw,trial l'.' !'l.~1-Kola. bl'm ::t.s:!-.im t,mto quanto po~sa int::--r~.$ar á ~aúde e edu _ 
mO.'::> Deus". (;;·çüo cto povo: 

Dando começo a pune int:llcctual 5J ctellneur e levar a effeilo plano$ de propag.:i.nda que tenhnm por 
o presidente da reunião dü,cursou; fii•1 conc:orrC'r p:lra o progr~.s...,o tultura.l, soe:inl e economico do Esta_ 
em nome da coJJun1.~ão 111unicipal, Cio; 
mostrando a.:; norma.,;; que :-il"t:Uiam no 61 dirigi..1 r org::1nizur a..... publicacões officiaes, reunindo os varlos 
combate- contra. o conunUHL~mo e em o~·gãos ele publici<ladr exi.stl.nlf'.'; na~ secretaria .... do EsLado e departJmentos 
defesa das tradiçêes nacio11aes. conci- n.lfmini.:sLr~ttivo.i:. sob o mi:.imo nitNio t.echnico. p,11._, J realização de um pln. 
tando todos os ingael'\!:íes a se unirem no geral e uniforme; 
nesta causa g:·andio..-.a em prol da Fa_ 71 divulg~r rnt rc a.; popular;:ões rurJcs os methodos ra.ccionaes de 
milta. de D(.)Us e da Patrla. . produc('ão ctisLribu:ção e con?umo; 

Deu ~ palavra cm .seguida a~ vigario a,· pn:.imO\'er " orgamzar e:\posi(',Õc::;, feira:,,: e mo?truarios; 
de, Inga, ~ue 1ez tuna. expressiva oi-:1- 9, Jorn .. ~cn l.trga.:s informaçórs das no~ ..... :is ::i.etiv1dndes sociacs, cuL 
ção, refermdo-se ao aclo que acab;.i.- turaes rronon\ica.s <' ;1dmini.o:tJ· tivas: 
ra de offJciar .. -a b('nçam c:to crucifixo 1 . · 101 ,1mparnr a: inlc,:tci\'as cutturn~s e ::nlitiC'::ts rm ,c;na funcç§.CJ 
na sala ondP 1unc '1ona o .111ry. pedh1- soci:il, 
do a Drus par:1 1llL11nlnai· ~~mpre o C'S- 111 <Hstribuir t·mumuuie1-1clo.; á impren.sa do p~iK r do estr:::i.ngrt:o 
pirito dos uo.c;..'>O.s homem, 110 momento 180ÜJ'l' .;s ,il'f iv:rltHk;-; administrntiva ecouo1111L'as, s0<:1Qes e cultm·ae::; do Es_ 
de elaborartm t.. Justiça krrr:11:,i., mo:,;-1 un1o, ' 
trando claramente os i:notivo~ .porque 12) organiZnr e publica.r o .\.nnual'io ela Parahyba. .. com largas inior. 
deviamos cornbat.c1· as 1déas extremu;- ! mações de toclas a_s activiclades do Estado e dos muni~ip1os, com illustração 
tas, exortando a todos os p.·esentes pa- de C'l1ché::. e go.phu::os representaUYo.s; 
ra formarem frenle w1ica. cm defesa ! 13> or~:1n1za1· e publlca1·, ele dois em dois mêses, com o titulo de Bo_ 
das Instituições Brasileiras. Ietim cl(' Etlut';.>.,râo, um rcpenorio de lições e ensinamentos praticas concer_ 

Assumindo a. tnbun:1_ a .':ienllórH.a ncnte~ á ech.w.1çào em g,ernl. sanit. ·riu, agrícola e domestica.. para distl'ibui
Sebastiana Ramos rm s1gm!icat1vo · ~ão gratuita. na~, t-~coloi:; publicas e pa.rlicularcs, lares inc;tituições de elas_ 
~iscU!'SO deu todo 'o ,·.paio do. mulher s,·:., fazt:1dus, etc.. _ . · . 
1ngaern;c nessa campaiiha ail rui.sd<:a H J exnm11rnr C' rnutllr parrcer sobre qualquer obra sc1entifica. ou 
pelo regime dcmO{'rn.tico. liltnaha que ~ pn.1,emla public,u- com o auxilio do Esta.do: 

A convite da Commlssão Mtmicip3l, 1.3• ~::-11.'rcion~lr e tl«:-.si1ic1r cl..:!nLre as publicações e periodicos de 
fez uma incisiva pnlestrJ. conua a.s c\·lc.:úute ul!lid:.1rle, na<'i,onae;- e cstr.ingeiro~. tudo quanto constituir mate
idéas moscovitas, o bacharelando Ro~ ria ct<> inter::-s.-.e para Jin<; ct~ r1ropag-nncta e de permuta; 
mulo Rangel. cuja palavrn foi ouvid& 161 m::tnter iutercnmblc ele publicidade com os demaLs ctepnrtamC;n_ 
com a maior mtenção pelos presentes. tos coni,:cneres exist:-nte.::. cm 01.t.ro=. Estados cta U'niâo; 
Por cerca ele meta hor~1. occupott a tri- 111 mantrr u1;1n bloliolhC'ca com os elementos indispensaveis a. e-..~. 
buna. tendo reNbicto con.stnr.tes pnl- tucios -f' oi·ientn.çfto de su.:13 artividades. 
me.s da n$Lo;;;tencia. .\n. 3.ª Co1u rducntivos e ele propai:;a.nda e publicid2.de d.1 

c1:!~!~~ ~~~~'g~ª gr~~~~~opr~x~~~~ ~~.~:o ctio Ef,\!~~~~·t.:n~~~L~~
1
~~ ~~f;~io ! n~1!i~~t~frr~:i-~u~~ci~~~'l~~~tgõ~

0
~ de~t~ 

A festa Lerminou com uma expressiva rnin.1<.,·:'to cir "P. R.. 1. - . R:-i.rlto Tabajnra da. Parnhyb:i". 
apotheo.,:,c á .Ju.stt(';-i, á Dt•us e á Pa- Art. 4.0 E' ~1.ssegurncto aC, Depurtn.mento de Propaganda e Publi_ 

tr~rli€s de finaJJzar. o prc~ictcnt(.) agrn_ ~1:~
1

1~ct~i~~ ct~:i~J~·o'1~~gt~L~l/1!~rd~~t1~a~~~ã~ ~âu~~~~i~dii~-oclia:~:~{ ~~ ~~~7~~; 
deceu a presença de todos áquella re- eia. Imprensa Official para composição e impressão dP quaesquer public~ _ 

~!~~- d~ºm~s~~:t,~0 ~ª0 ª6°d};i;:is~n~ ções edi~I~~\:Oº~el~S S~larias de Estado. depJ.rtamentos administrat• . 
cional, sendo acompanhad,, por tod0-,; 1 vos e prefeituras municipa~ são obrigados a fclrnecn ao Departamento to. 
os presrnte-s. do:.. os informe$, ctado.:;; e esc·larecimentos por elle solicitados para o bom de_ 

TERMINO DO ANNO LECTIVO 
srmpenho de suns Junrçõc.s. 

un,co - Ao Departamento caberá por sua vez attencler, com a. 
dr\'id:1 reguh-11:kh-1.c.le. ao srn·ico dr pubhc:1çõrs e,.. propagand:1 daquelles O!'_ 

Conforme foi not.i.::iado rc,tlizou.sc gào.s rla admin15.traçáo publica 
no dia 28 do mês proxli'no pas.,c;a<10 An. 6.0 

- O Depa.rti:1.mento d~ Prop3g md::i. e Pubhcidacle é subord_i-
~l~~a~~e ~~:t\~~

1
~~-!~t 

0
o ~

1
~: !1~ 1 ~~~~:i:,;.ªº Governador do E"-tado. que e o onPntador supremo de suas acttv1_ 

cole.r no corrent~ nnno, O ft>stivtd Art. 7. 0 - A clil'€cção do DepartamenLo firnrà n. cargo dos seguin 
constou d<!o 20 numeras. terminando :~·~s orgãos ádmmisLrati\'OS e Lechnicos: 
com a empolganta apotheo::;e: A Cri- 11 - ctirectoria. g:er,11; 
ança, a Instrucção e a Patria. O sa- 2, - dir~cto!·ta de educação e publicidade; 
lão onde se effectuou n solcnnidade :J > - secção de clivulg:1.ção e informações: 
esi:,ava o.bsolutamenti.: rcplC't.o elas mal,;; <l> - .secção artlstlcn; 
destacadas fumiti:1.<; do nosso meio so~ 5l - secção df' radio; 
cial. O r.cto veio 111ostrnr mais um:1 01 - .<:ieccão economlca. 
vez. a bõa vontactc· dos nn"30.'> cducu- Al'L. 8. 0 

-· A ctirectoria rrerJ.l terá a .9C'U cargo: 
dores pela. causa da educação µopu_ l 1 - adminL:;lrucâo, orientar:ão e fiscalização de Lodos os se1·viços; 
lar. (9-11-937 - Co1TcsponctentE. .) 21 - ordc111 e_ lnstrucç~es de serviço; 

3 > - .'.-,ecretan:i. expediente archivo geral e protocoHo; 
·1• - distribuic;:lo dos flmcci'Jnnr~Os pelas clivers::is ~ecções; 

CINCO LEGUAS DE COM• :ir;o, cc~;i,;;,t~~.;s!t; _exercic10 de funcc1onarios. linos de ponto e fé de of-

PRIMENTO bl - controle e fU,caliz::i.çõ.o do movimento d.1. receita e despcs::i.; 

Se enfileirassemos o.~ dC'Z milhôh 
de canaes cx1~:tentes c·m no::~o:; ;-in.c; 
ellcs SC' extcn<leriam por 30 kms. _g 
são esses cannes dr- düllnet ro micro?
copico qu<.' liltram o sangue, descarrc~ 
gando·o de impurezas e \'""n~no-; 
Cada. 24 hora-1> o..; rins removem d() 
sangue cerca. de 35 gramma.'.-, <l( .. rc~·i
duos nodvos e cerca de l1t1 o e meio 
de aguf!. 

Nâ.o poderá, portanto, i:;:o··nr rir snu~ 
de perfeita Quem nfio t1nr iJon.:;; rin., 
A debllidad~ rhcnal ;(' dC'!llll1Cia por 
dores 1on1bare.:;;, rheumati.:.1110, alteir. 
ções do liquido urinano. E-Ciatk:1 
lumbago, incha~ão sobr1• os olhos 
na.s inãos 011 nos pés. fru1uente.:s <ló
res dr. cabeça. perturbaçõ<' .. vi.,u:.es 
etc. Si esse.,; sympwnus núo fõrem 
promptamente combaL1do:. 1,octnão 
resultar molesti113 graves, como a IH!
JJhrite, uremia, mal dP Bright. hi•dr.:>
pesia, rbt1tt•. rheumJ.Lismo c:hrom(·o 
etc. Para. lunpur, JH·t1vnr t' !ort..11e,·rr 
n.as rlns r á bexiga, nada mr lhur n.ur 
P ílulas de Fostt'r, rem .. d10 antigo _l.'Or 
&un. existcnd,1., JJ<>n"m moderno quari. 
to á sua formuJn. qut• tem sf'n1pr·" 
acompanh ado os progresso"' cta !.Lt'
rapcutica. 

nhos de 
7 ~r;c:i.11

;~~~f_i~Zo nà!Le:à~~nr~:~t::âgre~~n~i~~eâ~m~~l;i:s e e e~~!~~ 
llnme-nto dr rendas ao Thesouro; 

8) - r<'qUU.içõe.s dr passagens e transporte; 
9> - 1clHono onnunl ct:1.:, hCtivJdades elo Depnrtn ment.o. 
.\n. 9. 0 

- A diri:ctorla cl::o educação e publicidade cuidará dos se
guintes serviços · n - cdncnção ~ propaganda pelo radio. pela. imprensa, pelo cint::ma 
e por meio d,:, publlcacoe.s avulsns; 

21 - organizaçtlo e publicação do Annua.rio da Pa1·ahyba e do Bo-
letim rlr Educa<:ão rnrt. 2 e\ ns. 12 e 13>; 

3) - publicações ofl ic laes em ger al (art. 2.º. n. G); 
41 - controle e orientação dos serviços de publicidade e propagan da; 
51 - plonos e organização de expositôes. feiras e mostn1ur ios; 
6> - blbllothcca, cntalcgos. plantas. graphicos, desen hos e da.dos 

e.~U1ti.~ticos, 
l - Secção de Divulga rão e Informações: 

a, collabora:· com a d.irectoria de educação e pu blicidade nos .scr

n('os dl•bf~~.~~~~~:;.; e distribuir á imprens::i. os cornmunicados de que t rata 
o àtt. 2.n, n 11; cJ tl . .- organizado um perfeito systemo. de in form ações concern en tes 
!i. \'icl:l udmin ~b ·utivn., economica e cultura l do E~tado e dos munici pio.....,: 

di lí. ·r o ~~!"'\lço de tmprrn.s.a do Depo.rtamento : 
r-1 OJ. antzar o Jornal oHicial, notict:uio e in formações e dnr r e

darçã.o ndeqt da á maLerta de publicid ade commercial remett endo, diarla 1 
1· ponturtlmr.r. e, seu programma á Secção de Radio : 

t I ü,i !f o propaganda. cultural e economica do Estado, de co~f01·
m1d~de com :,s instn1cçóes da dtrectoria geral e cta di rectoria de educaçao e 
pubhctclade 

li - SC"c(,'iu 'IJ' t6:h.c"; 

~~ t:n°::~~~~1 a: t1~
1tj~~!t~~"!:t1~rc~0~:·nsu:df~~~ã~1

~o~~tdn: 
e) .organlznr curso....:., 1w1a~ e re.W1tões s.11.tsttca.s com !ln."<; educalivos 

e de aperfeiçoamento artlstico: 
d) mnnt(lr uma c_c:cola clC' 11rn~ica t' canto. com ..1. finalidade d{' pr e

parar bons elemento;;; :11't1slicot- <.J radio; 
eJ fazer a. propnganda m tisLlra. do EsL:.lclo; 
!J organizar e levar a d!elto concerl.o:s de mu.,fca e canto com elc

nie:n tos artisucos loca~; 
g? promovn a \llnrla a.o Est3:d~ de musicista~ e cantores de Televo, 

para aqu, rPnlizarcm cont.Prtog e oud1ç~s publtc1rn; 

cos. da n 'R.~~~in i~~~-r:o~~·o~i1~'mt, ;:~~~.t 1~~~.i~~~_ i:~ch~~~f ~~nf:n~o ~et~~ 
compet..ente; 
a Radioi)Dft~:~~:a ~obre .i acqui.....,ição de mu.bicas, dü.,cos e instrnmentos para 

