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"A delegação de confiança que acaba de me conferir o insigne Chefe do Govêrno Nacional, o presidente Getulio Vargas, recebe n!sta 
hora historica a solenne ractificação da c~ll~c.t ivida/Ja parahybana, e eu permaneço tranquillo no Govêrno do Estado. Jurei, quando subi as 
escadas deste Palacio, que desceria delle quando me fugisse o calor dos vossos applausos, Hoje,mesmo detentor de uma delegação de confia~· 
ça pessoal do meu grande Chefe, teria a dignidade para cumprir aquelle juramento, deixando o Presidente a salvo de qualquer censura, se nao 
sentisse que tenho ao meu lado a solidariedade inaquivoca do povo parahybano. Sou o interventor ftderal do Estado, por um acto de con· 
fiança, que nunca desmenti e jamais trahirei. Renunciaria, porem, a honra do en1:argo se não me dmeis autoridade para continuar vosso 
Governador" . (Do notavel discurso pronunciado, hontem, pelo Interventor Argemiro de Figueirêdo, ao agradecer as extraordinarias mani
festações que lhe fôram tributadas pelo povo parahybano). 

UM GOVÊRNO QUE CONTA COM O SEU POVO 
AS EXTRAORDINARIAS MANIFESTAÇÕES POPULARES DE HON
T-EM PELA INVESTIDURA DO SR. ARGEMIRO DE FIGUEIRÊD0 NO 

POSTO DE INTERVENTOR FEDERAL NO ESTADO 
.\s acc lrnnac;õcs conti. ~n'.1.~{;;~\,!~er~r!"n'.mi;:n: ~~- ~~~ 

',!() non1c do p1·es1·. lacio obedecem.do ao seguinte 1tinerarlo: 
r\UHS Praç~ D. Ulrico, Rua Duque de ,Ca-
dente Gctulio \\irgas e ao x>as Rua Cap. José Pessõa. avenidas 

JoãÕ Machado e Guedes Pt:reira, vol
I n len·en l or .\rgemiro de vendo. em seguida. ao quartel da Pra-

Figueiredo, r.a gloriosa ç•~~~~:';:-1
~'\unerario percorrido 

noite de hontcm, expres. i:ela brava policia parahybana. a 
saram bem alto aquella fp~~::;.:a,sa popular proromp1a em 

confiança e aqucl:c apoio IA POSSE DO sR. ARGEMIRO DE 

á obra de r('lJO\"aÇaO e cn- , FIGUEIRli:DO NA INTERVENT.ORIA 

grnndccimento do Brnsil. FEDERAL 
--- Chegado o exmo. sr. Argefi'nro _de 

A' lr; horas o internntor Argemi- !igueirêdo ao Palacio da Redempçao, 

1

1. ct! F~guelrcdo e ·s. excia. rcyma .. d. l Ja o agua~davam no salão. de _h.onra, al_ 
r-Xoy<.cs co.:lh::i em carro off1clal do tas autoridades civis e mili~~res da 
E;tado cternm · cntr:.:i.r'a na avrmda Uniáo, do Estado e do i:numc1plo, m
Gen ril oscrio. ac:mranhacto .$e er.1 n~eros amigos, correhg1onar1os e ad-

i 
outros automove-i,;; dos_ seus secreta- m1radores de s. exc1a. 
r:c,.. ~ Eluxlli..'\re.<; imrt1<>d1a·os, a fim cte S. €.XCia .. que se fazia acompanhar 
\ . .:?.S!:ar revi.sr.e. ao ctcr.:acsmen·o de 800 de d. Moyses, .ao ~egar no salão dd~ 
l:.on-ens da Polit:ia MHitiu. honra de Palac10 foi recebido com e 

1 N~s c:tlçadas daquclla arterta publL morada salv~ de palmas pelas pessoas 
1 f"". cum~rim.r>..-te compacta mutttdã.o presentes alh. 
que arreciavn n.quellri sol~nnidadr. TERMO DE POSSE DO EXMO. SR. 

1 PRESTOU CONTINENCIA AO DR ARGEMIRO DE F!GUEIR1IDO. 
• J::XMO SR. INTERVENTOR AR'3:E· NO. CARGO DE INTERVENTOR FE. 
PIRO DE FIGUEIRWO. UM DES- DERAL NO ESTADO DA PARAHYBA 

T!aCA.",!ENTggt:-:?kb'61A MILITAR Em seguida o dr. Raul de Góes. S,•. 

Scb O commancio c,o coronc:1 Delmi- ~~~riâo Câ/· A~g~~-lr~e~c ° Ft~~i~~ 
n, Per:.:-.rR de Andrade, Limou hon- no posto de Interventor Federal na 
l.tin á tardlJ. um destac:1ml'nto do. Po- Parahyb9: 
!,eia Militar do E~tr.do. campo::; u de .. A:s vinte e ~te dias cio més ae 
l:m oata!:.á..'J à.: mí.'.l.:1t.n1u. Hn:'..l com- i:onmbro de 1937 às 15 horas. no 
çs:1!:il d..:. !'IIetr~lh.a.dr.r, . ., Pt"•.:o.das. um ui.lãa nob:e do Palacio da Redemp_ 
E:.c-qua :r:10 Q.::- çav:11lc1.:h e .J COI?::>_de ção. compareceu o cxmo. sr. dr AI
Bo.mbt~ro~ a fun de pr,· :rtr cont!lL_n. g~mir~ de Figueirêdo, nomeado para o 
C!r, ao txillo sr_ lm.r.rventur Arg_.:Miro c-rgo de Intervé:ntor Fçderal C!o Es
c:.:c Fi;;L:-:;oirédo r.gc,s1Janjc.rc P11 ' s,~a u··do da Parahyba, por acto do dia 
l e:rn:-,ncncb :.\ fr nk eles C.t.•.stin- s ao :4. do corren•e, cto exmo. sr - pres1dt:n
fJ:\·o i:nr~h~·bano 1_c (la Republica tr~n_smittido em te_ 

Tom3.ram pa: e: Il'.l fo:·m:.turn °5 se. kgramma do sr_· muustro da Justic_.-a.., 
&u'.ntcs c:'fíki;ic<i: nJ E~ aoo ).11:;,Lr d'J e. em presença de seus secretarios. au
c'~s, ac..::-nento: maior Guill~ :.>r:nc Pal-; torià:J.di'S civis e militares. fez a ::.u
c:...n . s1;,b-ccmmancl~r.tc , cap., Ja.:c.e lf'nne declaração de que passa a cx
Gad~lha de MrllJ. c:ntac:or, cap;.tao c..rcer O Govémo do Estado. no CM.
Jr.c~;b Guilh·rm!' Fraatz, aJudantc_ 9-i:- n,cter de Interventor Federal. em n.:-

1 

cràens do oommanclr ger \l ca:,nao Jas funcções se considera inves<:ido 
l:.'. nce Vl!lar mcd1.:;o; 1.º tenente desde Este momento. E. para constar, 
crnudio Lt>m;,.'I dcn~h,rn <: 1 ° ~nen'e cu P..au: âe Gôes secretario de ~
Manud Cs:!'i: !ano R3malho r1.1udan- cxCia lavrei de Ordem deste o pre-
te; No F.c,t~do_ Maior do Bo.Lal~ão sentf,, termo, que vae o.ssignado pelo 
rr.~jo,: Elias _F .. rnaudf<;_ cmt. ~ 1 · }e- exmo. sr. Interventor Federal, auto
r.:n· ... Scv_trmo Dias Novo. RJUdan,e · 1 rldades pret:entes e demal.s 1xssôa'> 
!'~o nr:!ne1ra ~m:~3.:~

1
1.1a do ~1e:.m_o g!'adas. Pala.cio da Redcmpçã.o rm 27 

bct:i.lhao: cap1ta:i AdJlCr.iar Nazi,11,en, · cc noverribro de 1937, 48.º da Procla
r(mma~.9:;nte e co~rn, c?mman~.:mtes mação da Republica. Raul de Goes, 
C:('_ vlo,oes os 2ôs. lEnt:n,es Josc_ Cor- ~ecreta1io· Argemlro de Figuei .. êd.o 
re;a de Mcllo Ped!o GonZ'lf,{,e Lime. E !nterven!:o'r Federal". • ' 
r.,-a;,ic Lo).)E.s L.:,rdao; na 2." c'J~pa 
r.hla: 1." tenente Jcã.o Rtqur Pnmv 
r~mma.ndan1-e e como commar~dante 
C.e pclotõ~s. os 2os. l n~ntf~ Jcao Ga 
rfêlha ,· e M('Eo e Se\'eriu:;-. Jgna~lc de 
Barr'J6 e 1 " sargEnto Jo· e Bcll:l D1-
n'z: n'.:f 3 · ,..ompan\1la; 1." tenentr 
Sever:no Be:·nardo I'rcírc comman
rta nte e como commondirntes de i)CIO
tõc;;;, os ::!<'s. tcnr.n'es João Elpldlo d'.~ 
Cunha e Antonio rerrelre. Vaz f> 
1, sar_gento Francisco Ll:nndro. Por. 
ta-bandeira. 2. 0 t,..11<nte S<::!basttão Ca-
11:<to ,;e Araujo. cowmanà'JU a com-
1;a11l11~ dr M, trnlha.rJ:i-as Pc<>ndas. o 
2.º tenente João Gadêlha de Ollve1ra; 

1) O Interventor Argtmiro de Flgue,ir~do, quando pron uncia.va o !'leU notavd d.iS<'urso ao povo p~rahyhano. da o Erquadrão de Covalla.ria. o 1. 0 te_ 
sae.ada do Palacio da Re-d-·mpção 2) VL.ta parcial da m a·sa popul:lr ouvindo a oraçã.o õn Chet'~ do Esta.dt0 nen·c Jnsé Castor do Rego t- Q Corp'.l 

<r "Bowb~~ros. 0 2 ° dito José Snlviano 
.\s grnndiosas manifcs. A Parahyba. numa cm. 1 festaçôcs de jubilo pOJlll• das Merccs. 

l'.1çiics de . regosijo collec. / polganle unanimidade, de- , lar pela permancnria e s EXCIA 1:/~tA:EVISTA A's 

llni rcal_1zadas honlcn!, j monslrou, mais uma yez, continuaç:io cio eminente Aºs 1430 mais ou menos, 0 deataca
n_esla cap_1tal, pclo ausp1. ao ar Jh-re da piazza, a sua parahybano na chefia do !"ento se or!la.·a na rua General oso-

( 1 · 1 rio tendo o ex.mo. sr Interventor c~oso mo IYO ( a conl1m_w. affecliYa .. solidariedade, .ª goYerno de nossa terra ~ô- Argemiro de Figucirêdo. 11., 15 hora.;. 
Ç,\O do goYcrno .\ru:em1ro I sua conf ianle S\'l11J)allna ram, sobretudo, uma aff u·. acompantrado ele outras autoridades, 

•' po.s..~adO revUita na tropa. sendo o car-
de Figueiredo no alto pós. ao bem·mcrilo homem de maç:io de apoio e confian. rodes. exc1a escottacto por c1ementos 
( j J t l' J 1 ! de Cavallarta até o Palacto da Re_ 
o e. e, n etTenlor. •cc era ll~stado cuj~ W?''êr!10 tem ç~ dos parahyh'.mos no r~- nempcão 

no Estado, assumiram as sido uma ng1lta diuturna g1mc que ampliou e clan. 0 DESFILE EM coNTINENcrA Ao 

proporções rlc tlma apo• pelo bem do l'oYo. ficou o~ rnmos da . 'ado. CHEFE DO GOVERNO 

lhcósc plebiscit1ria, Essas n·hcmcntcs m~ni. nalid;ldc, Logo após a ml.s\11, o c!estacamen-

Seguem-s-e. na ordem respectiva. M 
c.ssignaturas das pessoas presentes f\º 
acto: d. Moysé.s Coêlho. Salviano Le1-
tr' Rolim, Severino Cordeiro de Sousa.. 
Oswaldo Trigueiro d€- Albuquerqu" 
Mello João Monteiro da Franca, SC
\·erinO Pes.sôa Gmmar:ies capitão Ha_ 
phael Tobias de Magalhât:s, rcpresen-; 
ante do tenentc-corond A Thome 

t~odr~gues. Paulo Hypacio da Silva, Sl
u·nando cte Oliveira. capítáo de cor. 
\ êta Lemos Cunh:t, J Dias Junior, 
mons. Anisio Bezerra Dantas, !i.fatheus 
tie Oliveira. Salustino Ruffo Vinagre, 
c~car de OHveira Castro, J. Meira de 
Mene1.es _ Raymundo Vianna João Es
pinola Flflvio Ribeiro, Acte\t,erto Ri
beiro. 'orri,; Barbosa Francisco Sera
phico da Nobrega FÚho, conego Nico
demlLS Neves Oscar Soares, Alclndo 
Leit.c. Praxede5 Pltang~. José Oa.udc.n
clo, Francisco Coutinho de Lima e 
Moura. conego Florentlno Barbosa, 
1,ela As..50ri...'lçáo Commc:rcial: Flavl-:> 
Ribeiro presidentt>: Ublrajara Min
dello Esté,·ào Gerson 1. • secretario 
Coraiio Soares de Oliveira, 2.o secrt>· 
tario; Anlsio da. Cunha Rêgo; pela. 
Commic.!ào de S<>rvlç-0s Complementa_ 
rc.s da Imp(·rtoria de Obras 
Contra Séccas· Fernando Theophllo; 
Miguel Bastos Lisbóa. presidente da. 
União Geral de Trabalhadores Synàt
callzados da Parabyba e da Associação 
dos Empregadc.s no Commncio; Jo.c.é 
Mari4 Nogueira. W. Gueàes Perelr:t. 
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A CONCENTRACAO POPlJL"-R N\ 
PRAÇA VIDAL DE NEGREIROS 

er~ ··1nr:~%eir:smv~f~~1t~ª p;11::\l!!! 
centm.cs da dd.·.cte, dcstin~ndo_se to
dos á praça Vidal d-e Neg!'eiros para 
a ccncentração populai- qu-e precc
ueu s. grande µas:s3s ta ch·ic:n. 

A GNUO - Domingn, 28 de novembro de 19~7 

O DELIP.IO POPULAR DEANTE DO 
PALACIO DA REDEMPÇAO 

Quanct_, · a formicin.vel multidâ0 se 
ap~·oximou e se juntou á outra Qt!€ 
i~::.rmanl'r.ia 11':.. praç:J João Pes:::;ôa. o 
delírio popular chegou a') auec. cora 
accbms.i;ões dem::radas e ins1.:,M;.-1u'.;; 
eo ch~fe do :;cvãrno Nacior:al e ·w 2r 
Int· rventor dJ. P:'.lrahyba. 

Poud-:-..se cnt:i1 a;·ali.'.:r arp.1eila 
:1ias,:,a hunlanJ. effi mais de 20. OCV 
ce'i~·c:·l-; 
· O locutor da Radio Tab~jara, cuj"..' 

úuando o eh~ ... º agtndc como t~nde.s 
feito até hcJ p:il vontade propr1n., 
3.broqurla".!o na ::en~im"nto do dever. 
,·r be tirar partl<l'l da1, f'::t,taçôes di.t 
ficfls. ncs mom,,,.ntvs ôe confu.sfiG " 
sub:·c"!.lto 

E<es momcnt.:,_,;; n.áo vos prroccup~. 
rão nr-m ao vo· 'º gov ... ·1 no para e de~ 
dcOre. n<;nt:) ;J'.1 ,·o.sa actlvidadc 110 
dr~b!.'aw.r o caminho para 3. bó:l. 
.na1cha do nc.g·:cios ào Estado. por. 
que ho como ama.'1~:l. encontr.1. 
reis na !idelídade d-, povo 1nrahyba. 
no o mais seguro pcnto de :.ip:...io para 
a con°&5raçã.e, do \~-o nome: c:>mn 
p·li:i~. ccn.J .:..am;.111srrauor cem 

i;,.tl'iGta". 

FALA O SR. •MIGUEL BASTOS 

Em nome dor. cbsscs trabalhadoras. 
o H. Miguel Bastos. ex-deputado á. 
Af.Scrnbléa E;0 1,,adual, pronunciou a 
oração ri tc'6U•r: 

" 
HIii DE DIIHR A tsti ESTADO, COM $RAIDE NUMERO DE CH(QUES DE DIVERSOS VALORES ATE' DE 

1 - Ot fdricàles da 
1 :000$000 

"\ YlttO" avisam também 
em latas ele 

que estenderam 
3 lúlos, 

a dietrilauição de cheques i manteiga "0TA", 



forte s::e " f;'-la ec/').ncr"'!l"l é i~\6tnv~l 
dcsor'g_·rnza( ·1 

A ?'h 'ãhyb c\C· lV "·? ~ po,t,.-~ut:11. 
ra. Q lgod~o !a 1-:. o ff ... di.v> 

~ {~!t~ê~ .. ~~1
~.

0 
t~

1
d~r~oz •. ~ -~a;:i~~1~~ 

do s~·b cu1ôndo~ e p:oces., s techr: 
coo. -

r-Tais tarde ter: is de s."ntir o r~
~ultado des•:H's esforç~ . 

tm dia - D..:us o p~ ~~i;.i s•m 
t 1rdança - a nessa nqucz.1. n _ mg! \ 

•- propér.côe<; itnp ~ _ t ,, t! }lo 

E' millt .. ?'~- ~· OS 1\ ~U:t 

-J>OS9e na Int,erven-toria Federal. ,. ndo-;e: á. direita de s. exc.-ia , o zreE:bif:l)C d. l\loyt11Çfi 2) O inter-w'rnor .\r~e
miro ele Figneirêdo ladeJ.do. pt1o- fCU:S auxiliar~s de conffa,nç'l. ve,rado-~e ~ n:cia. Entre os dr.;,. 8;,hf.nno Leite 

Rolim -e <Jordefro d=. So~. re,5p:.ctivamente secretaries ao Inteiio:- e Segura.n{"a e da Agrict1!tura 

"Exmo. sr. Intervent.or Federal AI- lsun. gr t~c'á/.>_ e a ma .. -s fra~1e-a e d[-CL ,i3:ndo...se :1.11do1n ás_ l~ct,.:, 
l;Clltiro de Figm:trêd.o. elida .s~:1.~ianeda.de, n('c-'a npoth:'"o.~ m3.Lc;; cruenta.,, ~ ,n -, dc .. .Jol1srno 

C;~UC~ 3~tt<>f~s!n~und~~fc~rqe: ~~eq~~h~1;~~~:da~eii~OC1~:-~~~l~·..1~ ;;?r!~mma,.i01'8S naClO' !i GU &;tr 11. 

Tecebi para mim altamente honrosn.

1 

tlica. 'F :ial:nent·, por tod~ e:; _e mo_ A P~r~hyba nu~ct:1. soube mEnt1r. 
se. não fo.sse .a razio e... ~er desh t:\·os sr. Ir.tttv n·:or é que ~i P..omen'i E' forte e slacer? quando aµplauC: 
grandiosa manif~tação civica. se nãa d1 trahalh.J - aquefPes a qunn v. E' bT- \-li. 'f' g::Tfqeim quand~ repu,.:1 1 

-

fo...c.sem os excepcicna:cs merec1mcntc-:; exc~.'.'I. t:::m nroporc!cnado css? bem Ahi e!'.tá ::rs .. p'"rque me arrebata 
c:ue ornam a pZT:=-onalid1de de v. excia. et ar. qu~ t:::i:n;,.o ~ig!lifica e Fnnob:-f'c~ e ccmm::.ve a manifc· t:J.J;?'.o que ir:· 

iu: a::~ ~1:o1;:1_d~q~itª;{to Q:~r ~~~ ~~. ~~:'.~.-41/~~~~~1~s;fg~~7~~lii 1 ~5;;isqu:\:~l~K;~;~i;; ~;~··~~:tv~~-
«>ntraria interpretando o .c;entir de I hrmEi.1'.'grtv. rifsegurrmdo a cont~nua-1vcrs~- ws puin:c. e -b.·t .. ~ -n 
u~a dac; forç.as propulsor_ns dn (,-:-ono- cf:,; cte sua sclid<:r:ed~d~ e os .<::"~15 .me- s:a prova cte apoio unanime 1;1_') rrn°''º 
:~ªtf:~:~~~ao~-~~ ~~in~l~a~ ~la::~:= }~iri~~ ªi{~1\~~i~ ~- c~~~:;~·t,(l~11~1~/~~ l~~re q~~~jc~S ';;:o-~c ~,..~rez~e~~Lit: 
do. ra1m·~~- ct.~ p:o~e-g-llir no E<:t1do corr. 'c1r o·t • .h·nt.::i qn e: crr1 ... 

V. -excia .. que vem de ser_distin- n me~ma prrnccupaçio ~la ~rn1:i,,·ez3 1rettr o ins1;:"~ cil ... 1 Givern1 l\1 
gu-!<io, pelo emin:-nte sr. G.='ullo Var- d-i Pa!'!,tlyba e pa:1 ma10r f:'l 1C!d9.dc 1cioff 1 e p .. t- irt n-. 01.:~ ·1 n Varb. ~ 
gas. Presiden'e da Rcpubl::'a. rom o dos çr:.tahybancs". n:c~b1/ r.2:.:1a horo. histu-?'1c1. a soL·,_ 
elevado posto de confiança de Inttr_ ,,f' ractifü.:aç . .io d:i co1lecl..i·, 1c\ade V••· 
ventor ~edcrnl em no:,;o E.s~a 1(1, h:a. O E?,üQU"i'NTr.: DISC['"F.80 DO 1shf'ta.,;a, e cu p !''110.;·,~ço lrtmn 1m~ 
-d,.. cont.i.nuar govcr!"'ando-o c·oin ;1 INTE;,R.·~~El''TO..'R. ARG'ti'":11'.IRO DE u Qc,v ... rn: do o. 
apolo de todos aqt~elles que acima d1~ l'~rc~UEillf;DO Jui. :i quAndu , ,C'.Rà:.S (:c-;cc 

r:, H.:ll'l8,.. • ,._._ 

rra.:., t:11im u :iatiY'l pl'lr i •• 
Lr vão d? :1c.v ... T P :ssó~ t; n .. -. _ 
~.? r-~pv to d .. 1..·1d .r e-i· 

Campina G.:· 1 1 .d a b;?l!a r .... • '- • 
~band:"';-:~da no d ,ISO d'i B'rho."t., . 
~c .. rg·uc·-·:: do ~.by~~o a morte e r> 
:i.Dr~ta par f 1cc..cp0::· r_c.;e a cruz 0.1. 
t..." }), .... ~ ,O r,)J. ·a 

'\.. · b •3. tl1· rt-:~ • 
~.:.rla:· .. ~ ::.-:.. _ q e .. i 

hc·Je s.·m ~ i11n· t, l 

g:1 (' 
,1 

<11.. crç!l!'em un qu , u .. 
...i, milP"'rc àí' con~oo;: ·e'ln ... ,n ~ 

. ~-"l!Yid!:! ~ ~s crrr!slructOías de q11a, .1t" 
•• ~11 .)?i:ll1 !11 ~ 

E' -...,!n <: .,,~ 
h .1.1- o e ; ç 
\t:J àl' um iJ0\'- 1 

"· s b~, 
J..l,J.a )'~c.lFrlp-

D:;,oil-o Cn,po·;: c~:cl inre·, l 
e n~tr1•idv o s" e•n i:0:1 T!"c,.,ão to 
(.j,r n.: .. 1 )' (' n, e .. [,., ·ll; • ... -

rxs;v n iw \ " d:1 -:dn t-
....; acé!t c;o fe1·.,;;,o uem 

l 

,.H,C!'C .c':.1?.r!~e . no c.ur r.,,,_ 
"'1rt1 

Arrio C1"~1..J!':ia_<: ;.::i E. rl, <l"' 
A;.rcno1~, .. a, e já C.:l:! anno entre~.'! 
,w pais a p 11re1r;... t'Umc1 a-:: L l: - • 

1 

e,_.'.; CS}:::):::iali~actc., 
Arud0c; pu Jy,,. 

P:ull_ lYS;)l'" 

1 f :~._.5 
Edjcif~-::~. -~ _•r..,iv 

f _ ntao:: nu 
'c:.e saúd~ ~ 

1 

IJ'l_d:-s, .. ~ 
stituto d t< 

os de o· r 
Policia ~~ _, t 
u(io srs. const, 1:c , r· "'X ·m r 1 

Yi. nt~ notr.vcl o:.1.e nbros m: ·ito~ c.\:'l 
1ct.ual Adm1nC traç5o Curante o tn 
~i-:-<" 1'·r .... 

AolJrac1, 
ela. ::1, nt" • 

Nenhui,1,l 

o t ·m .i-

~p:;>.1 ::cr 

intere,ss_es ~rsone.11!"simc.,;;. an11m ~ __ _ li?daôl()' q'.lC' c'c õ quo.nrlc 
prospendade. a paz e o bem ,~t~.r rle A,~1ai.:. r~n io :-.},U-11> cxt~·~!01·d~n .. m~ J.:~is .e :-, e.ator àc.r..; Vb:;"'>G a;)_ , 
um ~vo: . ria~ 1r~11t 1;: · O.e a:;- ..v a S'll plaus _ Ho1c 11 ... -"1w.; ctet,;, .. t· .. de 1 

A Justiça: hm.eshdade. e ') t~abaJh..-.. Go·. n J o ·nr,:,1-ventrr Arg1 1n. ·o _ tlma delegs.ção àe e nf1anç:i. p soal 
~ue teem .s.do o apanagio Uo ~ovêrno Fi~Ld.iJo. cn .; t:1c, ,-. -r:c·.'.l- lc!o 1neu ~rand" Chde l...:tia a C.:lg;·i
de v. exc1a., en_i n~;_sa terra . .:ao mo- ,n.&'JC' _', V'--8.S'a -,..r..a~sa p:1p:.1la1 pt(:_ ct.!dc ·,rra ct_;ro.p:-ir g,q 1.llc jc:ame:1-
tivcs que b.:m Justif1cs.m esta schda- n, 1 ,.,u o 1 xt crntc ct:~:ur· J Q;Jt.: p,11- to ,..en;;.a.nci::i o P1~ .. e, 2. :ca!, o de 
,r!.edade das classes t-rab:lll,aào .. ac; e <'.., ,. hl-u.-aru, , b:iixo: ,1ua1QU.!l' ccru ura. _" .. nt· ., .. qur: 
povo parah~·bano em _gí:ral ne.s.:'a horn ··p ·HVEA.N'CS: tt-nho . 0 n,. ~1 lado ·1td!\r1"d'l.cic 
d<' renovaça~ do reganen. t-'O~ClU? f'"- o a,11.... 11(.. t'or.1 q•.1 :C"' i--r~ 1~· ...i.i1.:r1~mlj !l. do -vo .~ .ó-, •• 1J. o 
t&.mcs pa.s~ando... to~::,~ .ºc.nv1ctc_'> ~ _ u ,J ci \l":_ : e . au 1'1Sa _ e. •'L.i'" !l Sou O :n~er , h .. r ;.f'd ;N.l e) E -
que com a eontmnaçao d€ v. CX"Ja. 1. --e fc~ ~·- -0 ·- _j, pilà :m nl'..'l e: nt. tado p-J~ um c,'to ae c.1,ü ·• :.1, q 
fre~~ do; destmcs adm1~.strat.nros '° 1 2-0 _1 ~ l tO\ 111.r do E:.t'.'tdo Nl- i:unêa ctesmPnt1 ~ Jr\- ."i.s 1,r.1lll 1 
poht1coS da nc~ p2queruna e !':( ro~~ Ivc-::· .nu e,; t.:: :_;i. ~r.,.o .i. t.,u, H~1-,u:.iC'·~n.., t"·'- M a ' nr::i do rn-
~ Parah:rba. c:ncr::-~l~..s.0 ftn . rf'a.! ~ GoJt:..'IJ., e rn. tu" J-- 1g ,,·•i p-ude ,te )?, catg M' 'lll:o nu: tNn.cl'J :1:..: 
cade a maior e m:u~ Just:i àSPl1'd':: .. ,:, :e .:c'·..tdí' 1) _bm : e -e·~,· r. pn.r3 co11nmnr o 0:>VPr,;~•-
de ten-a de_ Vid-il e.e :tlcgrc:lros. Fr_ Le na ,E'l o 4 J(; catarH o:, illl us :;e,,·l· - <lor 
regrlno e Joao P~s~õa. T~nho rl' ~ra pRr:i 

nh~ '.J'..".la· .. ,:·, ·'o m' 
(~··nnento P 1'(11.lC 
,·!1;..:--+s:ç a-0.ui CU\I 
\!..'"0 !"C • JJh'· t: 

parahybano uma vane1 e ,UH 
d~ produ~tos en"h :á. n a l ... 
interne> e ch~g rá a cutros em~ ·o.-:. 
de cons.umo: a l::ivcura r-a:-ionali~d:t 
e opulenra a.; no<:<:1.., vüL de ~orn_ 
!nur.~rnç-f.o_· p.;l;\ int n'.ich"tde c'e lr.'.' 
, trn-.:ntJ e 02 vida oi' er:·Cl'T"o -1 to 
dos O (' J)ctt .. Cl'lJ C.:O progre·.· · ,- . 
prO'Sp-.:,~dade; · c1s nosc.os e. ir.p· 1::-•
v-:-.ado.s de re'tanhoc ~lecc.:1:::m. ·--s a ... 
tet:Larão o n~ ,::. 11os.<::1, Cr'p.n ?;.; : 1,;, 
p~cuaria; e a 'parahyb1._ srs ile pP. 
<tutu na. e bóa. t:omo a denominou s. 
;.igur~. inc,:.:tt.t:mdivEl ctc> Epü,ac·o r-c, 
r6a se transmndará em i;-;·_ 1u 1 • P. 

ortc· pel~ 01 ... "<'m. pela µ.?rfei-:5 d:J 
.!)!'f',_ 

QUEIMADOS VARI:s FOGO, DE 
ARTIFIC!OS NA PRAÇA JOAO 

PESSôA 
No ür•~l das f;ra'ldes sole::nidaj s 

civic:::..s de hontem a_;proxima1am:,n_ 
te ás 22 h:rn.s. fc!"3.m queim?"..'!os va
i·ics Lgos de artifizío:; na Ptac-1. João 
Pe~ôa. attra!'lin1'.l :>. at~cnç§.o :ia CO,TL 
'03.cta n1assa popula!' que al!i se en_ 
centrava. 