j) examinar e submctle1.· a aprendizado os elementos artistices que 
~~~~ª~naªJ~~eª{ na Radio D1tfuwra. quer como contracta.dos, quer com.o 

k) orientar pnrte artística da Radio Dlfuso1a. comprehendendo pet_ 
soal artistico, orgamzaçiio de progrnmmas urtistic!ls, orchestras, ensaios, etc.: 

1) escolher ~ elemento.s r.i.rt16t1cos para actuarem na Radio Dlffw:or2 
e que sejam julgadO..'i em conctiçõe.;. de .ser contra<·Lados pelo Departamento; 

m> organizar e manter :.i. discotheca da R:idto Diffus:>ra e o a.rchh'o 
de musicas e partilurm: 

III - SPcção E(onomioa: 

e por m~Io f~:e~ibit:;~tõ!:~~;~l~~z~omlca do Est;ado pelo radio, pelo. imprensa 

dustriae~) e e~~~~~: ~1~g:,.~,J~~t~i. ~t/f:~~~1·or~:f.~~c~~~~~~!;commerciaes, in-
c) collabornr no:. servil.:O!o ele publlcidacte- cto Drpnrtamento, orianL 

zaçã.o e exposições. Ielra1:; e 1nostru,tl'ios; 
d} superintender o sc·ni~·o de pllblicl.dade commrrclnl do Departo.~ 

menta, angariando e contrac:Lando annuncic3 e programmas e.speciaes de ra
dio, obedecendo .i~ t.nbelln de preços orga111zactas r npprovadas pela. dl. 
rectoria geral; 

e, enca1ninhnr diariamenLe os ..:.nuunclos, publicações e prograrnma:.; 
crdin arios bcf!l como os e~pec:1ae.'>. contrac:tados á secção de r::i.dloJ parn. o 
fim de serem irradiado.-.; ni>..: termos dos respccttvcs contract-'>s; 

f) .submetter tae.s :1n11undos e publicações á seccão de divulgação e 
informações, para fin ..... ele rect:icçtlo. qu1ndo fõr ca:so; 

g) arrecadar a receito. d!.} Departamento; 
h> organizar 1'olhas de pagamento. á virta. dos livros de ponto ou 

dos dados fornecidos ptio~ diift:rent.es chefes de serviço: 
i> extrahh- empenhos de despésu e requisições de material para S"erem 

visa.dos pelo di.rector geral e encaminhados a quem de ctireito: 
j) receber adcant.amcntos do Thesouro, pagar as despesas a que este.,:; 

sejam destinados e organt20.r o expediente da.s prestaçõe.-; de contas para ser 
encaminhado á s~cntaria da Faze11tl.a pelo director geral; 

k) razet a e.scripturação e contabilid.tde do Departamento, de accor
do com ns normas, adaptadas pelo The~ouro: 

1) recolher ao The.:ouro n:s rendas do Departamento e os S3ldos de 
a.deantamento, por inlt:l'medio ela directoria geral; 

m) organizar .o inventado. do material do Departamento com anno-

tação d~~)r~:c;i~os J~~;J::;~fodea:c~~1t~fi~~~hes do Departamento, devidamenu 
catalogadas e inventailada.:s e recebidas sob C'arga, divididas em duas elas. 
ses: publicações para vrncta avulsa ou de a.ssignatura e publicações para dls
trtbulçào graiulta; 

o) contractar t\sst,;rnaturns e promover a venda avulsa de publicações 
do Departamento, ck hccórdo com .ls lnst1·ucçoe.'> e tabelln.s de preços orga
nizactas pela Dlrectona geral 

pJ apresent.1r mensalmente ao ctirector geral .o balancête da despésn. 
e receita do Dcpartamcnto, com a ctemonstrac;-âo do eeta.do elas verba.s de pes
soal e material. 

I V - Serçã.o de Radio: 

a) direcc;ã.o technlca da e.,tação Rn.dio Dlffu:sora do E-stado <P R I - 4., 
R ADIO TABAJARA DA PARAHYBAl, coinprehendendo estação, linhas de 
tra nsmi~ão e sluctio; . 

b, ponto dos :u·ti~ta8 no.s ensaios e lrradiaçõc.s e nnnotações de sua. 
artuação n os numeras parã que !órem escaladOb; 

e> ponto dos tc·chnico~ e operadores dP ntdio: 
d> fiscalização rlgerosa dos trabalhos da estaçã'J, do studio e m anu

tenção da ordem e dtt dl.-;ciplina; 
e) irradiação cJ.e,s programma.s artistices e fala.dos. de accôrdo com 

a orientação seguida pelas bóas e:-.tações de rndio; 
f) irradiação das palertras educativa:;, Jornal official, serviço de in~ 

formações e de propnganch1. e pubhcidade. cr~anizados pelo Departamento; 
g) irradiação dos annunctcs. publicaçoe.s e progranuna.s especia.es ar. 

ganizado.::. e autorizados pela. .:iCcção compec.ente: . 
h> conscn:nção e guarda do.'-' instrument ~.-; muncnes, appa.relhos e 

machinL,:;mo.s da Radio Olf!usonL: 
i> arch~vamenLo cti:irio ele todo o programma irrndiaclo. 
ArL. 11 - A-.; sec<,:õe~ cio DeparLumentc. se auxilia.ró.o mutuamente 

nos serviços de propAgn.nda e publicidadt'. ~,ob ,1 oi'lentação da dlrectoria de 
educação e publicidade. 

ArL. 12 - o DrpartamenLO de Prop~-t&nnda C:" Publicidade terá o se-
guinte corpo de fun~rionano~: 

al um director geral. 
b1 - um director de educa.cão e publicidade: 
cl - um chete de b~C..;áo de divu.lgaçf\o e informn.ções; 
d) - um chete de ~ecção arListica; 
e) - um chefe de secção economlca: 
n - um chefe de .sccçãu de rndi.o: 
gJ - um escripturar1o: 
h> - tllll daciylogrupho, 
i) - C'inco au.xlliares ele SC'C\'tlo, 
j 1 - um porleiro: 
kl - dois scrventrs 

n - Tech niro~: 

a) - um technico cliefc de rndio · 
b1 - wn lecrnioo auxiliai· de radio: 
d, - um chefe de ornhcbtrn: 
e, - um photographo; 
f> - um afinador de lnst;-umento~: 
g 1 - tocutore!i de radio; 
h l - mnsictstas. cantores e outros nniscas de l'O.cilo. 
Art. 13.º - Os funcclonarlos perceberão os vencimentcs e gratit.ica.. 

~~~~t~~~~::i.~~cÜo~l;;:t~~·!s ª~~ef~~B;~;PJ~:ii1~lr~~n
1
~~~~.

1
s~~Xi~~~~-~rr:c:;.J~~!~ 

a.ctmintstr atlvos. que vencerão vnntagen~ quC' lhe torem estlpulndas nos con~ 
tracto.s tirma.-do.'> com o DPpartnmento 

Art. 14.n - Os l\lnl'<.'ÍOn..1.nos <lo D?1i.1rtnmento ,.,e dividem el!l. 
Lrês categori:i 5: 

u -- effectivcs: 
21 - commiss10nados; 
31 - rontractadO:i. 
A 1.u - Sào l'ftecti\'Ot'. O:-; cargos dl•: 
a l - director geral, 
bl - dlrector de raucação e publicid.ndt 
i :?.º - São rm c·ommiss.10 o: riir~o eh' 
a) - chetes ele Sf'(;Çli.o; 
; 3. 0 

- São cunt1-~cl.&.do~ os de. a, - escripturnr:.o; 
b 1 - dactylographo: 
e> - auxtuare.:i de Sf'<•i;-úo; 
d 1 - technJcos de radio; 
e> - operadores de rud10; 
f) - c:h cfe de orchestrtl: 
gl - photogrnpho; 
h > - porteiro; 
1) - serven te6: 

PEÇA ~I ECT AR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJI SEM ILCODL) lncomparavel. A' noda em 

tHat u cuu da cidada. L• 1 & J J t L a P • f I f 
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j1 - musiclstns: 
k > - onntore·- e arli.stas de radio; 
1) - J~cutores; 

~)t .-ls3.fJn~oc:1i:~:r~~e2:i:ernador a llOJllé'.ação dos ÍWlCCiOllR-

1'iO.r effectivos e a designação dos commis..i:1.onados, com os vcnclmento~ e 

ED IT A ES 
g.:&tlfica.Í~~ f:~c.::lc~~a~i~t;:b:!~!1 ª~~e~~Partamcnto cabe contracLar os 

CO!UMIS~AO DE SANEAMENTO o ori~lnal. Subscre\'O e assi~no. - O 
DE CAMPINA GRANDE - CON- escrivão, Carlos Neves da Fra11ea. 
CORRENCIA - EDlTAL N.0 17 -
Tendo sido annullada a concorrencia 
de que trata o edlla.l n.º 12, por não 
ter sido conveniente a esta Commts
são a proposta apresentada pelos uni
cos concorrentes. acha_se aberta no
va concorrencia. pai·a o fornecimPnto 
a esta Conuntssáo do mesmo material. 
que é o .seguinte: 

demais funcclonarlos estatnlecendo-se nos respcctiYos contractos os deve
res e vantagens de C8.cta um. o tempo de duração dos contractos e os ca
sos de rescisão e pcnalld~de.c; por inohserrrincie. de suas clausu\as. 

Art. 17.º - o cUrecto1 geral poderá contractar um ou mais agen
ciadores de publicações obtidas e rffectivamf'nte pagr.s na occaslão ajus .. 
tada como também um ou maUi ccbn1.dores para o sen·iço de receblme~to 
do Preço de taes publicações, percebendo até 5 r:-o sobre o montante Uqmdo 

dOli recc:~cn1t~~º r::,t°i,~d<'rá aindn O director ,geral controctar musici~t~s. 
cantores e outros artistas d<' relevo para 1·c11hzare1n concertos e audiçoes 
pubJlcas no Estado ou actuarcm na Radio Diffusora. 

Art. 19. 0 - o actual dlrector do Depe rtamento de Propaganda. e 
Publicidade p:issa a den::nn1nar-s.e director geral. 

Art. 20. 0 - A disciplína licença ferias, contagem de tempo de 
~erviço e outros direito::., deYeres l" garand'lS funccionaes dos funccionarios 
do Departamento serão rcguladcs pel.a~ prescrlpções do estatuto dos fuuc
clonarios publicos naquillo que lhes fõr applioavel. 

Art. 21. 0 - Os funcclonarío5 rm commissáo do Dcpartnmento se
rêo de µreferencia tirado...:. dos quadros das Secret:uias de Estado e demais 
departamentos ndmL11,istrativos. 

Art. 22. 0 - O dtrector geral e o director de cducnçíio e publicidade 
perceberão seus vencimentos cm folha ou relação do T~esouro e os funcc1o
narios em commissão e contractados em folha orgamzada.s pelo Dcparta... 
rnento e remet.tidas ao Thesouro. 

Art. 23 ° - Para :::atisfazcr ás despesas decorrentes dos contractos 
a. que se refere o art. 18, podrrá o dir~ctor geral requJsitar ~o Theso_uro 
os adeantamentos n,cessnrios por conta aas verbas orçamentnriRs propnas. 

Art. 24. o - A zcquisiçá.o ele material só poderá. ser feita por inter-
necllo da Commissão de Compras. cxc:: ptuando-se desta regra: 

a) - material de expt'dienLe e asseio; 
b) - musicas e discos; 
e) - material e sei·viço.s ele p!·op:i.ganda e publlcidade. 
d) - concertos de in.strumt'nto:5 musica&; 

etc. 
e) - livros pnra a b!bllotl1cco. e assignaluras de Jornaes, revistas, 

Um auLomovcl !echado. de duas ou 
quatro portas. ultimo typo. re.slsten. 
te a serviço em região accidentada, 
com molas reforçadas e rodagem 
6.000- 16. com as ferramentas usuaes 
e um stepncr completo. 

A entrega será dentro de trinta (30) 
dias da assignatUl'EL do contracto. após 
a decisão desta concon·encia. 

O preço será dado tomando-se em 
consideração a entrega. como parte 

i~rª,!cl1e;d~· ~~ctêl~tol~~6veld;~~~ 
tro {4) portas. de."ta. Commi5Sáo. com 
38. 000 kllometros de serviço e cm bom 
estado de conservação e !uncciona
mento. 

Será declarado o valor aUribuido a 
este carro. 

Será dada garantia para o cano 
a ser fornecido. do percurso cm kilo_ 
metros por litro de gasolina. no ser. 
vico ordlnario da Commissáo. A cau_ 
çáo abo.lxo c~tabclccida responder{'. 
em percentagem pelo oulntuplo da 

f/J~e~e~ç:ei~f\~ictci ~~i~ed~t~rf:r!t 
ses de serviço. 

Será garantida a substituição in-
f) - impressos. cartazes. pla.nt1.s. desenhos e g.rapblcos. teiramente gratuita e in1media.ta de 
g) - material photographico; qualquer peça que durante três mê_ 
h) - prestação de servi.c;os e-m geral. ses. apresentar qualquer defeito de fa. 
§ W1ico - Nos casos da.s alinen , a. e h deste a.rugo, o dlrect.or ge- bricaçáo ou funccionamento. 

nli solicitará do Thesouro os adfanta .,ientos indispensaveis á effectuaçio os pneus. camaras de ar e buzina 
Ce taeas despe.e.as. por conl:Ja das consig1:.açõ~s e sub-consignações orçamen- serão de marca reputada. 
ta.rias propri.as. o pagamento será feito na Rccebe-

Art. 25. 0 
- As rendas do Depa r tamento serão por este arrecndadas doria de Rendas de:.-;ta cidade. medL 

e recolhidas norrn.a.lmente ao Thesouro e provirão das seguintes fontes: ante requer!ment.o a essa Repartição. 

e quarL~) d;-ho~~~~~~!ctt;;>;i:~!esa ~:~e~~~tor~~ogrammas especiaes g~;:::i~ão p;c~~i}ª~!ráª e~f;!~ct~e!t~ 
b) - assignatura e venda avuleJ. de publionçõ2s editadas pelo De- quatro (4) v!a:.-;, sendo a l.ª devida-

pal·tamento; mente sellada. 
e) - contribuições das preieit nras municipacs por ~r\'iÇo de PU- R~~bkd6ri~led~te~ei~de~·ir~~sttª~fdaá1e~ 

bllcidade e propaganda contrR- o Departamento; wna caução em dmheiro. ele cinco (5) 

quer oui!Jos dJr~;s\~õ~s~ f~~~~;5!õ~~·osf{~:~i~~~lcntos. ingressos e quacs- por cento sobre o valor provavel do 

Art. 26. 
0 

- As Secretarias de Estado e demais deparbamentos ad- ~~~~f~1d~n~~Ilt~a%~6.1 ~~w~!!o p~a p~t 
ruini.strativos concorrerão com uma qucta mensal correspondente a 10% de posta. 
suas verbas "Eventuaes" para auxiliar o custeio dos serviços do Departa- As propostas deverão ser cscripta:s 

COMMISSAO D E SANEAMENTO 
DE CAMPINA GRANDE - CON. 
CORRENCL\ - ED ITAL N.0 18 -
Acha.se aberta. concorrcnrta f)ara o 
fornecimento a esta Comml~fio de: 

300 <tresentasJ caixas de gazolina, 
de supNior qualidade. 

O mat~rtal será entregue no Almo. 
xarü:i.cio desta , Commi&ão, dentro de 
ij (oito> dias, n conLar da. asstgnatura 
do contre.cto. 

Será sub5titulda. dentrn ilP ?4 horr. 
a lata <'n"'o11trr,rl~ tncurnn1 ~ta 

o material viciado será recll.SQdo, 
perdendo o fornecedor direito a futu. 
ros fornecimentos. 

o pagamento sc1·á feito na Rec~be .. 
doria de Rendas de::.ta cidade. medi
ante reaucri.n1':mto a essa Repartição, 
depois de processada a conta n~sta 
Comrnlssão, a qual será cxtrahida em 
1 (quatro) vias, devidamente sellada 
a primeira. 

As propostas deverão ser escripta,j 
a tinta. ou dactylographadas e a&lg. 
nadas de modo leglvel. 5em rasuras, 
emendas ou borrões, em trés vias. 
sendo uma devidamente selJada (sello 
estadual de 2$000 e sello de saúde), 
contendo preço por algarismo e po1· 
extenso. 

As propostas deverão ser entregues 
no escriptorio desta Commissão. em 
enveloppes fechados, até ás 14 horas 
do dia 16 do correntC', para julgamen. 
to po.stciior desta Co~mi';são. 

os proponentes obr1gar:5e-ão a tor
nar" cffectivo o compromisso a que 
se propuzc..rcm, caso seja acceita a 
sua proposta, a~ignando contracto 
no Escriptorio desta Commissão, em 
presença do promotor publico d~ta 
cidade, com o prazo maxuno de_ 3 d1ast 
após solucionada a concorreucia, com 
prévia cnução de 10'7.. (dez por ceulol 
sobre· o valor do fornecimento, a qual 
reverterá em favor do Estado, no caso 
de rescisão do contracto. sem C?,W:iª 
justificada e fundamentada a Juizo 
desta Com missão. 

Fica reservado á Conunissão, o di
reíto de annullar a pr_esente, ci:iamnn
do a nova concorrenCla, ou deixar de 
effectuar a compra do matenal cons
tante da mesma, no todo ou em parte. 

Joã<, Mendonça. Espinola. - Con
tador. 

VISTO: - José Fernal - Enge_ 
nheiro-chefe. mente. Art. 27 . 0 - O Departamento firmará com as prefeituras muni- ª tint..a ou dactylographadas e assi

cipaes co~tractos de pr~paganda e pu~lícidade, assumindo cada. prefeit.ura ~~~~1Óasd~u11t6~~ó~gi~':· ti:~vi~~~~~ 
o obrlgaçao de cont1ibmr com determmada quantia em paga dos sertiços do uma devidamente scllada (sello es- EDITAL _ SERVIÇO ELEITORAL 
contractados. _ . 1 tadual de 2$000 e de sau'de). contcn- _ Município de CaiÇAra .. 4.• zonn, 

§ unice - As prcstaçocs m(.'nsaes a. que se obrlgarcm as prefe1tu- do preco por algarismo e por extenso. citação com o prazo de 30 d1a.s - O dr. 
ra., serão deduzidas pelo Theso_uro da p~rte que tocar a cada. um na arre- As propostas dev~rão ser entregues Milton Marques de Oliveira Mello

1 
Jub. 

:<l~;~~it~º d~m~t!t~~u:il~~na e profissão, sendo escripturadas na conta ~~a!!~fbtâ~~~a d~d~d~n~s~v~l6p~!~ ~c~~f~·ag~r C~l
1
~i!~~~\!: cic:i:~;ão~~= 

Art. 28. 0 
- Ab de~pcsas com publicações officiaes correrão por fechados. até ás 14 horas do dia ll_do 1 t 

conta das verbas para esse fim con"5ignada em orçamento. corrente para julgamento pestcnor gaF; ~~ber aos que 
O 

prcsentr:, edital 
Art. 29. 0 

- Fica o Pcder Executivo autorlzaclo a regulamentar a dasta Comrnissáo. virem ou delle noticia tiverem .e inte-
presente lei e a despender at.é a quantía de cincoenta contos de réis . . . . . . Em enveloppes separados c:!as pro_ ressar possa, que pelo dr. promotor 
<50:000$000) com a installação do Departamento de Propaga.nda em sU'l postas. os conconent.e::; deverao apre_ publico, como representante do Pro. 
r.ova séde, para o que pode1·á abrir o necessario crE-dito. sentar comprovantes de haverem Pª- curador Eleitoral, da comarca de oua-

Art. 30.
0 

- Revogam-se a.s disµosições em contrario. go os impostos f~d~ral. estadual e mu- rabira foram denuncie.dos nos artigo.e; 
Palacio da Redcmpção. em João Pessóa, 23 de outubro de 1937, 49. o nicipal. no _!!:Xerc1c10 passado. bem. co- • 

00
. El ·t 

1 

JUVENTUDE. 
AlEX.ANDDE 

Brito, em nome do Govêrno da Pa
rahyba, receberá até o dia 10 de de
zembro M 14 horas propostas para o 
fornecimento para. a apparelbagem 
de calha medidora, comprehendendo 
t·e2i.stra.dor de descargas e os demais 
accessorios necessarios, para a des
carga ma."<ima de 138 l!trds por segun. 
do, destinada. á Commtssão de Sanea. 
mento de Campina Grande. 

ru condições de pagamento e os pra ... 
zos de !orneclmento coMtarão das pro
postas. 

AI; propostas poderão ser apresen
tadas no Eocrlptorio Saturnlno de 
Brito. - Sala 1517 - Edificio de "A 
NOITE" - Rio de Janeiro - Brasil 
ou lllL Commissi'.lo de Saneamento ele 
Camplna Grande. 

ADMJNJSTRAÇAO DO DOMINIO 
DA UNIÃO NA PARAUYBA - Edital 
o. '1 A - Aforamento de terreno 
proprio nacional - De ordem do sr. 
Delegado Fiscal do Thesouro Na.clo
nal neste Estado, !aço publlco que a 
firma Alvaro Jorge & Cia. requereu 
o aforamento do terreno proprio na
cional. beneficiado com a casa. n . 29, 
da rua Presidente João Pessóa.. aa 
vUia e cli.stricto de Cabedello, neste 
Estado. 

Os detalhes technicos e demais e.o::: 
clarecimeutos constam do edital n. 
7. publicado no Jornal official "A 
UNIA O", desta capital em sua edi
ção de 9 de outubro de 1937 

Administração do Dominto ds 
União. em 9 de outubro de 1937. 

Sablno de Campos, escnvão encar
r~ado da Admirustração - Cla..%e O 

C:1 Proclamação da Republica. lll~i"i,;~~;:~nris q~iri~:,t~se':};.; !cliL~~l: !~~~:~ fiJ}~~~~ ~oigul~t~ ;~ ~!-
t.f:1r::t0º i:'.!:it:ii~::do nar effectivo o compromisso a que <e gimento -r1c.;·no dos Trlbunaes Reglo- 0f>l\llmJ'R~fO rf:?Ai?.:'JfNIO 

TABELLA DE VENOIJ\lENTOS E GRATIFICA('OES DOS FUNCCIONA- propuzerem. caso seja acceita a sua l,\aes, em f . das certidões extr"thidas EDITAL N.º 15-A - Aforamento de 
RIOS DO DEPARTAl\lENTO DE PltoPAGANDA E PUBLICIDADE E proposta. assignando co,:,tracto. no es- ~0 Tribunal deste Estado. por crem um terreno proprio nacional - De or. 

ESPECIHCAÇAO DAS DESPl!SAS COM MATERIAL I crlptorio desta CommLSsao. em presen- deixado de votai· na eleição de 9 de ctem do si·. Delegado Fl6cal do The
ça do promotor publico desta cidade. setembro de 1935, os seguintes cido.~ souro Nacional neste Estado, faço pu.-

N.º Vencimentos Gra.tliicação Total ~~:~ci6
1
{a1~8:° a ~~';;:~re~ecl~. d~~ ~~~ dãos: Antouio Albino dos SantoJ· blico que o sr. Bentdicto Vielra re-

Cargos meru.aes mens~l annual I via ca.uçã<:> arb.itrada por esta Commis~ ~~~t~. J:~n~º~~in~~J~ l\:~~~l s: quereu o aforamento do terreno pro. 
I - Fwiccionarios etfccth,:.>s: são não mfenor a 10 por cento sobre verino Francisco Oliveira. Avelino Ma- ~~}º 2~~c~~1u~ed~~i~~ro~ cd~ 1!~::. 

1 Director geral . . . . . . . . . . 1 ·J00$000 15 ·GOO~OOO o vàlor do Iorn~cl1~1t~ a qual revede chado Duarte. Emigdio Madruga, Pe. antiga da Paz, na ·'"·illa e d~trlcto de 
1 Dlrector de Educação e Pub1icid1- · ·· ~:~isfL~1 

J~v~~nit?act~.ª:·l~m °cºaucsa.~'lojus- :~~~~e~~ll<!~r~fl~~:~~~~;~~~ ~:.S~~d~~tád~unlclp10 de Joao Pessôa, 
de · · , · · · · · · · 1 OOOMOO 12:000$000 tificada e fuodamcnLada a Julzo desta dos Santos, Ignaoio Sobral da Costa Os det&lhes technlcos e demais es.. 
I I - Em commiSl:tão: 

1 Chefe ela Secção de Divuigaçfw c 
Informações . . 

Chefe da Secção Artística .. 
Chefe da Secção Economica 
Chefe da -Secção de Radio 

Musicistas. cantores e outros artistas 
de radio. lcculores. ofin3.dor 
de instrumentos. auxiliares 
technicos e administrativos 

Tctal 

lV - MATERIAL. 

P} aluguel de telcphone 
1,,) asseio ........ 
e I corrcspondencia postal e telegraph1ca 
dl propaganda, publicidade e expediente 
e) musicas e d.1s.ccs . . . . . . . . 
f, acqUisição e- concert-0.'i de inst.rumi:-ntos nrnsicurs 

300S000 
300SOOO 
300~000 
300SOOO 

g) Uvro.::J para a bibllot.hcra, ,1.ssi::?niltura eh• jornac.s, 

h) tmp1~:.!o~. 
0~~:i:z1:~IJ~1~~'~:. ,k .. Pui1os e grftPhico:· 

!) material photograph!co 