P.:::1" ultimo. tol qu?imado u:n painel 
'igt1.:ficativ: no qual .cc:e via. ao c2r.tro, 
'..lm retrato em pont9 grand~ do Jn . 
terventor A. ~miro d? Fi'{l'':'irérl~. 
crm os seruintes di'lere.c;: "Sa~•·e Ar
~emi:-o d~ Figu_... 'i Irr--:erventcr Fe_ 
de:·al na Par.inyb~ ''. 

'< IRRADIAÇÃO D:J5 DIS:::UR30S 
PI::LA P R. 1-4 

!, R2dio 'r"baja"·?. com o seu !nL 
1'" ... hrme i.-.~t,::t,~"1"' n ~'?-" aCh 1o P1_ 
.., ·•ir d8 R - 1~:~1n ã... in·" ~ ou t dos cs 

:11r~"<: c..;111 ::i.b'"cluta f'lri'en 'il. ,ob 
k 'l'-'lc:"1 t'"'."h d"'.\ d.., s~. rr_ncisco 

3 iles Ca v~lt. nri. ~u ciire::t~ · t 0 ndo 
:,1 c1~ e irno lo u:ôr o sr Wãldemar 

... ~~ç:::::lv"'S. 

<\ SOLIDAR'i"EDAD,.,.. DA 80CJl<'DA_ 
')E M:ECHA'IICA A'S HOMEN.\GENS 

•,"!te-hc·1tem. á noitf:, esteve na n'_ 
1 "1C' ã -- ~est~. folh'l u ·a colntnlt5á:> da 
~ Jc eõ&fle 'i\1:><'han'"a ccm.p.--~ta tios 

Domi. gos Scr:iTC:ntir:,. Rufino 
iconclúc na 8. P1 1 



A UNIÃO - Domingo, 28 de novembro de 1937 

Secretaria do Interior 
Segurança Publica 

e A~~~fiª Pe~;o ~:d«gt·ve1~:. sargento 

CADEIA PUBLICA DA PARAHYBA 

EXPEDIENTE DO DIA 27: 

Dia á Secl'etarta do C. G. cabo 
José Bonifacio Guedes. 

Dia ao telephone s'1Idado telepho
nista Severino F'erre1ra de Sousa. 

Bcletim numero 258. 

ENFRENTAR-SE-ÃO HOJE OS "TEAMS" DO "SPORT" 
E DO "UNIÃO" 

Os apreciadores do "association" a poucas horas com o ardôr creado 
terão, hoje_ uma partid~ que constt_ lpelo desejo que cada um mantém de 
tuirá sem duvida, uma das bôa~ se tornu vice-campeão. 
tarde·s pebolisticas do campo das Muitos dos "players" combatentes 
Trincheiras. de hoje possuem renome em nosso.o:; 

CtJRSO DE FERIAS 
Prof. João Vinagre avlsa aos in_ 

teressados que durante as ferias 
escolares mantém um curso parti
ctl1ar, preparando alumnos para o 
exame de admissão aos Estabele
cimentos de Ensino Secundaria, o 
qual funcciona diariamente, no 
grupo Escolar "Thomás Mindêllo ", 
de 8 ás 11 horas. 

Pagamento adiantado. Residen_ 
eia: - 13 de Maio, ~· 

Officio n.º 1120 - Ao dr. Secreta
rio do Interior e Segurança Publica. 
communicando haver nesta data~ 
reassumindo as funcções de guarda 
deste estabelecimento penitenciaria, o 
cidadão Leonel José da Costa o qual 
&e ach ava em gozo de férias· regula... 
mentares. desde o dia 6 do corrente 
mês 

\AS.) Delmlro Pereira de Andra- QUATRO CLUBES EM SEGUNDO 
de. coronel commanc!ante geral. LUGAR 

gramados: Dias, Alceu. Bae, Nilo, 
Antonino e Biu são os maiores de_ 
fensores da equipe rubra . 

Officio n.0 1121 - Ao dr. Secreta_ 
rio da Fazenda do Estado no mesmo 
sentido. · 

Movimento geral de hontem: 

Existiam 252 reclusos não }louve 
recolhimentos nem sahid'as de presos, 

~~ªJi1 n:~is!~~~~oa°3os r;;:m~a ~:~ 1 
àeia. per serem aliment:tdos ã.s suas 
custas. 

Foram hoje distribuidas 376 ra-
ções: 13 · aos detentos que se encon
tram em diéta na enfermaria. 237 aos 
demaii:; presos. 17 aos empregã.ctos, .in_ 
clusive aos dois guardas cívicos ad
didos nesta repartição, Manuel Bar
bosa de Lucena e José Jovino Pon
tes; 100 aos presos communistas, in_ 
clusive 20 aos soldados que fazem vL 
gilancia dos mesmos na Fazenda "São 
Raphael" e 9 aos mdigentas. inclusi
ve 3 aos de que tr:a t a o officio sob 
numero 371 do sr inspector geral 
de Policia. de hontem datado . 

Galdino de Almeida Montenegro, 4.0 

escripturario. 
Visto: Durwal de Albuquerque, di_ 

rector interino. 

Confere com o criglnal - Gui
lherme Falcoue, major sub_com.man_ 
dante interino. 

INSPECTORIA GERAL DO TRAFt:_ 
GO PUBLICO E DA GIJARDA 

CIVIL 

Em João Pessôa 27 àe novembro 
de 1937. · 

Serviço para o dia 28 (domingo). 

Uniforme 2. 0 <kaki) . 

Permanente á S IT. guarda n. 14. 
Permanente á S!P.; guarda n . 1. 
Rondantes. fiscal Geraldo, gm:.rdd.S 

ns.9e46. 
Plantões guardas ns. 42. 150. 109 e 

80. . 

Serviça pa'ra o dia 29 (segunda
feira). 

Uniforme 2. 0 < kaki). 

Permanente á S IT. guarda n. 6. 
Permanente á S IP. · guarda n. 2. 
Rondantes, fiscal Lauro guardas 

ns.5e4. · 
Plantões guardas ns. 42. 150. 109 e 

80. . 

Boletim numero 261. 

Para conhecimento da corporação 
e devida execução, publico o seguin-

COMMAN!>O DA POLICIA MILITAR te: 
DO ESTADO DA PARAHYBA DO 
NORTE 

(Reserva do Exercito) 

1 Quartel em João Pessõa 27 de no-
\embro de 1937. · 

Serviço para o dia 28 ( domingo) . 

I - Entrega de importancia. - O 
sr. enc. da S /T /P. em data de hoje 
entregou á PagadÔri:l. desta reparti: 
çã.o. a importa.neta de um conto no_ 
vecentos e cincoenta e cinco mil réi,;; 
< 1 :955$000). correspondente á renda 
daquella Secção do dia 13 a 26 do 
corrente. conforme discriminação in_ 
fra: 

F e~1:::~!ªlv~~. dia. 2 o tertente Antonio PARA O THESOURO DO 

Ronda á Guarnição. 1. 0 sargento De registro de veh1culo.s 
ESTADO 

65$000 
210$000 

60SOOO 
535$00C 
240$000 
455$000 
15$000 

Jo~ Belb Diniz. De multas pa.gas 
Adjuncto ao official .. de dia.. 3. 0 De visto em carteiras 

sargento Severino Ferreira de Sousa. , De inscripção de exame 
Dia á Estação de Radio, 1. 0 sar_ De titulo de habilitação 

genta Luiz Gonzaga de Lima. De outros emolument05 
Gu·nda do Quartel, 3 . 0 sargento De medalhas indicativas 

Guilhermina Pereira do Amaral. De placas para vehicuLos 115$000 
Guarda da Cadeia 2. 0 sargento 

José S everino da Si1Va. 
Dia á Secretaria do e. G. cabo 

Heraldo Cavalcanti de Paiva . · 
Dia ao telephone. soldado telepho

nista Clarencio Bezerra. 

S :-rvfOo para. 
fríra 1. 

o dia 29 (segunda-

Official de dia 1. 0 tenente José 
Castor do RCgo . • 

Ronda á Guarnição. 1. 0 sargento 
Adherbal CJs t.:,r do Rêgo. 

Adjuncto ao official de dia, 3. 0 

sargc-nto Manuel Vàz de Carvalho. 
Dia· á Estação de Radio 3. 0 sar 

f,ento Ayrton Nunes da SilVa. -
Gu ,rda do Quartel. 3. 0 sargento 

João Gonçalves de Mello. 

PR EFEI TURA 
DE JOÃO 

PARA O CONSELHO 
De llcenças provisorios 
De sello de chwnbo 

1 :695$000 

ECONOMICO 
50$000 
42$000 

150$000 De carteiras de motorista 
De promptuario 2$000 

36$000 De registro de petição 

2805000 
II - Petição despachada - De 

Antonio Honclio Sobrinho, tendo ad
quirido por compra o caminhão pla_ 
ca n. 3.514 Pb., requer a transferen_ 
eia de registro do citado vehiculo 
do nome de seu ex-dono para o seu: 
- Cerno requer. 

<As. J F. Ferreira de Oliveira sul>
insper.tor. respondendo pelo · expe
diente. 

MUNICIPAL 
PESSOA 

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

'tl':Cl!:lTA: 

Saldo do ena, 26 12:460$600 12:460$600 

Tll!:SPl!:!IA: 

P go folhas de opera.rios diari as e 
pensicni.stas re~erente á s<. 11.ana 
hoJe finda · 

Saldo para o dia 29 

Em documentos de ,•ator 
Dinheiro em caixa . . . . 

8:041$000 

1 :868S400 
2 :551$200 

8:041$000 

4:419$600 

4:419~600 

The~-ouran.a. 
'Novembro de 1937. 

da Prek1tura Municipal de João Pessõa. em 27 de 

GentU Fernandes, 

NOTICIARIO 
Theiourefro Interino. 

Na portaria desta folha acha_se 
1m se.patinho de criança encontrado 
1ontem. & noite, na. Praça Venanclo 
Neiva. 

LOTERIA FEDERAL 
Ha ni:... repartição dos Correios e Te_ 

E>~traçáo em 27 de novembro de 1937. legraphos, telegrammas retkk.16 para 
severino serra.no Praça Vida! de Ne-

200 :000$000 ~elroo; Jayme Cabral; José Augusto 
30:000t()OO Peregri11<> carvalho 61, 

19206 - Ilhecs 
10615 - São Paulo 
12953 B. Horizonte 

876 Rio 
29813 Rio 

10:000$000 
5 :000$000 Cami~a.s d~ tricoline a 12$000. em 
3 : 000$000 lodas as córea, só na '' Casa Azul'' . 

Dada a situação em que se encon
tram na tabella. offlclal 4 clubs filia
dos á "L. D. ?. " marcou 3 ··rnat
ches" que serão os seguintes: "Sport 
x Uíl1.ão" <hoje) ··Felippéa x Sol 
Levante" (no dia· 4 de dezembro) e 
vencedor do 1. 0 x vencedor do 2. 0 

jogo (11 de dezembro). 

EM BUSCA DO VICE.CAMPEO
NATO 

1 Essa pro,.,.idencia trouxe novo inte
resse ao campe:nato da cidade pres_ 
tes a encerrar -Se. · 

O vencedor desses jogos levantar:\ 
o titulo de vice campeão parahybano 
de "foo~ball". 

Ha pois em o nosso meio esportL 
\.'O. Uma · justificada ansiedade em 
torno das três porfias que se a.ppro
ximam e que se iniciam com o ~m_ 
bate entre as turmas do •· Sport 
Club" e do "União". 

UMA B()A PARTIDA 

"União" e "ciport ·· preliarão daqui 

Qutdão. Miguel Catharino. Gama, 
Pedrinh::: e Adhemar são os mais 
seguro5' amadores do "Sport Club .. 

A ·•perfomance" de todos esses 
.. foot-ballers" emprestará ao offictnl 
de hoje movimentação e techmca 
capazes de prenderem a fundo a at. 
tenção da assistencia. 

NÃO HAVERA EMPATE 

Em c1so de finalizar empatad'J o 
tempo regulamentar de 80 minutos, 
será a partida prorogada de 20 em 2G 
minutos até que se registre a victo
ria de Um dos dos preliantes. 

O jogo terá inicio precisamente ás 
15 horas a fim de que haja. tempo, 
se preci.So. para as prorogações. 

O JUIZ 

Outro factor do brilho da pugna 
serâ a presença do juiz Fernando 
Seixas cujo apito dirigirá " Sport x 
Uniã..,''. 

A "L. D . P " f3.r-Se-á representar 
em campo pelo seu director Luiz 
Spinelli. 

COLLOCAÇAO FINAL DOS CLUBS 
Club, 

Botafogo 
União .... 
Sol Levante 
Sport Club 
Felippéa .. 
Palmeiras . 
Pytaguares 
~ 

Jogos Pontos 1.o, 

lZ 
12 
12 
1~ 
12 
12 
12 

tcams 
18 
14 
14 
14 
14 
9 
1 

Pontos 2.os 
tcams 

18 
6 

10 
a 

14 
7 

23 

_ A tabella ~',i,i;na indica a calh?c1._ extra-tabella. não mais influindo na 
çao em que fJ.Oa;ram os 7 clubs fil.i:1.-1 contagem de pontos. 
àos á "L. D. P." uma vez qu~ 
com a entrega de pontos havida. es~ Quanto ao numero de "goals' ' c::n
táo realizados todos os jogos do· cer_ : quistados pelos clubs durante o chm
tamen offic.1al. 1 peonato. é a seguinte a destribuição 

As 3 partidas restantes, para a de_ a::tual consklenc'::s sómente os 
cisão do 2. 0 lugar do camp~cnJto, são "matches" realmente disputado.s: 

"roais" "Goats·· Saldo Saldo 
Clubs Jogos prós contra pró contra 

Botafógo .. <i .' 10 29 8 21 
Felippéa .:~. 10 18 15 3 
União ,, 

11 17 17 
Sol Levante 11 17 17 
Palmeiras 10 16 18 ~ 
Sport Club 10 13 17 4 
Pytaguares 7 6 24 lU 

O "Botafôg-o" e o "Felippéa .. ·~táo 11 comparecimento do::; amadores ab1i
de pa.rabens porque sómente elles xo ás 13 112 horas no Stadium d &'S 

h~~~~~o c~:i;i:fiºpf;~ :e .. u·;1f~~~~·~ Trincheiras: Dias' Alceu Mnthi;,~. 
"Sol Levante''. Zébraz, Pinheiro, 

1

Nilo OcÍilon, Ncs_ 
,·. ,,_ tor, Massiloi,~. Biu, Lélo, Alyrio, L: u-

SPORT CLUB UNIA.O ro Frederico Agenor e Beiriz . 
À. DirectorÍa adi,nta que ê neccs_ 

(O!ficiai) sano o comparecimento sem fJlta 
desses amadores em virt ude de~c 

Havendo jogo officail hoje a Di jogo ser de muito interesse para ·o 
tectoria do "S. C. União" 'pede ~ club. - A Dircctoria. 

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA DA "GREAT WESTERN" 
( Orgão desportivo dos ferroviarios da " Great W estern" 

Entraram Parahyba e a Conserva.. 
ção. Dea a sahida sr. Herde Jones. 
Serviu de Juiz Antonio Nogueira da 
Sliva. Ve-nceu a Conservação. 

Em partidas finaes, disputando o 
campeã.e do torneio o Trafego, enfen
Lrou Alagôas e a Conservação, victo
r iando ~bre ambos sendo conferido 
a titulo de campeão· e offerecida wna 
custosa taça pela Administração da 
Estrat.a. 

O certàmen nunca visto na historia 
oa velha Companhia inglêsa, teve o 
apoio pe~.soal e material na pêssoa do 
sr. dr . Manuel Leão, seguido dos srs. 
H. D. JDnes, F. B. Fe!lows. J. W. 
Scott. E. L. Lee. R. H. Dobson que 
tu.do envjdaram para que o.s ferrovia
rios tomassem parte no torneio inL 
cio, fortalecendo dessa brllhiante ma
n~ira, os.. laços do collcguismo ferro
viario ~meio da grande classe. 

Os regàdos dos Estados a que 
1;.os refe mos irão têr revesamento de 
disputas de "foot-ball", entre os Es
tados sçtvidos pela mesma Companhia. 

Estão,-,l:>0r conseguint.c. de parabens 
todos os ferroviarios indistinctamen
te. per que não viveffi mais á sombra 
exclusiva dv trabalho sem um esti
~ulo. nem tambem dêsamparados so
cialmen:e- pelo poderes administra
dores Qa .. Companhia . 

o desporto foi. em todos os tempos, 
a bast da fina educação e o preparo 
i11d1vidtlal dos homens civilizados. 
Graç~s

1 
a sua . actual administração, a 

famiha .ferroviaria tem. de agora em 
tleantc. ijIDa representação desportiva 
digna de orgulho, e motivo para se 
unirem. em favor da bandeira da Great 
Western -,desde que a sua sombra ma
rejem \! vivem milhares de familias 
brasileiras . 

Cumprimentamos os animadores en
th~iastas do ''fooLball" ferroviario 
oqui em :>João Pessóa, srs . dr. Jorg0 

t!ft~~· g:_w~~!~~un~·oro~~ /~~~~ 
cisco Rocha. 

Ao sr:o; João Justino Leite, dirtctor 

~j~~m~r~a~ :ai~re;:r:ir:t~:· d~~~ 
volvimehf:o do sport na Great Wes
lRrn, 1lâ Par:ihyba pois s. s. é um 
animador do "foofball" ferroviario e 
nma ~ss'Oa a quem se deve confiar, 
porque nunca deixa. no meio do cami
nho tudo. que toma a iniciativa. 
"SPORT ' CLUB" DE JOAO PESSO~ 

(Officia.l) 

A '"L ..: r:D. P." marcou para hoje n 
encontro- do primeiro quadro dest~ 
club com o do "Sport Club União". 
Trata-se de um encontro de grande 
importan\ia. de vez Que r.om n seu 
resultado o vencedor ficârá collocadv 
para a conquistJ. do titulo de vice_ 

ca~~1r ~! ~~~~~~~ com a direcção 
technica. escalei os amadores abaixo, 
os quaes deverá.o est1r em campo 1.s 
14 L 2 'lil)ras pois o jogo terá Inicio 

ás F~
5
çahre:bt~nr ~1~~~ aos amadorrs 

escaladu~. a proxima visita cio Sport 
a CarUf.rÚ. no dia 19 de de1.ernbro. ~. 
rs que não comparecerem não será:> 
incluidos no "team". 

São os seguintes os amador'-$: Ri-
A "A. A. da Great Western", en- Dentre os elementos da alta o.dminis- chard, Huerta Quidão Miguel Gn-

tidade desportiva dos ferroviartos, tração. estavam presentes: dr. Manuel lf ma Pedro. Edgar_ Pedrin. h-0 Gonzo._ 
acaba de chamar a si o proveitoso L.:ãa. Superlntcnden~e srs. R. H. ga · Murtllo Ottcni Bibito Lila Ca 
enca,go d.e çontrolar, dcsportivamen_ D10rnn Chefe do ~ã.fego, J. W .

1 

tharino Jurandy, ·Ern1.ru,' Adhemar~ 
te. todo elemento desportiva nos Es- Scctt. chefe contabü. H. D. Jone.s. Almeida. e Roméro. 
tados de Pernambuco, Alagôas, Para- Ch'~ fe da Conservação. E. L. Lee, 
hyba e Natal,. central!~1ndo certa- Chefe d~ Loocmoção. Antonio da Sil- o "SPORT" IRA A CARUARú 
n,ens em Recife. sua sede. l \·a Frazao. Presu'lente da Emba1xad::, 

pe~ s~~~ ~ 0
ani~F~~t;.~ev~~~rL1:'ã~

0 I ~~~~~~~:t.e. ~rs~·A:~Nt~~s,G~~~s~:: 1 A directoria do valoroso "Sport 
Superintendtnte da mesma Ccmpa_ to. Rodrigo Medic~ Inspectores do Club" de Joã'? Pessôa, acaba de re
nhia, fmbe.rcou daqui.. para Recife. Trafego Sul e do l'~ovimento respe::- ceber n convite official do glorlo.o:;_o 
·;ma embaixada pebohstica. chefiada 1.fvamente. Alan Mac Leod, Inspf:ctor .. Central Sport Club''. de Caruaru. 
:>elos srs. dr. Jorge Leoni, José so~re,;; Geral de Locomoção J. Q1.1eiroz Che_ para que o sympath1co ccnJuncto 
''•fatal e Adolpho Ferreira Soare.; Fi- fe do Escrip'.crio c€ntral. Ovidio de ::mrnhybano realize naquella cidade 
1ho. Barros Izidro da Silva funccionarlos :. ;Is importantes jogo.s um no dia 

dn Conservação, Tiblriçâ. de Moraes lS e outro no àia 20 de· proximo mês. 
A's vinte horas e pouco era. fcsti- Sarmento Agente de Jaboatão, N:co- Conforme informações seguras qt:e 

,amente, recebida na gáre da Central Iáu Aretàkis. Inspector de Conse:-va_ colhemos, -'l .. Sport" acceituá o c-:n
>. mesma commitiva pela CommissãlJ lj,áo. José de Vasconcellos_ do Movi- vite e QS seus directores já estão, to
A...thletica. composta dos srs. Cicinato mente de trens, funccionarios de to- mando providencias sobre e caso 
'Sarboza Sobrinho. Antonio Nogueira elos os depart3mentcs da Grcat Vlrs- Na pr -.~ima semana começarão os 
·J& Silva e Aristides Ribeiro de Maga- Lern, e suas familias. grande nun.ero treines do club. para organJzação cto 
lhães · óe operarias e fam1lias e ré'presen' an_ quadro. t: I1~lle só serão incluldos cs 

Dahi rumou para a Avenida RuyBar_ tE: dr- Tramways Spor~. Club. am'ldores que estiverem em bôas 
ho!:a séde da A&ociação. prcdio n · '' A 's quartoze e-quinze, ao som da lan_ condições de treinamelll J, 
1523· onde vnrias commissões aguarda_ a?. musical de Jaboatâo rumavam as Desde já a · directcria do "Sport ·• 
vam' a embaixada da Parahyba a qual equipes ctclegações, e todos os prc en- faz um appello aos seus amadores no 
lOk:~t~~!:~~~::n:rr~~::: .á.<; fes- tc.s para O campo da Jaqueira. sentido de comparecerem aos respec_ 
L1vidades na fachada do predio, que Ãhi chegados. sob a direcção 1cch- t1v-0s trei~os e princlpaJmente .~º jo
::c apresentava fartamnte iluminada. nica do .sr. Manuel Roch~. as equipes go de ho.t ... que _;1ão ct.~1xa de ~cr um 

A embaixada de Alagôas que haVla formaram em grupo, depois em co_ preparo Pila O team · 

~~~1:fd:~~~;:i~'f:~rfl~~ ~~~:};~g~UY!E:r:r~to~ .. 1111~::i CENTRO E~l~':oTAL PARA-

Conservação, Locomoção e Cont3.bili- azul e· branco: a Locomoção, c:l.misa 
àade. verde e gola branca; a Contabüid'\dt?, 

Acomcdados os visitantes, serviu-se c:ncarnado e branco; Alagôas. camisa 
lauto jantar. verde listrad'.l de branco e a Parah.1ba. 

Pela manhã do dia seguinte era has_ r;misa encarnada branco e preto 
t.eado o pavilhão social na fachada, Escolhldo o campo e a bola, c.ntra
acto este abrilhantado com a presen- ram a prell.sr o Trafego e a Loccmo
ça de todas os membros de todas re- ção. Deu a sahida o dr. Manuel Leão. 
presentações ri.Ui hospedados. Serviu de juiz um reprcsntan~e do 

A's quartoze horas. chegava á séde a Tramways. Venceu o Trafego. 
banda musical dps operarios da Great Segunda peleja, Alagõas e Conta-
Western r~tdcnte em Jaboatão. bilidade. Deu a sahida o sr. F. B 

Na sécle da ~iação já se movi-
1 
Ftcllows. Berv1u de Ju1z o :::r. Maria 

mentava, if&nde: massa ferroviaria, Manguinho. Venceu AJ.agõas:. 

Drp·al't.amento de e. Physica. 

O diree\or do D. C. P do C. E P . 
avio:;a acs interessados que durante o 
período t férias , ha ve11á trein06 de 
volley-ba . ás segundas. quut~s e 
sextas fe ras no Cllmpa do parque 
"Arruda Camara" 

T~~jEdeP~OOtiR~óRfl'c~: 
NERVA ", á ru& Maciel Pinheiro, 30S, 
está. apto a resolver com segurança 
e promptldão, 
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DE SYPHILITICOS 

EXISTEM NO 

MUNDO 

MORRE DIARIAMENTE GRANDE NU
MERO DE SYPHILITICOS 

PARA COMBATER A SYPBJLIS E' Ul\t 

OEVF.R TMPERTOSO USA R O 

iDJ 14:4°• W t· e. 
, NO FIM DE 20 DIAS NOTA-SE: 

1. - Sangue llmpo de trnpurezas e bem estar geral. 
2. • - Desa.ppareciment.o de mJnifosta ções cutanea.s de origem sypbillt lca, 
3.• - Desappareclmento co,npleto do RHEUMATISMO, dõres nos ~ 

e dõre8 de cabeça, ~ fundo syphiUtlco. 
•~ • - Desappareciment-0 das manifestações syPh111tlcas e de todos 06 

l 
lncommodos de fundo syphilittco. 

:,.º - O apparelho gastro ... tntestinal perfeito, pois o .. ELIXIR 914 " n ão 
ataca o estomago e não oontém iodureto. 

E' um Depurativo qne tem. attestados dos Hospttaes d~ r..speaiallstas dos 
Olhos e da Dyspepsla Syphllltlca. 

- -----

REGISTO 
FIZERAM ANNOS BONTEM: 

Occorreu, hontem, o anniversario 
r.s.talicio do nossa confrade dr. Au_ 
retio de Albuquerque. redactor d' "A 
Imprensa" e, advogado no municiplo 
de Ingá. 

FAZEM ANNO!I HOJP., 
A senhorita Dolõres Magalhães, pro

fessora diplomad~ pelo COlleglo de N. 
S. das Neves, e filha do sr. Adolpho 
Magalhães commerciant.e nesta praça. 

- O sr'. Ignacio Alves de Britto. 
commerciante em serra Branca. 

- A menina Maria Graciosa, filha. 
do sr. José Dantas Braga, residente 
em Cajazeiras. 

- A sra . Georgina dos Anjos Sea
bra esposa do sr. Francisco de Assls 
Seabra. musico do 22." B. C., aqui 
aquartelado. 

- A s:::nborita Domicia Duarte dos 
Santos filha do sr. Francisco Martins 
dos Santos, residente em Aroeir~. 

- A sra. Anna Maria Melra Leal, 
espo~a do sr. Antonio Leal Ramos, 
adjuncto de promotor em Alagôa No
va. 

- A menina. Pautilla) filha do sr. 
Cicero Alves Torres, residente em Pa
tos. 

- o joven Jader Monteiro Pordeus. 
filho do sr. Raymundo Pordeus, col
lt:cta federal em Pombal. 

- A senhorita Eliza Patr1cio d~· 
Sousa, filha do sr. Manuel de sousa, 

l 
residen•e nesta capital. 

- O sr. ,Saturntno de ArauJo Cha
\res. 3. º sargento do 22. 0 B. C., aqui 1 
aquartelado. 

- A menina Ruth, filha do sr. João 

NA PUBERDADE A S MENINAS SÃO AUXIl.IADAS 
POR ESTE FAMOSO TO NI CO -A LIME N TO 
De gosto agradavel a 
Emulsão de Scott de oleo 
de ligado de bacalhau 
combinado com calcio 
e sedio, é muito melhor 
p or ser 4 vezes 
d e m ais facil 
digestão q\le o 
oleo puro. Este 
!emedio·alimento 
ideal, fortifica e 

nutre garantindo ás 
meninas na mais im
portante idade da vida, 
a puberdade, rasistencia 
contra as doenças. 

Dê-a á sua filha 
regularmente e 
lembre-se que 
é bôa para to
dos os membros 
de sua familia. 

"EXTASE" SERA' EXHIBIDA NOS SANTA ROSA: - A's 151 2 horas ~ftafosta, artista re.sldente nesta ca-
PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO na verperal Féra contra. Féra. e Ji. - O sr. Gregoric.., do NasclmenU.1, 

TÉLAS & PALCOS 
NO "REX'' · Volta de Chand6. musico do 22. 0 Batalhão de Caçadores. 

~ SCOTT - A' noite. O Ultimo Genülho_ FAZEM ANNOS AMANHA: 

pa~! o!º!)ri~~{~~tiv~:~:11J~ arz:~:1oª mem. pi;> :en~~~t~~~ f:r~~tº ~~~~~ 
no ''REX". a exhibição do f(lm tche~ S. PEDRO: - A"s 14 112 na ves_ ~nte nesta capital. ~ 

~°xTÍ~~rib~d~ q~!~ª jé ºe~iler~:.~Pe~ ~:~:\ 
0
:";_.c~re~do 

00~o:!~~r rl~ &1~:,e~~dr1~~~/~~s~d~~t:remSe;:: ~~~~f~:~_nF~~et~iªe~Jn~~~~~efir~ºo ª~d~~to~~:i~ 
~~n'f;;te~~ss~~·~º publico um jusefica_ J A~:!·ofe':eJ:~~~ Dle~e°rilio e uma C"::1 ·o joven José Carvalho, filho ao L O Ç A O 

EXTASE - um film da vanguarda romedla. fJ', Manuel Carvalho, residente em A companhia "Bertini Boni" 
de wna tecbnica inteiramente nova, - A' noite. Ba.Ineario de Luxo Duas Estradas. R A E AZ N 
que motivou na Europa os mais des_ com Francos Langford. . - o sr. Antonio Augusto de Sá. o G NDY D B I estreará amanhã, no "!>la• 
concertantes c.ommentarios. ·· E' uma Complementos: Pa.r:tmowit News e funccionario do fisco estadual em Ita- d f 
apoloeia á natureza. ac amór. á vida. Recruta da Marinha comedta em 2 bayana. _ za", com a opereta e ranz 

AC. e . C. considerou EXTASE um partes. - O menino Paulo. filho do sr. u ma loçao de classe, que L h "C d d l, 
film improprio para crea{1ça; ~té 15 r Gmeslo Cl'.úmra [unêcionario publlco lS pessôas de elite usam e 

I 
e ar On e 8 U.Xeffl• 

annos. ve~:~3:8Li~~~11;- d"iss ~~!º~ô~a em Bonito de Santa Fe. recommendam. burgo" 
CARTAZ DO DIA com Cannen Santos. Jayme Costa e - A senhorita Marta Eulina Dan- A' venda em todo o BrasU / 

REX: - Viva. o Casino com Geor Svlvto Caldas. da Vlta Film e. mais tas. filha do sr· Pedro Romã.o Dantas, Como já foi amplamente divulga. 
ge Raft da Para.mount. a 3.ª .!.érle da A Volta de Chandú r&~db~r ~mM~~~ei~~e;:v~º0osta. : do, a Companhia ltaüana de Opere-
uiº:'ó~le~!~t~t'~n:~~~~I D. F. B. e co~ '!.~1",,~~05iJ i~~alde Roma: commerclante em Alagõa Nova. "SOCIEDADE BENEflCEft• !tas "B~rtini Boru" realizará, ama-

FELIPPltA: - A's 15 horas na com Conrad Vetdt. - O sr. Clncinato Alves de Albu- A TIST E lnhã, no "'Cine Theatro Plaza", sua 
vesperal Ouro Flamejante e a t.• sé- Complemento: Nacional D. F. B. querque. proprletario em Alago!nha. TE DOS R AS" li 'estréa nesta cidade, sendo escolhida 
rie d9 Dominador das Selvas. - A mt>nlna Maria Helena, !ilha. do CAMPINA GRANDE 

A' noite, A Valsa da f'fllcldade, METROPOLE: _ A's 141 12 horas Sl. Manuel Barbosa, residente em · para a mesma a opereta de Franz 
com Lilian Hervey, da Gá.umoot I na vesperal. O Anjo do Pharol. com I Belém de Guara:b.lra · Lehar "Conde de Luxemburgo". 
Bri$th, . Shirley Temple da 20th Centu.ry F'>X - A sra. Se\rerma Paiva. d.e ArauJo. A l •d d d h • T d d · 

Complemento: N,wional D. f, B. e I e a 5.' série do Conquist&clor Audaz. ! {SPQSa (jo fl'. Feilx l'telre de Araujo. S 50 enm a eS e Ole na ratan o- se e um COnJuncto cu-
p t N A' lt commcrciante ne.sta cidade '°'E p f• . 1 ' .1 jo valor é unanimemente reconhe .. 

nm aramoun ews. - no e. o m~mo programma. - A s:enhÓrtta Do16res Costa. ftlha scola ro 1ss1ona Na o ' cido pela critica dos centros mais 
PLAZA: - A's 91 12 horas na ves_ IDEAL: - Favell.a. dos Meus Amô- do sr Manuel D16go. residente em Peçanha H mantida nela l cultos, que1 nacíooaes, quer estran-

peral Féra contra Féra e a· s.• série res, com Carmen Santos. Jayine Cos_ (Ce.mpina Grande. ' • d - , geiros, e dada a popularidade das 
da .\ Vnlta de Chandú. ta e Sylvlo Caldas da Vlta. FUm e a - O mrnlno João. flllro do Sl', El,., S d 
"G~a~! 1Ja~1io~or:\u~ª ;~cip!~~ ~:l:ér~g~:i AdaV~~i!t Chand:. com :de;e Ollvch·a. fazendeiro em Sole_ mesma OCI~ a e !~:i

1

n~~tt~ ~~;~::e équ:e l~::~!r á ~~; 
- 11.: noite. o Grande Sardio" dará - - O menino Stephenon. filho do sr· Occorrcrá hoje, em ~a~pina a temporada da Companhia ... Bertini 

r01 /'U ulthno e.:;pectaculc-. ne3ta capl_ G~~YX~;ia:u~aer P~hiª:!~n. corh fai!i~:~~ de S0us1, resi.'.!cnte cm Ca- Grande, a abertura da exposLçao de Boni" alcance, em João Pcssôal o 

ESCOLA DE AGRONOMIA 
DO NORDESTE 

A recente excursão realizada pela turma de technicos 
agricolas daquelle estabelecimento - A visita ao inter

ventor Argemiro de Figueirêdo 
Em viagerrt de estudos, excursiona_ 

ram r- ta. semana. durante quatro 
dias por este Estado e o de Pemam. 
huco os technico<s agrlcolas da Es_ 
cola de Agronomia do NordéJ:te. oue 
concluem o seu curso este anno. 

Per Um estiverR.m na Esccla de 
Awronomia de Tapera cujo director 
dr. Octavio GomP.s, offerece~ um al 
rnc.ço, f xpre'isando a f"'lm a corctlalL 
dade daquelle ertucandarlo aos tech
nolandos da Escola de Areia. 

Sr. Jodo BeUs1o de A.rau10 - De. trabalhos Ja ºE~cola Profis<õional Ni- maior succcsso 

';i~rr~o~ªn:~ig°o ~~~v;~~l~~:lic~~ dloe ~ecçnaenfh,·cªe'n',,cmdaonsti~artfs~laas", .. ~:qi:~i: Od pdublico _Pessoense ,vem corr~s-
A.raujo, chefe de Secção rlo Instituto pon en o inteiramente a cspectat1va 
de Identificação e Medico Legal e la cidade dos emprezarioi. do "Plaza", cujo es-
prestdente da União Operaria. de3ta O acto terá lugar á,;; l 9 horas, se- forço de ;:;.presentar-nos um elenco 
cag~~~·cldo leader proletario e orador guindo-se a cncreg;-1 de d1plom:H ás verdadeiramente artístico tem des-
1.-opular o sr João Be11:;i.o deverá re- novas tllrmas de D 3 ctylogr3 phi:1, pcrtado o maior interes.<;e oa p~atéa 
c~ber pela data muitos cumprlm~ntos Corte' e Costura, d:iquclle estabdc- contcrr:mca 
~{:ss:~us amigos e companheiros de cimento de ensino profissional Assim é que, poucas são as lcv:a-

"'"""'""""'TO~- O Interventor Argemiro de F,_ !idades que restam para as aprcsen
Nasceu, tr6..s-an~e-hont"m nestt.. ca- gueirêd.o, especialmente convidado, taçõcs aqui, da Companhia lcaliana 

µital. a menina Angel&. filt..a do sr será alli representado pelo professor de OpcretJS, cuja cstréa, amanhã, 
girceu Dan.ta , auxllin.r da Standard Manoel de Almeida Barrctto, prc- ;1.uspicia . .sc brilhante, ,.chando-se las 
sr~. c::r_::::a.~tJdeLr:!só! ~a~r:s.esposa. feito interino de Campina Grande mesmas cm mãos do s.r . Renato 

,VI AJ AN1' .. ;:,.. A turma d.e dactylographia tera Wanderley 
Indo ao encontro desse desejo dos 

alumncs de agronomia da Esçola de 
Areia o interventor Argemiro de 
Figueirêdo _ce~eu autcmoveis do Es_ 
tado ccntnbumdo dessa forma para 
oue ess..:. turma de te~hnicos adqui
risse m'liOrf5 conhecimentos praticos 
nas obc;ervarões a serem feitas. 

1:Z ,,4.1.~esd4e.::~l1(:.-0e s~a ;~gehl !como paranym.pho o dr A.loysio I O conjuncto en. apreço vem de 
A V~J~~Rto or~~~fii~fu AR ~Qmn~~áio go g;~ê~~t d~o~c;~ad~~ ;!~ C_ampos e a de Corte o sr Bento de reJliz2r uma serie àc ~pectaculos no 

tornou hont.'!m a João Pessõa o nosso F1guelrêdo, sendo orador.u. rcspcct1_ Thcatro '"Sant:i Izabcl" de Recife, 
~~1::~1; J'am~~pft~i Alves de Mello. de-

1 
vamente;. ~s senhorit.ls Laura Pereira que obtiveram franco exito, o mes-

Part.mdo de A.reia.. o; cxcurslonis_ 
ta::; estiveram primeiramente em vi 
sita á F,~tação Experimental de Frue
tlcultur"' de Espirito Santç,_. sendo 
reccbictos alli pelo seu director dr. 
J<"ao1tim carvalho 

Em ~eguida dirigiram_se á Usir,.9, 
Sã.o João. no municiplo de Santa 
Rita. onde o sru proprietario, dr. Re
nak Rbciro offercceu-1hes um tau_ 
to a!a1<cc C'omo demon·-tração de 
symnathi.a ao-; novos. t4_'ChnO:landos. 

Nr~tc F:<it.ado foi vtutado ainda o 
Posto dP Expurgo de Barreiras, tendo 
fld- obc-ervado:.- os methodo<s empre_ 
Kndos na <-eleeção de sementes do aL 
godão. 

N() ESTADO DE PERNAMBUCO 

A fim de que e<.sas observações ti
\'e•1.em maior amplltude fol es_ 
colhido t2.mbPm o vtzinho F.stado do 
Sul para campo de algumas aprecia_ 
çõe.s. 

Na c&.pital pen1ambucana o-s visi
tanLes for3m recebidcs na Secretaria 
rla. Agr'.culturP.. ~1.1io t-t•cretatio indi 
cou o dr. Renato Faria~ d. fim de 
acompanhar a referida comitiva em 
todas a~ visitas a .1:rerem fe'rtas. 

De intclo os alwnno., da ~~la de 
Areia visitaram a Usina Hygieniza_ 
dora e. Pasteurizadora de Leite, Jns_ 
tituto de Perquizas Agronomi~. E~_ 

~Ç~O~~rlr;~l~t;~:OS'?,U~~e 
Monta de Tiglpió. onde !oram rece ... 
ntdo., com grandP dl~Unccão pelo dr. 
.;pltaclo P~O.. Sobrmho. 

De pa~sagem quinta_feira ultima. 
por esta cidade. os ,i.,-chnicos agiicolas 
da Eseolo de Agror nia do Nordé:te. 
em companhia d seu director 
dr. Carvalho Araujc ., professor Cleon 
G?rcez visitaram o .nterventor Arge ... 
miro de Flgueirêdc tendo opportu 
nidade de manifes, tr a s. excia. cs 
:seu-:- ag1·~dedmento~ pelas eonsto.nte.s 
attenções que lhes , em dbpehsado o 
Chefe do Estado. 

- Tcmaram part: nessa excursão 
('~ ,eg'!linte-s alumnos os quaes foram 
acrmpanh.;dos do drs. ~arvalho 
Arau1o e Cleon Garcez: Heitor Ma_ 
rója Octavio S:,•mphronio de Olivei. 
ra José Carvalho Barbo.sa Sobrinho. 
D1nlel Berard Nivaldo Alve.~ Barbo 

tirnZ1~~ib~~a~j~haúj
5~~~~1:~t~fl~ 

t.on Stella Goncalves Guerra, Aloy~io 
Costa, Guilherme Freire Guedes Ma.1 
nuel l\la.n de Albuquerque Villela. 
Anton\o Fontes Resende e Pedro Pe 

Son:4a aempre .. _ um aorrlao 
bonito • perfulllllfllo 1 

Use diariamente a 

PASTA 

ORIENTAL 
O denürrlclo IAleal ! 

A' VENDA EM TODO O BRASIL 

BOLSAS PARA SENHORAS - M:o
delo1 elepmes. contectio amera4a, 
acaba de _,,ber a CA!IA VIISUVJO 
... llaçld rsuetro. i• . 

0 dlgno confrade, que viajou de_ au- e E,·a \ 1e1ra mo_ acontecen~o com a~ suas apre~cn-
t~ ~1ovel daquella cidade sertaneJa _ a I No quadro de form:t~ura'. ? exmo. t::i.çocs nas maiores cap1tae.s da Ame_ 
Jcao Pe~Eôa_ fo i a :-er1iç,o da repar:1ça~ :te dr Argem1ro de r,gue,redo, ln- ric:1 Latina 
q~_: s~j~~:eni:n.tem. para Campina ten·entor federal, é homenageado de A Co~panhia «Ber;ini Bom" ;1_ 

Gtande. o joven Claudio Agra Porto honra present.i.ra, nesta capital, alem de 
01;1c vem ct~ concluir o curso de huma- Apó, a entrega de diplomas, h.n·c- ºConde de Luxemburgo", as opere-
md~des pelo Lyceu Parahybano. rá um baik· cm homenagem 30 Che- t:u "Viuva Alegre", "A Duqueza do 
;~~~~~ Mar·a CElia Cunha _ fe do Govêrno, na sf.:dc do "Club Bal Tabarir." e "Princeza dos DoL 

Vem de concluir o curso de gu~rda- Ren.iscença", sendo o mesmo promo- lars" 
~i;~::t~~~ ~o~=~~or1:a N~rü~ ... "~1~: v,do pelos novos diplomadm ~ u tempo confiando~ 
Cunha. filha do sr. Heron1dcs Cunha. NJs solcnnidadc tocará a Phrllr- cobranças ao O.:part:iwento de Pro-
commercante ne:ta cdade. monica "Epit2cio Pessoa, que após ~~!':do;·i~:~11~:.~f;~~ro~~~6~I;.!; 
la ~~~~!'f~e!~ci~:~!uico-;:;-cl1tª 0E~~~~ fará reereta em frent(! ao predio d.1 para. esses ise.rviços, mantém um ad. 
so de professora normalista a sen.hori "Sociedade Beneficente dos Artista.e.". vogado. 
ta Elza Cunha !Uha do H. H;ronidcs "O Rcb.tc", orgão do prolctari.do --~---,r-A_L_I_A ____ _ 
Cunha, commeÍ'ciante nesta praça. carnpincnsc, circulará cm edição ec;_ 

SYRIA 

BEYRUT, 27 (A B ) - A po
licia intcn·cio a fim de fazer abrir 
as casas commcrciaes que pretcnçlíam 
permanecer fechadas hoje cm signal 
de protesto contra as medidas do go
verno do Libano relativas aos ma111-
fesrantes de domingo passado, nacio
nalistas da as .. ociação da juventude 
lmportantts forças de gendarmeru 
intervieram assjm como reforços de 
policia poderosamente armadoc; Até 
agor:1, porem , nenhum incidente 
~rave ,e prw1lz1u 

pecial, illu<;trada, de<ipertando ac; fc(.-
tividadcs o maior intcrc~sc por p.1rtc ;tQMA. 27 (A B ) - To4os os 
de tod1 a popul.ição, espcci1lmcntc matutinos desta capit:tl publicam 
no seio da cbsc;c opcrari,t de Camp1- com cxtraordinario destaque as in
na Grande formações tclcgr.1phicas procedente~ 

O profc.ssor Luis Gil de figuci- , de Berlim relativas ás commemor.a 
rêdo, presidente da "Sociedade Bc- cões officiacs do primeiro anniven:i
ncficcnte dos Artistas", de Campina rio da assignatura do Pacto Anti
Grande, estc\'e pessoalmente nc!.tJ Komintern 
redacção, a fim de convidar-nos p:tr:i Como é notorlo o sr Adolf Hitler, 
as referidas i.olennidadcs rch primeira vez depois d.1 suJ che-

GRAVATAS CINTOS E SUSPEl"lj. g.1d.1 ao poder assi_niu a um bJnqu~
SORJOS u · ultimas novfdad~ ao« 1 te de gala offe_rccldo por um _cmba1-
~,-Jh or~ f'r"eos encontram-<te ne x:i.dor e){trangr1ro :10 corpo dtplom:i
CASA VESUVIO. rua J\Jo.dtl Plnbrt tico e .1oc; membro<; cio acrn:i1 govcr .. 
ro, llill . no , llemão 



UL 
G.17 

Ao CO'nlprad1>r de um cnn1inhão não intc
r(·s:-.a a ccouom;a conscguiJa cm cxperiC'n ... 
cia.s <lc laburalorio; cilcciucce~:-;ita de um 

v<:hiculo '1 uc possa rcn<lcr sen·i~o ccono ... 
mico durante aunos. 
Esta econon1ia duralloura lhe asseguram 
os lntcrnalion::.I, carninhiics especialmente 
construillos para o ser iço penoso do tr:1ns ... 
porte de carga. Aos No,os lntcroationnl 
foram incorporados no\'OS aperfeiçoamen ... 
tos con10 s(,jatu : lubrificação á prcs!-iâ'O 
aos pinos de phitüo; a1nortecedor de vi
bração torcioual ; eixo trazeiro de tubo 
in tcgr.1I <lc aço; lougarinas m.ais fortes, ele. 
que contr1buc1n para ainda maior cffici
c1 ci .. 1 e ccono1nia. 
Intcrnalional - caminhões de alta qualidade • 

.TOAO PESSOA 

PRATICADA~ EM NOV!:MBROL .. LO. 'DRI'S. 27 (A B ) - Os 
(''.tos m•,rtJ.es do ex-primeiro minis

tro R-1m,;;:,.v 1-1.:tc Donald foram 
Gn5i-i-on,11.:lo; dur.intc a t.:i.rdc de ho

je' p.1ri a e: pc/11 ar~kntc da Abbadi:1. 
~ \V;;\ttr.instt.:r Os í uncr:ies solcn~ 

1 ncs foi.un rc.iliz:?dos h 11 hora.s, de 
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SUPRP,IA LOUCJRA. E' /1 F:-'IRA 
DE CALÇADOS QUE A C\rA ~E~
RE1Ri'l ORGA!IHWU ! V'} V ~D •:l 
EM NOVEMB~'.O P1\RTE IV) S'-:U 
STOCK CO'.'iW S1\l' DO. fALÇi\OOS 
NOVOS A FF.ECO DE s_u PC~ ? 
SO' A C Sil F .Flf.EIRA VENDE 

APRO'if:.ITEPA 

FERREIRA 
r.ua MACIEL PINH~IRO 154 

1 b;,ntc:i, ~ depois do que, obudeccndo 
.:is ultinú'> vontades do f:tllccido prc· 

1 Jelltc do Conselho, o seu cadaver 

1 

f )i crcni.1Jo e .:is cinzas transport.1-
n ,m1 urnl p.ir.l o ccmiterio d.1 

,J_ Jc de Los~icmouch. 

1 

ALLGAM·SE dois modernod 
prei1io8, re<·cm_conRtruidoe em 

1 
lncnl aprazi<'el. ,á Avenida dos 

1 

!:<tarlos (Thcrezopc,lis), coll'l 
tlo·d pavimento~, quatro quliT· 
t , • ir~tallaçõ s ,anitariaa cotn-
nl,~ta ~. nos a.ndares terreo e eu'" 
p l'ior. 

<Jn e á r,orta . 
. \ tr:.t:u com o n. Ant.onlo 

r.a1,ósu, '4 R11a 13 de »alo, 4'28. 
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ÀS CONGRÂTULACõES 
DA ASSOCI.\ÇIO COMMERCIAL DE JOÃO PESSOA 
PELA PERMANENCIA DO SR. ARGEMIRO DE 

FIGUEIRE:DO rn GOVÊRNO DA PARAHYBA 
Expressivos 

Getulio 
telegramm,s enviado, 
Va rgas e Interventor 

de Figueirêdo 

ao President-~ 
Argemiro 

.-\ Associação Commerrial .de .Toüo Pessôa congratulan_ 
do-se eom o Presidente da Republica, pela nomeação cio sr. 
Argcmiro de Figueirêrlo para Interventor Federal na Parahy. 
bn, dirigiu hontem ao Supremo i\Iagi:.-ltrado da Nação, o se_ 
i,:uinte despacho telel[raphico: 

",Joiio Pessôa 27 - Exmo. Sr. Presidente da Republica 
- RIO - A Associação Commereial de João Pessôa, em n,,_ 
me rla.s classes tonsen·2Coras. congratula_se com o Govêrno 
de V. Exda. peh permanencia do Governador Argemiro de 
Figurirêdo á fr~ntc do Govêsno do Esb.do, resoluc;ão que con_ 
Rt1Hou o~ :ilto8 1nteres~es <la la\·oura, indu~tria e commerdo. 
Tiespeitosas sau<la(ões - FLAVIO RIBEIRO, presidente". 

Pelo mesmo moti\'O, ainda na data de hontem, a Associa
ção Ccmmcrcial de João Pessôa dirigiu ao Chefe do Govêrno 
da Parahyba, o telegramma subsequente: 

''.João Pcs.1ôa, 27 - Interventor Argemiro de Figueirêdo 
Jofta Pessôa - A Associação Commcrcial desta Capital em 
r.om·~ das classeR conser\'arloras, vem congratular-se com V. 
Excia. pelo acto de justiça do Govêrno Federal, <letcrmi
nani!o sua permanencia :í frente do Go,·êrno do Estado -