Total .. . 

< •) Reproduzida por t.r1 ~aludo com tnc01-rcc:.:çõ1:::i.. 

l 
C~~ís;!ie·rrado â Commlssáo O <li- Simplicio Fausto Coitinho. Manuel clareclraentos constam do edital n.º 

reito de annullar a presente concor- :~:s~!º O~i~e~:rm~ve~i:;~pt~~re~d~ h511;fo";~lid:~fa ~~p(f:fª~m o:i~I:~!~~ 
3 :600sOOO ~~E!ª· ou de recusar qualquer pro- Sil;a. Francisco José da Costa Filho d\~~ü~i~;;g ~~ l~imlnlo da u. 
3:600SUOO I Campina Grande. 1 de Novembro !f~!st~aCJ;~f~~ioA~u~t~sc~;;:i.to~U~~~ nião, em 5 de outubro de 1937. 
3:600$000 de 193? · 1 . h f ia Joaquim BeZena de Llma, Severino Sabino de Cami>os, escrivão en~ar-
3:600$0UO · José Fcrnal. e~en lClro e e e. Ferraz de Carvalho. Andté José dos l'egado da Administração, classe G. 

Santos, Pedro Dias da Silva. Antonio -
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO Luciano de Sousa, Macedonio Alves DfD\?mJRtOfºrl'~I?&?1~ 

JURY _ 0 d1. José de Miranda de Ohveira Nf.!stor Gonçalves Vmnna, EDITAL N O l:1-.\ _ Aforamento de 
Henriques. JUlZ supplente em iexer...- Sa~uel Fernand1:_s da Cost~. Severmo terreno proPrio nâ.dor.al - Ue ordem 
cicio na 3.ª vara da comaica da capl- Jose Bandeha. Joao Henriquw de Senl!.a Ido sr. Delegado Fiscal do Thesour ... 

., , tal do Estado da Parahyba, em vir- Walfiedo P 2reira da Costa, Sebastiao Nnc1onal IH ... tc Estado, faço publico 

... OJ 0005000 tude da lei, etc X~vier dos Santa~, Lmz Costa Napo. que d. Antonia de Almeida Pires, her. 
---- 1 Faço saber, que designei o dia 26 do J leao Baptiste.. Eliezer da Costa Fra. deira de Manuel Francisco Pires, re-

247 000$000 ".Orrente pelas 8 horas da, me.nhã são João Inocencio Penha, Pedro Se- quereu o aforamento elo terreno pzo. 
para furiccionar em sua quarta ~ssão raphlm Be~erra Manuel Lucas dos I prio nacional beneficiado com a e,,.s~ 
ordmana do corrente anno, o Jury da Santos Jose Cassim110 de Cesar. Fir· n ° 67 situado á rua Monsenhor Wal
capital, pelo que, de accôrdo com o mino Delgado da Costa José Alfre~o fredo Leal, antiga. rua da Lagôa, na 

120~000 que determina O Cod. do Proc Penal Flores Manu~I Eugemo Fe:~e1ra ~oao v1lla e dl.str1cto de Cabedello, muni
! 200SOOO do Estado procedi ao sorteio dos 20 Bezerra de Vasconcellos, Joao Sa.nt1ago 01p10 de João Pesooa neste Estado 
2 400$000 cidadãos jllrados que têm de serVlr Filho, Severmo Ame!'lco da Silva, J°?e Os detalhe.s tcchnicos e demais ts4 

24:0005000 na preS(..nte sessão tendo sldo sor-, Alencar Leite, Alfredo Bernardo da~~- clarecimento.s con::,:~am do edital n.0 

9:600$000 teados os seguinfcs: 1 -. José da va, José Freire da costa. S~bastiao 13, . ..P~?Ucado no Jornal official ··A 
6;000SOOO ciuz Nobrcga; 2 _ Antomo Alfredo Franclsco Pacheco~ Juvenal Dia.~ ~ar- ~ruao , desta. ro.p1t.ul, cm sua. edi~ 

3:600$000 ~·!1~~la;Ro1as-:- 4B~. of~~r~1 
:~~; ~~~-q~~d~âoc\~;;~~c~) ~rJ::c;;;g~t~:rii:s çaâ~tY,.: ~rf> o~;i;!:~~s~\J;J~ão encar-

3:40D8000 Maia; 5 - r..êonel Rosari_o: 6 - Au- para .:icrem cit.aclos pcs;:-oal.luc1?t.c ppr t'cgatlo da .Adml~11 ,tn.çao, elas.se G. 

2:000SOOO :_us11n~~~~;M:rfué:tcr~n~D:f~n~ ::of~~s~r~~if~~~/~g;~;foum;~<?;~ c0 1~~~ 
52 320$000 DanLas· 10 _ DiogcnE.s Chi.anca ; 11 ficial de justlçn encarregado dus cita

- José Eduardo de Hollanda; "12 - ções. pelo presente cditc._l com o prazo 
Bel. Hello Soares; 13 - Gazzi Galvão de trinta <30) dia;, o.e.: cito e os tenho 
de Sá; 14 - Daniel Martinho Bar~o- por_ citados para todos os tc1m~ _da 
ti:l; 15 - Luiz Paiva; 16 - Joaquun acça.o penal qu .... lhes move a Ju~llça 

-., ~ ,-, ---~ ~~n~~~r;a l~~l~gl: ~~nQlll~~r~1~e~~ ~~e~tgl~~~c1~!~t~
0
~~·to1:t~~a o~tiit~~~~~~ e IR URGI A GERAL _ PARTOS ela Co~La; 19 - Antonio Uenrlqurs dv do~ m:indri <'XJX.<llr o ptT.'.'-Cnte c>d1t.al 

ALFANDEGA DE JOAO PESSôA 
- EDITAL --- ae pT.,ét·io atiso sob 1i,o 
32 - Pra=o 30 diu.s __,,. De ordem do sr. 
tn..spcctor de::;to. Alfandega, se faz pu .. 
blico que, se achando a mercadoria a
baixo no caso de ser arrematada para 
consumo, o seu dono deverá de.spe.cha1.a 
<' rfl.irn.La no prnzo de 30 <..lias.. o con
tar desta data . .sob pena de JJndo C~· 
te, ser vendida por ..... ua conlél. DOEN Ç AS . D AS S ENHORAS 

DR. LAURO WANDERLEY 
CHEFE DA CLINICA C:YNl:COLOGICA DA MATERNIDADE 

CHEFE DA CLINICA CIKURGICA DO INSTITUTO DE PB.O. 
TECÇAO A' INFANCIA. CIRURGIAO DO HOSl'l'IAL 

"8ANTA ISABEL" 
TRATAMENTO MEDICO CffiURGICO DAS DOENÇAS DO UTE. 
RO, OVARIOB, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 

Diathermia - Electrocoagulação - Raioa violeta& 
BUA DIREITA, 389 -:- DAS 3 A'!i t BOBAS 

PBONE DA RE81DENCIA, ze 

Gouveia Monteiro; 20 - Lourival de que será af!ixoelo na porta dos audílo~ 
Souza Carvalllo. rios deste Juizo e publlca:lo nn "A 

A todos os qunc.s ~ o cnda wn de União·· org.1m offtcüll do Estado. por 
per si. convido n. compart.ecr á. re!e- três \·czes scg:uidn.s, de 10 cm 10 dias 
rida sessão do Jury no pavimento na forma da lei 
terreo do <'diflclo da Sociedade de Dado e pasado nesta villa ào Cai. 
Medicina, tanto no aUudido dia como çara, ao::; 28 dia.'> do mês de outubro ~e 
nos demais emquanto durarem os 1937. tA.ss.) Eu, Se1:ertno de ArauJO 
trabalhos da dita ::.'Cssão, sob ns pe_ Borba, e~criváo eleitoral o <'~revi. 
nas ela lei !-.C faltarem. < A.<;.".s.l l\!ilton ;l1(tr(fUC.'i ele Oliveira 

E pa.ra que chcg:uc ao conhecitnrnw Mdlo. F~lá <.:Otúol'Jnc com o ~riglnal. 
ia etc tcdos p~I o prc:;rnt.c_. t<lilal Dou k Da'n supru. O 1:.:.:st:rlnu E.ld 
que lif:'ró. publicado e ollixado kgal. toral, Snerinu cJr, A1aujo Dorbu. 

Trinta e sete gru\'atas do me.acla. 
ele ~êda apprc11cnd1das ptlo agenle 
fiscal do imposto c?e coru;umo. Scbns
tião Percim. Vlnnna, por não estarem 
devidamente scllodas e por !alta de 
rotulagem. 

Al!andega, 11 de 01Jlubro de ln37. 
..-t11tonio GonH's Forte - Eticr1ptum.. 

rio ela da&.c "C". 

n,cnl<·. Dado e 1,assado tlCóLLt cidade 
do João PclSb6n·. aOB 4 dl'} no,'Cmbro 
do HIJ7 Eu Curl06 Ncveb e.ln Franco 
escrlvao· do' J ury o escrevi. (a.) J os6 

COMMTSS,10 DE SANltAM/::NTO l)Ilt J:.C I'ORI.\ ll l:. VIAÇAO E O. 
d5 ?!!-~~da l!~U..~Ue!.:. Ccn!~~ CC'?.U 

DE CAMl'INA G R ANDE - Concor. BRAS l'VBLJ C,\ S - !SERVIÇO DE 
renda d.e u ma calha 111.edúlora para CO.\IPRAS - LDITAL N.0 1 - Ch•
e:..yô!QS - o ?:;..crtpb;t!O ~~"?U"!;.\nO âtJ m~ ço!!1t-O!'!·t.t,!te., :'J !On"!i.;ç~no;:~t.o (lo 
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Dr. IOIIÇIIYa 
, er11111de1 O CREME DENTAL DE 

h-Auz Technlco da OI· 
rectorla d<! Hyglene Men. 
tal e Assistente lnst. de 
A...atencla a Payohopath88 
de Pernambuco (serviço 
do Prof. Ulysses Pemam
bucallo) . Medico especla
llata dos Hospltaes Santa 
!Mbel e ,iullano Moreira. 

HYGIENIZA E PROTEGE 

Cllnte. eai>•olallsada das dOMlças 
do SYSTEMA NERVOSO. 

• O Tonico Bayer é 
igualmente aconselha
vel aos avós, como aos 
netos; em todas as eta
pas da vida o Tonico 
Bayer tem poderosa 
acção reconstituinte 
sobre os musculos, o 

sangue e os nervos. 

Cons. - Rua Raqae de Caxlu, 
348 - L• 

~.';;_ A-.. Monteiro ú Fnn. i f } G A R o ] 
- JOAO PESSOA - A G u A 

Tinge em preto e castanho. Resiste aos banhos 

Gustavo A. Pinto. mM ne João Ba. quentes, frios e de mar. 
ptlsta A. Pinto e de Maria de M. AI- ==========================0 
ves Pinto, nascido aos 2.3 1902, em 
Mamanguape. deste Estado, casado 
photogr-tipho. domi:~liado e usidente 
nesta capital. Qualificação n.0 4.496. 
p-:-ocesso vindo do Co.rtorio do ex-es. 
crivão el•?itoral. com despacho de ex
pedição de titulas desde 1115'1934. pa
ra o eleitor identlf'.car~se. Entrega de 
titulo n.o 13. 827. em data de hoje após 
ctunprida o despacho do exmo. Juiz. 

' i OPPORTUNIDADE UNICA 
DR. OSORIO ABA TD 

AOS INDUSTRIAES DE FL\ÇAO 

Pedido de novo titulo (4.ª via). 

Clnlrr!Ao da Aalatencla hllll<la 
~o Boqltal s .. nta laa1>el 
OPEBAÇOJ:S 1: Viu 
- URINAJUA8 -

t'rat&mento medico o c1rurllt<> 
claa doenças da urethra, proa 
\&ta bexlga e rlna. ()Jat,i,,cõ 

'pta1 e urethroacop1aa 
OonaU]ta,, du 10 '8 U o da. 

18 t, li horu. 
°"'1nltor1o: - Rua Baxao -1o 

Trlumpho, tllO. 
---::---

Vende-se e.baixo as machlnns des
criminadas: 

1 dobradeira de panno PLA TT 
EROS Co. Ltd. 

1 potente calandra JACKSON & 
EROS Ltd. 

l estiragem com 3 cab"ças e 3 en
trei;as para marca MA30NS P.OCH
DAI,E. 

2 pe: lias de !erro com 1 metro e 72 
c_nt. ceda uma . 

3 espuJadeiras de aramado !ab: 1-
cante LEESONA. 

2. 721 - José F'~rno.ndes Guimarães, 
filho de Ildefonso de Araujo Lima e 
de· Arcelina de Araujo L'ma, nascido 
aos 6 6 1884 . ..._,ta copital. onde é do. 
miclliado e residente. casado, nego:-ian. 
'te. Pedido de novo titulo (4.• via). 
processo n. 0 120. 

João ~ssôa, 10 de novembro de 1037. 

O escrivão eleitoral - SebaStião 
Bastos. 

- JOAO PU80.& - 1 motor p.1.I'a caldeira de pre.s:ão de 
1 10 HP. 

-------------"' 2 reostatos para motores electrlcos. 

. ' --- _ ... 1. • ~~ -, 
TRIBUNAL REGIONAL DE JUS

TlCA ELEITORAL DO ESTADO DA 
PARAHYBA - EDITAL - (Trans
ferencias) - A Secretaria do Tribuna] 
Regional de Justiça Eleitoral do Es
tado da Parahyba faz publico, para 
conhecimenLo dos intrresados. que fô
ram transferidos os cl>:itores abaixo 
descriminados: 

~ Lembre-se que o mfrlko sabe mais do 011!,a· EB 
Q7 nismo do seu die,~tc: do qu" esl" p1·opr1n. Ct.i. 11• ei..e1J1 

m/le o seu mhltco e Oll(ti-/1,c 0.1 crmhlliof. ! 
Joanna Augusta Martins Carneiro, 

tran.sferida da 10.ª teria - Picuhy -
prazo para a enLrcga dos matcriae.s para o termo de Pedras de Fôgo -seguinte material, confOi"me condições 

abaixo: 
Para. o Instituto de Educação 

15 «alces de Dulux Dai k Primer 
Surfacer n.O R. P. 66001; 35 ditos 
idem Line n.'' 83 Dulux n. 0 525: 55 
ditos, Idem PI X. Puty n. 0 228-1031 
Gray: 2 latas de agua raz PINHEIRO: 
13 folhas de lixa d 'agua n. 0 320: 12 
ditas, idem n. 0 180. As tintas Dulux 
poderão ser fon1ecidas em latas de 
approximadamente 5 galões. 

o.tferecldo!:i. 21.• zona. 
Em separndo das propohtas. os con- Josepha Lyra de Vasconcelos, trans-

correntes dmcrão apresentar recibos ferida da 10.• zona - Plruhv - para 
de lrnvcr pago o: imposlo.s federal, es- o termo de Soledade - 9.ª zona. 
tadual, murncipal, bem como da cau_ scverina da Silva Antas. transf~rida 
çã.Q de que traLa este Edital. da 10.ª zona - Pi~Uhy - - para a 2.0 

As propostas deverão ser entregues _ Mamanguape. 

á.s 14 horas do <lia 1 · nov~ro Ncemia de Sousa. Ramolho. trans-

do da 21." zona - Santa Rita - para 
o termo de Sapé - 2.ª zona . 

_P~~~~::ista t~nsi:~~doa df.a 2:: ~~~ 
Pessõa 

PedrÓ Severino de Paiva. transferido 1 
da 21.ª zona - Santa Rita - para a 

1.•J;;é J;;~n~~ôade Moura e Silva. 1 

transf•::r:do da 21.ª zona - para a l.ª 1 - João Pessôa . 1 Jo.sé Thcmaz Pence Leon. transfe
rido da 21.ª zona - Santa Rita - Pf\
ra a 1/ - João Pessôa. 

Arnaldo B01,ifacio Paiva. transferi
do da 21.• zona - Santa Rita - para 
a l.ª - João Pessôa. 

Antonio da Silva Mello. transferido 
da 21.• zona - Santa. Rita - para a 1 

1.ª - João Pes.sôa. 
José Roberto de Sant'Anna trans

ferido da 21.• zona - Santa Rita -
para a V' - João Pessôa. 

José Faust'.no Cabral Filho. transfe
rido do termo .de Pedras de Fôgo -
para o de Pilar - 3.• zona. 

Trata-se com o 5l'. Antnniu Borges 
da Costa, praça Clementmo Pro OfHO 

n.0 95. Campina Grande &tado eh. 
Parahyba. 

HYPOLITO RIBEIRO 1 
FREIRE 1 

CONTADOR DIPLOMADO 

E'-criptas avulsas, contracto e 
distracto, pericia, rectifiea('ão 
de escriptas e revisão de ba
lanços, abertura e encerra-

?'~ 

mento de escriptas. 
PREÇOS MODICOS. 

. RUA DA PALJIIEIRA, 543 
João Pessôa. 

Para o P?rçue ºSo!on de Lucena" 

neste Serviço, que funcciona no Pala- João de Arau.10 Pessôa. transferido 
cío d.as Secretarias, <salão da Directo. da 12.ª wna _ Patos _ para a l.º _ 
ria de Viação e Obrast.blicas) aLé João Pessõa. 

v\ndouro, em enveloppt~ vida.mente ferida da 12.'- zona -- Patos - para a 

50 metros cubicos de pedra graniti- feg~at~~P?nentcs obrig :-!'-le-5.o a (pr- 1.• - João Pes<:ôa. 
Antonio Vicen~.e Ferreira transferi. l rr============ 

do do termo de Pedras de F'õgo - 21.>' 
zona - para a 6.ª - ATela. ca britada n." 2. nar effect1vo o compro1msso a que se do.sn;/aº z!~v~ P~t~t~ ;!~::,S~eiig.~ 

Para o Deposito de OlJras Publicas ~~6g:;~·.am~s~i~~a1{d~ª ~~~t;.~t; s~: - Misericordia 
(Diver:so:s serviço~) Procuradoria da Pazenda, com o prazo João de Castro FonsêP.n. transferi

maximo de 10 d1a.s, a,Y, solucionada do do termo de Santa Luzia do S'\-
500 metros lineares de taboas de a concorrencia. bugy - 12." zona - para o de Brejo 

pinho Paraná de l.ª quilidade. appa_ A caução de qur trata este Edital do Cruz - H.• zona. 

José Moura da SiJvi.. transferido do 
termo de Pedras d·'? Fôgo - 21.ª zona 
- para o de Sapé - 2.ª zona. 

&vertna Coutinho de Albuquerque. 
transferida do termo de Pedras de Fó
go - 21.• zona - para e. 2." - Maman. 
guape relhadas, de 4m,OO a 4.m,!)0 x 12" x 1 "; rcvert.rrá a fn\'or do Estado. no caso Abelardo Cesta. transfc1ido da 13.ª 

250 metros, fdcm d,.. taboa~. idem. de re1.C'i!"ão dí' r·ontrac·to sem causa zona - Pombal - para a 1.• - João 
idem df' 4m,OO a 4m.9ü :x 12" :x 1 2''; justificada e fundamentada. Pe~sôa. Secretaria do T1<bunal Reg:onal. Pfl1 
idem, idem; 500 metros. idem, idem, Fica rescrvnd0 ao Estado o direito Pedl·o Januario da Sih'a transferi João Pes.sôa. 10 de novembro de 1937 
de 4m00 a 4m.90 x 12" x 1 ··, serradas; de annullar n presente, chamando a do da 13." zona - Pombal - para ; 
250 metros idem, td<'m de 4m.OO a nova conconencia, ou deixar de eL 18.º - Cajazetras. 
4m,90 x 12" x 3 4 ·-. apparelhadas de fectuar a compra do material cons- Raymundo Fer~eira oavalct1tlti. 

Carlos Bello Ftlho - DiJ:ector. 

SERVIÇO MECHANICO 
JOÃO PAULISO NETTO exe
cuta com perteic;-ão srr,·iços rnc
chanicm; em machinas de C'.;cl'e
l'er, costura. motorcydct:1. bi
c:i,•cleta l' lictrolas, etc., etc., 
com pintura a dul'o e nif'k<'lagcm. 

PREÇOS DE Pl!OP \(, \SD.\ 

Praça D Adaucto. s.~de do 
Jn~titul-o S. José 

1.ª qualidade; 4.000 metros lineares tante do mesmo. transfer'.do da 13.ª zona_ Pombal - -

g~t~~f;, ~~ 3:~'.~g ),'."~~:~io xde0m~3; ct!<;J;~;io ~e O~~:.~:n:
5
bllt:,,. ~;:;ec~';;'~~ para a 14'

0 
- Catolé do Rocha. nfffibt~#fEN~z/gJz gEPJ!.fzRó I .--------------; 

x 1". As referidas taboas não devem Pcssõa. 20 ele outubro de 1937. doA~JrifJ~ !~:s_B~1~~~~;à ~ª;!;.!r1~ DE SESSENTA <601 DIAS - O Dou
conter brocas, falhas ou quacsquer Gorgonio da. Nobrcga Filho - En- L" _ João Pessôa. tor Milton Marques de Qli\.'::'ira Mello. 