Ite,::,citosas saudações - FLA \-Io IUDEIRO, presidente". 

PARA UMA INTENS! PROPAGANDA IV I D A 
CONTRA O COMMUNISMO ·,R 

4 0 10
: : ~~}e A 

A REUNIÃO DE HOJE, NA "UNIÃO OPERARIA / RADIO TABAJARA DA PARA. 

BENEFICENTE" HYBA 

Em pro.,eguimcnto á su.i. campa- Espcci:1lrrientc con•:id.1do, o nos<:o 
nha. de prop:J.gand,1 contr;i o com_ confr1Je jornalistJ Ourw,11 de Alb11 _ 

munismo, a Commis<ião Central d.u qperqu.:, zctuJl d1rccrnr d., ( 1dril 
AssociaçÕi.'s Opcr:J.ria,; desta capitJl. Puhli~,l Uc\tJ. l'.lptt_:il, r~ali, .ir., n t 
crganizad.a sob º. patrocu1;io ~º.. in- ffil .m;i oc<.:.1Siio lima opponuna p:1-
terventu~ Argcmiro de F1gucJrcdo ç le'iCra, tendo pr,r thcm:t o comb.1tc J 
dr S.1lv1.1.r,o Leite, reereta.rio do ln- id~ologi1 dt.:.,truidor.1 <le MoKou 

1 

tcrior e Segurança Pi1blica, premo- Tr.n.inJc- ,:;c de unu rc.!uni.u b.i . 
verá hoje, :í.s 14 hor.,.~. com aquell:i t:1nLc '>Ígnific.ain., d;id.1 .1 Hl.l fin.i~ 

1 

fin'.l~}dad_.~· uma in_1por-t.1nt~ rcu?,iã~ 1-id.i<lc patr:ot,c:1, certamente, cc,,r:
da Unuo Opcraçia Beneficente a! parccerio á me.s.m.1. n.1o s,) cl:mcn
n1:t, lnd10 Pyr.1.gibc, nº 74,. que de- tcx dr n"'l'\"J~ cl.v;i;c~ opcr.uia ... b::.·i-

'vera se !'C\'CStll' de expressiva so_ 1,cmo rcprc.,c11t mtc~ de outras ela.,_ 
f lcnni<l,de J sçs e p povo çm gçdl 

JURY DA CAPITAL CHUVAS NO JNTERIOR-DO 
ESTADO 

EncerrJram-'lc hontem os trab:1_ 
lhos da scsc;io do Jury desta Capital O t.r intcrveni·or Argemiro de 

foi Jtdgado o réo Edg.1r de Acha- FiiueinJdo recebeu a proposico o H.'

yde Cavalcanti, pronunciado no ar- guintc tel.:gr:tmrr;i: 
tigo 294, da Consolid,ç:io <las Le,s L 'GA' 27 ~ Ur Aq;c,!)iro de f;_ 
Penacs, o qual foi absolvido por li - gueirêJo D D lntern:ntor r~c.Ie_ 
nanimid:td<.: de votos ral Esu.do - João Pev~ôa. - (>m1_ 

C; debates: cHivcram int:~r~san- piosas chuva~ neste muni(,.;ipiu R.:,_ 
tes entre J defeza, a cargo do~ drs peitosos cu~1pr.i01c~tos .-._Fli.H An
Pereir:i Diniz e Synesio Guim:!rães e d ·J.Lf~ - f1 t.:f1,;1LO interino 

Pr-ogrr.n:m:1 p1;·a 28 de no ·embro de 
1c:;7. 

lJ."'.1 - Pr ,cr,mma App:!rillyo offe. 
r~ e-ido ;;ele :.,i..;.:e Jaguaribe - lLocu_ 
trr K"!'!13.rc'I G!.h'ft.,. 

l :;,r,o - Pr ~a rna variado oLffer~ _ 
ide rJ.:-lo C.re .'a rnrib" - 11,ocU_ 

t6: KP!1:l'"d íhiv 1 

1r· "'' - Prog :i' llna w·n o J1ntar 
r L l,j Ui· ~ena: ci G y.:ío> 

r,,.o "ramm:i para 29 de noH-nbrn de 
1937 

•1 o Progtam-n1> J\)l!)Oritl -o da 
PR I 4 <Lo u'é" K , r1 Cl,1,:1,. 

,z º" - P, rr ""'l _ V tia.do da 
PR l 4 •L> utér t;, nrà O 11-ãb>. 

l'lC~ - Pro r·1ín,n p l~ o Jantar 
rL·,~·uL5. K • d C' lltãoJ. 

18.45 - Hora do Bta.,il ~ "D. N. 
p_ B."). 

PR0GRAMMA º"' ~UDT') •t :cu_ 
T.:>R WALD''.Mllh GOl'!Câ'VES" 
1r_~c - J 12 da p Ft 1.4 
1~_45 - M 11!: JX'J'.>Ul es cem Mar_ 

lJ.ce Pessôa • _ accus".,ção, entregue ao dr Clovis 

1

, VIDA ESCOLAR 
L1m.1., 2 Promotor Publico 

T E L E G R A M M A 
O Comêlho de ~cntença era com- LYCf;U PATIAHYBANO 

posto elos seguintes jur.;dos: l - Prova oarci:tl 
Antonio Muribêca; 2 - Antonio 1 

EXPRESSIVO 
2/;t~ Jc~~1:i"ªo~;i"•Ja" · 

1 . 2115 .-- - . C"ew l d Baf""os <;om Mu
steo e: L1gei:as. 

no MINISTRO FRANCISCO CAMPOS AO INTERVENTOR 
ARGEMIRO DE FIGUElRÊDO 

Alfrêdo Primob; 3 _ T uiz P,li\',l; Ar.:3n.~!i. 2 • fe:ra, 29 elo co.~-.rE·ntc 1 2l?O - J r1:oe T'l.V!Jre- com Muskas 
Vz. b,das 

21,4..j - Pr'J.: amrn::i. v iad0 com a 
];1, L da P P.. J.d. 

4 - Daniel Martinho B:irboz:t; 5 _, ~Oi-ão chá.mado..c; á prova parcnl to
Dr Helw So:1rcs d.,,. os ~lunuiôs i,1ro.triculadC'.s na3 t:e_ 

Os tr:iÍJ:!.lho, for:im presididos pe- gUinte.'ii ctLc.plina.s. 
O Interventor Argemiro de Ido, teriam passado para a reser- lo di· José de Miranda Henriques, 

Figueh,êdo recebeu. hontem, do va, por for~a do artigo 160, le_ c;ecretJri:1do pelo cscri\':io Carlos Nc- A'"- 13 horo.s. 
Ministdro JFra!1cisco Ca":'pos, d ti.. tpra A, ~a Constitui~ão Fed_eral. vcs d.1 Franca fffstcria l'hdu.ral 3.ª .s.eri? turm:- _ J 

,2.~J - Jorn l F.I do dn F RI-4. 
22.15, - ~ 10 '.l Pi· n com ciaucto 

d~ L1111~ P'~d e 
2'1_1'J - I ;fc,· aç-- Eõl. Noite. 

tuJar a ustlça., o segmnte es_ 1 ara evüar que a nao confirma_ D d - ~ d . 11 f Ph-?J."'ir'':C 4 ·1 .c:--rie turma _ o 
pacho felegraphico: C~Q do_ mandato de uns e a con- cult:tiv~~::~c 

0

0
1~?' ;~~~;t~'r p~: ff'C'tor.'a 4 ª !~r tmma - M 

RIO, 2f, :-- I_nt,_er\!entor Arge- i firmaçao do mandato ?e ou tros blico ' Mathema:ica 5 º t Tte turma - S 

Fin'.lr Pü·. ~ M e~·~ 
:~cl TrJv:-> ll!, Alv ro 
Jos!? Ter Pi o 
Jo_f\ ?•1rltl' 'lil 
Fre.rf Fc ·r- ,_1

~ J'"' t. miro de F11-(uen-edo Palacio desse lol-(ar a falrns mterpreta. l N d • d 
da Rede-mpção - Apraz-me . ãe.. cões, o sr. Presidente da Re_ . o encerra.1~1ento a scssa~, o r 

A's 14 l, ~ horas: 
ngy. Lyr~ :1 ~ 11· • 

clarar a V Excia, em additamen- Puh1ica arloptou a solucão já do Mir~nd:1 Hcnn_qu('s, na q\talidaJc de PJ•Jtica 4. • s-er:c ·urma - P 

to á communicação anterior, que seu conhecimento. O acio de não presidente do Jury, J?rof.:nu algun:ias I tiL1'~~a~t;a\~i~ s~~f;1~ ~ 1N _ T 
Lnnette Varflll e .. \ f.., "" 
lt11 AYaujO. Pr ' ti u t.' JCÚ') 

a não confirmação do seu man_ confirmarão d-0 mandato de V. ,pala, ras Ce agrad~cimentos a~s JU
dato obedeceu a um criterio de E . ! . r t t rado-s, pelos c;ernços que v1nh~m 
ordem gera], adoptado pelo se.. n:~~~-m:ª~e~1::-~c~cãa~ ~:r :;r!Çoen; de prest:u: co.m tão bôa _vont1de 
nhor Presidente da Republica, confiança que lhe deposita o Go- cama da iumç., e d., sociedade 

J, r., ~rio d S LU...., r l"OV, do::; s:m-
l 1le.:m. nt.z · 

CURSO JOSE' BONIFACIO 1 3. 0 ANNO 
Effectuou--Se nJ dia 25 do corrente. 1 E:-zn:ce à~ M·llo F r "'n~cs Ante

') cn.:::.:.rramento do anno Iectl\.·o do 1-Ja Carnfico Al•-es, Eliz..:.b""t:1 do Ca!'
currn "Jost: Bcn.facio" r:::gido p.:l'.ls mo. L11iz G.:inzlg:i Carvalho. Jot.é AI. 
p::;;fef.-orcs Mari::i. Adelia Amor:m P. ; v .. ', Nettc e s~v- rino Lins :ipproY::i.do~ em vista ele serem militares: al- ,êrno da Republica. Attencio_ BOLSAS typo Kodàc e outros mo. 

!{uns dos ex-governadores que, sas saudações. - FRANCISCO dêlos, recebeu um formidavd sorti
Re tiYe~:-;em o mandato confirma_ CAMPOS, ministro da J ustiça". ~:t'1:inªh~~

0
SA16~ESU\'IO, á rua .i\ta· 

L~J~l;V:~~~t!~1~~€~~~:rr:Úvid2d~ 1 k~~~l~~~~~~~~iaR~!~~ A:;1i;1(1~i~ pR.-~~I~ 
infantil na_ qual tomaram par'e '?-

1 

eia CunP.'a ~ 1\.Jaria. s,~u:i·Pedra..o:;n, ap
l 'O.S alumnos do referido educandarJO, provad::;3' s1.m.plc. mente. 

A FESTA DAº 
DE SPEDIDA 

ABASTECIMEN TO 
GUA DA CAPITAL 

cem recitati.vo:, e cant:s. 4. 0 ANNO 
Enc~cTr..da €!ta parte. procedeu-se Jcsepha PessOO. d: Alc:intara e Odi-

ó leltw·a das notas do.s exames. com 
I 
lon Can·alho. ap::rcvado.s com dis~inc. 

o eni.1·ega d:s premies nos alumnas ção; Ary Pim.ent."'1 Gomes, Oswald1 
que se d~tinguiram em applicação du. f Alv~s de Moura ~r. Evanv Rodri~ue" 

Estive:.1m hontcm, cm Pala.cio, c:lei- rt1nt:! o anno. F~·e1r2. Ivcny Maria da Silva_ Ged:..l Do gabínête do dr. Direl'Lor "eh 

DA· NOTAS DE 
P.ALACIO 

Rc,liZlr- se-:í hoje, á, 14 horns, no (Repartição de Ag.uas e Esgôtos, 
Lyceu P1r1hybano, a Festa da Dcs- recebemos a seguinte nota: 
pcdid,, promovicu pelos ,lumnos da· "A falta dagua notada nos ul
quclle esLabelecimcnto de ensino que, timos dias nesta c:ipital, ~oi de_ 
este anno, conclu,ram o curso se- vido ao mau funccionamento das 
cundarjo untiga.s i)ombas e mudança das 

Tocará para as dansas a Jaz::. T,1. linhas de recalque destas pnra 
bttjára um conjuncto de Uombas elcctrL 

Terão ingresso, para os salões de cag, ultimamente adquirido pelo 
dans.1, os escudJntes do Lyceu, assim Govêrno. 

Poi o :,ceuinte o resultado: 1 zs'c1.~ ... aB_ ªa'pbp\. ªo,·.tdlonslo J>elenJaºn',ee· ,,~el·,n·sRdue-
x::.ndo suas despedidas ,1.0 sr intir-

1 

= " . 
vcntor Argemiro de Figueirêdo e a- l.l' ANNO lkns R3ng~·l Travas.os. Jo5.o l'!oraes 

gradeccndo O acolhimento C}tte reCC- l'J:e;~i ê;~~yl~i~r~~~·ci:~i~~t~lg: ~~ri~fr~h~~~~~.C~ad!;o~~~~Jle~u:~re~to 
beram do Govêrrio durante sua per- ürovada..: cem d1st!.r..c~ão; Meria Ist!"!! 1 5 _ 0 ANNO 

manencia na Puahyba, os srs H E ~:J~r:'l Jj1~~~~i!~l~a Al~1~c,!1~~o A;~i~j~· i A!~~•lJe t}c~:~·mip:~~~1\ cco~;ªJl~: 
P:1b5t e Eugcn J MadLnger, digni- Juarez P~ivz M;.cêd) Aymoré Pimen- 1inc<;>ãc; rasé Jcã'J Tcrres. Fraacisc, 
urios do Reich, que ,;e achl\·:im a l~l Gom~s. yv'al ':'.'\U R::drig11;.:.; F1relr?, e.e_ ~o:.c:-is C"V~lcan~~. Prclro Joaquim de 
inrcrec;'!les commerci:ies nci;te fstado, Adfl:.s Amonm P ~sôa. Zora1dt Men_ F.Elt'.'s ~-1?.rl<\ Oln·ia P,3 d:-0~2. .., Anta-

d f h c!ci:1-ça. João Alfr~do P. Gome~_ Ge- nic, Ignac!c Pedrosa. n:1provados ple. 
tcn ° i'i ss se ~ito 3compan 1r tt:h) Pere~Ta Gom:s, M do Carmo de M•ment€'; Di.~r.r~.h Dua'rtc, app!'OVJda 
nessa vi,;iu doe; dn Ad;ilbcrto Ri- S:::u~.l. Oll\'b Lyr.:i Carlos Alves de f,mpl:smen 

como diYers:H f:tmilia~ d~ nossa so
~ied;1.dc que p.irJ i~so forJm con, ida-

A agua é sufficiente para o beiro. Fructuoso Dant:t<; e Cor;1lio Mcur~ o.pproYado; plenamr-nt~; Zita Dtix'3r~m rlf" rrmr~r""er 3 
<'Ofl:-,Hmo normal, nlo ~endo veri-

1
5oaicc; sn Ermt Jcnncr e Octacilio Alv::s dP Moura_ Jaryna, Pimcnt~I Go- COLLEGIO DIOGESANO · "PIO x·• 

0:1.S dito qne haJa n sua falta como C h mes. Oenival Mendonç:l Britto. Qes~é _ A direct:::ria do.Collrr;ta Dio~e3.:lr:> 

0 
ho , , l nd · t I cutin ° C .. de ArauJo Dil.rnn B1rbosa Pmto, "P:'J X" a\·isl ílO"' mt~re:esadcs que as 

s ... \ 1n .... p1 opa a o sem ~e a - EdJ h CP Oltveü-a r Memuc>I Freire, inscripções pau. exnmes de oclmiC' .. ã:J 
Sc>-us titulM Já. '9l-ncldos ha t~n~o I tentar pal'cl ~~ verdadeiras cau _ I ~ento da~ novns bomhaH. Alem npptm'aclos slmplc!imcnte. 1-e "ymnashe::; se ence:ram tmp•·eterL 

tempo e ainda não t'Uram pago,,? De- sn.s da interrupção do scn•1ço de rd1~~0. a Repartição já tem um . vclmen:e no dia 30 cio corre:ite. 
pa.l'tam!nt<; <N' Pro~ur~doria ~a O~·-\fornec:imento que j{l se encontra nevo po~o prepata<lo_ para ger 1 2 º .. ANNO -_ 1 A s-ec!etar!:1 ~,1~:i.ide a to_ 1as º_ s àlum-
ganlzaçao "1'UNERVA , l\.lac1e.l Pi- . . . 

1
. , · ,. . . . ,, _ Ma,Ll da Penha Mclb e Jouo Lyrn lK'S qu~ ':: qurram insr•·e\t: r ,-:Ulri.1-

nheko, 306 . nm mnI1zndo com o funcc10na- 1gado a rede de aba~tec1mento . ~ct o, ipi:ircvados com distmcção, m.Ant.e. oe sã 11 e c. 2 13 às 16 horas. 

C1'~:~~l;~;~~~o~~n:b'.1eue" f~~;t~t;,~: 0- SAMB~ TEM SENTiDO '.ECONÓMICO t;:~\1,) f;;:',,;,':{'º;~0--[º;;,,°;1:C~~~i~, 
na d:> d_inheh·o no ;SR!:1ba. O c.m~r __ _ de sadinno poetice. refl::-xo d:1 reall-
i:u rcenan~ su.lta de qua"! tod?:5 e::. ve:_ · s;..+ ; ;; -lf s;:: - · de~{'. pci.s df'V(' se - lr\·rtd'l em c0:1U a 
,o., que conhe,o. Quem se dLSpcnha a . ADHE!\L\R VIDAL . t·,façã0 do mulh•r mn:oquJst,. da 
fazer uma analyse ~obre o a~sumpto _ . :nulher qu: gr •3. do sofL!mento phy-
cn·cnt!'ará rn_ ar_ li{em l?:,ra t~mestu1o bem n··edicncic::: que mostram_ o forc:'.l. P_ o, 

1 

!fto faz _len-}brar aquelle samba C'IU" 1 r:>"" ."'tnl'::: s•,.., " .. ii~ "1cJ,-..d1'.'.'.n. v_em ~ico. 
intere.ssanle M:..terlQ.l nao f:ilta. En_ dc~r~m"'nl:"- v11a1 dfl mu91~'\ br~H~1ra. andc..1 mmto em vd!;:1 e que tem um , ... 1,1~Jd::>. m~s nfio !alta é f u<:lo de I 
tão na actuahclade quasi tu,1o quanto Aliá.<: o samba jâ tran ")(\?; ~ 1m. rnb:r n~ re1hdade iostos~. m,1311 vagabunda eorrt mr:i. delk1~!':i.. I 

:~l'~;rec!f\a r!8drc!ª~ ~;tr~I:;n~ ~~~ ~~:a~ci~e~n::n~i~~1~it:\~~odJ~h!li~~~ A neira me d"U dinheiro ~~~;ax:!'bit~ .. ,.i:. a~~n~:~
1 Q~:;r~n:~~r;~ M>il.her ct.: nnlanj"o ,::ib~ ser 

tlg-as de- rapaz.e.2. -rec;m11;11gancl:,- pelas ru_m~nico ,. dA- _"cha1~on" frt:n.~n P:·a com_ t,r, sap:tto branco que os rn·;'ali.-L11 não gc trul". _torcP.m I C;1.;nhosa- dP \'e-rd,.d~ 
ruu.. tem um sentido nit1damc•1te e;::o- F t"lmbem elo facb U()!'tu~né-5. A pro· 1 A venda t"i!tava mais perto o ·w:iz m.1s Qlte talv z d{':>orcm p,.,n Q~tant3 m..ti.,; :lp'.lilh:-i 
r tmoo. lposito. Adrien Ralbi dlz que o fado Comprei um par de te.manco. Hm trautear r servndo e que nmgue:n . 

Os. ·~roos falam em de.~osto. em -q-roeu no Bríl. 11 R·ndo (ie5lcoh?rto ~ ouça. Mais a clJ-e km ;:uniz'3de. 
::; <l&QI, em amor. f'm t,;Off1 mwnto e 1 ylbado na fePili;";Ul'.\ ct~noi~ d~ 1840 Notn-~ que em qunsi tod-.,;; os ve1·_ I 
mu o drnbo do dinheiro nunes é cs~ C\ que µ.df'Ttí. parect>r f<.;trnnho. ma~ lsos cxt!.te uma fctte inOu "":1cia do O CE':to é que o m1tl111d o ~11111J.to 
0•1:c\d,o, cccuoantlo nwsmo logar de (llJC .,...,, .c,,ncnnt1q no Sf'U JiVl" 11 Ec;sA 1c<; negr A .ma p edomli·.anch <'Om'1 1ou nc~r .... 1·aro • m 1 nd10 ri" r•ôr bl'ap., A prcvn 1ec1t11·1t1d:t. deE"" n:::t"oqu1s_ 
d"~Laque no motiva. ~tnhst1~L1" du Rovaume ele Poitu!!al" ltactct ethnieo é mque L10".n.vel Urn !r1 dctrm o F3tt'"b:i, On'>"'.> ") ~u..;:t-.'1 o,,.,c: 

1n tr1wLa n:-;e~ v"•·o:;o• d 'l"'l r,..,m_ 
Ptn-a nos o. samba se emup:na amda cu outrp te:mo e que não chega a M" · 1 !:!"31 e qu? ~o tem lmporL:1_h q1un-dJ b,.., ::int1;0 <' (me Vf' ... par outra tem o 

A1aor sem dinheiro P~ C911C"nPta:; P.- roman-,s da. Esna_ b::m "grande influencw" ,Jo luso ou ldf"-re os mo·rrn: d"' Rto t10 7
~...,.~~ n motivo reproJ.u21do sob outras pala-

:~ ~: :niªJ~~~ ~~~~t: a11;~~1\u:0e:~ :i.ã~lr: ~u~/;~ ~~; ~t~,a~O C~~~e~ee:~t~ª~!~~ a~rr~~ :u~ ~~s.~)~')~;:~~: Qr ~~~~~~!\~~~ j VI a~ 
o ,.,o,, n "íolk1o,.e'' 'mWHca1. culoa ab- menti!" 1mperlc.lis'8. \·em do africane uu então galantert"' , l"" t...,..tt. o cf°'1 '.lção E J 'JOst~ Q\le me mal ti a.te 

Quen1 ama é canfllha. o---cu 'a:. N .r1, d,. oniJi'l~racõer s~b-e c;H."lP 'Y tom d::mmante e., pn:,f1tndJ. , cambc<1 u cxpwração rui mi:h~a-. 

~~rw:~a~~~1heiro ~~\
1
:b~!~:;nd~: deJ1:~t;~~~pr~~!J~: do cabello não nég:i. :L~~:~o \' q;1~ t~aJ~;e:1 :ntr ./ d t ~;~ Q,1~ me 1 1 nhc e SCJa 1 uim 

rn , nndo o r.onj11nrto d .. 1~nn('n;1ias Vem mim amor dul cõe~ <JCductoras r u e .. to que ell não o:,tc 
,. t que é nr.ta, n11c •IZ'irnm .obre a ~ua fôrmação. des_ Vem n\l'U amor Nrm um r uquinh de tnim. 
,·a ·r eu Já :ho. . ffc o ~cr,mrm.r,'ia• "IP to laa.rbnr.., dns feç Eu qu ro a nota 
1 hl orla de amor é uma lo!'Ota tu 'lmP 10d1 l"J 14 a ve:!'ldl. de themaS Nã::- !3.ço questão de cõr. Li vem ella choritndo. 

Q ·e e que elll quer? 
P nca1a não é_ 

:i "abt"11 P c:.:b etudo, dos africanos da 
C.'"('r:1• idãO 

N"'11. da influen"h do Carnnve.1 nn 
fE'u;ã · ltttera:"i.:i do samba Par ora a 
p•·<'aC' upação Be restrln ... c ao dinhei
ro 

coro. ('c;t,a e h1'oc'ha fraj la 
E dr olh-"r f<'itir.t>iro 
& eu th'eiSG dlnht>i ro 
Et1 0 1·t1 ct..paz 4c caaa.r. 

Si tens a nota 
F ... <;tb e m a razão. 
Te darel em tro a 
O meu pobre co:-ação 

Já (1CI 

M•1lhfl de orgia 
Quando C'omP-ça a r hornr 
Qu r dmheiro. 
Dinl~iro ná-0 ha. Arre ta a iândalia ahi n o terre iro 

F.stra~ que custou o meu dlnh<liro. 1 

1 Até mi~ttir1dc com sur ra lá vem o Em rnei: das t('rm11·ns ~ dC'\'otnmrn. 
'11.nhelro. i:' \:erda.~c que t l' attd.u s~m. lc.s. o:.nct• o tllnheiJ:o tem utu kltur

1 

J-:a t n!as c-aminho• cn"i.--.-,os •n-irn se 
"'il..da:- o ~ mb,· que de p:cr·~rencin 

C'CJl~.i o Qt:C diz rci,pcH, ao clil~hcl o 

F qne repr $!'11ta sc1J1 d farce o <'s
t rio cmoth·o dos que am:.111 t' vivem 
cm e· uCllÇQCI aocfa i11t~1·1-0re1, 
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UM GOV ÊRN O QUE CONTA COM O SEU POVO 
<Conclusão da S.ª pg.) nhece o vnlor moral e materíal da fe- este municipio nas homenagens pres- sua proficua administr~ção. _ Vir U---------- ---

1 
cunda adminIB~ração da heroic_?. Pa- 1 iadas ao dr. Argemiro de Flgue1rêdo I g1lio Cord_eiro, Nitza Fon"eca. Judith *,., Para facilitar a acção a d -

Maurlcio de Mello, severino Mel:hia- rahyba. - At encto.rns saudaçoes - - Enite Borba Duarte. prefeito inte Mira.nda, José Bento Xavier Sllvino 1 .~ ; t t· d I t t 

nYJX>thecar seu inteiro apoio a.s hv_ rio em exercic:o no cargo de Prefeito". - ~o acto de posse do .sr. Argemlro Bom!aci'J. _ i;:ederal. mnu~eros fu_ncc to~a: 
des e João Jo.sé Meirelles. que v~iu Manuel Simpl!cio Firmeza - secre~a-1 rmo. e Ov1d1o Duarte". Montenegro, Benedicto Paiva. José mints ra 1~ª 0 sr. n erv~n or 

menagens prestadas. hontem. a: ln- , _ de Figueirêdo. na Interventoria da J~ao Pessóa. 27 - Sincer~s fchci. nos em comrntssão estao so h c1• 
terventor Argemtro de Figueirêdo_ por ; - Pol' deleg~çã0 do Prefeito interi- Parahyba, o Commnndo e off1ctal1da- taçoes grande prova merec:da con tando por escripto demissão 

· ~~. ~~r!';:ª:~~~~{i:~:ª1p~~!~se=: ~~i~1scc?ºZ1~~ :;rit~~c~.o Cr~k~;~ doR s~us cargos a s. ~xcia. 
tts off1c1aes: Diocesano "Pio X" E.3sa attitudP de desprend i_ 

Flag-ran~c dos cumpiim ntos aprem:ntados por d l\foy. és, ar;.ebispo da 
Parahyba.

1 
ao sr. Aro1mír~ de Figueirê.Jo, ~tia. su~ p.o-.;.::,e na 

lnterventai'ia. Federal. 

motivo de sua nome1çãi:> para inter_ 
ventor federal na ParRhyba. 

Assim, e.quella e: nceituada agre mi_ 
ação ope:-a:-ia compareceu á.s resttvida
des. representada po!" u'a numerosa 
commlssõ.o Ce W"OciB cl:: '\. 

- Nas hom 0 na~cns de h:nt.em ao 
I nterventor Argemiro de Figuü:ê:i:. 
representou o sr. Alme1Ja Barr?to pre
feito lnt::rlno de Cn!np1na G;:a.n-·e, e 
dr. Raul de Oóes. Seqret~r!o Jo Cho!e 
do EAecutiv~. 

- R 0 ,:,r,.. .. P,.,i.!)11 o 'Jr.;.fetto Jo~·é Li 
melra. de Taperoé. o dt. S~l,•ian-: L~1 
te Rollm, Secre~ar1o do In:e,·l·r r ~-e- 1 
gurança Publica.,;:;_ nas M~ntfest;;a.çõe.> 
~! ~~;~~cttº bterventor A:gen-:1:-o l 

- Cheg:-u. h".l::t':'m. de :1"tcm·vel. 
de Ca.mj)ln: Gr1-:de um~. co·!'l•ni<.:~;:ío 
de elementos rep e:sentltivos r.an.u.,ile 
muntclplo. com o rim <le r::p:·c~zntr-Lo 
n~,;- P.Tr.'"'de~ 1: · menn~e11~ f'"lo·•J~i:-~s 
tributedas hontem ".\J rmtnente Int3r _ 
ventcr Ar;emtro :lc F1';lle1rêd('. 

A ttf~nd · tlele~açâo vttu c0\1.:::tltJi
dit d::.s !"eg·!irte:s P:?~'ó:ic:: d" L"li': Go
mes Peixe. r--•)rCSe!JtAnte do rr.,.felto 
mun.k:011; p .. cfe.:'" r Txiz Gil tle Fi 
guei:êd.o. rep:--z~ert:rndo "0 Rebate" e 

::~~~\~1:or\~~~~i.~~de'il'~a~~~:~~~~~ : 
o "Ceni1·0 PrJi<i~'J ":"··1er1ri: Canrpt~, 
11ense"; rr P~·dro Aragão. p-::b '·YpL 
ran.ga F,tt ball Cl~b" ? "G:-u2:ad'1. :n.,. 
"ional Pro!et"ri:i '': .c:r. Mov:sés R · dri
gues. rresidente d'l "5ocit.d9U" E::"-~
tic"."nte dos A:·tLc;tas" reµr~sc':"lb::tdo a 
mesmfl as.sc-:i1çi:: .,;:. Or1i!1 Ar,1vi"'. 
!'<:!lo "C(·ntr~ ct•~ Mo~ori::;tas 1° C.:.l1-
pi~a 0:-lnde.. ,;,. Cj"".' (" p:·e~:.:leme, o 
cr. Aciaur:to r .. ;.. .,1: <: .,r'.:'sento'1te d?. 
•·;,_ Vc.; lh B:rbOl'f''.':"''l" 

F:.sa C'Jtn:r.!:, âo t :a .... ~ 1.1 par li! :>r.1 .. o_ 
d:'.!S a~ mJnlfc>,t;)ç,)~~ li:\'!H4 -s a ee~:to 
('m r.o."::tn,.,·.-::rr 30 "T. I.,1 .. rv"'n'o· u·
gemirc de J<'i:rucir{""JIJ. t 0 rid'J re~rrss -d~ , 
hontem me i!"l10 fl C~mpin:1 a~1rir 
após tc.dial vi.~H1 â redacçfi.o d'"·,ta 
folha 

- Dur~n1 ~ ,._ i:;~!~'1nida1e-:; dv. ~'3s 
de hrmtcm :·m h:m na~em ~o sr. In
•erver..:.o!" Arit"·,itro de FiftUF'irfdo o 
<.'r. Jc"ê Mc::riz. illu~tr~ hCtT\~iU nubJ;_ 

~.~<'1ºs~~fc~o r;~~~~~t~uJ~~e~~isJ\;- ) 
nancio r~sp:.=tivament-: prcfeit:s in.: 
tcrinos de E.t:perança e de Serra ào 
Cuité cf)nfo:rn" tdcgramrnas abaíxo · 

"Jcão Pcssõa 21i - Dr Jo.c:;é Ma-
riz - Palaf'I" da Rcciempção - Joã'J 
Pe'-SÕ'\ -- S0l~rlar11 com as horr.enn
gen.., que •c1ã') 1Jrtst.J.das amanhã ao 
emtn(hte Intena:ntJr Argcm!ro de Fl 
gueire· ,to. f'> não s. r.ndo p~. sível a<j.sistl·'.· 1 a~ pes.:..o::i.lm"'nt~ pe:ç:::, fin~za rep:-e.ser,-
tar-mc be-:n ac:,.1m mun:cipio Serra C) 
Culté :__ Saudações - Ju~mi8.,.j Vc. 
nane.o'" 

r.o. ST. Waldnnar P&iva. o dr. Os
waldo Trigueiro, Prefeito da capit'.ll 
:epresentou o Mun1clp1o de AlRgôa 
)rande em todRs as homrnageas pres_ 
.,das ao sr. Interventor Arge .. 11ro de 

~lgueir'do 
- O dr. Fcrr.ando Nobre1;::t, tx

:!eputado estadual representou o mu. 
nicipio dl:' Serraria, c::nform~· teie-
1ra.m.rr.a pbnixo; 

"Serraria - 26 - Dr. Fernando No
brega - Avenida General Osorlo -
João Pessóa - Pedimos repr:sen~ar 

Do 22. 0 B. C. - capitão Raphael João Pesrôa, 27 - Congratulo.me mento e:;;1ft repercuUndo ~ympa .. 

~~~~ng~ ~!:i~~h~fVes, 
1 

( o ;;~:~~ ~?fi~1:~~:ni~vêf~1: dep~i:~~~fa~c~o E~~. ticamente n~ º.piniãf) public~, 
Man uel de Castro 1.$ tenente Alde- tado. - Ccnego Florentino Batbo a porquanto visa -dar completa lt
uor Valente QuindE!ré e da Bateria de J0õ.o Pe~séa 26 - Cumprim~nto v. herdade ao chefe do Govêrno 
Dorso - 2.o tenente' José Fernandes excla. continuaç~o fecundo g"vêrn'J para a recomposição do~ qua-
~aªJlirante Newton Correia de An- â~r~~s.!~b1f;1~iºcar~~t?;t~~se.~u~~~- dros administrativos d~ In ter. 

_ Ourante O dia de hon~em O sr Jc_ã'l Pe~c;õa, 26 - _ P:irabl:'1:1S. -1 ventoria Federal. 
Interv~ntor re~t:beu os curnprimer.tos Maria do Carmo G'.".1va:J. Mar;a A_ 
~ vo.r1Rs dele~nções dus rnunicipios. metia Camellc e Am1lia da Veiga rnn Jcsé _da Silva. Antonio de Cas_ 

'€nt"T"~ ellas podemos annotar a de Tavares. profe sor~s da Escola. "Rlly t.10. Gum~rcindo Bnmet, EJson Ca .. 
Sr:pé. composta dos drs. José Vieira B1rb_c~c" .. . •, Jl,:ante Evalcto Gomes. Ru~:,ns c~_ 
Lm.c: e Antonio Uchôa Fllho Sever!- Jc~o Pe soa 26 - Apr_cc:-Pnto v~'-· ::aT José Noguelra. Jo.,P Neiva. Ra_ 
nr., Moreira. João Rlque Antànio RL rncta ~lnccras fPlic_itacoPs motivo •m:o Neiva. Evandrc. C1rvaP10. Pe"" 
b~·iro. Moura Belem. J0Sé Alves da ~U'l permanencia p,ovt•rno nos:;c Es_ ?ente ~~~~ca. F:anc1.,.co Dias. Seve_ 
SUva Domicio Coê1ho Julie dt:, Carva- tado:. - J~yme de Alme~da. . • mo Oh\', .ra. P~111o N::ontc!ro da 
lho. Neophito Fernan'.des, Antonio de Jcao Pe,só~. 26 -:-- .M:-·,1s smr,er<?s Franca. Jcsé, Uch')a M~rl;. Jos~. 
Albuquerqu~ Uchôa Lourenc;o de Sou. paraben5.. pelo patnot!co acto Pre~L ~_:tt::- Ara~JO, L,:-1cr Mr Jlc. Mana. 
s~ Jo.c;é G'.lmes de MacéC.o. Saturnino ~ente. R~public_a no ... m.Rndo v. r-~c1~. · c ... copcrllr:.,. Aurt .. mta 1 Tole~o. Ma_ 
P9:Imeira, José Vicente da Silva. 011 _ mten ;ntcr ,no.550 E.ta d:>. -· Arnst1.. na ~1.: Lcu:ct:_s. Maria R ... -drigues 
•,-e ro soar<:s. Juvino Dinlz Roldão des V.llar F.lt:o Odrt;e Men .?:f'." . Isaura Lima Ilda 
soares José Thomaz Juli R. F João . Pessóa, 26 - Congratul_o_me Rcdi;gues, Ed1lho Nobrega. Antonio 

r~!ra ê dona Eugeni~ Ma~an~~i. er_ ~
5

~~~~
1
1~b1&~ov~o~~~~i;~ç\nrr::~!~~f . i~~r~ia. L~~!ii~5

r l~~::~· :~~:~ 
nosso E~tado. Saudações. -. Professor 

1

. Alves, Jo"t G:iede; Va.o;~oncellos. 
Joã()- Prnva. João Guedes Va,,_conc<llo.s, Valdir 

TELEGR<\1\1MI\S RECE13IDOS PELO te Ji~~fep~-s~!_1g2: ~uZc~~~~r1~~~~~; ' ~~;~~!1 ~~~~a~~·xºlda1t1e~l~ª J~~t 
CHEFE Er;-A~~i?lJTIVO b;lia.su:aucg~;~~~aç.:_o ~i~;~nc ta~~~: 1 ~.!ira~rt~,1~~~~e Vi~:;~alh~dhe;e~a~~Õ 

Pc-r motivo da sua perman2ncia á cante de Albuquerque R;imcs. Carlos Cunha Elman::, Silva. 
frente do govêrno da Parahyba, 0 Jcão Pessôa, 26 ..e.. Parabens just is ... Elba Brasil, Felíx OI1velra. Antonio 
interventcr Argemlro de Figueirêdo , ~~a~omelçâo vo~sencia. - Dulce 1 ,~~~~~!~~- :J~ft~onºº~l~a. ~e~~~~ 
vem rcc.ebendo c!e tcdos 05 pontos do J - ó 7 Q · Coélh A1 i i B 
Ertado ce~1ttnac; de mcn,.'.lrrens con_ eia ºi~ce~:;s ~1n;a~ fc11C~~~~~e;ºs!PC1:.õ ~i~:ª· l~°n1

âro Gu~df.s, u ~grm:;:~Õ 
grat:-ht~rbs tle amigos, co.r;.:,ligiona- confiança Grwêrno Federal o con_ Cu?de$ Pere~ra Nivaldo Moura.. tval-. 

ri~ .. (' admlrad,:tns. 1:;~·tur:i,~~?;1?' b~~;;t~t~~ n~~~i E~f;~~ e;da~~mo~e;;]e"~. L':;~;:·a Mag~u~~~~. 
PutHcZ!~ae. hcJr, C3 sr,;uir..tes te.. r·olher ng,t!"ctis?110 vossP.nc::i. - Edu., Humberto Mtura, DUlce Pontes. Lino 

lc3"r'lmma!: rc.:cbido:. ror ~. ex:·ia.: ardo Cunha. Gama Dirceu Machado. Arnoblo 
,JC\ã"" Prc:-sfa 25 _ Conselho PenL João P:-s!t\a. 27 - Qu ... ·ira accai Machado Carlos Machado, Franca 

t.onclarh Fst'.ldo oelo seus membros '_ar v. exch 1~ln~a<; ('C"tiJratuls.ções NettC' JÔã.o Maciel dos Santos, Car_ 
fun ci?narlo,; abaixo 2:"sign9.dc5 Vf'm oe1manenc!il Uovór:-10 E.~t:.d::-. - los Silva. Jcaquim Alves Gastão A .• 
cumpr m' ntar vorsencla sua mered. Clodoalrto Gou;,ria. lencar Ruy Lúbo, OU ver Siqueira. 
dJ. p:rr:1c.n~n-:i:1 govêrn'- ?arahvba J~ã.o Pessôa . ..:G - A :.nc--1cinde cs_ A~.drubA.l A:.nar:11. João Ba!rOOSB.. 
que tP-m p:-e t1do ma!.s rclrvantes ·be t:.zdi:">9 da Po.rahyba cto~a e.o'"' Anna. Brayner. G~nival Ferreira, A_ 
n -m--ri\~:... .. ·rvlf"",(\<: Acthrmar Vidar ::>u!':: br'.os que vem sendc- con·_tantP ma.lia Clementln~. Clarice Peregrino, 
presidenfe-: E\•a~dro Srmto Srrrph1~ :i.d;.11ira<Dra do go-,rêrno de v. excla. I~aura Gama. \Va.nda Gomes. G~nL 
co Nobrega Arioswaldo E pinc!a. cujas líçóes de civismo r.:mca -1erão valdo Llm:i. João Carvalho, Hilda 
Synr".1o 1'"1u1arães. Gonçalves Fer_ ,::,uTci.'1as para Ghrin~açáo f'ttun. c1weira CeLna Balles, Homero Ca
nandes. Hortens,o Ribeiro membros; d:a, ntlcionalidade. man'.fcsta ~ v. vq.leante. Adela~de Lacet. Luiza Gcn_ 
D1~nval de Albuquerque. serretario; -:-x:ta. iubilo com q:1e regi.,;ta a per. :laga I-.aulo M- llo. Jona> Cabral. An_ 
Feltcianc. D1q,s Silva Harold'J ivla manenria de v. excla. á frente dos tc;nlc Llma, Alberto Valladare:i. se .. 
eludo. Euclyd~ cuve!ra. tunrclona: d2:;tíncs da Parahyba para honral_a bastião Pinto_ Severino Gama. Car_ 
rtcs. :iinda. e s~mpre como defensor de bs Silva Antonio Florentinc, Bene_ 

Jc :'.''.> Pes<::ôa, 26 Effl! ivos ctun.. Zll?.G trad1çôe.s: de altivez e dignida_ d:ict-c Amaral Jo é Maria. Celso 
primentc3 merecida escolha vossen,_ (\e trabalhando p~la solldariidadc Monte~ro GerR.ldo Rodrigues. José 
cta tnterv!!ntoria continuando proL do:; brasHeiros na gr:1.nde obra de n::i. Espinola H;.;nr'.que E('luelman. 
pern e.dminLc:-tração Ei,tado. R~:"peito., Cion2.lidad?. - Damar,io F.3.nca, Ai_ J.::ão Pe:sóa 26 - Rece~ei sin~e.., 
sas ,;at1deçp~~ - L.vHa Quede.;; bcrti:n:l :r,..:1rande Pedro PeJ.tot, An_ ra.'i felicltaçõe.; continuaçao VO;j,S() 

João P~~a 27 - Apres(~n.tando · · !11" Al~nc:"'r S0!,,y•1. Bene,·ides. Jo.1.o ;:-:,·:érno <1V!Hlm1co n:allzaclor tole_ 
sinceras ff!U'c1taçóe3 permanencia vcs Mac:el GJ•;tijo ~::vcs. · Ma:1oel SHva rr--..rte - B . .Nciuelra 
.Jcitda !t!':bte Cle:stinos nc, ·se. ten-ã Geme:-. Oàiion To~.cano Aur,~o M:., .rcão Pesróa 2:6 - ParabftiS con_ 
hypothf"("amo; tnt' grel sclidariedade 1:ez2s Eugen.io To:scflno. Stclio Fai_ t:nuaçã~. rosspn_i:I. ndministracão 
justas homel'l..lgens serão prestada.3 cão. Mauril~o:;, Mar1nh'"'. Jo~ F r1.nc9. rt::: .tin"'.'ff. nossa terra com progresso e 
ho1e emtn1:nte digno conterraneo. Pilho Gns: n San~~ Gcnlv1.l Fran. catrlod··mo Alten::ic:Eas Mudações. 
Attencio.~·as saudaçõe1. - Ferr2ira cn, Mtrina Franca. Maria do C.1rrr..o ·- Romualdo Fonsécn. 
Amorim & Ccmpanhio.. B'.'I.Udfira. V,iibon Oa!ü.ln.o. Franci~co Jcí':1.o Pe.·.-õa :&5 - Reg~ija.m" .. nos 

G~g~ete p~~~tarf; Agrrc~~éj~llt:~~ i~r~~~~' t~ff;~~~r Lt~;ena~rn;J~; {~
11

~ 0€:;~~;t~ov. t,!~;'°c!l~~~~i~l~!~/ri:;: 
priméntnm vossencia motivo sua per_ Sth·ano, Rcginaldo Fer;,.:i?1de~. Al. ma~1do p;Jorioc;a tra<ilção l.abcr e 
manenc~a frente destinos nosso Es be-rt" Diniz. Era tno ~.'(ala P:1..ulJ h n~stido.dr. -- Juantt:i. Machado e 
tado grand.es benef1c1os tem recebldÕ Henriques, EuclycL.; OHvcira. Ncl fUbc.;. 

''Esperança - 27 - Dr. J~é Uarn · 
- Joã.o Pe:sõa - Imposs!bilitado com
parecer ás grandes homt>na&ens ao 
,,mtne:ite Interventor Argemlro de FL 
gueirédo virl'ude permanencia no 00-
y(.,,.n l {o Eü1r10. rrJgo !inr-ta v. e~:c'.ti 
repres,:ntar ute munlciµio que r~ .. 

Um a1pe('(o õe par~ da gra nde ma,;:~.a popular qne hont<'Ul :í. noite an limon cJ lirant.r mrn t(" 
A<1,•·mlr<> !l'I f 1'11"'1~ 0 
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o CONTO DA SEMANA CONSELHO ÁS SENHORAS 
PASSAGEIRO QUE ESTÃO PARA SER MÃES o " • • • 

Frederico Boulet senhora, siga o conselho de seli l nesla de Philips é dissolver uma co
medico no 1.ocante ao.." incommodod. lherinha em meio l'Opo de agua !riu, 

Passou.u a bistoria mio IM muito - O pt,.ss•&li:ro - J.iz.me immt.. ~o, er• prts() Je s~tnne1itos con-. que sobrevêm durante o perlodo !1B e tomal-a . a pequenos sôrvos, com in_ 
tempo e, emita.a, o copitáo de lo~ diatamenfe o capitão - com um, tr1,ri,os Nio me com.11111~"• 4S e-ravidez. tervanos ac alguns min\ltos. 
go c1trso Mdrius Cazavm, de Mar. voz rQUc

6
. su~ resoluções, trUS f&io tinht, ne. A prisão de ventre é um :los prln_ : Se houver sensibiltdade nos dente3 

selha. Mas, pano-o " contar, tom. - ?! nhutn momento Je tepo1uo ()u.vJ4. clpa.es tncommoG.o.s. Como a senhor;1. e nas gengivas. o que é bastante !re. 
b f d h l ~t· ~i~o~~:u~~ga~i:v:~~~f) qu e.nte. o uso .dierio do Leite de M~-
em, corno se asse e cmtem. N•• - & é "ele", é medico o, n, s1u c,bitu, J.isc1ttir em -rwz Por isso 

O 
seu medico é tão seven ne~ia de Ph1l1ps como bochecho alh_ 

vegava eu para armadorei de Bar.. - .Mi0s, se é ellt, nunc, se tr,- ,lt, commigo 111es1no sobre o que nest& ponto e não permitte senão la- via, desinfiain!lla e contribue para a 
áeaux e era immediato a bordo do hirá . 1 nós ch11marnnos "•11i. ciso Je cons· xantes mUitc suaves, Ue preferecci&. bõa con.servaçao da dentadura . 
"Phoenix", comm,nddo por meu Neste momento, senti-nu conw cinu:itl''. ~ o Leite de Magnesia de PhiUps, que Mas. ao comprar Leite de Magne-
tio, o capitão Borel . lamos levant•r que ;mpelliáo O 1>4ssogeiro ,oh;,-,,10 Um• 11,tmbi, em/im, • suo reso. '.!;t~ ~°!nifoº:'~~e('t~~f~á ffp~~eg~:gi!sim~iF,çõeº é5. o de PID-
ferros quando chegou um rpa,sogeiro, de ""' c•bin~, •PP,oxim01,.se do Jei. h,çio est•v• tlYIIUd,. Pai ti proo,r• d d 1a · da 
lrazrodo co-rnsigo uma pequena nva. to . Tt11zú um.ti c11ix• chtU de ins. J.o pass,gtiro, t111 -.lnb. comp.nbi.. ~;~n::~ e agua. e Fa.11JB ou Economise, preferindo o vidro matar: 
lise" . Pediu tnstantane'ilmtnte por• lr1tme11tos brilh,mtes Sem nos olh,r, - ªSr . Moriu" - dlsu.lhe, sem Paraª" nauseas e vomlto.s, a trul- três vezes a quantidade do menor, 
embarcar_ o/fcrecendo bóa paga por inclinou-se sobre o ,ganiunte e fez • fit,r Je f•ce - ~nso que n4o nrira de adnúnlstrar o Leite de Mag.. pelo dobro do preço, apenas . 

uma passagem para Perm,mbuco, até alguns gestos brew, e seg1tros; o /,.veru v.mt,ge1n P""' o senhor IOCCl AMARGA ! O QUE E' O CREME DE 
01tde íamos . Era 11m homenzinho ele sangue saltou e, pe/, '"" garg,nt• ,._ Jemnb,re,r em Pmunnlneco, •ni• • 
ar inquieto e resoluto ao 1ne,m3 berta, o moço moribulldo aspiro,, ,í: esper,m. Vou 1'1tm•r 1>4r, M.r«•i- LINGUI BRANCA ! ! ALFACE 
tempo, e acontecia acceilarmo, mui• vida . Algz,,is 1nm1itos depois o ope. bo, que é unu btlZ. cidde que o se. ESTOMAGO ESTRAGADO 111 
tas vezes pas,ageíros e,;,. nosso, ba,.. rdor tinha terminado os se,,s /r,- nhor :ost,rtÍ: Je visít,w. Que ;n,u? E' um moderno e oclentlfloo pro-
cos de commercio . Meti. No, que não balhos . _ Est(m ú 51145 orJ.en.s _ res. ctucto de.stlnado ao Cuidado da cutl6: 
e-nxergav• além d• q11estio de di- - Penso q,ie se ,./110,, dest• _ po11dm simplesmente O poss•griro . Aquclles que imagin•m que é nor. e um creme de belleza de formula 
11heiro, J>ermittiu q11c elle rmbar. 111,11,rtmtrou O p-sr11,geiro por entre Ficou -.ssim im[n1,1ie O crime Jo mal ter-se a. bocca amarga e a lingua espec.:lal e que possúe as vitaminas 
c11sse . d~11tes medico Lecl,ztchy, que ,i, epoc, fez suja ao despertar, continuando nes.. dos suecos da alface e outras pro. 

Thiha.se-lhe dado uma pequena Ergueu.se, tJhou O c•p#io Je t'1ito rtúdo . te estado por longos mezes, estão oriedades tonicas par aa pelle. 
ca_bme desoccupada, na po11te, e ti/e frente, ctnn. •r le desconfl•nç• e ie Depois que • nosso P""feir• complcurncntc enganados O seu As vitaminas que contém o Crêmc 
nao sahm de ld 1u,s primeiras 24 ho .. tesolnção . Jesembncou em VtnezUL/4 , nu.1,c, estomago funcciona. mal, é tomar .. se de Alface. estimulam e aceelenm o 
ras, almien.tando-se mal.<e drzcndo não - Sou medico - disse m•is ou,vimos f.Ut nelk, 11US qzun- ,in~vitavel que um ou outro dia lhes processa de reproducção das cellulas 
passar bem dr sauáe No terceiro O capitiio lançou.se por, efle e •· Jo -nos vimos em ""'' •lto, .,,Ire • ~e,a este facto lembrado por uma com as quaes a pelle experimenta 
di<I, pela manhã, o capllio chamo1<• braç011.o depois reppellm.o cmn. fx,,. do , • nur t longe d~ todos os cri. msomru~ tenaz, cruuqoccas desco- uma renovação completa; suas cellu. 
111e á jUa cabiue Encontrei.o per. l rot e f1!giu paro a sua cabine . mts J, terr• • c,pit4o J.,oz.-mt , mio nh_ecidas ~té então, gazes, eruc.rações las, necessitadas de vida, são substl. 
lurbad? . O 111.oço ficou bom, e O passageiro, no hombro e disse acidas, azias e pezadumes depoLS de tuida.s por outras novas, sans e vt-

-:-- Sabes qurm. é o 1H1s~o pA.ss, .. 
1 
d11ranfe aJg1.ms diaf minisfrcnt-Jbe _: Elle cortou unu, viJ, hum-•n•, cada refeição Nesta ?ccasião, ainda i'Orosas . Em resumo: afftnn:imos 

ge,ro? • m•is c'llitlados N,o flll•v• • nin.. mas s•wou """' outr, •Peur Jo rn• S<:rá tempo de remediar estes mal- que o Crême de Alface "Brllhante": 
- Nao. L g1tem, f/4J'ffl mesmo ,os m•rinhei.ros coque c~eu . . . p~0 qu ess,s estares tomando, depois, da comida, 1.

0 
- Imprime uma al·1ura sadia á 

- Pois é um asst&Ssi,.o! que niio estwo,,n , 0 corrente do que J,uir cois•s se çq,iilibr,nn. . . MIIS, unu pequena dose de po ou duas a tez. 
- Como tJ.SUm f se p11ss11v, e O cerc,v,m Je respeiú ouve bem, 1,z.ett r,paz nwn.c• nulis, tres tabletas de Magnesia Bisurada 2.° - Suav1sa e refresca ~ cutis, pro-
- Estou certo disso E' um ,ssa.s.. r "'111iir11cio ouviste? nmu, '1Mis tom,rri ;11ss,. Si estes symptomas forem descurados j tegendo_a contra os effe1tos do sol, 

,ino •traz de q1'em anda • policiM O c•Pitõo, dur•nte uiuellt tem. , &tiros por muito tempo, elles se degeneram do a.r e da poeira. 
Era medico em Pflru e -tm111enen<n, automaticamente em dyspepsia que 3.º - Supprtme a cõr encardlda, 
uma mulher para a r01.tb(lr Chama.. com o tempo torna-se chronica To- a.e manchaa e os pannos da pelle · 

se Leclauchy e niio Mori1J CONCURSO DE MUSICAS PARA o mada ao começo, não é nada; tar- 4.º - Evita e previne a tendencla à diz . ' como se dando, é um perigo A M:agnesia formação de rugas· 
- E coma sabe isso? llisurada vende-se cm pó e em tableta 5.º - Pertnltte uma "maquWage" 

- Pelo jornal, qw ""' kvattzm CARNAVAL DE t.9lB cn1 tod:,s as phannac•is , perfeita e mantem o pó de arroz por 
" bordo 11ntn de p11 rti'fmos, t qite só mUitas horas, com uniformidade. 
agor"-- pude ler Diz-se q~ 0 assas. Experimente o Creme de Alface 
sino fugiu., qut procurará n,ibarcar, "Brilhante,, e ficará ma.ra.vtlhada . 

sem duvida, num parlo do sudoes. DESPERTE A BILIS 
te . Acharam.lhes os vestígios p-r. A realizaçã• desse certame pela PR I • 4- ladi• Tal,a. DO SEU FIGADO 
logo depois os perdmm, E' o p-,s•· J. ára da Parahyba. - Encerra-se ne d1'a 1 S d· J·an..:..• 
geiro, garanto.te . Cortou • ba,b,, "' .,., • Sem Calomelanos-E Saltaré da Cama 

Disposto Para Tudo mas , elle . vi.o! prazo das inscripçies. - Premi.s aes veneederes 
- Viu? ' , " 

- Sim, esta n.oite Vi-o ,-tr•vé:s 
de tinia fresta da mo cabine Collc. 
cou ""'º cortina por detroz da por. 
ta, 1114S vi .. o 1n-esmo assim, . E é elle . 

- Mas mio é certo O sr o julg, 
; possivel, mas n4o se pode ace11.sar 
um homtm rem provas 

.2 , O ficado deve d.enamar, diariamente, no 
A P. lt. 1. 4 Radi• Tabaja.ra •a [p~das pelo concoITente v1.etorloso. e;tobl.q(), um litro de bilia. Se a bilia não 

Pa1"ahJ'ha., em combinação com • § Untco 1 - Náo serio. de'Volvid,os. corre livremente, os alilnentos não aõo 
Associação Parahyba.na de Impren..~ 8S ori&ina.es das musicas eo,viadaa ,a_ dlaerldos e ,apodrecem. Os gazes incham o 

;ro:t::da ent13:ae~JA1~terc:r~:unU:: j ra i ~c~.E' obrt:&toria a l'Cmtts.. ;::~b:;'°~ro : !:!° en~eenve~~::: 
lança para o carnava.J de 1931. wn em cinco vias dactyloera.phad~ dos Tudo é ama.rso e a TI.da f um D'lllrtyrio. 
concurso sob as sel'Ulntes bases· 'Vet'S'OS que acompanharem muska Sáes, óleos mineram:, Jaxantea ou p 

a) - Concurso pan trevo de ma.racatú ou do fre'Vo..canção 08 1 .cantes. de nada valem. Uma simples e 
b) concw-so p.a.ra mara.catus, qua.e:s de modo nenhum deveráo aon• c:uaçio não tocari. • causa. Nada ha co 
c) concurso para frevos-eanções; ter phrase.s de. calão oU sentido du_ l as ramosa.s Pillulas CARTERS para 
1 ° - Para o concurso de trevos bio !:=r°hV::en:"!s.~ft: d~e~ie. !ª.~: 

as musicas será.o a.presentadas com § 7.• - O concurso seno encerra. senf.e..5e disposto para tudo. Nio causam 
01·chestração e uma. reducção para d• no dia 15 de Ja.nell'o na séde da l damno; 11.Ão suaves e contudo são maravi.-
piano. ltatli.e Ta.lJrrajara, re.speitando-c;e a lbOl!las para fazer a bilia coner livramente. 

- Prova,, tenho.as Est01, certo 
de que elle se lrabirá , Podes ficar 
certo de que não serei seu c-ump!i. 
ce, permitündo-lhe a fuga 1UJ pri. 
mefro porto . Emfhn, por ag01'a elle 
t/áo póde fugir, verdade? Mas a sua 
reclusão voluntt1ria não durará muÍ
to . Dois dias mais, restabelecido do 
tnjôo, quem sabe? 

2.º - Para o concurso de maraca_ quella da.ta no carurtbo do correto pa,: 

1 

Peça 1111--PiJhilS! CARTERS para° Figado. 
tús. Igualmente orchcstraçáo, e rc. ra. os cand1da.to6 tt:stdentes fora da Não acceite imitações. P:reço J$000. 

du3~_P;::rapll•:º· concurso de fr,,vo car~! - Os candidatos poderão ca_ ---- UMA 
canções. introduccão obrl1ratorla elo so queiram, usar de pseudcmymos. l O PERIGO DOS FILTROS NOVA PELLE BRANCA FEZ 
frevo e parte de canto com crches_ Nesta hypothese, os or1g1naes virão 

Effectlvamente, não tardou o pas. 
sógeiro a dar os seus passeios pel• 
ponte, conversavt1 cottuwsco, pilhe~ 
ri4vt1 e contav"""MS os seus negocios, 
dizendo ser offícial de relojoari• e 
pretendendo montar casa no Rio de 
Janeiro. Nem meu tio neni eu. era.
mos hf>menJ para dissim1tlar . . Elle 
logo percebeu. que ho,,,14 11lgum4 coi
ra e, desde t11tóo, 111411tei·e-u em re .. 

triç~º. e_ret~;~~f:~ .. t~ª:°para fre. ~imJ:~~º~f.:!,i;:a :ob~~ã:·~~ ENTIJPIDOS VOLTAR MINHA SORTE EM 
vo_canção ha exir:encía da 1etra es- ps;u~~~ºo .tutgamento Qo concur- 3 DIAS 

servfl.S. 

rrlpta cada :nada em ba~o d>. ;:• 80 será feito por Uirul. romml$ã<, de SI os rins não ellmlnam dl-:;:"5 d~V~on~~rnc:rl.terao ~on'alA ~ros~ profisslonaes, entre estes Um repre... ~~ ~~ºrfm:osdec:~f.rado
~~tt~:. phrases de calão e sem dubio ;;nt~i" 

0 
~ut~~ d!· .. !· u~iã:~ro da res se tornam obstrult...s com vene

! 10.• _ Não poderão entrar em nos. O liquido urlnarlo se torna es
§ 2.0 - A mi qualidadl! da letra concurso musicas de outros concur- casso e 8D passar provoca uma des_ 

poderá dar lugar a desclassUicaçio 505 anteriores ou Já VUl&'a.rizadas. agradavel sensação de a.rdencia. 
!mmediata do maraeatú ou do fre_ 1 ll.º _ Os preinlos a distribuir l&so é slmptoma perigoso e pode 
~~!t~~~ ::ica~ue formam um to- são 05 seguintes: :1'moº d=~a.5de~r1:en~ p~ 

x x x c.Jn 4.:., --;e~;[:"::,~~s devem vir ~~: :trr:.if: ~~~~:sooo. ~~ta~d;:,a·u-r.'~r1~!d~: 

VarioS dias se pass11,..,,.. dssim, ,ia a}·:_ -;a!~;J:~to~.º 2~ ~x~~~~~~;. 450$000. ~· ~chT nashe ~ pé\ ou 
duvida e inquiet=a-o, e ,,unca f,·~ l O plston 2 ° piston 1 ° tro bo Mara.catú: 2.º logar - 2~00. ~ir os 

O 
rtur
08

" b ~~. ~ ••• ':'aesª ":~ on-
. -,. - 2.·0 trombÓne: Contr~-b~o 1:m ~eó c) - Fren-eançáo: 1.0 lopr - uc a.s. pe ª~ vi..., , • 

umd vú,gem mais penosa que css•, e um• parte de piano. 400$000. MUita.llt pes.sõt"" ddãoin~~t:'Jo'sº .!~ 
posto que o tempo fosse 111ag,.ifico t ~ Frevo_cançã,: 2.• Jogar - 200$000. seus O O me roo e = • u-
o nPhoe,Ux" se comportt1sse q11.e era § unlco - A instrumentação acima 11,0 

- Em caso de empate na ~:ll~~i~ ~te~ = ~~~: 
um prazer. :;~:;;t~:u?=~n~~:. : classificação, será dividido o premio. por detr,ictos venenosos, molestlas 

Na segunda semana occorre11, 
0 

marchas frêvos ficarão a crtterio do ã
12

·
0 

--1 Ad muslia.s ~ ~n~~seL graves podem occorrer, taes como 
que eu ;amais hei de csqziecer O autor, não devendo ser enviadas em t O 

d>VU i:a as pe ª & • perd.a de phosphatd,. de albumina, 

d b { d 
nwnero Inferior ao ex'.gido pela or- IJ.º _ Os concurrentes deverão en- nefrltes agudas, intoxicação uremlca, ;:i:o :em;, o a;:~~~~~::t:, :~ :;: chr~:c~. As musicas premiadas pó- viar toda a. sua correspondencta Pª~ ca~, ::! ~~Br;::, ~ expillam 

tado Tinha febre, e a garganlr1. derão .ser impres.sas .• !?Tavadas e pro- ~ªa)~ ~:,-1 1fo· 4
• RatU" Ta.hajara dia.ria.mente cerca de litro e meio de -------~---------=-ª-r:.__:~__:::':_· :.__:_· ------- secrecção, Compre um vidro de Pi-

• Qua.n,lo mlnha. pelle era eooura, 
ça,sel.r&, fi8'lCid.a, tendo póros dila· 
ta.dos e cravos, eu não tJnha admira
dores nem convites._. mas com o uso 
do Ct'ême Rugo]., obtlve uma nova 
pelle l7ra.nca que trocou m:.nha oon. 
em 3 dias. E eu que não Unha ne
nhum pretendente, recebi agora. 3 
pe,lldos de casamento ao mesmo ten:t· 
po". lll. Valery. ,. 

Toda mUlher pode aclamr, a-ua.vt· 
z&r e embellezar sua pelle, usando 
diariamente o Crême Rugo!, cuja pe
netração in.stanta.nea. aca.lma a trrtta• 
çli.o das glandula,; cutanea,;, !eclia oa 
póros dilatados e dissolve os oravoo 
completamente, nlio deixando vesti· 
gio algum. O Crême Rugo! é o ali
mento sem egual par,,. a pelle, pois 
branqueia e. m.&.s escura. e suaviza A 
ma.Is Irritada em 3 dias, tornando-a 
branca, bella, fresca e nove. o que 
t.ambem lhe trari sorte. Eltpertmen
t,, n Crême Ruttol e f!cari encantada.. 
além de tornar oeu rosto torro.oro. 

che/a de membranas A doença, co· lula,; de Poster. Ha mals de 50 annos 

;!"</.4,j: :· /:,m;s;aiia'ipbtz;~;g,;;: A G U A F I G A 
O 

O ;!<:a e\\'"r:;p;,ªw;t .. ~J'am~~lu;o :~tt A quem Interessar possa 
a bordo era capuz ,le medicar o en. 1\ var 00 rins. Ensinam-se; Português, Arithmetl-
fermo, bom rapaz, de q11tm to.los T. llouplnhas para cre111ç ca e Inglês, no perlodo das férlas es-
gostavam-0s e que não pod,amos ,er mge em preto e castanho. Resiste aos baldlos as colares, a começar de 1.

0 cte novembro 
morrer . o seu estado aggr11,:ar·a·.te quentes, frios e de mar. NeTo. nrl~~ aorttmOenAs'° a .!_,ft90I proximo. 
cada ,•ez mais S1'ffocava! 'aem eounrren • .., na A ,~su- Tratar com Firmino Silva, ma Indlo ==~~::_::2:::.::-=~-=---.....'.~=============-=============~~~TI~O~.~ .... ~~-~-'.'.:-~~PlnWN~~~-.21•~--_.!~P~yra~gi-'be_. _io_s_. __ _ PE''A NECTAR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL) lncomparavel.A'veodaem 

~ t.tu, u caw ele dM•• L~ 1 1111 L I P • 1 1 1 
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EDITAES 
EDITAL de citação âé herdeircs com Fica reservado á c~mmi.ssão. o d1· 

os prazos de 60 e 30 d.ias. O doutor reito de annullar a presente, chanum
Paulo de Moraes Bezerril, Juiz de Di- d: a neva concorrencta, ou deixar de 
reito da comarca de S J,oáo do Ca_ effectuar a compra do material con
rtry em virtude d.a lei ele Faço sa_ star,te da mesma_ no todo ou em parte. 
ber 'aos que O presente edital Virem ou Jonas ftfa,ngabeíra - Contador. 

CADA DIA QUE PASSA 
NOVOS SUCCESSOS!!! 

delle noticia tiverem e tnt,eressar pos_ VISTO: - JoSé Fernal - EngenheL 
sa que estando se procedendo neste Iro Chere. uru NOVA E IMPORTANTE OURA 

DO 
EAUZADA COM O GRANDÉ DEPURATIVO 

juizo ao inventario dos bens deücados -
por fal!éciménto de Aguida de Barros ALFANDEGA D!': JOÃO PF;SSôA - SAN UE ~,...,...·~-.-Filhe domi,,illada que era no loga:r EDITAL N. 0 44 - Pelo prernnte edi
"Macàmbira" districto de sucuru', tal fica intimado o senhor Elias Go
desté termo, 'e tf'ndo o invf:'ntariante mes Egypto, segundo radio_telegra
AntOLi~ Pereira de Barroo Filho, des_ ph·.sta do vnpor nacional "Lages" a a
cripto em suas decla1·ações acharem-se presentar allegações de defesa, no prazo 
au.sente:i os herdt?iros Ros.alina Rapha_ de :.t6 dias. a contar desta data_ a res_ 
et de Barros, reside:ite n{_\ capital do I p~to de wn processo que corre nesta 
Estad:'.' de S. Pa.ulc; e Rita Raphael, Alfa.ndega referente á aprehensão de 

"E L l X l R DE NOG UE l RA," 
DO PHARM. CHlfJI. JOÃO DA SILVA SILVllRA 

~:b~~lc~~s~~P~~: ~~:~se~~~: ~~~lfu~1:~~i :ni:~~· r~:erfa~rt(;;:: 
de Freitas, residentes no d!strlelo de n.º 2.229

1
1937). 36 D IAS NUM HOSPITAL!!! 

s Th,mé; Luiz Gonzaga e Joaepha Alfan<iega de João Pessoo, 13 de no 1 

G:nç1l\-es re.5identes no loge.r "Ca_ vembro d,:, 1937. -
chorro MÔtto", districto do Prata, e Alt,-edo Gomes - Escrivão do ln-
Pedro Gonçalves, residente no legar querito. 1 
"PinhÕE'S" do termo de Alagô3. do _ 
Monte-iro_ deste Estado. OTdenei se pas_ EDITAL de 3." pra(a - O dr. José 
sas.se O presente edital. com o theor de Wmnda Henrlques, j1.1iz supplente 1 

do qual ,:tto e hei p:-r dtado os refe_ no exic:>rcicto da 3.4 Vara de.sta como.r
ridos herdeiros. o residente fôra des- j ca, em vtrtttc!e da lei. etc. 

O sr João Berna -cHnó Barcellos declarn que esteV'e 
internado, durante 36 DIAS EM UM lIOSPITAL, sof. 
frendo dé uma ulcera na artrculação êlo pé, sem re. 
sultado. 

te Eshdo com o prazo <ie 60 dias, e os Faz i-fl.. ber :: todo3 quantos o presen- j 
residentes no termo de Ale.g'ôa do te editai de 3.ª praça com o prszo de 
Monteiro deste Estado_ -com o prazo vinte dias \'irem, º':1 dellc ncttcia ti
de 30 dias para, e;rn quarenta e oito verem, q~e o porteiro d~ nuditori<?-5 
horas oue "correrão.em ca.:rtorio, do dia deste JU1zo ou c;.u·ml suas vcr.es ~i
da uit1.in c1tação cli~m sobre as zer, he. 'de trazer a. p_ublko e }'.il'G~o 
declara--~ do mvént:e.rla.nte valendo de venda e arremataçao a quem mais 

·ta Ão todos os dem~is termo.3 'der e maior lanc;o offerecer, no dl.a 
~ 0 c

1

in~ent!'~~ até final partilha, sob iic~ d~ez;.:~~· i'\a\! ~:ª!·n~~f!:; 

A conselho de um illustre amigo, começou usando 
o grande depurativo "ELIXIR DE NOGUElliA'', do 
Phann. Cltim. Jóão da Silva Silveira, obtendo, ao cabo 
de pouco tempo, rapida e completa cura 

pena d~ revelia· E para _que chegue ao deste me1m10 Juizo, com o abatimen~ 
conheci1!lénto dos ré~ndos herdeiros. to de 20 o/r sobre o \·alor da 2.s. pra~ 
e demais in~ressados_ ma.nd~1 pass!lr ça., a. m~tade do antigo pred10 n.0 

o presente echtal que ~é. affixado no 392, hoje casa. n.0 l'il, stta á rua ln~ 
Jogar do costume e publicado, por duas dío Pir&~vbe d~ tijolo. taipa e- telha 
vezes, no org_am official d.o Estado. "A em terre11o 'rendeiro a S1gismuildÔ 
União". Dado e passado nesta cidade Guedes Pereira Junior e penhorada. a 
de São João do Ca:rb·y. em 12 de no- Francisco Fe1Tei!·à de Oliveira e mu~ 
vembro de 1937. Eu, Mcmuel Bulhões lher ila acção executiva hv.pothecaria 
da Stlva. escrivão o eR:revi. <Ass.) que lhes movem Julto Castro Nunes 
Paulo de Moracs ·sezerril. Está con- e sua muiher, avaliada em 7:00fJSúOú. 
forme ao origina\: dou fé. E para fllle chl.gue ao conhecimento 

Pelotas (Rio G. do Sul), 20 de agosto de 1935. 
(Ass.) - JOÃO BERNARDINO BARCELLOS 

(FIRMA RECQ!\"llECIDA) 
(Attestado confirmado por nre,tico) 

O "ELIXIR UE NOGUEIRA" tem 58 annos de existencia triumphante, apreflen. 
tan<\o curas, algumas consideradas ASSOMBROSAS. 

de toé!os. mendou passar o presente 
são João do Cb.riry, 12 de novembro edital, que será affixado no lugar do 

O "ELIXIR DE NOGUEIRA" está estudado em seu valor therapeutico; é um 
grande combatente da "Syphilís" ! 

de 1937. estylo e publicado pela impren..c;a lo
cal. Dado e ptl6eadO l'lE's't,a cidRde de 

o escrivão - ManUel B:u.lhões da f:t ~:ô:~:1!º~:er~! 3~vi~t~º .,:..~ 
Silva. lho, escrivão, fiz dactylographar e su~ 

bscrevo. .JOSé de Mil'and:a Henriques. 

O "ELIXIR DE NOGUEIRA" fei lançado ao publico por João da Silva Silveira, 
que, além de scientista emerito, tinha por norma o BEM DA HUMA. 
NlDADE. 

COMMISSÃO DE SANEAMENTO 
DE CAMPINA GRANDE - Concar. ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO 
Tencia - EDITAL N.' 21 - Acha_se DA UN1AO NA PARAHYBA - EDI- f 

aberta cmcurrencia para o forneci_ TAL N.o 20_ A - A·FORAMENTO DE 1 

mento .. esta. Oomnili!sio é!o seguinté TERRENO DE MARINHA - De or. 

EM ANALYSE: - Unt producto como o "ELIXIR DE NOGUEIRA" nio teme 
competidores, pois tem o seu attestado na VOZ DO POVO ! 

material: de:m do sr. Delegado Fis-:al do Thesou- j 
500 (quinhentcxs) kllos de dynamite t'o Nacional neste Estado, fe.ço publico 

para o serviço em agua. que sr. Gt,vanni Petrucct re11uereu o UNICO E GRANPfi. CONSU O EM TOQO o CO TINENTE SUL· AMERICANO 
O material deverá ser entregue den- aforamento do terreno de marinha bel l~ ..,,...,.,.,....,_,.,...,.,.,_.,-., ... óÍI'="'-"' __ ...., ____ ...., ___ ...,,__,,.,_,,,__.,_,__,._ .. .-_ .. _., __ ...., ___ .,.,_,.-,..,_,,,__,._._,_,._., __ .,_.,_ ... ., ___ .,_., __ ...., ___ ....,_,.-,..,-,.,.-.,_,.~ .. ~ 

tro de 15 (qulnze) dias da da.ta· da neficiado com parte da casa n.º 376. ''-' 
assignatura do eontracto. ~ntiga 96, da praia Formosa_ <listricto c8.l do Thesouro Na~io~l neste Es- , :-- P.:.r o:-dêm do .sr. Director aviso &os 

O preço entende-se pe.ra o mater~al j de Cabedello, municipio de João Pes_ tado faço publico qlle-.n f1rme. A. F. mtere$ados que de 25 a 30 do corren
posto no almoxarifado desta COtnm.is_ 1 sôa, neste E.!tado. do Amaral & Filho requereu O afora- te das 8 ás 11 h~ras, se ac~a~ abP.r
são. Os detalhes technicos e demais es- mento dos terrenos accrescido e ala,. tas nesta Secretaria• as inscnpçoes r,a._ 

As pr.:posta.s deverão ser escriptas clarecimentos constam <lo edital n.º g8.do de marinhit situados ao Nort:e ra os exames de 1. época dos al~
a tinta ou de:c'tylogTttphadas e assL 20, pnbltca.do no jornal offi~ial "A u_ do Porto do Capim, no lagar C!_enom1- nos do Curso Gymnas1a.l, desta E.sco_ 
gnadas de môd? legivel. sen ras~s. niá,:" ~tleeta ce.pitai, em sua edição de nado outr'ora "Zumby" em Joao Pes- la. 
~~~~d~c:1 :~~!~IZ ~1;~> ,~~ 2s de novembro c1e 1937. sôa. neste F.stado. . - . _ m~êI~quaect~tª~~- ~eesr~côr~1::,i:, 
estadual 'de 2SO(JO e ,:ello de SftU'de. Administração do Domlnio da União, Os detalhes techmcos e demaLS •5; será <"..ellado (:om 2$200 de sellos fede-
contendo preço J)O't' algarismo e 'POT ex_ 26 de novembro de 1937. dairecim~tos const~m do edital n. re.es (inclusive o de sau'de) pagando 
tenso_ det1arand,..;-1'e por fóra "Cem- 1'9. pubhcado no Jorrtal officia; A O inscripto a taxa de 5$000 por mate-
correnctn. de explosivo". Sabino de Campos - Escrivão en_ UNIAO~ d':'sta capital, em suo. edição ria, conforme determinação do Depar-