outros defeitos que impo,':iSibilitem o carregado. Severino Pereira de Iyra transferi- juiz Municipal do termo de Caiçara. 
seu perfeito eD;lprcgo · Os preços de- do do termo de Antitenor Navarro - comar:a de Guarabira. Estado da Pa-
:f:fºp:[0 P~~ª b~~~iitl~nâ~r·~. º ~~a~~ REGISTRO CIVIL - EDI1:AL - para a 5.• zona - Ala{?:ôa Grande. rahyba_,emquva1t,t

1
ut
0
d
5
eed.s"telceide,.

1
tacl. -de;,.•tça~ 

P. Fflço. saber que cm n:ru cartono nes- J_uvenal Lourenço de Oliveira, trans. si:ber "' 
500 kilo1; de ban·amina.s de aço de ta cidade, correm p1 ocln~1as para O I fendo do termo de Anthenor Navarro 

I 

çao 1e herdeiros ausentes vir?m. ou 
1 l 14"; 5o0 dit.o~. idem, idem de 1... ca~amento civil dos co.ntiahentes se- ~ 17.ª zona_ pa~a a 17.~ _ sousa. delle noticia tiverem. e interessar possa 

gumtes: •- Anna Cavalcanh Form·ga, transfe- 9ue tendo sido iniciado nC'ste juizo o 
Para a Directoria Geral de Es- 1 Cleodon Carlos ~en-e1ra e ~. Se~~· rida do t,~rmo de Anthcnor N"'varro ~ventario de P~dro d~ Sousa. domici-

tatistica :1ana Soares d1 Silva. que sao so.te.- - para o de S. Jo.<;é de Piranhas - lmdo que foi no lugar 11 Lagôa de Den-
ros e naturnes deste Estado; elle, maior 18."' zona. tro" de.ste termo e tendo o inventarl-

1 archlvo de a-;o, com 22 gavetas, eleitor, chr.uf!eur. e filho de Edua~do José Primiano Filho. transferido do ante Manuel TÚxtira de OllveirA. de--
tamanho offfcio. Carlns Fern?ira " de â. Mn1a Sevenna termo de Anthenor Na\·a1-ro _ para clarado achar?m-sc ausentes. os her

CURSO DE FERIAS 
Prof. João Vifü ~l'C' an::;a lO'- in 

teres.sados que dl1ranU' as f ·rn, 
escolares menlém um e 11; :o parti 
cular. prepar:>11clo alumnC' J: ~·a o 
r:xame de adml..ssão ao-; E-t~ Jf'l' -
cimento5 de En<:ino Sccnnd: r o. o 
qual funcciona dian, 1.iwnu, 11') 

r.-rupo E'"colar "Thoma MindMlú •, 
de 8 ás 11 hor"" 

Pag<.1.ment.o actiant. r1 l. R 'J n_ 
eia: - 13 de Maio, 51. 

Para. a Secdo de E~tatb.tica e 
Contróle 

Carlos, moradores â avenida Sanhauá, o de s. Jo!é de Piranhas _ 18.ª zona, dciros. Aotonia 1e Sousa. casada com 
432. desta capital; e ella. ainda me- Francisca Carvalho· ,fo Oliveira João Luiz rcsídente em ''Senna Madu
nor. de serviços domesticas em casa de traruferida do termo de Anthenor Na~ reira·• Est'ado do Amazona Izabel Bem. ,~-------------' 
d. Juvina Alves da costa, ã rua Min_as varro_ para SOUZJ _ 17.ª zona. bem em "Taque.t'ara·• no referido Es-

1 machina de calcular <som.mar) Geraes. 92, desta c~pltal. filha de Fir- Antonio Jo:ge da s:iva. trasferido tado. Herminia de Sousa Luiza de 
com dispositivo para impre..,são e para mino SoarN:i ela S1h'a -e de d. Luiza do termo de s. José de Piranhas - 18.Q Scusa Martha de SoÜsa, Jo~e
resultados de 10 alg:arkmos, Mnr'a da Conceição. estes moradores 10na - para a 9.ª - Campina Gran_ pha 'cte Sousa Manuel de Sousn 

em Borborema, dc6le Estado. de. 1 t· Belarmino de Sousa residentes 
Para os Grupo,;; E,;;co1arc~ de I,icuby, Fran~isco e.astro Vidra e d. Irace.. Pedro Pereira de Almeida transferi- no Ec;tado do Pará Manuel Bembem 

Taperoá. e Serraria. ma Dantas Pinhdro. quu são ~ltei. do tl::i 19.ª zona _ s. João' do carlry e_ Uoterio Bembem re!".idcnt•:-s no refc. 

163,m2 23 de vidro br::1nco, transpn_ 
rente e IU:io, de bóa qualidade, com a 
egpessura de 3 mms. e cm laminas de 
lm,00 x Om,35. 

Para a Ferra ria do Deposito e 
Oflkina:s 

ros; ellc, maior. r.l"ltor. commercmnte, - para a 9.ª - campina Grande. rido Estado. Manuel de Sou.sa e Iga_ 
natural do EsLado do Amazono.s e fi. Francisco Alves de Lima transferi- eia de Sou~a resid ~ntes respecttvamen
lho de Izaias de Castro Vieira, morado- do da 19.' zona -S. João' do cariry t'?, em "Tel1tà.·• e "Montanha'' do Esta 
rcs á run Cap't.ão José Pcs..c,ôa, 173, des. - para O termo de Soledade - 9.ª zo. do do Rio Grande do Norte ord~nei 
ta capilal; e clla. ainda menor. estu- na. que se passasse o presente ed'.tal com 
jante. natural dc.<.tv Estado e flllia de Alino Bez"'rra cte. Barros. tran.sfcr:cto o pra.zo de sessenta f601 dias, J)<'lo 
Antonio Pinheiro dos Santos e de d. R1. da 19.tt wnn _ s. João do cariry _ quai ~he.mo e ~ito os, ref;;rldos herdd
ta Dantns Pinheiro, moradores ã rua Sá para a J,• _ Ito.bayana. ros para comparecerem perante <'Stc 

1 .logo ele tarrachas A111Prkana~ ele A~f~1~c~~9:w~~~;1 
d~d:~Um lmpedi- doJ~!º 1f:P!~;a ~ª;_tªj~:o à~a~s::~; ~Y{~0

(4g~n~~~a~ºq{t~·ac~rr:ãi~~e~!~to~ r::: : r:: 1 dtto, idem si.mplc~ de men:o, oponha-o na fórma da lel. - para a 1.• _ João Pcs.c;óa. rio, depois da ultima citação. diJ~:re:m 

Os pro}J011tnV>~ llL'' nao ftlZf'r nu 
Thesouro do Estado. uma caução r·m 
dinheiro, de 5' ó .tiobre o valor prova
vcl do fornc:cim(·nlo. qu :,crvlrá pnra 
garantia do co11trncto, no ca.so ela 
proposta M:·r acc:elta. 

As propostas d<'vrrão cr e. criptas 
o. tinta ou dad} loiiraph:ul.as e ~ ,gua. 
das cJP: modo Icglnl. belll 1 a ura , 
emenda., ou borrôes, em cluID> vla.·\ 
1-iendo uma dol'ldo.mcnte irllada, iscl
Jo estadual eh• 2$000 r de Ed11cac..·ti.o e 
So.ude) contem.lo prcçoJ cm algarl~mos 
e por cxten:50. 

Os prnponeol~ clcvcrw m~,c~r o 

João Pessõa. 9 d. 110\CmbrQII de 1937. Sl verino Vicente de Andrade, tran,c;_ sobre as declarações do inventar'.ante 
ferido do termo de Tapcroá - 19/' ficando os dtos herdcros ct...'ldos para 

O csc• '.vão do rcgl.stro - Sebastião zona _ para a 12.• _ Patos. os demais termos do t.nventario e par-
Bastes. Angelo Francisco Al\'CS. transferido tilha até flnnl sentfnctn. sob pena de 

EDITAL - 1 ' Zona Eleitoral -
Munlclplo da CnpitRl e Sub-Prefeitura 
de Cabndt!Uo - Juiz --· Dr Slzenan<io 
e[, Ollvcha - E nl ao Selx1stlão 
BJ.:t os - [)() nccordo com o que dis
põe o Cod go Eleitoral Vi'!' nte, Capllu
lo.s I, II e· Ilt, torno p11bllco. para os 
crreitos Ieyn.es, que estão sendo pro
cc.ssadoo os .reguerlmentos das J:X.ESÓW:i 
-egui11les: 

õ.888 - Oµ.$!~VQ j\l,urc.'.I PlUlo, ou 

do termo d"? Taperoá _ 19.• zona - rc\· lia. E para que chegue ao conhe
para a 12.ª - Patos. cimento de todos mandei passar o prc

MurUlo de Araujo Rêgo. trnn:-.fcrido tente edital. que será affümdo no log'lr 
do termo ele Tapcroá _ HJ.fl zona ...... do costume e publlcado no Jornal offi
para o de Ca;çarn - 4." 1,ona. cial do Estado. D,tdo e p:1ssacto nestu 

Albertina Ferreira de SOW:i8. trun.s- v'.lla de Caiçara. <'m 3 de no~mbro cl 
ferida da 20.• zon:i _ Miscri.:ordla - 1937 Eu, ScVPrino Ismael de Olireir(f, 
para a 15.• _ Plancó. escrivão o dactylograph<'l subscrevo e 

Emygdio Candido d~ Ollvclra, trans- a.5signo. <A.s.s.) Milton Marques <lc O
ferido do termo dt Coneclção - 20.ª ltveira Jlfl'llo. Está conforme com o orL 
zona - para M!sertcordia. glnal; dou fé. Data ~upra. O escrivão 

FruncLsco Madrugo. Fllllo, trap.s!crl- scvcrt110 l,nwc! ão ortvelra. 

CABELLOS BRANCOS 
Evit?m-Ee e des~1pparr!'.'<:m rom 

"L()<:'AO Jl:VF. Jl. 
Usada como loção, náo tinturo. 

U.::;e e não mud 
Deposito: Phnrmucia MP'iJEP..V .. a.. 

Rua da R1!pubhca Jo.u, Pe ua 
DROGARIA PAf:!T-:.:trP.. 

Rua ifaci('l Pinhlir,..., Gl8 

Pr«o: - G 000 

VENDE-SE 
Um motor de fahricaçao amerlcan11 

•om 6 cn·rnllo!I de força, <'C'm diapos1ti
,,.o para queimar os seguintes comby~
.ivei1: Gasolina kero.i:enr, Oleo cru e 
~aa pobre-, &$sir:i como pod,.r e r li,._ 
·ionado por MagnctQ, R:i,..hria o:.i ve 11 
rubulnr (cabeça quronte) 

Pt!tfritmnl'11te novo r.nrantindr.Je 
,eu petff'ito funccwnnmt r.to 

Urna 019ch1na dn Relo de h~rit"JJ ) 
,11,.mii, pT<,cluzw,fo 1'>0 kHo5 ern 8 hn .. 
ro.s apP.nnH de tra()alho ou 460 kilci,1 
cm 24 horas, 

Preco 8 de oN~ft"IAo. Vr:.r , tratk.r e<Jm 
\rietldcs Fantinl, Jcllo ·iro., _i)raça Po .. 
dro A.me.rico, 71. 



NAVEGAÇÃO 
LLOYD BRASILEIRO 

E - C O M M E R C / 1 o·· -
B l S I L E U G O M E S . _._ Age11t1 

(PATRIMONIO NACIONAL) Praça Anthenor Navarro n." 31 - (Terred) - Phone 38. 

PAR A O 
Linha Ilclétn - Porto Alegre 

NORTE 
Linha Ilclém - S. Francisco 

PARA O SUL 
, 1 

Paquete PARA' 

POCONE' (cargueiro) 
Sahirá no dia 13 ele novembro para Natnl, 

1"ortrilnn, S. J,11i:1, t• fwlf'm. 

Linha Belém - S. Francisco 

Paquete COMMANDANTE RIPPER 

Linha Manáos - B. Ayres 

Paquete SANTOS 
Sahirá. no dia 16· tte1 novembro para Rcci [e 

MacC'ió. Bahir,. Rio df' Janeiro, Santó~, Pa: 
ranaguá, Anlonina, S. Prnnci~co, Monlf'vidéo e 
BUC'nos Ayres. Sahirá no din 18 pnrn Nntal. Fo1l:1l, ... zn. S 

Luiz e Belém. 

Sahtrá no dia 11 do corrente para Recife, 

Mnceió, Bahia, Victoria, Rio de Janeiro, San

tos, Antonina. Paranaguá e S . Francisco. Linha Belém - Porto Alegre 
Paquete AFFONSO PENHA 

Sahirá n dia 18 para Recife, Maceió, Bahia, 
Victoria, Rio de J aneiro, Santos, Rio Grande, 
P elotas e Porto Alegre. 

Acceitamos cargas para as cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. 

LLOYD NACIONAL S. A. - SWE RIO DE JANEIRO 
--------------------------------------------·-----

lllllVIÇO &APIDO PltLOI rAQflITllll ·&aAII" ltN'Tlllt CAB!tDIILLO • POllTO illlOlll 

PASSAGEIROS "SUL" PASSAGElltOS "NORTE" 

P.\Ql"ETE " AIL\TIMBó " 'e:spe-

rado de Porto Alegre e escalas no c:ia CARGUEIRO '·CAMPEIRO" - E:--

CARGUEIRO " ARATANHA" - Es- 17 do corrente sahindo no mesmo perado de Tutoya e €"Scalas no ..-:1:a 

J)('rndo de Antonina e e~calas no dia dia par1 Rrcife. Maceió, Bat1ia, Vic- 26 cto corrente snhindo no mesmo cli::1. 

15 do corrente snhlndo para NnJal tQria, Rw ctr .Janc>iro, S1tnl.os. Rio para Rcctf<', Marció. De hla, Rio de 

Areia Brnnca. Fortaleza. s Lu.i e Grande, Pelot:1.c; e Porto Ali..'gre. P ,ra Janeiro. Santos, Rio Gra11de 1 Pelotas 

Belém, para oncte recebe car~a. onde recebe carga e pas.c;ageiros. e Porto Ale-gre, porn onde recebe 

VISTORIAS: - As \-istorias só se- carga. 
rio attmdidas e feitas df'ntro do pra. 
zo lL·~:\I de 48 hotas !\J)Ú~ a dC.\(·arga. 

1 do n:nio. 

PARA DEMAIS INFORMAÇõES COM OS AGENTES: 

17=:.c:======================= : 
COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 

Linha rerular de vapores entre Cabedello 
e Porto Alegre 

CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO " MACEJó" - Esperado do, sol, deverá chegar em 

no ;so ])Orlo no nro~imo dia 1-l o cargueiro " Maeeii, ,. Após a n('cessa.ria. 

dcmorn. sahirá para o!. porte•., ele Rrriíe , 1\-far<'ió, J"':iO, ~anto~. Rio Gr:in

<1<'" r Po1·to J\\('gr,• . 

CARGllEIRO "rlR,\'f'JNY" - ESJ)erado do sul, deverá chegar 

em nosso porto no proximo dia. 31 o cargueirõ "PIRATINY". Após a. ne

CC'ssnria d<"mora ~ahirá pata O"i portoc; de Rc<'ifc , Manió, Rio, Santos, 

nio Gn,ndc e l 1 orto J\lcg,-e. 

Agentes - LISBOA & CIA. 
B.UA BARAO DA PASSJ!OEM li.0 13 - TELEPBONE N.• zzt 

CUNHA REGO IRMAOS 
Escriptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telephone n. 360 - Telegramma 

ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

"Aras" ( ~========================-c!J 
ALUGAM-SE ALUGA-SE 

81!B.VIÇO SEMANAL DE PASSAGEmos E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

VAPORES ESPERADOS 

"ITAGIBA '' - Esperado dos portos do sul no dia 
l 8 do corrente. sahirá no mesmo ciia, para Rt:•.:ife , i\Ia
ceió, Bahia., Vicloria, Rio de Jnr:'"-:!"o, Santr,s, Parana~ná; 
Antonina, f' ,,rianopol~. ItnbituLa, Rio Grande, relotas 
e Porto Ak·gre. 

··ITAQUATIA ·• - Esperado no dia 20 do corre-nte. 
sabbado sahirá no mesmo dia. para: Recife. l\laC'ció. 
Bahia, "Victoria, R,., de Janeiro, Sa.nto-.i:, Paranagmí. An
lonina, Florianoit.,Hs, Imbit..11ba., Rio Grandí', Pelótas e 
Port'ú Alegre. 

AVJSO 

Recebemos tambem carga.a para Penfcto, Arae&Jd, 
Ilhéos, s. Francisco e ItaJahy, com cuidadosa baldeação 
no Rio de Janeiro bem como pnra Campo•, no Estado 
do Rio, em trafego mutuo com a "Levpoldir,a. Rallway•. 

A Companhia ,:-2cebe cargas e eneommendas a~ a 
vespera da sahida dos seus vaporM. 

Os conslgnatarlos de carga5 devem retirai-as do tra
plche da Companhia dentro do prazo de tres (3) dia•, 
após a. descarga, findo o qual, lncldlrll.o as mesma.a em 
anna.zenagem. 

Pua pauarena, encommenda.1 e valores. attende-se no escrlptorto até ás 16 horas na vespcra da sahlda dd1 11aquetes. 
Aa demau lnlormaçóea ~rl<o dada1 pelos Agentes , 

WILLIAMS & CIA, 
Praça Anthenor Navarro n .• 5 - Phone %34 

A LJ!, G A • S E 
Na Praça da lndependf'nr.Ia um 

bungalow com pomar, quintal mura.
do, accommodaçó"s para numerosa. 
fan1ilia. e <lt>pcndenC'fas pal'a. criadagem 
e garage. A tratar 11a rl'sidenl'ia. de 
Annibal de Gouveia. Moura, na mes. 
ma Prac .... 

Um appartamento espaçoso, 
com duns janellas para a rua 5 
de Agosto, agua corrente e sa. 
neamento. Proprio para escrip
t orio commercial, consultorio 
medico ou de dentista. No ponto 
mnis central do Yaradouro. Rua 
Maciel Pinheiro, 74, 1.' andar. 
A tratar com Antonio Menino, !la 
portaria da A UNIÃO. 

O P T I M O -p O N T O 
PARA QUALQUER RAMO DE NE
GOCIO, E~I CAMPINA GRANDE, 

CASAS EM TAMBAU' JUNTO AO "CASINO ELDORADO" 

Alugam-se pela tempora- m;rt~~~·;~~· n';0 ~fv~tr;t~i~":~. ~~= 
da, 2 casas de telhas, mú- 6~1;~;;,,n~r:hoi::

11
ºca~~in:.es:;u~~:;1; 

saicadas, com luz e cacim-

1

~~;~!ª~.:;~n~erl~~o~i?7fr~i~~~ 

ba, situadas á praça Ribei. Pe~~~t~toria cto Montepio, 221101937. 

ro de Barros ns. J 05 e 187. ta~;:;,s.) - Joaquim Pinheiro, secre. 

A tratar na'GRIZA. f . ALUGA-SE 

VENDE•SE 
Odette Fagundes VENDE-SE ou aluga- O PAVILHÃO DO CHA 

Aluga.se o 1. • ande.r da casa n . • 
122, il. rua Peregrino de Carvallw. 

Dr, Arnaldo DI Lasclo se uma casa com bastante a mais bem montada sorve, 

Ex-Interno do Hospital de Alie
nados (Serviço do Prof. Ulysses 
Pernambucano). Medlco Intel'no 

1 e ~~:~~;;ct,~ ~;in:~,~~,~~iªc1:"es~~~[! commoclos, com agua, luz teria desta cidade. 

1 

ne,,ta cictactr, orrerrce os 'seus 1taba.. l e saneada. Preço de occa- A tratar no mesmo com 

do Sanatorlo Recife 

lhos i d1.,tmcta !-iOCiC'dndr pcJ:;u<,nsí'. ·-
Executa com perfeição enxovac3 para s1ao, A tratar com O pro- 0 seu proprietario. 

CLINICA MEDICA 

Doença., Nervosa., e ~e11tae1 
Consultoria: Rua João PessOa. 378 
- 2. 0 andar (Edlflclo d'A Prl. 

ma vera). De 15 ás 18 hora., 
Resld. - Sanatorlo Resl!e - R. 

~:;:~~~;: ~º~~;~rnc~~~;it,;c:
1
t~:10~u;: prietario na portaria da 

~~/º.~1~~~.~:·at~~~i,t~~~~~~d~in~~ '~!: Assembléa Legislativa, das 
ti-to. e os bic~s em qualquer feitio sob 8 ás 11 e das ] 3 ás 16 ho
o methodo da Escola Domestica de 
Natal, de onde é diplomada. EnC'arrí'- raS • 

Pereira d" Costa, 293 
Phone 207~ 