o pagamento ·será. feito na Recebe- carregado (ia Admitlistração - Classe de 19 de novembro de rn37 · tamente Nacional de Educação. 
dcria de Rendas desta cidade. mtídian_ G. Administração do Dominib da Uni- secretaria da Esiola secundaria. do 
te requerimento 'a essa ?"9PB'rtiçá.o. tie_ ão em 19 de novembro. ~e 1937· - Instituto de Educação, 24 de novembr<' 
pois de processada. a conta. n~sto. Oom. AD1'fINISTRAÇAO DO DOMINIO Sabino de Cccmpos. ~nvao encarre- de 1937. 
missão, a qual será extrahi<la em 4 DA UNIÃO NA PARAHYBA _ EDI- gado da Admimstrnça-0. Classe o. João Pires Freitas - Secreta110, 

primeira renas de marinha e proprio nacional _"Éd;í'.:j de praça scb n.º 46 _ D.e MINISTERIO DA MARINHA -
<quatro, vias, devY.!amente &llada "[TAL N.0 18-A - Af&Tamento de ter. •.,~•~mEG.\ DE JOÃO PESSOA 

Os proponentes obrigaT'-se-ã:> a tor- - De orcwm do sr. derega<10 fi.,;;cal do ordem do sr. Inspector, se faz pubh. Çapitania dos Portos da Parahyba -
nar effecttvo o -comp_romisso a que se The'souro Nacional :r:ieste Estado, faço co que. nGs ct:a, 21 (' ~9 elo co:rentc EDITAL - De ordem do sr. Capitão 
proptlzt'rem. ceso seJa acceita a sua publico que d. Maria Emilla Porto mês e 3 de D, zembro vrnctc,,iro, 115 dos Portes, convido a comparecerem 
prop~sta, assígnando contracto no ~- requereu o aforamento dos terrenos 14 horas ás porta, dc'ita Alfancteg11., '.l. esta Capitania, e..s pessôas abalxo 
criptorio desta Commlssão. em presen_ de marinha, e proprio nacional, situa- em l.ª, 2.n e 3.& p;:,.aças. r":' pectiv~- declaradas a bem de seus interesses: 
ça do promotor pubU:::o desta cide.de. dcs á praia Formosa, districto de Ca- m~te serão ven<li~as em h::tsta pu_ J Alfredo Ccrrêa de Mello 
com o prazo maxlmo de 3 (três) dias. bedello. munieipio de João Pes.sôa. bhca 'as mercadorias abaixo di~rri. Antonio Machado 

;~iia~l~~ag: s% c:~~~~~ªéei~~ neg: :::::e·s technicos e <:emais es- ~~?:d~~tflt' A~1~:.on~l~;;el~f'~1ciig~; ~i~~!~ ~~:~~ode Almeida 
sobre o valor do fornecimento, e. qual cla-r~entos constam ~o edita! n.• 18, por nüo eslarrm se1lad~s e rotul.1_ Antonio -Ciraulo 

~~ve1~isáãoª J~v~~n~?ac~~~ad~:o ~= I ~:ti;.c~~ifa~. j~:ªiu~f~â1~~A d~1fgA~~ das e não dPsembaraçadas. ~lti~ig :~~i! ~~ J:~J~~ça 
justicada e fundamentada e. juizo des_ l novembro de 1'937. 1 J,ote numero 1 Cia. P?sca. Norte do Brasil 
ta Commissão. Administração do Dominio Ja Uni- Um p::tcot.e virdo <la Allrmn~11a. custodio Pereira de Mello 

As propostas deverão ser entregues ão 19 de novembro de 1937. - sa- como c:1commenda, endereçado '\ S1 ;, . Francisco Fernandts de Oliveira. 
n:: cscriptorio desta Commi8sáo. em I b'i.no de Ca1npos, escrivão encarregado Paula Schweinll RiQ Tinto -. co:1-1 Irene Fernandes de ~"'1Usa 
enveloppes fechados_ até ás !4 homs da Admini,SVmiÇão, Classe o. tendo o seguinte,: e ·1at:-o ptlrt~S oe João Perêira de Mesquita 
do dia 4 de dezembro do coITente anno. , _ nieias de 2!goc'láo, curta'• d~ d1r.:\cn- Jonas Monteiro de Andrade 

A caução feita ficará retida. pelo AD!t!INISTRAÇAO DO DOMINID são até 20 ccnti1:11et1os. no pé: llma Jcsé Floripes Rosas 
prazo maximo de 3 <três) mêses 'J)era DA V.VI.X.O NA PARAHl:''BA _ EDI- peça de rc~n:ia fe1t'l para. W•J 1r!t•-rn? Jorepha Braz 
experiencia do material e reverteÍ•ã em ,. TAL N." 19-A - Aforame11.to de ter- <Ç?mbi~açc'\o e calçr) .· ic_ ie·tªº .d· João Monteiro Falcão 
favor do Estado no caso de verificar- ren.c,s treresctdo e ala9'1dô de mari- seaa, srmp~es, P"~ 1nct~ •1'Clt11Go real João Martms Pereira 
se algum defelt-o no mesmo. nha - ])e ordem do !!r. d~legado fis- ~~ figª~~âoª.shr~~~o~~~~:ª~eiacnu~c~g João Romão da. Silva 

(:=========================== Maria Balbina de Oliveira e Silva 'li gramma.s. Manuel de sousa 

MAGROS E FRACOS 
E' um fraco? 
Teme a tuberculose? 

EmmqTeclmento, toue 1ecca, febre, d&rea oo 

peito, rntrtadoa frequentdt e m.i:o estar d.o 

11mpt1,omu de fraqana plllmotmr e lpona 

•ber1a i ta!Jercwlo!11 

VANADIOL 
6 noeUente 11&ra u ,pess;;,,, ....im eufraqnctda., porque e a,n pode
roso tonleo do pulmão fraco. 

-..ai.-et .,._ "6* tomar o VANADIM. par• rortalece'l-ae 
• ensardar. 
....,_ ~n H -aos Se Parahyba e ltlo Grande at Norte -

AUIF.IDA & t'OSTA 
aUA. HA.CIEL PINBIWtO, 386 - End, Teler. A.LMEIDA.-Jok Peala 

Lote nt1m("ro 2 
Set~nta e oito caixn~. quurcnt.'l e 

noYe cai tnrho.c; e qu-:i.rc:'lta vidt·o.,;; con_ 
ttndo 2.700 grammA.s, 1105 c,nrol'O
rios. de talco perfumado pan pu.h·f'· 
riza.ção ou bygien,.. intima e 1600 
gramma.s. nos viclros, de •ral"iamc• 
manip11l:ldo". 

Alfttndf'ga. 22 de ):Jovcr,1Ur-? de 
1937. A:ntonio Gomr,~ F< rle, e ,cuptu. 
ll'ario da chsse ·• C · ·. 

~1111.ISTERJO DA M\Rl:-flli\ -
Càpi(.ania. do.s . .Portos da. f'arabyb\ 
- EDITAL - Venda de lnntris -
Esta Capitania receb2, de ordem ( J 

~. Cc1pitão elo.o; Portos, nté 30 de No_ 
••embro corrente. propo :tas de rom_ 
pr~. para de~monte e remoção do lo
:cal. da c~-a de a...<i> sto :existente na 
Ponta de Mattos, em Cabedello, anti. 
ga casa de pharoleiros. QUe foi J11l_ 
gada inutil pela Ooml:ni!Eião de Vis-

~:ta]~ãoln~~!~~çõc!. neªm ~b~t~l~; 
com o r,haroleiro Lt>andro 5,antos. dl. 
2.ria:-nent<'. cturant~ o ex:pcdtente com-

:u;~v~:~;~a~~a 1;~~- ~~oEl;~ô~a~~ 
dido Vlanna, Secretnrto. 

Petrarca Grisl 
Sever'ino F\errelra da Silva 
Thcmaz Aquino Ferreira 
Waldemar de Azcvêdo Mela.. 
Esta Oa.pita..nia está aberta d-iaria_ 

mente,· das 12 ás 17 horas, excepto aos 
:;abbado! em que o expediente v:ie de 
9 âs 11 heras. 

Secrernrio d~ O..pita!lia. C. P. - 2, 
{\m João Pc:,,sôa 24 de novembro de 
!937. 

Pedro Mareia-na de Oliveira - EscrL 
pturario - Chefe da C. P._2. 

ORPHANATO D. ULRICO - EDI. 
'I' AL de Convocação - De ordem do 
: r. presidente do Conseilio Admini5-
trat1vo tio Orphanato D. Ulrlco desta 
c~)Ual, são ocmviilados tcdos os so. 
e ias quites dasba nstituição de cari
c1ade, para a reunião da Assembléa 
Oert.l a realizar-se no dia 28 deste 
t'1ê~_ domingo ás 16 horas. no salão de 
1 onrri. do prop:io Orphanato, para o 
1:m de proceder_.se a eleição dos 
1.1embros d,:, Conselho que deve c:1rtg1r 
o referido establecimento no btennio 
1e 1938 e 1939, na con!ormidade dos 
artas. 19 e 22 dos Estatutos em vigor. 

.Joã,c Pessõa, 23 de novembro de 1937. 
ESCOLA SECUND.1Rl.1 DO INS- Joclo CelSo Peixoto de Vasconccllo.,, 

TlfUTQ lJl. ~u~~ - ~lTG , l:lGl:ví.wlo Ili ~-

CABEl.LOS 
SR NC 

SIHAL DE YELIUCf 

, 

A Loçlo Brilhante ru voltâr a eõr 
aatw'&l pr!ml,lva Ccfl~tanha, loun.. 
doirada 011 nesra> em pouco -po. 
NAo é tlntun Nlo ttul.nctia e Ilia 
,uJa. o eeu W10 é llmpe, taeU • ....,_ 

c1a;e1r:,oç1o Bl'llhAntll i nma !ormu!a 
,clentl!lca do grande t.otarueo ar. 
Grow.1d, cu.Jo ~o cut,aa. 2fJO oon
~ de réis. 

A Loção Brilhante eEtll>fUe .. c111-
PM, o prurido, a eeborrMa e todaa 
a artecções pe.t..Ítàr!M do ca~o. .,..1m <>on1ô, com~t.e a mlvlee. ""' 

~ppro\"!ld& pelo Oepanamento ~ 
na! da Salide Publica, e é n,oommen-
1àda peloo pclnclpae• l:mt!w~ ck 
"lnrlen• do e&ttMlll•l.ro 

COMARCA DE CAMPINA GRAN. 
DE - EDITAL - Fallencia da "So
ciedade E.rporladpra Lafaytte, l/lJ,Ce. 
na Ltaa." - O dr. Julio Rique, Juiz 
de Direito da 2.• vara da comarca de 
campina. GTande .. em Virtude da lei, 

et~.az saber ·aos que o presente edital 
virem ou delle conhecimento tiverem 
que por parte da ·/'Exportadora de 
Productos Bragilefro! S. A." lhe fo
ram apre,~entedos ó requerimento e 

!~~~e~~\?sreh~~a!a~: J1aa.~~1f[1~~ã~.:~ 
c:edade Export1ldora lA\fayette. Luce. 
na, Limite.da". pela impor Al\tia de 
quinhentos e ci.?Cocnta e nove contos 
~etecentcs e trinta e oito mU e quatro_ 
'Centos réis (55,: 738$400) . Para 
constar mandou lffl.SSB.r o r,~!ente a 
fim de que os interessadoa reck\mem 
seus ·direitos na prazo de vinte (20) 
d.ias durante os Que.es se acharão em 
cartôrio o requerimento e documentos. 
Dado e pá!l6edo ncirta cidade de O..m
pina Grande, em 16 de novembro de 
l 937. Eu. Maria da., Ne..., Tavares 

~t~~~~~~u, A~t'fvl ;}~~%1
c!!:'pff,:,.~ 

TaV4res Cavalcanti. e !lss.> 1/l<llo Rl
quP. Contorm,e: dou fé. campina 
Gcondc. 16'11'1937. A escrivã Morla 
!ta.< li= raçarcs Cavalcall{i, 



A UNtAô - l>olillllll'O, 28 de nonlhbro d• 1937 

COI\IMJSSAO Dll SANEAJ'1ENTO menta das digestores por melo do gaz 
DE CA.)tP!NA GIIANDIS - Edital de Ide esgõtos, e meios de desligai-os sem.. 
conrorren<·1a n." 11\ p:ira fornecimen- pre que de~ejado. Os dispositivos se
to da. Jnst:lllação depur;.Ldora de t::i;õ. 1 rão cotados á parte; 
tos :-- Em nome do Govêrno do Esta- · j) - As propostas declararão a ca
da aa Parahyba, o E'íCl'iptorto satur- pacidade dos t!tgvstores e o tiUll\t!'rtl 
nmo de Britto receberá até o dia 10 ne dia.e; de clhfe!t"ão. conforme D tyr:,o 
de dezembro proximo, propostas para de apparelho proposto e a pratica 
o fornecune~to da installa_ção depura- commum, apresentando breve justifi-

roRTE E DI RODAR I O 

~~r:cigrd~~~: : ~i1a~~~?:s G!b~t~ ca~~~t ~
85

;e~::e
0
1n das lamas - As 

indi~adas, sendo que todas as lnfor- propostas dc\·erão Incluir as tndíca
maçoes supplemcntares desejadas po- ções necessarias para a realização da 
derao ~er obtidas na. séde do Esc:npto- secca,em das lamíls totnadas estas 
rio, ed1fici~ de ''A Noite". salas 1.516 nas condições em qÚe as fornecem os 
e 1.517, Rio de Janeiro, ou na Com- apparelhos. Está prevista a seccagem 
missio de SaneamenLo, em Campina em areas descobertas. A cidade nca 
Grande. na zona. sêcca. dó Nortt~ttt brasiletro 

••• Ç44pa<1 ad .&r/~~~- 1 

:}:~~~-
1. ª) - As propostas serfio apresen- onde a evaporação é de cerca de ~ 

tadas ~m 3 vias inclusive os dt's,nhos por anno e mesmo mais. 
respectivos, devendo ser ats!~nadas 6. º) - Confecção de adubos - Será 

peJ~~) r~r;~e1~~~~~c:,ei~~c~ ~~1~~~.i~º~~~ ~;~ 1~~a!n~~~6õ:dub~~·e a utilfaação 
talogo~. d~cripç,ões, rclctcnc1as de aP- 7. º) - Collêct:\ e ttttliza4}ã.o dô gat 
pllceçôe:s feitas e óutros dados e ln- dos ... ,nos - As 1)1"ót!O!!tas lneluh'ão 
formações ut~is ou he-cessa~·1as. obrlg,atorlamente: a) dispositivos de 

3.ª) -. Tratando-se . de 1'::1.:.Lalla~ã,o C<;!llecta, actumulação, cteshumidifica-