- RECIP'lli -

a-se de preparar mesas adaptadas 
para gurys, anniversario em geral e 
:asamentos ._ 'l'udo pelo manar preço, 
,.,,::nn as maiores vanLagf'nS. A tratar 
á A\'enida Joâo Mac:ludo. 436 

Optimo emprego de capital APIARIO MAIUA IRE-
'lE - Vende puro Mel de 

Ví'ndc-se a CASA RECORO reir '-b 
mw-hinismo., cte T)"J)Ographia, Pau. ~ elhas "Italianas e Urus-
tação e Encadrrnaçüo ou acceita-SC sú. Av. João Mac}1,ndo, 
tun t;OC'lo que J.)OSM <'slar á fr('ntc rlc " 
ner.ocio. Faclllta.,e o pagamento l 155 011 Cap. José Pcs, 
'!'rata1· na nw~nm t0m O wtt proprt!'- ~ A. 

2 

Optima acquisição 
Vende-se uma bôa c:1sl 1 de cons

trucção moderna, cçda de alvcnaril, 
com i.nst:ill::i.ções de agua e luz, corn
modoc;: 1-uHicientcs para famili:1, o 
comprador pode occupar immediato
nwnte ~em nenhum impecilho, local 
optimo, b,irro d< J•~uoribe. Bonds 
a .port:1, Avenida I;.1ori:tnô Peixoto, 
h,º 316 Tr.11:.1 i;e nJ. mt>-.m1 íli'rtni,f:J, 

ATTENÇAO ! 
Precisando V. S. comprar joias, re. 

logios e ot,jectos para presente, etc. 
dirigija..se á "CASA PONTEci", av. 
B. Rohan, 180, que encontrará va. 
ríacto sortimento das mais rec ,Jnte~ 
no\·'.d::ldec; e pelos menores preços. 

A "CASA PONTES" rnnntem o ma
ximo criterio tanto nas vendas dos 
artigos d" seu ramo, como nos con. 
certos de joias e retoglos, 

Av. B. Rohan n.0 180 João Pessoa 

CASA A' VENDA 

Optlmas accommodações. 
A tratar na rua Duque li~ Culu, 

o.• ea. 

ALUGA.SE a casa n.º 43, 
.í praça Santo Antonio, em 
ramhaú. 1'J"atal' na Move. 
lar ia Formosa. 

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

.Ç ,A S A 
Alnr,;a-ú i1~lt150~000 mPn. .. c.:1cs a. de 

n ° :122, á r11,1 4 dt· novc·mbro. 
A trnbr na nu t1:1, Trlnchelràll t::u !(, ;l , ll;l J\ .. f:H'I(•! PhJwiro, l?'l t Sua. 5. \(Jf) 

Vende-se á rua Eliseu Cesar (até 
pouco VJdal de Nr-greiros), a casa n.• 
S4t de regular uccomod:u;õ~, oitão li 
vre ao na 'iCCntr. Com os !!c>rvt~os dn 
Lag6a. fi(•ará. df' 1·.i.1,utna, tnt f'X('f*'l. 
lrnf,- &t1mu:lo p1tr:1 rr"il1end~. 'l'rAta, 
Oli mr.;,u1-. 1 11" ·11.H 



A UNIÃO - {{üint:.-fêh:a, ií íle r.nnmfü,:; ,k r;;7 

J: ~ D :I: e A 
ESCRIPTPRIO DE 

ENGENIIARIA 
Geometra JOSE' DOMINGOS CALZAVARA 
Diplomado pela Escola Supertor de Engenharia de Padua, 
na. Italla, registro no Ministerio da Educação e Saude 
Publica e Conselho Regional de Engen.hã.ria. e Archítectura. 

TRABALHOS TOPOGRAPJl!COS 

Detna.l'<:ação de terras - Linhas ctivisnrias - Vistorias -

r~~:r::e-;;top::t~~::t~ ::i~t~~ªJ:ted;i11/:i~s,:r~·~;t~~ 
de arruamentos - Nivelamentos, etc., etc. 

Estudo de cstrada.,..i de rodagem - Planos cotados - Le
vantamento topogl'a.phico de precisão com curvas de ni

vel, c~t . . C'tc. 
Estudos dos C'Ursw d'agu ,1 - Cana..:s - Rios - Açüde'; -
Sondagens com l"'vnntamcnto dos perfis - Drcnrgem 

ü-rigação, etc., etc. 

Organiz11çfi.o de plantas de propriedades com classificação 
das terras. de accôrdo com analyse chimico-physiologica e 

as exigencia.s dos modernos traços culLuraes. 
Aoceita. sem agmuento de p.-eço, trabalhos em qualquer 
•ponto do Estado. Preços de toda. a. convenicncia na. de

marcação da•.; <lala.3 de scsinal'ias. 

Peça, s<'m compromissos~ prcr_:os e cond)(!.õcs. 

Av. Dom Viela!, 107 - João Pessõa - Est. da Par.ahyba 

HEMORRHOIDAS 
CURA GARANTIDA SEM OPERAÇÃO E SEM DôR 

DR. JOSÉ BETHAMIO 
(EX-ASSISTENTE DO SERVIÇO DE PROCTOLOGIA DO 

HOSPITAL CENTI:NARIO) 
INTESTINOS - RECTQ E ANUS - VARIZES 

VIAS URINARIAS 
Trn.tnmento espcrin.Ii1.ado da blrnorrhngia e snas compll-

+ • cações no homem e na mulher 
Comsultor!o: Barão do Triumpho. 444 - 1.0 andar. 

Consultas, 14 ás 18 horas, diariamente. 
Residencia: Diogo Velho, 118. 

ú Ç D ] 
CLINICA DE DOEN AS E OUVIDOS, NARIZ E 

GARGANTA 

DR, CASSIANO NOBREGA 
FORMADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JA~IRO 
Especialista do Hospital Santa Izabel, da, Inspectoria Sa

nita.ria Escolar e do Dispensario de Tuberculose 
DIATHERMIA, ELEC'!'RO-COAGULAÇÃO, RAIOS 

INFRA-VERMELHOS E VIOU:TAS. 
Consultas diaria.s: pela manhõ, das 11 ás 12; á •~rde 

das 16 ás 18 horas 
Consultor!o: - Rua Duque de Caxias, 312, 1.• 

Residencia: - Rua General Osorio, 180. - Tel. 25g 

DR. ISAAC FAINBAUM 
Ex .. assi',tente de Clinica Medica do Hospital il.>' Cente
nario, Medico do Hospital . Santa I sabel e do Instituto 

de Protec<:,áo á Infancia. 
DOENÇAS DAS CRIANÇAS 

Doenças do adulto: Coração, aorta, estomago, intestino, 
figa.do, rins, sangue e nutrição. Tratamento da neurasthenia 

sexual, syphilis. 
Consultorio: - Rua Barão do Triurnpho. 420 - 1.0 andar. 
·- - -- (Po·r cima do Ba.nco Central). 

Consultas: - De. 15 ás 18 horas, diariamente. 
Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 

, ACCEITA CHAMADOS A QUALQUER IIORA 

CLINICA MEDICA E PARTOS 
DR. MIRANDA FREIRE 
(Ex...lntemo residente e ex .. medico interno do Hospital 
Pedro li do Recife. Pratica nos llospitaes de s. Francisco 
de Assis e Santa Casa de l\fisericordia do Rio de .Ta.nelro). 

DOENÇAS D'&=:Ai~s~t~R~\,I~8s~OMAGO, FI-

CONSULTORIO: - DUQUE DE CAXIAS, 55& 
RESIDENCIA, ALMEIDA BARRETTO, 236 

João Pessôa -::- Parahyba 

DOENCAS DA PELLE E VENEREAS - s ·YPHILIS 

DR. EDSON DE ALMEIDA 
DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. 8 . P. CHEFE DA CLINICA DERMATO-SYPHILOORA

PHICA DO HOSPI'I'AL "SANTA ISABEL" 
TtJ1tamento por processos -.peclalizado• de a,ue ( .,p1. 
llhaa), pytlrla1i! versicolor {pannos) eeuma.o, alceru, 

doença.a ,tu unhas, affec~ do eoaro eabelh1do 
Orlenta.çt.o moderna na therapeutlca, da S7Phllis e da 
Lepra - Physiotherapla. dermatorogtca - (Ultra violeta 

-In1'r1, Vermelho - Cromayeíí - Dlathermo coaguJaçlo 
pa.ra o tratamento dos tumores malignos d,. pelle 

DIARIAMENTE DAS 14112 A'S 17 HORA'-' 
l'<4ni1'1rlo: - Dnqae de Cnlu, II04 - L utar 

JOAO PESSOA 

IR, OSCIR OLIVEIRA CASTRO 
D01:N(.)A8 DAS CltJANÇA8 - CLINICA IODICA 

-~- - EM G~KAL -~-

Coll.lUlrorto: - Rua Duque de carta.s, 812 <De H ú 11 IUI.J 

--- Telephone, 281 --

Rl:Sfü!:NCIA : - AVENIDA VIDAL DE NEGREIROS, 171 

---- Telephone, 156 ----

IR. IIEWTON LACERIA 
CONSULTAS COMMUNB AS BEOUNDA-PJ:IIU.S, QUAR

TAS E SEXTAS, DAS 8 AS 11 HORAS 

Nua tlema.11 111H ateia, 16 attenlleri no eomaltorto, • oll
mtea em hora prevtameak marca•• 

OLINIOA MIi DICA 

Doença, Nenoau e Mentan. Tratamento •• Taberewlo1e 
pelo PNJ:OMOTOBAX e a FB.11:NICECTOMIA 
Rua Duque de Ca.zlu. 6M. - Telephow,, 171 

_DOEN(.:AS DOS OLHOS 

IR, H. coira BRITTO 
EX-ASSISTENTE bos SERVIÇOS DI': OLHOS DO PltOP. 

SANSOU NO RIO DE JANEIBO 
OCULISTA DO HOSPITAL SANTA ISABEL 

Tr&tamento medico e operatorio ilaa doençu •o• o1boa 
Con.oultorlo: - Rua Duque de Caxla,;, 312 (Alto d& P.llar-

~ 
macia Véras, 1.º &nd&rl 

RestdenJca: - Avenida Juarez Tavora, Ili 
ConsUltaa : - Dai 10112 MI 12 e daa H u 17 horu 

==~ 

r,=====-=============t 
GABIN~TE ELECTRO·DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINBALYA GAMA 

Clinica-Cirurgica e Prolhese Odontologica 
Odonlopedic 

tJonnl&<lrfo: - D•qae de Cu:lu, 104 - t.• ant&J 
CONSULTAS - DAS 14 A'S 17 HORAS 

• dff::.========,==========,.,. 

IR. JOIO SOARES 
CLINICA DIE V&IANCAI 

Oa Criclle •• Cua ••• E1po1toa to li.lo •• JaadN 
(Serviço de lactentea) 

ated1co do Berv1c;o de H,yg!ene In!antll do IEatado 
e do Instituto de Protccção e Asslstencta ã Intancla 

Consultas dlarlas das 16 ás 18 horas, á RU<L Direita, 348 
(Altos da Sorveteria Werner) 

UtlID~OIA: - Rua D10go Velho. 214 (P&?QU 
Solon d.e Lucena> . 

BEL. PEREIRA IIIIZ 

Consultor Jurídico do Estado 

'lCCI':ITA CAUSAS CIVIS, COMMEBCLU:11 IE CRIIIU• 
NUS NA CAPITAL E NO INTEBJOR DO I':.STADO 

AVl:NIDA JOAO MACHADO, 1,1 

.JOAO PSl!IIIO.& 

t 

D o :e 
DRA, EUDESIA VIEIRA 

- MEDICA -

'l'ruamento pela clltmlotherapla assoc1a<1a t. pnyMotherapta 
(Ultrt.-vtolêta, ondas longas, curtaa, ultza. ... mnt,,t e 

h:,drotherap!a). 

Realclencla. e COnsultor!o : - Rua Duque de Caxtn11, !la. 
Consaltu: SeC11DdM, quartas e 1ena1 das I is 11 e ••• 

U il 17 hora.. 

Terçu, ,Ulntaa e 1&bbad<a dai U t.a 17 h oru. 

L-3ENÇAS DE SENHORAS - PARTóS - OPEBAÇOES 

IRA, NEUSA DE ANDRADE 
Conaa1torlo: - Ru Barão do 'l'rtampho, J33-l. ª a.n«ar. 

CONSULTAS - DJ: 14 A'B 17 HORAe 

--- a..tdencta : --

&UA EPITACIO PESSOA. IH 

IR. J, WANDREGISELO 
ESPECIALISTA EM &IOLESTIA!! DOS OUVIDOS 

NARIZ E GA&OANTA 

Connltu lu H t.a li 11.oru 

CONSULTORIO: - Rua Duque de Caxias, 348 - 1.0 andar 

RESIDENCIA : - RUA DA PALMEIRA, 208 

V, S. PRECISA DE ADVOGADO 1 ] 
PROCURE O 

DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
CAUSAS 

1 

COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL 
IRINEU ~~-FFILY, 218 J 

ACCEITA CHAMADO PARA O INTERI01t 
JOAO PESSOA I 

HORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

ACCl:ITA CHAMADOS PARA QUALQOl!R l'ONTO DO 
INTERIOR DO ESTADO 

11.N!lencla: - A .. enlda Joào lio Matta. JI? 

CAMPINA GRANDE 
-==-------,-====,,....=-:J 

I
" Ili, ILUIZIO AFFONSO CAMPOS 

ADVOGADO 
Escriplor1<'>: - Epitacio Pessôa, 113 

CAMPINA GRANDE 

·~ 

JOSÉ MOUSINHO 
ADVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 481 

TAMBIA' -:- Joao Pessoa 

DR. LOURIYAL DE GOUVEIA MOURA 
Tlalolortsta e radtoloi:tsta do Dlspensarto de Tubercol,

• chefe de cllnlca da Santa Casa. de llllserlcordla 
COIµÇAO, VASOS E TUBERCULOSE. 

Tratamento da Tuberculose pelo pneurnothora.s: artificial, 
Wbere31tnitherapi:>, phrenlceptomia, pJuenlalcoo. 

lisaçáo, etc., etc. 
ConnllA>rfo: 31!, Rua Duque ele éulaa 

Daa 11 ás 13 - Da., 15 6.s 17 • 
Telepbone 1111 .JOAO Pl:8801, 
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Plaza LIONEL BARR MORE E MAUREEN O'SULLIVAN 
na sumptuosa pelicula da Metro Goldwyn Mayer 

Hoje uma ses~ao ás 
7 e n1eia horas 

Preços - ~$100 e 1$600 

O Clarim Da J:'loresla 
com ERIC LINDEN ... - Um film arrebatador de AMOR, ODJO e VINGANÇA ... 

SOIRÍ~E 

(,' 111 ( ' ROS[ MARI[ 
comJeannette Mac 

Donald e 

DO!IIINGO 

DU.-lS SESSÕES 

tlirna Lo,. ( ;lark Gable. Jean 
llal'low em 

CIUMES Sil.DB ,lDO Um colosso Metro G. Mayer Nelson EDDY 

QUARTA, QUINTA E SEXTA FEIRA PLAZA 
vVallace Beery em 

lVlALANDR.O VELHO 

MAIS UM SUCCESSO DA MARCA DO LEÃO 

HOJE MATINÉE AS 4 HORAS - BOB STEELE EM 

ARMADILHA FATAL 
UMA EMOÇÃO POR MINUTO! PREÇO UNICO 700 REIS 

SANTA ROSA B~EVEMENTE: OS IRMÃOS MARX NA MAIS GOSADA 
COMEDIA MUSICAL DE TODOS OS TEMPOS HOJE UMA SESSÃO AS 7 E MEIA HORAS 

UMA NOITE NA OPERA! A N l"'1 A K A R E N I N A 

MAIS UM URRO DO LEÃO SOMENTE NO PLAZA 

O romance immortal de Tolstoy, vivido pela arte inconfundivel 
de Greta Garbo, l•'redel'ic .\larch e l~reddi~ 
Bartholomew - PREÇOS- 1$100 e 700 l<EI::i 

Aguardae ! O GR . .\.1'1DE 1IIOTHI-Clark Gable Franchot

tone-Charles Laughton-0 GRITO DA. !IIOCIDADE 

RAUL RGULIEN - ZIEG~'ELD o creador de estrellas 

WILLIAM PuWEL 

A.inda este mez ... Frederich tllareh 
NO GRANDI 1SO FILM DA UNITED ARTISTS 

o .-~:,Jo D .~s TUEVAS 

MERLE OBERON - Sü\'1ENTE NO PLAZA 

f D • 1 D ,\ r , . 
, ,.._ Jr , -. ç 

lJ L-

------- -· -- ----- e 
~1 ,~,.. , 1111 1 ... ,·.-m.-'11 .. , o»HH 1,rippt Rt'sfrtadm, e Febrt'~ dJ\t'l''la:>, ,e1u, 

u •11it f :11, ~ d11111rw11 a ,~·à, ·hn11n.,dor-<1 do• Rins fonte de vital 1mportanci& 
' "<' ARRTA VTRGINI(' A" I> remt>rlio garantidamente inoffens1vo que tant, 

, .. J ,e, •1sarl1, por pessôas idosas ou fr:.cas. como pelas criança~ rif rna1~ lenr. 
i<l:iti f' ciem nenhum inconveniente 

qCASSIA VIRGINICA,. regula d funcção dos Rins e ~ um ,mu-t ebrtJ vn 
·azw11 para Grippe, Resfriados e todas as febres Infecciosas. 

- Distinruide ceJP menção honrosa ne z: Con,reuo Medice de Pernambace -
\.fID• PBOIIRCTO QUII AOOMPANBA CADA VlDROJ 

-- • · •awn• ......... IPAIV PIIIA .. .&111Aa 

ADVOGADOS 
MAUIUCIO GRACCBO CARDOSO o ALCEU DANTAS MACU:L, 

&41.Togadoe lnscrh;tlos na Ordem, oom escriptorlo á roa Republica do 
Perá 31, L• andar, (anUra, AHembléa) no Rlo de Js.netro, acompanham 

~n::·.:e:;!~:r ~õ::~p;~::;r:r~:;:~:i~s~::b!r:!:~s~~e!e:i~= 

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

ALUGA·SE EM TAMBAU' 

1 .:.:~; ; y" 

1 . ·,g·'"Nif"TN"Ã 
c:l' C U R A I N F L A M A Ç Á ,O N A G A R G A N T A 

Agentes: - J, R, DE VASCONCELLOS & CIA, 

DR. GIACOMO ZACCARA 
ESPECIALIST& 

Vias urinarias - Syphili!I 

Ex.Interno do, 1crvloo,9 do prof. Baena. na S. CM&, do prof. Bd• 
mir- Valverde na Polycllnica. Geral do Rio de Janeiro, na Funda

~º Gaflré Gulnlo 

OOllSUltorto: Rua Barão do Trlumpbo, fH 
Diariamente das l ás e 

11::==================-'===:!.I 
da.doe •e aeguranoa, fazem cobrança~ commerclae1 e particularea tratam. 
ti.e natmallzaçáo e carta, de chamada de extran~elros, effe(ltnám rece. 
blmentoe noe dlren;o1 Mlniaterlos, Thesouro e demnb repar!ltóes l)D

bllou, prestam e levantam ftançu, dando todas e quaesqaer lnform.agóa 
,.., lbea f6rem 1<11ldladu, , .. o eom ,.....,an2•, .,,emu t rapl•es ) 
•• remeuH, 1 Uma confortavel casa de j 

•================~=~====--· palha cm Tambaú á rua dos l 
=======c=L=I=N=I=C=A=D=E=O=L=H=o=s======-"-·' Co1u;1'.:~:t::

0
~t~a Carro. 

DR, EDUARDO CAVA L C A N y I ceiro José Lino, n.0 186, 
(Roggers). -DO-

(EX.INTERNO DO PRO!·'. F. FIGtTEmf·DO) 

I\tl'dico do Hospital Santa Isabel. 

Co1LJultono. - nua D~ll"JO do Trtumpho, 1.30, 1.0 

CURSO DE FERIAS 

. :\fJnLido pd.1 prufc:,~orJ ·Muia 

1 

'Amdii Torre\, funcciunará durante 
Com,uHas: - De 9 á · 11, e de 14 ás 17 horas. o pcriodo das ferias escolares, no gru-

S::=======================,::!/ po "Antonio Pcssôa", um Cllrso par-

JOAO PESSOA l'ARAUYBA 

!
11
.~~~~c:in!~:~:!ª.r A!t~:!:,.1 CURSO DE FERIAS 

colares, u comt'çar de t. 0 de novembro O Cur!o Franco-Sra tlelro mauLem 
prnxlmo. 11rn cureo de krta.'J JnUIL o ex:ime de 

tit:ubr dcstinaJo :io preparo de alum
nos p:tra ex.unes de a<lmi,;são. 

O cxp~tlie,1tc comcçJrá no dia 1 h 
di..: 11ovcmbru <lu corrente Juno e .:icd 
de 8 ás 11. 

DR. ONILDO M. CHAVES 
EX-INTERNO POR CONCURSO DO HOSPITAL OSWALDO CRU? 

DOENÇAS INTERNAS 

Comultorlo: - nua Duque de Carta,, 34f. - t.• andar. 
ca. e lne.lc • no pcrlodo e.las fétlu.s P .. 

1 

RUA DA HEPUBLlC'.A, OoG 

Tratar cGm I·1ll1111110 5!1V,l. n.w lncllo actml. ,,, r> a comr~ tr 110 thC4 3 de uo-
P,>r~ç1: f' 105 \'t>mhro i 

J:speclaltdade: - Molcntias intccto-contagtosas 

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR PELO PrlEUMO
'UIOX ARTIFICIAL E DEMAIS PROCESSOS 

Resldencla: - Rua Enrenhelro Rotumba, U7 
''LCNET,\" Dt; GltANOE ALCANCE CONSULTAS: DAS 16 AB 1H HORAS DIARIAMENTE 

A' ,rnrlo -- Santo Elia•, t~n • 
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OS NOSSOS "FANS" VÃO MAIS UMA VEZ VIBaAR DIE ENTHUSIASMO COM A DUPLA SENSA• 
CIONAL DA DANSA AMAf.!HÃ NO - REX ! ! !----

A mais fascinante e luxuosa comedia musical dos sobc1 anos da dansa ! Musicas que ficam ... 
Romance original. Bailados deslumbrantes ... 

FRED ASTAIRE GINGER ROGGERS 
NOVAMENTE JUNTOS, EM 

RYTI-IMO LOUCO 
UM LEGITIMO TRIU:11PHO DA-R. K. O. RADIO 

IMPORTANTE: - Como compl-eme11t:, - POX MOVIETCNE NEWS - jornal recebido por avião trazendo - ESPA
NHA - a tomadn. de Brunet.e. - JAPAO E C:E.INA - grandes no\!idades na tomada d .. Peip1ng - o Conilicto Asiatlco. 

SABBADO NA FAMOSA - MATINÉE COLLEGIAL- NO - REX-A'S 4,t5 

O grande drama elo deserto que empolgou o nosso publico nas suas exhibições no REX 

Ronald Colman - Ciaudette Colbert - Victor Mac Laglen - Rosalind Russell - em 

SOB DUAS BANDEIRAS 
A mais brilhante - "Senão das Meças" - da temporada ! 

Um monumento d}) 201,~ CENTURY FOX - Preço unico: - $600 

HOJE - "Sessão das Ncrmalistas" - no - FELIPPÉA 
--- A's 4, 15 - Hoje Sabbado no - FELIPPU - em duas sessões ! ! ! 

O GLORIOSO R011A,-CE MUSICAL Df. NA.\10RADA DO MUNDO ! ELLA CANTA 
E DANSA COMO NUNCA PARA A ALEGRIA DAS SUAS MILHARES DE "FANS" ! 

S H I R L E Y T E M P L E - a queridinha de todos, em 

ANJO DO PHAROL 
UM FlLM MIMOSO QUE ENCANTA A TODOS ! 

UMA OBRA J'IUM,\ DA - 2~ lh CENTURF t'OX -------------

UM FAMOSO ROMANCE (;01\1 MUSICAS 

G I T T A A L P A R em 

BAILE NO SAVOY 
Um film da - INTERNACIONAL FILM:::; Preço nnico: - ~5o_o __ _ 

R E X 
O CINEMA DE 1 

TODA ACIDA
- DE CHIC - F E L I P P É A lj A G U A R I B E 

--- Soirée ás 7 ~o ---
SOffiÉE DA MODA - A SESSAO DA ELEGANCIA ' 

Uma atlc:-ó).VCI reunião dr romance e bôa musica 

BALNEARIO DE 

--- Soirée ás 7,15 ---

A HISTORIA DE UM PEQUENO CARUSO 

Bobby Breen em 

--- Soiréc ás 7,15 ---

O ROMANCE DE DOIS GRANDES CAMPEÕES 

W I L L R O G G E R S - cm 

DOIS CAMPEÕES 
JwllamenLe a 5.- serie do 

CONQUISTADOR AUDAZ 
Um film da - PARAMOUNT 

Complemento: - PARAMOUNT NEWS - Jornal 
Complementos: - NACIONAL D. F B. e GRAÇA 

Com - FR.\NKIE DARRO 

UNIVERSAL - Complementos. MUSICADA - desenho, 

- - -------
THESOURO DO POVO 

'I M ET R o PO L E 
Clal> 4e Meroador!aa ... 

TOURINHO .t, CL4. O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA T~LA -

CINE S. PEDR 
Proprcitario: FER'.'iANDO H. PEREIRA 

~li 
1 

___ 11 _o J_t._· -==-_::-_::-__ 1_1 "_J_E ---',1 
"Sessão dat; I\Ioças" - Rs. $'100 

Cut& Patente n. • 1 Reformada a capritho a nintura dc•.,te casino para commem~rar o seu _1.º 
anniversario no dia 26 dc.:ile mêf.i, com um fihn lliredo tlo Rio de Janeuo 

Av. Beaurepalre Roh&D .,_. 911'1 1>ara o ME'i'ROPOLE. - BAIUMRA STANWICK. a c,trclla de "Me_nsagem 
a Oarcia ", num novo tln1ma hh,torit·o r1ue <'mnolza ª" mult1does ---

Plallo • B61o Sporth• Pan. HOJE - A'S 7 ,15 IJORAS - HOJE 
laJo'bllllO" 

Sccnas imprc&:;io!'l~ntes e nunca vistas ! Nwna terra cstrnnha e pouco civil1zacla clle cantava para o contentamento t A hü.toria de um scicntista 
Rcsu!tado c!OII aorteloa para louco que construiu uma machina para destruição do mundo ! 

contagem de pontoo do plano 
e alegria de todo~ ! , 

"BOio Sportlvo Par&byban.o "', 
realizado tm IIU& lléde, à uenlda Sebylle Smith - em 
Beaurepa.tre Rchan, 267. no dia 

DEVASTADOR DO MUNDO 10 ele novembro, ás 19 1 i2 horas. 

BING CROSBY - a voz de velludo li 

O ULT~~!~,~~NTICO 1 J.<t rrrmio .. .. .. ~600 
2" " .. .. .. 3036 Um film da INTERJ\.,\C!O'.'iAL FlLMS 
3 o " .. .. 1515 

" Complcrnrnto - UM NACIONAL D. F. B. 4 o .. .. .. . . 0889 Amanhã - 3:1 scne de e ONQt..;IS1'.\D0R AUV/\Z, Junta.ocntc com -
1 

5.º .. .. .. .. l~UCTi\S D,\ :• \'EKTL""DE, com Ch.:!.rles Fan·ell. 1 l Doming·o - VIVA A. MARINHA - com Dick Powell, 
5696 

ua. attrahe1,t~ .. se~são ela Alegria·· - B.\ILE NO SAVOY. Amanhã 
J. Pessóa, 10 de novembro ele 1937 

Sabbocto ! - A mais frliz comedia romantica ! - 1\largaret Sulla.van -
ADERBAL PYRAGIBE, fi::ical. 

llctH·y Fonda, em - VIVENDO NA LUA. 

-
VEHDE·SE ALUGA-SE Tourinho ... 

narlos. 
Cla., coru,1•.,wto• 1 R, JóSA MAGALHAES 

• 1: D I O O 1:IIPl:OIALIIITA Vendo 8e optima. <"a::ia. na avenida 
General -Osudo, d~ oitõee linol!, com 
omplas sf11a.a de visita e jen1 ar, 3 es_ 
1•uçv:so1 quarto" com jancllas, gala Jo 
cqpa e cozinha, f;!abinete aanitllrio, 
f ru11dc1 terrfl.ÇO ao lado, todn assou. 
lhnda e forrada, por{,o habitavel, com 
2 bons quarto!, gabinêto eanitario e 
lanheiro, quintal murado, etr 

A casa n.0 ~98, .c:lta á ruu Abel da 
S;.l\'a, cm Cruz da:; Arm'1.s. rccente
menlc co1nLruida e com bóas accom· 
modaçõrs. VENDE-SE a casa n.º ~AZ QUALQUER TltATAMENTO E OPF.RACOES DAI! DOlli'fOAW 

DO!! OLHOS, OlJVIDOS, NARIZ li! GA&0ANTA Tratii-:sc á rua <las Trinchelras 
n.0 326. 185, á rua Borges da Fon- c.anJMtrlo: - ••• Daq110 de Ca:du, IH. De I ia I llúa. 

sêca. Preço commodo. A -••...ia: - •- Vucon•• à Pelo&u. Ml 
Trata-Be â avenida Epitac 1) Peesõa 

n.• 869 
"LUNETA" DE GRANDE ALCANCE 

A' ,·enda - Santo Elias~ 180 tratar na mesma 1 O A O PSBIIOA 

CINE REPUBLICA H O J E 
Uma sessão 11.s 7,30 

horas da noite. 

U!,IA lNTERESS\NIF I'FLLWULA PHANCtSA. 1 ºEDITA NESTA CAPITAL. 

A MULHER PECCADORA 
Com a lln=-slmu e. rtella OABY MORLAIS 

C•,m ,lemrntoc - UM NACIONAL (D, F R l 
Prn;os: - t.• rta""C 1~100. ('rianr<l't. t"•,turtontc~ t 2}' cla"'w -GMI 

1 VOLT\' nL Cll,\Nl>l , 1 ' ~PI°! com Bela Lugo .i. 

NOTA A• Se ,..~\O da Moç!J~'' d ,te rinem.a., de ta ~cmuna rm deante tlc11rá 
t.e l'CU l1v1mlo <10 abbtld06. 

AGUARDEM: 

AS CRUZADAS - grandio';a rcallza~ão de Cccil B. de Mllle, com Henry Whcoxon, 

A CERCA INIJ\IIGA - oom Bu,tcr Cra~be. 

O llOIUEM LEAO - com nuster Crabbe. 

o EXPRESSO DE ROl\fA - 1rnt.ndi~ prorlucção inglesa, fumplcLamtntc lncdlta nesta 

capital, com tnte1·pretatào do rrande aclor CONRt'\D \'EJ01'. 

. . 
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LIVRE 
D, SECUNDINA DA SILVA DIAS 

~ 
Missa 4e 7 .' dia 

,T. Dias Junior e famili,i'. A11r~a da Silva Dias, Madre Maria 
<la Conceicito O. S. ll., l\Ia1-l'a da Concei~ito Dias ela Silveira e Elisa 
Loper,, ainda muito comp11t1!ridoK J)(·Jo f:t.llecimrnlo de sua ines
quecível mãe, so_!?rn. ti\·,·, 0 madrinha - D. Secundina da Silva 
Diae:, ('on\'idam aos dcnuti.s ,),an•ntl'S e amig·o~ para assistirem ás 
mis~ns qu ', pelo rcpol1.-;o ete1·no <lP ~ua alma, mandam ce lebrar no 
dia 1~ do corrente. pelas 6 J ~ hor:is, na :llalriz de Nossa Senhora 
,lo Rc,arb. desta capital. 

Desde logo, agradec·em sínce-rameni(' no~ que compareC'erem 
n esse$ nctoe piedosos. 

Em 9 - XI - 937. 

• ....... ,•2, ... -1'~-

EMPREZA AUTO VIAÇÃO PARAHYBA 

G 
7 
8 

10 
11,15 
16,30 
17,30 
18,30 
21,30 

HORA RIO 

hOl'J.~ 

" (4. '~) 
" (5,''·) 
.. (6,',) 
•• (!), 1 :? da noite) 

PARA 

G• 
i,,..: 

X '·• 10:.: 
12, 1~ 

17,00 
18,00 
19,00 
22,00 

A 

TA M B !\ U' 
,•.1did:t '1<, T:unhau' 

r.s horas da tarde) 
(G " " " ) 

17 " Noite) 
110 ., " " ) 

GERENCIA 

FIRMINO PEREIRA DE CASTRO 

-:;. 
Missa de 30. dia 

Amadeu de Castro con\'id11 a seus parentes e amigos para 
:,esi~tirem ú mi~sa de tl'ig·e~imo dia que manda eelebrar na matriz 
de Pirpiri• úha, no dia 15 do corrcnt~. cm su [fragio da alma de seu 
rnesquedvel pae Firmino Pereira de Castro: antecir,a!ldo o seu 
eterno agradecimento. 

MAR IA GONÇALVES GUIMARÃES 

y' 
30.' dia. Convite 

Filh,s, netos, genros, compadres e pa1entes, ainda compun_ 
gidos pelo fallecimcnto da sempre inesrinecivel l\laria G. Guima. 
raes, (D. lllaria do AlgozJ, sensibi li zados agradecem a todos 
que acompanharam.n'a á sua ultima moraria, no Cemiterio de San. 
to Amaro, em Reeifr, C' <·onvi<lam para assü-.tir á mis$n de 30." dia, 
f!uc mandam celebrar JJclo :-;eu dcsc:anxo eterno, na Cathedral, no 
:,ltar do S. S. Sacl'amento, no 11roximo sabbado, 13 do corrente, ás 
7 horas da manhã. D~sdc já, ...1.ttradrr~m ao:-: que compareeerem a 
• sse e.cto ele caridad,·. 

LEILÃO DE CALÇADOS 

COOPERATIVA 
BHCO DOS PROPRIETA• 

RIOS DA PARAHYBA 
Assembléa Geral Extraor. 

dinaria 
2. • Convocação 

Não se havendo realizado, por 
falta de numere,, a reunião mar. 
cada para o dia 4 deste, convida. 
mos os senhores associados pa
ra outra reunião no proximo dia 
12 do corrente mês, pelas 16 ho. 
ras, em nossa séde social, á rua 
Maciel Pinheiro n. 232, desta ca. 
pital , para o fim de serem appr1-
vados os novos Estatutos, em 
cumprimento ao Decreto Federal 
n. 1. 324, de 30 de de,embro de 
1936. 

João Pessôa, 4 de novembro de 
1937 . - .João Celso Peixoto de 
Vasconcellos, presidente . 

Ao commercio e ao publico 

EMPRESTIMO POPULAR 
DA CIDADE DE RECIFE 

REStJJ,TADQ DO 15." SORTEIO RF.AUZADO El\l 
G DE NOVEMBRO JlE 1,137, 

I.° Premio - 104,834 - 1:000SOIJO 

2,º " - 130,263 - 2:000SOOO 

\/~u,l,dc. !lfb. F.Nt;L 
l'rH M!'l r cte F .. c;panhn 

Vt•ndido 1léla f:N E J.J 
cm Recife 

3,º 

4,º 

s.· 

li 

" 
" 

104,061 - 1 :OOOSOl>O 

125,961 - 500$000 

157,313- 500$000 

Vc-ndido pela., ENEL 
no Rio 

Vendjdo pela ENEL 
no Rio 

GARANTA O SEU DINHEIRO, ADQUIRINDO QUANTO ANTES ÚM CER
TIFICADO DO EMPRESTIMO POPULAR DA CIDADE DE RECIFE, 

AGENTE NESTA CAPITAL, 

C. ROSAS & Co. 
RUA GAMA E MELLO, N.0 68 

Pessôa - Parahyba Aviso que nesta data contrate J O ã O 
vender o meu estabelecimento com-

rnercial com a denominação de DRO- f ·tr==<==;;;:,;===============~=======~ 
1 GARIA SÃO JOSE', sito á avenida LUTZ FERRANDO & CIA, LTDA, 
Beaurcp:úre Rohan n 91, nesta ci
dade, li vre e desembaraçado de qua l
quer onus ao sr ROBERTO GON 
ÇAL VES, sendo que o passivo do ci
tado estabelecimento fica sob minha 
intein respons :ibilidade . 

Quem se julgar prejudicado com 
esta tr:insação queira apres~ntar su:1 
reclamação dentro do prazo de 8 
(oito) dias, a contar da data da pri
meira publicação do presente aviso 

CIRURGIA EM GERAL - ARTIGOS omtm.Grcos - AJ'PARE
LROS DE DATHERMIA, APPARELHOS DE RAIOS X DOS ME• 
LHORES I'ABRICAN'TES. EXCLUSIVISTAS DOS MICROSCOPIOS 
LEITZ l!l TODOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT., TODO MATERIAL 

PARA LABORATORIO CHIMICO. 

Jtepre..,nt&ntea exelualvos net.lo EstlWlo: 

CORRtA & CIA, 
c.uL\ POSTAL, 51 -:- END, TEL. - n:x&AN 

Rua Maciel Pinheiro, 269 
João Pessôa , 4 de novembro de I ',========================='° 

1937 - Durval Rabello 
Confirmo: - Roberto Gonçalves 
( As firmas estão devidamente re 

conhecidas) 

,~suL AMERICA" 
EU, abaixo assignado, torno publico 

ter perdido a apoiice n.0 333 .166, 1 
emittida i:>ela Companhia "Sul Ame 
rica " sobre a minha vida, pelo que 
já m~ dirigi a essa Companhia soli
citando segunda via, ficando o origi 

DR. -p A TRICIO LEAL 
Ex.Interno (por concurso) do Hospital de Prompto Soccorro. Ex-assis. 
tente das clinicas medica e proctologica do Hospital do Centenario 

INTESTINOS - RECTO E ANUS - VARIZES - CURA DAS HE. 
MORRHOIDAS SEM OPERAÇÃO. DOENÇAS VENEREAS. 

Consultorlo : - Rua Bnrão do Triumpho. 444 
RP-sldenc!a: - Rua Barão da Pas.sagem (Pensão Brasil) 

João Pes sôa. 
nal nulla para todos os effeitos . ~=========================::!/ 

Jo;isl°:~~.t.!• d:º':::~~~ ~~1~!37. 1,.=F=l=Y=O=R=l=T=l=P=ÍIÍ"e'i'ÜÍH;:;fr=.=~ 
AVISO BUA 

A Directoria do Collegio de N . S ' 
das Neves previhe ás exmas. fa'llilias 

;~~:i.rºat;•~t~mao :~~~ã~el~~ 8 
t~~:1L: t(> 

lhos de suas educandas, devendo a 
mesma se fechar ás 18 horas dt 
dia 15 . 

EDITAL - Sociçdade "União Be 
neficente de Operarios e Trabalhadores 
Catholicos" - Convite - De ordem do 
sr. presidente do poder legislativo des 
ta associação, convido a todos os asso 
ciados quites e no gozo de seus direitas 
sociaes. a comparecerem a Assembléa 
Geral Ordinaria, que terá lugar no 
proximo domingo 14 do corrente, ás 
14 horas, em sua séde social. a rua 
Eugenia Toscano, a fim dt, se proceder 
a eleição dos novos poderes administra 
tivas. 

João Pessôa, 4 de novembro de 1937. 
O l.º Secretario - Joaqruim Pereira 

do N ascim,ento . 

CJ•;i';)°:-N~===-& ~~ 
~. Antonio Rabello, n.•· 11 

(Antlgr. Vlraçiol 

Plane Pat'ahybane - •mame• 

1 ~al~..-do do sorteio dos cou .. 
pons:õrlndes gratuitos realizado 
oelo Club de sorteio~ Favorita 
Parahybana, em SWL s~e , Pr~ 
ça. Antonio Rabello, 12. no dia 
10 de novembro, á s 15 horas. 

l.º Premio 
2.º 
3. o 

4 .º 
5 . o 

1096 
3381 
3910 
8543 
7806 

JUSTIÇA ELEITORAL 
AV!SO 

o Dlreclor da Secretaria do Tribu
nal Regional de JUstiç.a Eleltoro.1 des
te Esiado. a.visa aos interessados que 
o juiz I"alator. por despacho exarado 
no proct"'.:,SO da classe 1.8 , n.o 57, assig
nou dilação probat.o!·ia. de dez clias ao 
denunciante e aos denunciados The
moteo Pereira de Moraes e Maria, Anna 
da Silva, residentes na cidade de So11-
za, a contar desta data. 

Secretaria do Tribunal Regional de 
Ju.stiça Eleitoral. em João Pessôa, .. 
11-11-1937. 

carlos Bcllo Filho - Dircctor. 

Bom emprego de capital 
Vende-se o terreno silo ã avenida. 

Minas Gemes, junto á rua da Pal
meira, com 22.5-0 de frent.e por 48.00 
de fundo, todo murado. 

1 
Alugn-se ou vende-se ::i. Ca.stl. re

centemente plntf,\do., sita á. rua da 
1 Palmeira, 673. QUASI TODO O CORPO 1 

Aristides Fantini, m isa á sua distincta fregue. SOFFRENDO CRUCIAN. 
zia que por estes dias em local e hora opportunamente TES DORES! 

A V I S O IEM VIVAS CHAGAS E 

annunciados realizará um formidavel leilão judicial de .Junto r. esta a minha photographta 1.• Premio 
1953 

R""ultado do 110rtelo dos cou. 
pons.brtndes rr&tultoa re&ll7.&do 
pelo Club de Sorteios F:ivorlta 
Parah1br.na em sua •~e , Pra. 
ça Antonio i Rabello, 12. no dia 
10 de novembro, ás 19 horas. 

i Tratnr nas Trincheiras, 41, João 
Pessõa. 

No caso de alngucl exige-se fiador 
idoneo. 

PONTO PARA QUALQUER 
NEGOCIO calçados para homens senhoras e criancas f!:e~º /'::'o,J;~Y:n;n~·~e1~º"c~a 2 . 0 

" 6439 

Agencia: - Praça Pedro Am;rico, 71 :,e t!t!J~~<!.": i~. 1!• ii. ~~º !:: ·:. . . .. : : ~;!~ Está á vendo o prcdio no mni<lo 
da Silva Silveira 5 , • 6467 Flori.mo Peixoto, 2 5 9, ponto para 

J O ã O J> C S S Ô a De longoo m~zes. vinha soffrendo · · · · · · · · · qualquer ramo que desejar, esquino 
,;=.============- :;':~(~~b!ll~oSy~~it~~ldf;ºª~: J. Pessôa, 10 de novembro de 1937 com a avenid, Conceição, commodos 

TODO ESTE COitTEJO DE SOFFRIMENTOS SE 
RESUME Nli.\f JIIAL UNJCO - DESORDENS 
DO APPARELIIO GASTRO-INTESTINAL -
DESORIENTA O DOENI'E ATORMENTA-O NAS 