~f:~a ªa1~:?;seª ct:1
~~~~S. ~~~ d~~;;:; :gt;c~~~~~ãoa t'ttri::çfor°3~~~Jn!~ 

s~r tont~Cls conto ttndo a corrtposL c) d!sposiWto para mat o gaz no a
ç~ média admttttdo. nesses caso_s. quecimento da. agua de circulação rtos 
Nao ha despejos 1ndustriaes a prever. digestores; d) termometr05 indicando 
excepto os do Mqtadourn. O ttfflu~nte a tem~ratura nb digestor ~ da agua 
será l.ançado em um pequrno corrf:go de recirculação; e) tttedidor dd gaz 
que secca .totl1·m.cnte dur:inte varins utlllzaçl.o p.a.ra o motor· f) gerador 1 
JJlêses do_ anno. A arca para jusante pâra illummação do Iodai, empregan_ 
e qua.si aeshab,tada. do 12 lampadas de 200 velas. 

4."')-A quota de agun por habitante Os motores a. gaz serão esPectaes 

;,--..,_~--·-.... 

é. de 100 litrc.s. d1ario.s. Com tal quota para a ut1hzação do gaz de esgõtos, 
so será attlng1da no limite de tempo devendo ser ligados a geradores ele
extremo das vbras e como os esgõtos ctricos de corrente alternada ttifasica 
poderão receber 2.:;11::is outras, pócte de 220 volts, 50 ciclos de maheira a 
a~optar-se a ~omposlção média para poder cont::ctar-se raC1lmente á cor
~1dade de esg?tos concent!'ados e 150 rente da cidade, tendo c9,pacidade 
litros per catnta, ind!cada nos 1rnme- total para movimentar toda a 1ns.. 
ros seguintes; tallação e illuminat o local. Todos os 

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

Especificação Mineral Organica 1 Total 

1 Solidas em suspensão 90 1 300 1 390 1 

a) Sedimentavelc; . 60 1 !!OO 260 1 

b) Não s-Pdimcntaveis 30 1 100 1 130 1 
2 Solidas di.<i~olvidos . 300 1 150 1 450 

Absorpção 
biochimica 
de oxygenio 

130 
96 
34 
70 

A com.bin çf.t> s~nt·fica nos 
pneus ATLAS, das unidades da 

banda de rodagem com dim11nsm;s 
diversas, elimina o ,ruido enfado
n ho. Seu contacto m;i :cr com o so• 
lo determina para m; mais rn:!)idas, 
evitando o sibilante arrastar do 
pneu. ATLAS é o pneu silencio
so, por exceUencia. l'111cure certi
ficar-se dessa '9'an!a3cm, usando 
pneus ATLAS no seu carro. 

Total de solldos 390 1 450 1 840 1 200 Peça pneus ATLAS no posto em que 
se ohastecer de Essolene ou Essohabe. 

_ 5. ª) As instnllações de depura- tlemais motores electricos que movi
çao a tonstri.lir serão para o tráta- mentam a instailação serão para. o 
me1:to de volume de 6.000 me. de I typo de corrente acima indicado. Ao 
esgotos por dla, sendo que presente- lado do motor a gaz de e.sgõtos deve
mente deverão funccionar apenas com rá ser previsto um motor a oleo com 

ª-~~~) m~ ~ss~ 1nstallações constarão ;a~e~~e~ªfu~c!d!di~s1~n~~rnis t~t 
de: me1r<t.S tempos e servir de reserva T 

1. 0 - Tratan:,,ento preliminar, com- em Vista das interrtiJ)ções da corrên~ 
P!ehendendo cnvo de limµê.sa mecha- te da cidade e da circumstancla desta 
me~ automatica, incl.inados sobre a só estar disponivel durante a noite. 
honzontal. Para -0 cnvo em grades o 8.º) - Tratamento do liquido se_di
afastamento entre as barras será de menta.do - Attendendó ás tondiçôes 
l" a , , 12 ''. de descarga acima indicadas e no-

Usado, vendido e distdbuido pela 

STANDAR D OI L C OMPANY 
2. e.) -:- Sedimentação, .será esta feL tando-se que esta descargà sé far~ e) - Tanques ~e fioculaçáo - A , desenhos de detalhe cotados. distin-

t~ em t~nques que rea~1zem a remo- em terreno sem habltações proximas, floculação se dara._ em tanques pro- guindo as partes de construccão lo_ 
çao continua dos depositas fortn~dos. o tratamento do éfltHmte dos sedi- ~:;:·_t!e.ti~_•;;qu~ºsnstpc!.iueitda_o0s -~rº ptloopca001_. Pcarlazoesasde Ifoorrnneecc~~!~toºcte

0
cla10r8atreãro,.01 oes 

o tempo de detehção serâ de 2 horas, mentatlorés está !)revisto segundo lltn ~ uw-
para a capacidade maxnnn ele 6 000 dôs dois meth9Qos eguinté.s A) T tos dispositlV06 que facilitem ou acce- o da apresentação antecipada dos de-
m. e. por dia, devendo os tan~ues lamento por lÔdo a~tivado; ~) Tra~:: lérern ã operàt;ãb, desde que economi- senhas de fundação e de entrega do.s 
apresentar as dimensões adequa.das ao mento ch1mico. Os principaes aspectos ze~ na capacidade. _ desenhos de con.Ettucção, que deverão 
seu tvpo. a serem áttéh,didos cln 'uma óu bUtta . propostas deverR.q mencionar os ~er completos e claros. os proponen-

3. ºl - Bombas de Iamas, serão em dessas altf'tnativas são: rri~iOs de limpdsa dos tartqijes .em tes poderãb obter plahta.s do lccal di:1 

~~~~~â/iie~~:~1~:dt,1~~a :ºcleia~:~ 1 :; ~ªl~~eç\1: ~\:ôduq:d~va~di: cai~.:_ Sedimentação final - Deverá i;ft~~a~~ ~~ ~~:~\~~&~ S~~urn:~e~~ 
da lama dos sectimentadores para -0s mentado será aerado em tanques es- s~r proposto um tan_qu.e sedime!J-tador menta de Campina Grande. O terre
digestores. Real12al'-5e-ão as 111ter-1 peciàe.S, em numero de dois pelo Dtê-1 final. cu.ias caractenRbc0.s. serao a~ nq a prever para as ftJ.ndaç.õe& é 0.r 
connexões necessarias para qttt! cada nos. A aetação podera. ser fe!.ita coib tnesmas expostas a propoSJ.to do sectt- giJa. -
bomba possa servir a um ou outro se- placas dlffusoras situ~as nó fuhfüJ, mentªdor final no procetiSo do Jôdo 8. ª) - As propostas deverão d,:,_ 
dimentador. As bombas serão de ca- servindo o ar comprimido como agen- activa.do. . . clarar. para cada 11ma das obras n 
pacidade regrayel, não" sendo admitti-1 te agitador e oxlgenador, ou por meio A 'f!~len_c1a total ex.igida será .de construir, os volumes das alvenarias 
do o typo d.e d1~fragma. de di~po.s~ttvos que ~mpreg.uem meios 19º a _ 0 e das materlas em suspen_sª?· e concretos, bem como os pc.:so:. de 

4. 0 ) - D1gf"Stao ela~ lama<; - A ap_ de aP.1taçao mechamca eff1caz, reser- eJ Bombas ~e lama_ - A lama ao fetro parn. armaduras. 
parelha.gem i:1~luirá os dispositi\'oS I vando ao ar compri;nido a acção ape_ 1 tanque de sedlml}nts.çao preliminar 9.ª) - Deverão ser apre!Sent:Hlas 
nece.;.sarios A dige~tão das lamas. Os nas oxigenadora. Neste ultimo caso será le\rf.u:ia _ aos digestores, havendo, com a proposta a descripção geHtl e 
tanques poderão ser de dtge~tão ~im-1 deverá ficar garantida a di!fusáo portanto, aht uma bomba ~e lamo.:-,, R. especificação de c·n.da unlded..: a 
ples ou de mut.1dlgestão. devendo uns desta accão por todo o liquido a tra- com cat,aetdade para t:onduzir o tot.àl fot'Ilecer, bem como os pesos d'Js ma
e outros attender nos requisitos ne- tar. O tempo de aeração prevista é d~as latomas SJ<1imt entad~l (inc1uAsive as tpel1l·c1aaesç· 

8
_ 

0
e. eimmPºa'u·ttarrose 

1
1
0
ncda~~. çõnen_so clse·nªP:_ 

cessarlos ao processo. de 12 horns, ficando, porém, hli de~ 1 e r~ ,rno "º _ aO,Aue f nal) · la?1a ,,_, , " d· 
Os dlgestores ctevc:ão sn tisfazer es- pendencia do Lypo de n.erador propos.:. f sedilhen~açao final será 1=onduz1da tomadas em consideração propostas 

pccialmente aos seguintes itens essen- to a juizo do Escrlptorio. P ta tJ jjt'ehrrtlmir, s~ndo dei: pre\·;;· para dispóSitlvo.s que nf..o possuam 
ciaes, a juizo do Escriptorio adminis_ b) - Retorno das lama6 - As in.s- Hmdvolume de lam~ igual a 2;:i a 30 ,. sufficiente experienci:l. 
trador tlaa óbras. tallações deverão garantir um retorno dà estai-gá, to_!;al ti.tarta. io.w) - As JJropost~s darQ.o especL 

a) - A digestão das lílmas far-se-á de 201,,. do voluthl! tias lamas actlva~ / f) - Clol'açao - :ara a e~entuau_ rtcada e sí'paradam~nte os preços pr-
sei::aradamente da ~edimentaçãó; para ser addiclohe.clo ao esgôto antes da.de dt 15e,: necessar,o este trQ.-t~lT\~Il- ra os itens indicados na clunsula 6. 11 

b)_ - A dige~tão será sempre alca- dos tanques de aet·e.ç5.CI. serão empre- to, especl~l1:1ente no caso do trata... ficando reservado ao Escriptorio o di 
1111a. As lamas retiradas deverão ser gadas duas bombas (utnn. de reserva) 1 menta chinuco, dever-zc-á prever nas re;tó de acceitaLa.s ou rerm;~ll-as n0 
inodoras, complet!.lmentc digeridas e centrifuga.si de movimento lento, ou I proposta,s u~ clorador para 6.000 todo ou em parte, escolli.endo o fon1e
de fraco teôr de _hutn~~ade; uma .tn.?tallação el~vatoria por ar' rn. ;· de es.gotos por dia. cimento que mais c"nve·nhc1 ao .t:~1..a-

c) - Haverá di~pos1t1vos para a to- compnm1do. sendo o compressor de J 9. ) - Iri'lgação agdcola. - Atte11- de,, t:,em direito a reclamações. 
mada de amostras durante; a opera- capacidade sufficiente para o retorno • dendo ao facto da descarga se reali- 11. R) - Em separnclo_ para a mo11_ 
ção, á prova de txplo~áo de gaz; do volUrne indicad<J. ! zar em zona sêcca e em lvcal de PRS- tagem de toda a im,t Jlaçâo de..-et{t·) 

d) - Os dlg~tores serão fechados e) - Tànqu~s de sedimentação fL 1 tagens, torna-Se .tnte:essan~e utilizar str estabcler-ld:t.s propostas dos ,·entl-

OI' BRAZIL 

s 

e as propostas inclutráo cte,:;e:nhoS dos n_al - S~râo para 1 hora de detenção t O efluente em irngaçao agncola, para m"ntos de um m~ntadOl'. cor,.cnGo ! 
mesmos, figurando claramente as par_ s1 os tanques rnrem de escoamento no cul~ura. de hortaUçttS ou ~utr.a..s. Este pot conta da Commlssão de San~- , --- ---------
tes a serem p!1h-'idas pelô.S foi'nece-1 sentido vhrtical e para 2 horás se de alv1tre é particularmente indicado. no I n1 ·nto os jornaes dos oper:J.rios; os 
dores e a~ de: construcção local; es_éoomento no sentido horizontal. caso do tratament-J chimJ~o, ern v_istlS vencimentos do moutador serd.u pro_ \'enclo o e) 1Lr2 ~,,.,. ri:1n. 0 forneci. 

e) - Mistura slltiSf11toria das lemas H"'verá a prever um volume extra. tlc de ser mettót a ~ffictencia firte.l do pcztm; em moeda co rti-?1tc do Br;.u.!l, mouo do mat?"r:.: 1 .i ~ r .o cru 
nova.s c -n o luct'J já ctigcriclo e c.1eios 10,..,.o para o conveniente accurrtulo de proe!esso, podendo tambem permiitir por dia de cito horas. ou por mes de moeda e ngriro:-, ~er 1 ... ,-ado clire-
para a quebra da e1:;cuma; lamas no fundo. uma economl~ de coagulant~s. se o serviço e comprchencteráo os seus pro_ ct:ur-1 ~ e n 2 fabnr.a.: forr.::"r1odo-

f . . . dl _ Excesso de lamas _ o exces- destino flnal ~a~u1~r rond_uztr o tra- ve~tos e gastos; as despes.as de via_ ra p, 1 -i O dP ~ 11 ; ""Pl e f'll-
zed - Dispos1t1voc; de collecta, arma- so de l9:mas, em cerca de 4% da de~ taento ern etf1c1enc1as menores. C~m gem ida e Yolta serão arbitradas 1::1 t.,n~"'s correrão r'JOJ con_ 

amento e mediçã-o do gaz produz1- carga diarla dos esgõtos seré. bombea.. éste lrltuttõ as pro~óstas devem p1e. ptoposta por uma quantia fixa 112.0 ta de, .1. t.xic.· 0 ._ 
~~· 1~:r como . de segurança contr9. tio para antes do sedilllentador. As ver ~ sendo pagas outras despesas QuRf'S_ la!bi• e : 1,.. a e (·~mP1ef~..:,c:,fn~: ese sla cs, . espe~:nlmente no caso .de propostas incluirão os mechanismos à) meios de correcçao .final do PH quer supple:mentarc$. h1=1r~'"'o <. - Docas de CaJ>t_,dr.llo ou dl! i m~lto e entual do digestor• j necessarios para este bombeamento. tl9 .. enu_ente d!t tnstallatao, vara sua A commissão não se respon.sabiliz:i.- 1 RecifP 
cr:to - 1 0 ~aso de tanques de t~n- A reduccão exlgida será de 95% ~o titilik3:ç~ ag~icola: _ rã por pagamentos d,:, medico. phar- 1 O t!' n pn·-te do materh1l ifHJJOrtn-

ó , é con,enient? indlrar prescnµ- total de solidas preexistentes no es- b) md1caço_es sobre. a utllizaç~o. do macia e outras despe.~ns tnc1uslve ns úo !1or Ca ~o,!llo ou pt·lo pc~·t J l,E' 
ç_ es que t~nbam sidô ndot)tatlas _.s~L gôto. enu~te 

0
tratado na. trrlgaçáo _âgnco- de seguro contra ::1ccidentes de trab,1- R_•i>tf\., te a cida·rJe de cnm.rma 

~~~~;~rlarr.ettte em outra~ lhstalll:tçoes, B) Tratamento chôtttlco: la. _1'fão e posslvel fazer-se a ut1l_tzaçtio lho, que serão feitas pe:lo prbµonen!e Granc'I"' r t- 0 yor conta do Go_ 
1m e o a~q.~te~ do con~teto e para a a) _ Dosadores de coagulantes _ agI'iÇol~ do eef;!~lC> . brtito de~1do as acce_ito para fornecedor da instafüi_ j v~rnJ l'..~ 1. dQ. 

P rmeablllz"'cao deste, 05 coagulantes poderão ser addicio- corldíçoes ieologtcas desfavoravels db çâo 1 

tic~) - DLspo~1ti\•05,. de fe~ho herme_ nadas a sêcco ou em solução. solb; sttb...soló (!ll'g1la. in\Permeave11. lZ.•) _ Os roncorrcntr--s não pode-j 14 •) - O pa~1m~11to :'!rdl r:t! f'f11n~ 
cal n~ara ll i

1

nttodu.ção e,@i:itual ~e Em Qualquer dos casos os appare- 10. ) - Maten al de labol'atorlo - rfto limitar suas propostq.c; ap@ü,,s 8 (1 ~n. L'm 41 ,a f4J pr , -çnc "'1rto 
interni" tanques e para a tnspccçao lhos dostdores serão de ttla~ejo sim- Co~stará das propostas O forneci. fàrnedtnento de machlnaria, tlP:,_·ncl . ::J dt 1

, r d~ s 'Jl 
1
' li 

i • . . pies e terão conveniente dISpdsltivo ~enio de material dP. laboratorlo des- aéceltar a obrigaçáo de montnr a ,. n · · d. do um 1 cJ 
) - A temperatura mmllJla_e~ para a mudança da.s dóses de coagu- tmndo a exame ral)ltlo do Uquido de mesmas, com a responsabllicl.1de dclr.. •'-'·~': ,• ~< ro11JjJ to d1 ""!11-

Campina Grande, é 'tle 17º.; a tned1a lantes. esg_õ_tos e ao contrôle ~as div~rsas perfe!to funcctonomcntó dmantP um a1 i \1 nu -i. 1 l - 1n ua 
~:-ante tréb ttt@ses f\b ttrlno é tle 21º.. l>) _ Misturadore5 _ A!3 proposta.s tl.b.a.s~ do tratamento. E e&,enr.1nl ~ a r,razo de? seis n-11 se_3, As ru-vemirins l' apo.;;, 11 t li· r- o f • 1 

2 
c.bo;a a m~dta a1tttua1 êe .eleve a d~verão mduir apparelhos que reali~ st,parelhagem para a detennlna.çao obras nc-.:es.<J~riaa á montnc-"m da m:1.- ~1oni11 a.> e o t. f • ,.i 

v! . ~ _a max1ma a 33º. A•..slill, pre_ zem a mistura adeqttâda e ptornpta ctbs seguintes elementos: rJH. :&ol1do., quinar1a serão !Pitas pela Commi:-...<:-fto iet1uo:. 
r-s:e-ao disp~ltlv05 para o aqueci- dos coagulantes com o esgõto. - oedln_1entavels, solidas totaes err:i ~us_ de accordo com os de!'ienhos de dcta. 

pertsao, ntàteria organlca e mmehll, lht>s fornecidos pelo fotnccedcr 

i 
PARA DOENÇAS DO PULMIO 1 

Só VI N H O C R E O S OTADO 
Do Pharm,•Chim, JOAO DA SILY A SILVEIRA 
Combate as Tosses, Bronchites e Fta11uezas ! 
J'OllF.llOSO FORTlflC'ANTR ! - OltANT>F. C'0:0.Sl TMO ! 

o~gento dissolvido, absorção blo-:!hl- 13. a, _ os prt·_ç.'ls dos maJ.~lncs clt~ 
nuca de oxtgento, hydroi:tenlo isulfura- tmport2ção ierão fornecidos CIF 
do ne1s tazes. metano •. Idem. este.bili- Cabectrllo --- Parfth~·bn. ou CIF __ p .. _ 
Q11,de relativa, sem preJulzo de ~ut,ras cife - Pernambuco, em mnt'da cor 
dêtêrmlnações para Q flsce.llzaçao do tente nacional, ou em mor;,dn r~trn n. 
tnLtamentor Incluirse-á tambem ~ ... geira. tendo prerrrenc1a a prímri1 .. , 
~ufa ~lectriea e nlaterial secttntlar10, modalidade, a jutzo do Govhno, e 
mclu111ve u m bico Bunsen a 11az de es.. ,·igorando em ca.,;o de dtt\'iclo., 0 c~m. 
g,)tos. bio sobre Londres. 0$ Mrtnes: elo m:1-

7 . ª) - As propostM deverict apre- tl!rial importado virão em nome c1o 
sentr1r umr,. plr1nts S"f"ri,l e tmlo.., ™ r.o,'i-rno do F,il::ulo eh J•ar.llt) h,t. clt' 



,.. íl ..., 'A UNIÃO - Domingo, 2S de noven1bro de 1937 

NAVEGAÇÃO E COMMERCIO 
LLOYD BRASILEIRO BASILEU GOMES Ageat1 

(PATRIMONIO NACIONAL) Praça Anthenor Navarro n.' 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O NORTE PARA O SUL 
Linha Belém - Porto Alegre 

Paquete PRUDENTE DE MORAES 

Linha Belém - S. Francisco 

RODRIGUES ALVES 
Linha Manáos - B. Ayres 
Paquete DUQUE DE CAXIAS 

Linha Belém - S. Francisco 

POCONE' 
Sahirá no dia 2 de dezembro para Natal, 

Fortaleza, S. Luiz e Belém. 
Sahirá no dia 25 de novembro para. Natal, 

Fortaleza, Tutoya, S. Luiz e B elém. 
Sahirá no de 13 de dezembro para Recüe, 

Maceió, Bahia, Rio de J aneiro, Santos, Para- Sahirá no dia 27 de novembro para Recife, 
naguá, Antonina, S. Francisco, Montevidéo e Maceió,, Bahia, Victoria. Rio de Janeiro; San-

Linha Porto Alegre - Tutoya 

Cargueiro 3 DE OUTUBRO 
Sahirá no dia 26 para Natal, Macau, Areia 

Branca, Aracaty, Fortaleza, Camocim e Tu
tofa . 

Buenos Ayres. tos, Paranaguá, Antonii;ia e $. Francisco . 

Linha Cabedello - Porto Alegre 
Cargueiro MANTIQUEIRA 

Sahirá no d1a 27 para Recife, Maceió, Rio 
de Janeiro, Santos, Pelotas, Rio Grande e Por
to Alegre . 

Linha Belém - Porto Alegre 
Paquete PARA' 

Sahirá no dia 2'Para Recife, Maceió, Bah ia, 
Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande, 
Pelotas e Porto Alegre. 

Acceitamos cargas para as cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO-GRANDENSE 

Linha relf'ular de vapores entre Cabedello 
e Porto Alegre 

CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO "BUTIA" - Esperado do sul, deverá ch egar em 
n osso porto n o proximo dia 28 de novembro, sahindo a pós a necessaria 
demora. para os portos de Recife, Maceió, Rio, Santos~ Rio Gra n<I', Pe
lota.s, Porto Alegre. 

CARGUEIRO " OLINDA " - Esperado do norte. deverá chega r 
em nvsso porto no proximo dia 21 o cargueiro " 01inda". Após a. neceS
saria demora sahirá pa.ra os portos de Recife Maceió Rio, Sa.nlos, Rio 
Grande e Porto Alegre. ' ' 

CARGUEIRO "CHUY" - Esperado do sul deverá ch egar em n os
so porto n o proximo dia 23 o cargueiro "Chuy". Após a necessarla de
mora sahirá para V6 portos de Natal, Ceará, Tutoya e Al'eia Branca . 

Agentes - LISBOA & CIA. 
&UA BARAO DA PASSAGEM l'I.' 13 - TELEPBONE N.' Ut 

~~~o~i!ti~ :'i':;~;:o"':i~ri c:n:::0 mar_ BELLA OPPORTUNIDADE 
16.ª) - O Govêrno do Estado da 

Parahyba depositará em um Banco o 
valor do contracto em moeda corrente 
do Brasil, realizando....se os pagamen
tos pela forma indicada na clausula 
anterior. 

17. ª) - As propostas serão abertas 
no dia e hora fixados, presentes os 
interessados ou á revelia dos que não 
comparecerem . 

Vende-se o sobrado nu-
mero 165, á rua Duque de 
Caxias, nesta capital . A 
tratar no mesmo. 

se::· i~v;;d~~~l~v~~tr!ctoco~~cror~ec~-f~~ OPPORTUNJDADE UNJCA 
tura nublica ou um termo de encom
menda, a juizo de qualquer das pa"' AOS INDUSTRIAES DE FIAÇAO 
tes contractantes. vende-se abaixo a., machinas des-

19ª.) - O concorrente cuja proPos_ 
ta fõr acceita depositará na Caixa 
Economica do Rio de Janeiro, no The
souro do Estado ou em um Banco, 
mediante guia do Escriptorio Satur
nino de Britto, a caução correspon

criminadas: 
1 dobradeira de paru,o PLA TT 

BROS Co. Ltd. 
l potente calanclra JACKSON & 

BROS Ltd. 
dente a 5% (cinco por cento) do total 1 cstiragem com 3 cabPç&..s e 8 en. 
da enconunenda, em moeda nacional tregas para mar ci.. MAS:JNS BOOH-

~~ ~~a~li~i~i 1~1d~~:!;J~~~i~· ~!; DAI,E. 
condições impostas no fornecimento 2 pc. llas de !erro com I metro e '12 
da in:stallação. Terminado este, em c.....nt. cada uma . 
bôa ordem, a caução será restttuida 1 3 espuladelras de aramado tabrl
mediante guia do mesmo Escriptori.o cante LEESONA 
ou da Secretaria da Fazenda do Esta- · 
do da Parahyba, no prazo de trinta 1 motor para caldeira de pres.são de 

LLOYD NACIONAL S. A. - SÉDE RIO DE JANEIRO 
-------------------·------------------ ----~~ ••aVJÇO a&l'IDO HLOI P&QUZTKII - 0&1- KNT&lll C&JIZDILLO K PO&TO .U.SOU 

PASSAGEIBOS 

.. ' ... "'-

"SUL" P A SS A GEIROS "NORTE" 

PAQUETE "ARARANGUA" - Es_ CARGUEIRO "CAMPEIRO" - Es -
perado de Porto Alegre e escalas no 
dia l.º de dezembro proximo, sahindo perado de Tutoya e escalas no dia 
no mesmo dia para Recife, Maceió, 
Bahia Victoria Rio de Janeiro, San- 26 do corrente sahin~o no mesmo dia. 
tos Rio Grand~. Pelotas e Porto Ale-
gre: para onde recebe carga e passa- para Recife, Maceió, BaJ.11e., Rio de 
geiros. 

Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas 

e Porto Alegre, para onde recebe 

VT~TORlAS: - As vistorias só se· carga. =-
râo attendidas e feitas den tro do pra. 
zo legal de 48 h oras a pós a descarga 
do navio . 

1,,( 

PARA DE.l\'lAJS INFORMÀÇõES COM OS AGENTES: 
C U N. ti A R_E G O 1 8 M A O S 

Escriptorio: Rúa Barão da Passagem, 43. Telephone n. 360 - Telegramma 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

"Aras" 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
IIERVIÇO Sl!M.Ui&L DE PASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

e 
VAPORES ESPERADOS 

" ITATINGA" 

Chegará no dia .28 do corrente, domingo, sahirá no 
mesmo d ia para: Recife, Maceió, Ba.hla, Victoria, Rio de 
Janeiro Santos, Paranaguá, Antonina Florlanopolis, Jm
bituba, 'Rio Grande, Pelota.s e Porto 

1

Alegre 

PROXIMAS SAHIDAS: 
" ITAQUERA" - Domingo, 5 de dezembro p ; 
" ITABERA" - Quinta-feira, 9 de de~mibro p .• 

&VJSO 

Recebemos tambem cargas para Penõdo, AracaJO, 
Ilhéos, B. Francl.sco e ItaJahy, com cUldadosa b&ldeação 
no R io de Janeiro, bem como para Campoe, no Estado 
do Rto, em t rafego mutuo com a .. Leopoldllla. Rallway" . 

A Companhia racebe cargas e enoommendal at6 a 
vespera d& aahida dof' seus vapores. 

Os conslgnatarlos de cargt,s devem retlra.1-aa do tra
plche da Companhia dentro do prazo de trea (S> dlaa, 
após a descarga, !lodo o qua.l, Incidirão as meamaa em 
armazenagem. 

P..-a p....,-em, encommendaa e valores, at tende:se no ~crlpLorlo até ás 16 horas na. vespera áa 1ablda doa paquotea. 
AI •emau iDformaçoe. setM,O dadaa peloa Agentes : dias, a pedido do fornecedor. Os ju-110 HP · 

ros da caução pertencem ª<? fornece- 2 reostatos para motores electricos. 

l';o1ke!er:~ ~~ris e~~gel~~~~~to d~ Trata-se com o sr. Antonio Borges ·-· ___ _ 

;~?~~il;;nfc
1
:{:~ff0:1:c};;:h}~f; cf: ~_:a_c_

9
~:~a:;: a c~~~~~!i.º~~~~ºP~~ l,'F;;D;r;,;;A;r;11;a;l;d;t;;;D;l;;L;a;S;C;l;t;;,~-;-P·.~,Ri~Í,,:u!L~U~R :~~o ND: ~E-1 A cMaAn.~ ~a.~ 1~ ~:~Abel da 

(' WILLIAMSACIA . 
Pra,oa Anthenor Navarro n.•-S - Phone !S4 

itgt1q,;~\~~;,J; ~~b~;r d:"\~:;0 ~~ VENDE•SE na Rua Benja- GOCIO, EM CAMPINA GRANDE, Silva, em Cruz das Armas, recente-
3"ó rtrês por cento) sobre O valor do Ex-Interno do Hosplt&l de Alie.. JUNTO AO "CASINO ELDORADO" mente construida e com hõaa accom-
cada factura emitticta contra quaL min Constant, a casa n. o nados (Serviço do Prof . Ulys.,es Traspas.,a.se o contracto deste opti. l' modações . 