~~~~~~~:::i~E º;1~~~~::i!E A°cJf;:!~~ 
RECTA E EFFICAZ SOBRE O ESTOMAGO, FI
GADO E INTESTINOS QUE EXERCEM AS 
PILULAS DO ABBADE MOSS SE TRADUZ NO 

· 
1 DESAPPARECIJIIENTO DESSES SOFRIMENTOS 

A,tenlff para os Estados de l'arabyba e Rio G. do Norlo: 

ALMEIDA & COSTA 
RUA MACIEL PINHEIRO, 366 En(I, Te!. - ALMEIDA 

---JOAO PESSOA---

CUIDADO! VINHO 
Sô 

obrigações que me eram confia.das p1ra familia, parada de bonds, etc 
por ter o corpo quasl todo em vivas ADERBAL PYRAGIBE, Fiscal. Como tombem o r,mo que nellc 

~:: ~.;i°i;r~~ta~":;;:;:;:s e!6r~ ABCENDINO NOBBEOA • j funcciona, coso interesse o parte, b,r 
mar o divino elixir que sómente com CIA.. ND~lonarloa. e jogos· 
!ievi:~s, c~iiil~~~t-Om~;o r:.ror li~=~- 1 \\,,=============1 A tratJr- no mesmo. 
Porta.nto. faço esta declaração de mi- VENDE•SE um Cal' r O 
~''v~~"J:d:U-:~pontanea vontade, por FORMIGUINHAS CASEIRAS "Chevrolet", typo 34, em 

Tert1lllano B&ptlsta. de OIITelra 
<Puncctonarlo Munlclpan - Rosarlo 86 desappr.recem com o 1180 do unleo optimas condições e uma of· 

~n~1':;~ciarl:r~ª ;eM~::'u~f~t :;:i.uc: ~::,~;1n'l:':. a.=;;.:. eº·~ ficina de sapateiro, a tratar 
anna. (Firmas reconhecidas) especte de br.rata, á Rtta da Republica, 70ô. 

YENDE•SE 
Um caminhão FORD 29. 

A tratar na Rua da Repu. 
blica n.0 173 . 

ºBARAFOR~DGA 31" 

l:JlCOllÚ'&.M 1loa bõu Phr.l'IDAClae e 
Drocr.rtas 

DROGARIA LONDRl!8 

RDa lol&rlel Pinheiro. 121 

VENDE•SE na Rua Benja
min Constant, a casa n.° 
404 e o terreno adjacente. 
A tratar na mesma. 

SEM ALCOOL 
"CELESTE" 

- Unlcn f1llrlc11tei: TITO 

J t i•--f, ui~ .... -;-
SIL Yl · -1 e14, 

Pâr-d71t, 
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