~ri~are~a;;;:~enJ°se~I~ad:s~;d~1~J M::: 404 e O terreno adjacente. Perna;,bu:-i;.:i,;,r::e~':,111:°temo ~~a~
008

iie~~r~::;it '!:'o Vl~'fáu~ ~t n.:"3ª2~~-se á rua <IM Trlnchelrat! 
apresentação de rs. 2SOOO por con•, r.., Constancia em Campina, ou com 
de réls ou fracção, e $200 de Saúct•, A tratar na mesma. 1JLINIC4 MEDICA f Aristides Fantini. leiloeiro offlclal, _ ã - - -A- -L-U_G __ A ___ S_E ___ _ 
na 1.• via de cad[i factura. As factt;. Praça Pedro Americo n .0 '?l - Joa-0 
ra.s commerclaes deverão ser em · Pessõa. 
vias, sendo a 1. ª sellada de accôru, Doença.9 Nentosa.s e M'entaea Secretaria do Montepio, 22110!937. 

co~ .• ~ clau~u~a ~~:wt~~io Satumifi J CABELLOS BRANCOS ~n;~oo!~~~~!~::e~.p3~~ ta~~~s.) - Joaquim ePinheiro, secre. 
ele Britto fica reservado o direito Ct' mavera). De 15 às 18 hora.e 
~~~n~at~b~~n:e~~~P~~ i;t~r~a::r~11; Evit11m:8{oçeA:e;~:;:!!1 com Res1d. - Sanator1o Rest!e - R. 
Estado, bem como de annullar a pr"- Usa da como loção, n ão é tintura . Pereira ds costa, Zil 
,·ente concorrencia, sem direito a n~- Use e não mude Phone, 20'1J 

cl~~~g~a d~ia~~:, d2ºi câ~co~iri{::0 D~postto: Phannacia MINERVA - RECI'P'II -

de<i:::i F . Satunúno R. de Britt.e I Rua d~R~ci~
1~~t P~S~Pessôa 

Filho. j Rua :::;,1~ ~ru:i:-~o 618 

ALUGAM-SE as casas de I _________ _ 
numeros 791 e 799 sitas á 1 

avenida Epitacio Pessôa e 
recentemente construidas. 
A ti·atar na mesma avenirla 
na casa n.0 821. 

CASA A' VENDA 
Vende•se á rua EUseu Cesar (at6 

pouco Vidal de Ne,rreiros). a casa n.• 
84, de regular accomodações, oitão 11-
vre ao nascente. Com os serviços da 
Lagóa , ficará de esquina, l'm excel. 
lente altuaçio para resldencla, Tratar 
uamemia. 

ALUGA-SE 
AlUS&-Je o 1. 0 andar da cua n . • 

122, á rua Peregrino de Carvalhb , 
Optlmas aecommodações . 
A tratar na rua Duque de c&ldaa, 

Q _. '14 

CASA PARA VENDER 
Vende-se a casa n.0 4-0, i\ praça 

1817, nesta capital . A tratar na. me9· 
ma., das 14 fUi 17 horas . 

(--------------
Odette Fagundes 

Diplomada pela Academia de Córte 
e Costura de Pernambuco, de estadja 
nesta cidade, offerece os seus traba,.. 
lhos á distincta socledade pessU(::ns~. 
Executa com perfeição enxovae3 para 
creanças e casamentos vestidos Pm 
qualquer modêlo. Ensina um curso 
de cozinha pratica constando de me_ 
nús espectae.s, arti'stica em lindo cs
tylo, e os bicos em qualquer feitio sob 
o mcthodo da Escola. Domestica. d<: 
Natal de onde é diplomada. EncRrre
ga-se ' de preparar mesa.s adaptada~ 
para gurys. anntversarfo em geral e 
casamenlos. Tudo pelo menor prf'ço, 
com as maiores vantagens. A traLtr 
á Avenida João Machado, 436. 

Um appartamento espaçoso, 
com duas janellas para a rua 5 
de Agosto, agua, corrente e sa
neamento . Pro)>i;io para escrip
torio commercial, consultorio 
medico ou de dentista . No ponto 
mais central do Varadouro. Rua 
Maciel Pinheiro, 74! 1." andar. 
A tratar com Antonio Menino, na 
portaria da ~ UNIAO. 

APIARIO MARIA IRE, 
NE - Vet!de puro Mel de 
Abelhas "Italianas e Urus · 
sú. Av,awJoão Machado, 
1155 oi/1 tap. José Pes
sôa. 26. 
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D :e CA 
ESCRIPTORIO DE 

ENGENHARIA 
Geometra JOSE' DOMINGOS CALZA VARA 
Diplomado pela Escola Superior de Engenhar ia de Padua, 
na I talia, registro no Ministerio da Educação e Saude 
Publica. e Conselho Regiona.! Sle Engepharla e Architectura. 

TRABALHOS TOPOGRAPHICOS 

Demarcação de ter ras - Linhas d ivisorias - Vistor ias -
Peri tagem - Partilhas - aviventação dos limites, etc .. etc. 
Levantamento de plantas de Clda.des e Villas - Projectos 

de ar ruamen tos - Nivelamen tos, etc., etc. 
Estudo de estradas de r odagem - Planos cotados - Le. 
vanta.men to topogra phico de precisão com curvas de ní

vel. etc. etc . 
Estudos dos curs1PS d 'a gua - ·car-aes - Rios - Açudes -
Sondagens com levantamento doS perfis - Drenagem -

irrigação, etc. , etc. 

OrganiMçáo de plantas de propriedades com classificação 
das t.erras, de accôrdo com analyse chimico-physiolog·ica e 

as exigencias dos moder nos t raços culturaes. 
A-oceita sem agmuento de preço, trabalhos em qualquer 
ponto do Estado. Preços d& toda a conveniencia na de

marcação da,.,c datas de sesmarias. 

Peça, sem compromissos, preços e condições. 

Av . Dom Vlctal, 107 - João Pessôa - Est. da P arahyba 

HEMORRHOIDAS 
OURA GARANTIDA SEM OPERAÇÃO E SEM DOR l 

DR. JOSÉ BETHAMIO 
(EX-ASSISTENTE DO SERVIÇO DE PROCTOLOGIA DO 

HOSPITAL CENTENARIO) 
INTESTINOS - R ECTO E ANUS - VARIZES 

VIAS URINARIAS 
Tratamento especializado da blenorrhagia e suas comp11-

cações no homem e na mulher 
CODBultorlo : Barão do Trlumpho, 444 - V andar. 

Consultas : 14 ás 18 horas, d.1ariamente. 
Resldencla: Diogo Velho, 118 . 

CLINICA DE DOENÇAS DE OUVIDOS, NA&IZ E 

GARGANTA 

DR. CASSIANO NOBREGA 
FORMADO PE'LA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Bapeclallsla do Hospital Santa 11'-abel, da lnapecterla Sa

Dilarla E,colar e do Dl!<pensarlo de Tubercul°"" 
DIATHERMIA, ELECTRO-COAGULAÇÃO, RAIOS 

INFRA-VERMELHOS E VIOLs.TAS. 
OOnsultas dlarias : pela manhã, das 11 ás 12; , ~rdo 

das 16 ás 18 horas 
Consultorlo : - RUIL Duque de CILX!as, 312, 1.' 

Res!dencla : - Rua General Osorlo, 180. - Tel . 259 

DR. ISAAC FAINBAUM 
Ex-a.,si.stente de Clinica Medica do Hospital tL Cento.. 
narlo, Medico do Hospital Santa Isabel e do Instituto 

de Protecçáo á Infa ncia.. 

DOENÇAS DAS CRIANÇAS 
Doenças do adulto : Coraç~o. a orta, estoma go, Intestino, 
flgado, rlns, sangue e nutrição. Tratamento da neurasthenia 

sexual, ayphiJis. 
Consultorfo: - Rua Barão do T~iumpho, 420 - 1.º andar. 

(Por cima do Banco Central). 
Consultas: - De 15 ás 18 horas, diariamente. 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCUTA CHAMADOS A QUALQUER HORA 

CLINICA MEDICA E PARTOS 
DR. MIRANDA FREIRE 
(EX-Interno residente e e:r.medlco interno do Hospital 
Pedro II do Recife. Pratica nos Hospitaes de S. Francisco 
de Assis e Santa Casa de Misericordia do Rio de Janeiro). 
DOENÇAS DO CORAÇAO E AORTA ESTOMAGO FI-

GADO. INTESTINO E RINS. ' 
Consultas das 14 ás 18 horas. 

CONSULTORIO: - DUQUE DE CAXIAS 55d 
RESIDENCIA: - AVENIDA PADRE MELRA 118 

João Pessôa -::- Par~hyba 

DOENÇAS DA Pl!LLE 11: VENEBl!!AS - SYPHILIS 

DR. EDSON DE ALMEIDA 
DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. B. P. CHEFE DA CLINICA DERMATO-SYPHILOGRA

PfilCA DO HOSPITAL uSANTA ISABEL" 
Tratamento por proce,,,oe eopeclalludoo de ª""º (ea .. -
Dhaa) , p:,11rluu venloolor (pa.....,.) .......,,.., •lceru 

•oençaa 4M Ulhu, attppç4a do coaro cabell11do ' 
Orientaçlo moderna na tli~rapeutlca da BJi]llllla e da 
Lepra - Ph1alotberap,a dermatolotrle& - (Ultra noleta 

- Infra Vermelho - Croma1e111 - Dlat hermo eo&JUlaçJ.o 
para o tratlLmento doo <tumor. mal.lgnOII cta pelle 

DIARIAMENTE DAil H 112 A'B 11 HORA.O 
°"21aallorto: - Duqae de CaxlN SfMI - L ....... 

JO.&O PJ:ss'oA 

.. 

DR. OSCIR OLIVEIRA CASTRO 
D0~A8 DAS OIUANÇA8 - CLINICA MD>IOA 

--- DI GJ:BAL ---

OOllaultorlO: - Rua DUque de canaa, 112 <De 14 u 11 l!a.J 

--- Te!ephone, 2111 --

Rl:BWENOIA : - AvrnIDA VIDAL DE NEGRflROl!I, 171 

--- Telephone, W ---

IR, IEWTOI LlCEllll 
OONIIULTAS OOllQiUNll All BEGUNDA-PEJRAB, QOA&-

1'.&8 Ili BErl'.&8, DAS t AS U HORAS 

x .. •-a11 - ateia, lê attenller& H connltorlo, N eU
ai. em bcn. ...,Tiamente marcalla 

OLINIO.& lll!DIOA 

Dff11~ N•"oeu e l!lentaeo. Tratamento da TallerClll
,elo PNl!UIIOTOUX o a l'BENICl!CTOJIIU 
Rua Duq\19 114 eanu. 6M. - Telepbone. 1 'IJ 

DOEN<,:AS DOS OLHOS 

IR, H. COSTA BRITTO 
U-ASSISTl!!NTE DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO PIWI'. 

SANSOU NO JUO D& lANEIBO 
OOOLISTA DO ..dOSPlTAL SANTA IBABEL 

Tr..tame1do medloo e operalorlo daa tl8en,u o1oa olhoo 
c.ou.rte: - Rua Dwiue da Cazlaa, 312 (Alto da Pbar

macla Vénia 1.0 anilar) 
Reslclenlca : - AYenldlL Ju,.re,: Ta'tora, IU ' 

comultu: - Du 11 I J2 u 12 • du 1' ú n boru f 
lbc=====================fJ1 1! 

===================~. 
ODON BEZERRA 

CAVALCANTI 
-1. DVOGADO 

João Pessôa 

tF- ..c================="I 

GABINtTE ELECTRO-DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
Ll'NIALVA IAMA 

Clinica-Cirurgica e Prolhese Odontologica 
Odoiitopedic 

Uemllll0rlo, - D•'III• de Ou:l&a, Ht - 1.• anilar 
CONSULTAS - DAS H A' I! 11 HORAS 

IR, JOIO SOARES 
CLINICA OI: V&l.t.NQAI 

Da 0...,llo da Caa llu 1:x-loo ... alo llo Jaadn 
l8erviço de lact.entm) 

aledlco cio Serviço de Hygtene ln!antll do l!:Btacto 
e do Instituto de Prot('cção e As.siste.."\cia é. Infancla 

Consultas dlarlu das 16 ás 18 horas, á Rua Direita, 3411 
(Altos da Sorveteria Werner) 

Rll8IDICNCIA: - Rua Dlotro Velho, - C1'arpc 
l!olon de Lucena) . 

IEL, PEREllll IIIIZ 

Consultor Juridico do Estado 

ACCl!ITA CAUSAS CIVIS, COMMJ:KCIAE8 11: CRIMI
N.U:8 kA CAPITAL E NO INTEKIOB DO ~STADO 

AV•NIDA JOAO MACHADO, 1,1 

.JO.&O PJ:1!80A 

i: 
:.: 

5 

D o 
rr===--==============• 

IRA. EUDESII VIEIRA 
- MEDICA -

TratlLment.o pela chlmlotberapla &880Clada t. ph70!otllerapta: 
(Ultre-vtolllta, ondu longas, curtas, ultia-curtM • 

bydrotberapla J . 

Rulclf!llda e OOnsultorlo: - Rua Duque de C&xla8, 618 . 
C<>DDltu: Sec1mdu, quartu e aexta• claa I ú 11 e llu 

Hú11hon,o . 

Terçu. "'1Dtu e aabbadoa ela.o 14 u 17 boru. 

l.OBNÇAS DE SENHOBAS - PABTúS - OPEII.AÇOJ:11 

IRA, IEUSA DE ANDRADE 
Conallllorle: - K•a Barlo do Trlampbo, 13'1-Lº ....... . 

CONSULTAS - D& 14 A'I! 11 HOR.&11 

--- Reltdeufll& : --

SUA l!PITACIO PESSOA, UI 

IR. J. WAIIDREGISELO 
11:SPJ:CIALISTA 11:M &fOLESTIAS DOS OUVIDOS, 

KABJZ 11: GAII.OANTA 

CoDftltu ... H u 11 lloru 

OONSULTORIO : - R ua Duque de CRxlas, 348 - 1.0 andar 

RESIDENCIA: - RUA DA PALMEIRA, 208 

V. S. PRECISA DE ADVOGADO T 
PR O CURE O 

DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
CAUSAS 

COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL 
IBINEU JOFFILY, 211 

- ::-
,lCCEITA CHAMJ\DO PARA O INTEIUO& 

JOÃO PESSOA 

HORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

AOOJ:ITA CHAMADOS PABA QUALQUD PONTO DO 
INTEBIOB DO ESTADO 

-leaeta: - Annlh Joio ilo Matta, 1n 

CAMPINA GRANDE 

Ili, ALUIZIO lFFONSO CAMPOS 
ADVOGADO 

Escriptori<1: - Epitacio Pessôa, 113 
CAMPINA GRANDE 

JOSÉ MOUSINHO 
ADVOGADO 

Raa Monsenhor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Pesaôa 

DR. LOURIVAL DE GOUVEIA MOUR·A 
Tlalolo,i.ta • n111loloctsta do Dlspensarlo de Tubercu.1-

• ehete de cUnlca da Santa Cua de Ml.oert-.11&. 
CORAÇÃO, VASOS E TUBERCULOSE. 

Tratamento da Tuberculose pelo pneumothorax arttftcl&I 
C.bercallnUherapia, phreniceptomla, piueDlalcoo. ' 

ll.oqáo, eto . eto . 
Comalterlo: SU, Baa ó,;que de Caxlao 

Du 11 6a 13 - Ou 15 6s 17, 
~ 1N .JOAO PICIIO~ 
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FLAZA 
I-IOJE ! UI./I'IMO ESPECTACULO DO 

A'S 8 e meia - Preços 4$400 e 2$200 ----------=---·------_, ___________ ....., ___ ,,_ __ ...,.._=------... 
Matinai hoje no Plaza ás 9 e meia horas FÉRA C~NTRA FÉRA e quinta 

serie A VOLTA DE CHA,.DU' - Preço unico 700 reis ---------------------=---------------ª·--------------------
Soirée ás G 1/2 horas e ás 8 e meia horas 

GEORGE E AHl,l~S EH 

O ULTil'\'10 GENTJLH01''1EN 
PREÇOS 11100 E 700 REIS 

HOJE'. -- matinée ás 3 e meia horas - HOJE! 

O GRANDE SARDIO 
E SUA COMPANHIA DE MAGICAS MODERNAS - PREÇO UNICO 700 REIS ----=--_.,. ___ _,, ________ .,.. ____ ..., __________ ...,,,, __________ ..,.. __ _ 

S. ROSÀ _ ... Matinée ás 3 e meia horas - FÉRA CONTRA FÉRA 
e A Volta de Chandú - Preço unico 700 reis 

SERVIÇO MECHANICO 
JOAO PAULINO NETTO exe. 
cuta C,Jm perfet~.ão serviços me
chanicos em machinas de ~<'re
ver costura, motorcycleta bi
cyciet~ e victro1as, etc.,' etc., 
com pmtura. a duco e t1ickelagem. 

PREÇOS DE PROPAGANDA 

Praça D. Ada neto, Séde do 
Instituto S. José 

· Locomovei de 6 cavallos 
Vcndese um, de fa.bricação inglêsa 

com pouco tempo de uso, cm perfei_ 
tissimo c.:;tado de funccionamento e 
por preç0 de occa.sião. A tratar com 
Aristides Fantini - Leiloeiro. Praça 
Pedro Americo, 71. 

ATTENÇiO 
/ Arf!Iancto Carvalho, executa com 

S::===========-dl I r:;~~ciã~me k~~t~:.ª Jk~iro~a~u~~~:: 

CASAS EM TAMBAU' ~~!"s~,e~i~~.i~/~~:-nm! ~gici'.i1c~~~i~ 

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

A tratar na GRIZA. 

c~dade. 
Dispõe ainda de machina apropria

da para cnrole.mcnto..ç; de Qualquer 
typo de transformadores, bobm'ls Ho
nc:r-Comb, etc. 

Officina: Rua da União, 70. 
(Em frente á Padari~ Paulista). 

PI ANO 

HYPOLITO RIBEIRO 
FREIRE 

Por 2 :200$000, vende-se 
um excellente piano de cor-1, das cruzadas e cêpo de me-

l 
tal. O motivo da venda é 
ter a dona de viajar para o 
sul por estes dias. Rua S. 
Miguel, 109. 

CONTADOR Dll'LOMADO 

Escrlptaa avulsas, contracto e 
dtstracto, oertcla, recUfloação 
de eacrlptaa " revisão de ba. 
lanços, abertura e encerra-

D A U R A SANTIAGO 

CASAS 
Alugam.se as casa.í) d8' 

rua Diogo Velho, 293 por 
150$000 mensaes; avenida 
Epitacio Pessôa 514, por 
200$000 mensaes e uma co. 
berta de telhas, com 3 al. 
pendres, em Tambaú, Gon. 
çalo, por 500$000 a te~po. 
rada. A tratar na rua Ma. 
ciel Pinheiro, 303. 

UM OBSEQUIO . -· 1 

O professor - Size~ando 

1 

Costa pede encarecidamen. 
te á pessôa que encontrou 
um seu dossier com notas 
muitos preciosas sobre es. 
tatisticas e alguns docu
mentos, o grande favor de 
entregal-o nesta redacção 
ou no n.0 70, á Avenida 
Guedes Perefra, 1.0 andar. 

VENDEM-SE 

Por preços baratos 

Se aindi nao se curou 
radicalmente do .. -

~ ·'~d 
1 /V ··· \~~ 

-('--..../ 
I ,, 

, ~ 4 
e porque nao usou a· 
ATEBRINA que cura 
o mal entre 5 e 7 dias G, 

ATE I.NA 
Uma macbina Remington 12 e um1 i .------------

Mercêdes, ambas novas e modernas; 1 COMPRA SE UMA CASA 
outra Remington 12 em uso; duas vi- CASAS - Vende-se R ca- ' " 

~;i;;'~ª~C:r~;:iscti~c~~ uC::.t,: ~:::~;!: aa n." 53, á avenida João da Compra-se Uma pequena casa. com 
propria para casa de cafés; uma cama Matta, nesta cidade. A tra• um ou dois quartos, que n.ão seja de 
de ferro casal; um foliador para for- tar com O dr. Camillo de taipa. embóra. sem outras vantsg,íns, 

• Hollanda ou com a eenhori- 1 migas; um filtro inglês com três vé- no valor de um conto e duzentos a 
las. Tratar á praça da Indepcnden- nha Ma.ria José de Hollan-
cia, 123. da Chaves, residente á ave- dois Cl)r.tos de réis, localizada no 

nida General Osorio n.• 113, Roggers, Jaguarlbe, Avenida Beaure. 
neeta cidade. paire Rohan, Rua Diogo Velho, s. VENDE-SE a casa n.0 mento de escrlpt&8. 

PRIIQOS MODICOS. 

BtJA 11.4. PALMEIRA, 1143 
loio Pe••6• 

'RANGEL prepara alumnos 185, á rua Borges da Fon-
1\ para exames de admissão . sêca. Preço commodo . A 

"';;;;;=,a=;:aa.:;:;;ai=====.'/1 R1111 !!Ião .To~é, 2Hi. trata,r na me11ma. 

Miguel e noutros locn.es não mets c:lis· 
tantle'!!. 

"l,UNETA" DE GRANDE ALCA:-ICE A tratar na Praça Venancio Nelm, 
,\' 'fl'll~~ ~n11to ,m~•. lHQ I n" 7•. 
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O - IEX - VAE INICIAR O MEZ DE - DEZEMBRO - COM: DOIS GRANDES FILMS BllillEIROS ! 
ISÍA 3 - Um dr;ma empolgante com uJna seqttencia 'Colêrida ! 1 DIA 19 - Sómente no - REX -O primeiro film nacional \te_ 

Mf:SQUITINHA - DtA SELVA - em RAUL ROULIEN para todo o mundo ! 

l 2 A N I N G u EM o GRIT0RADAA~A MOCIDADE 
óe re'Vela o - CARLITO - brasileiro uM cAsT DE 5.ooo EXTRAs EM scENAs ! 

lhna prodncção da - D. F. B. UMA NOTAVEL REALIZAçAo DA_ D. N. 

VEM AHI UM ALARDE DÉ ARTE E TECHNICA ! A UNIVERSAL - APRESEN'fA 

UM FILM PARA lrOMENS E MULHERES 
U!l1A OBl(A QUE CAUSOU DISCtTSSüES E)l TODAS AS l'LATE>AS 

IMPR,OPRIQ PARA OIUANÇA6 ATE' 15 ANNOS. - NOTA DA C. C. C. 
E X T A s E 

A PARTIR E AMANHA NO 'R E X O DRAMA SENSACIONAL M PffJUlNO IDOLO !!I 
A histona feliz de uma criança Que conseguiu ser o ido lo do theatro Am~ricano ! Abezar d e muito criança ainda, ella já dansava e ga

nhava para -o seu sustento ! 
S Y B IL J A S O N a nova sensação da téla - em 

DICTADORA A PEQUENA 
eem - Roberl Ar1RStrong - Gtenda Farre!I - Jack La Rue 

Um.a preducçâo da 
-:- Musital Dratna! 8ometlia? Emo11ãG! 

WARNER Frnsr 

YESPERA DE IHAL - A refilmagem da J E s u s e H R I s T o l HOJE - VES~~R~~.o!~ - fEUPptA 

611ra atit'fta de - CECIL B, DE l'i!llt: - O R E I D O S R E I S . O U R à F l A ti • E J A N T E 
Éftl homenagem ao nosso povo cath lieo ! 1 Juntamente ª 1.' sal\! cto 

Uma producção àa - R. K. O. RADIO D I A 2 4 N O - R E X I D O M I N A D O R D A S S E !. V A S ______ ....;;. ____________________ _ 
R E X r0in1ig~~ FEL IP PÉ~ -JAGUARI 

Matinée ás 3 - Soirée ás 6,30 e 8 3U ~ Soirée ás 6,30 e 8,15 

E 
As mil aventuras de um jogador profissional que resolveu UMA OPERETA ROMANTICA QUE HONRA O CIN&°\!A 

Fechado para reformas, ind11si\'e pin
tura e apparelhagem sonora. Rtitb'erlura 
no prnximo dia 16 de dt!e:eml>re, ilafü do seu 
4. º alHIÍvérsario com - SHlftU:V Tt:MPLE, 

mudar de vida ! --- INGLES ! ---

GEORGE RAFT LILIAN HARVEY 
- em - - em-

a mimosa, ém 

VIVA O CASIN.O A VALSA DA FELICIDADE OLHOS ENCANTADORES 
Um Iilm da - PARA1110UNT 

(',omplementos: - NACIONAL D. F. B. e FOX MOVIE
TONE NEWS - Jornal recebido por aviáo. 

Um 61111 da - GAUMONT BRITSH B 
Complementos: - NACIONAi, -D '!" B. e PARAMOUNT 

NEWS - jornal 

Film especialmente contractado para 
esse Jim ! 

HOJE - A's e,30 e 8 horas - HOJE 

A genial garota.. a favonta. do mundo inteiro, vac enc2ntar seu.s "fans" 
cantando lindas cançõe5 inclusive urn trecho da famosa op~ra "Lucla de 

Lamermom· ·•' no mais raàiante romenc~ musir:al ! 

SJIJRLEY TElllPLE - cm 

ANJO DO PHAROL 
Aves madrugadoras - No baile do bacalhau - Alr,uem a quem ninamos -
eis as musicas cantadas por SHIRLEY qu8 desta \'C'7 apparC'cC 110 papel 

da rainha do pharol com GUY KIBEE - SLIM SUMMERVILLE e 
BUDDY EBSEN. 

Uma obra prima da 20 th CENTURY FOX 

Um collos.cral Matlnée dedicado á gurys::-da, hoje, ás .J, t..: horas 
Sli.IRLEY TEMPLE - Como .rn:--ri para vocês ! Venham nprecial-a. p~:a 

Ultlma Vt.'Z em - o ANJO DO PP,ARGL - e mais a 5,:1 .:,t:-1c de 

CONQUISTADOR AUD~Z 
Não ,percam e5te Matinée an.imadis>imo .. 

O R RIS BARBOSA 
ADVOGADO 

1\1'.& IHHltlE DE CAXIAI, 11• 

CINE S. PEDRO 
COlll MOTOR CON.JUGAi>O A OLEO 

li CR\J', G:4.SOUNA OU ELECTnlCO 1 

A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TJ':LA 

HOJE - 2 sessões ás 6 1 2 a 8 horas - Hójl;: 
,...--~~---·,......;...;,r.. •-------------------------

PEÇAM 

UMA ADORAVEL REUNIAO E BOA MUSICA ! 

FRANCES LANGFORD - em 

BALN~~RIO DE LUXO 
Complem!-ito.~ - PJ\ R~ :t1to!N1t '1EWS - joi,101 15 fim!! b"O.Sada 

COJn{:dia em 2 pa;tes - RECRUTA DA MARINHA 

P!'eços: - 1$000 e $600 

~tinéc ás 2 1 :.: horas - O ro!nance de dois grand~s campeões! - Will 
Rcggers em - DOIS CAMPEüES. Juntamente a 5.' serie - CONQUIS
TÂDOR' A.t1nAz _ ('Om Fran1dt narro. - éomnl~mPrtt:Jfi: 1 desznho e ltl'ais 

1 

~-"'-'-'-~ 
1 

uma. cspalhafatofa comedia. - Preço; S500 

OATALOGOS E DEM.A2S s d f . s - G' "AI-' . E . ..J " 
1NFORMAÇõEs \. cgun a- eira ·· essao ~ante ·· ,,,e,a squtctv.a 

Represent,ute ~"'--'"'--~================><====="° 
F, REIS 

RUA BARAO DA l'ASS~GEM, 12 
.João Pessõa - Parahyba 

ALUGA•Sfi 
um Cõnfortavr1 bung&low á Av. Ta- o priméiro andar e o terreo do pre-

A L 1J G A • $ E ~jaras n.0 289, no apreciavel bairro dlo 173. é. rua Duque de º""las; a 
Umn ca..,;a_ recn:J,._teibcntf.: con.st.ruida, Th\rezopolis, com . garage, jardun, casa 111, á rua Amaro Coutinho e o 

á Travessa João Mech~do, n.º 30 com bonde á porta. proxuno e.o ponto de s1tlo fl. praça da Ibdependencia, 123. 
dois gabinetes sanitarios e q'uat.lo 100 réis de Tambiá. A tratar com o Tratar neste ultimo. 
quartos. j sr. Waldemar ,Rodrigues, em o es-

A tratar com O dr. Horacio de Al- l criptorlo de Williams & Co. Pra,a "LUNETA" DI! GRANDE Al,CANt'E 
melcta, á Av. João Macbado, 25!). . Anthenor Navarro, 8. 1 A' vendo. - t!anto Elias. 180 

CINE REPUBLICA HOJE - Em Uatinée ás 2 horas da tarde - HOJE 

HOJE - 2 SESSÕES, COMEÇAllDO AºS 6 FIO!lAfl DA NOITE - flOJE 

UM Fil:.M COMPLETAMENTE INEDITO NESTA CAPITAL 'VINbo DO RECIFE ESPE
CIALMENTE PARA ESTE ClNI:."MA. 

l~ 

o EXPRESSO DE ROMA 
Com o tormldaVCI acter c&raitertstioo CONRAD VEIDT, o grande lnte,.,retc de 

"O HÔMEM QUE RI". 

COMPL'E:MENTO: - UM NACIONAL <D. F. B.) 

Preço.,: - !.• c~se 1$100. - Crlan~a.s. e•tudantes e 2.• classe fl;OO 

CARMEN SANTOS, no drama mais pungente e m;iis ~llo que o cinema brnslleiro 
---~ já fllmou até então ----

FAVELLA DOS MEUS A°MORES 
Com JAYME <,OSTA e sTt.vro CALDAS'. jtmtàmente com o. ~-· serie de 

A V O L T A D F. C M A N D U' 
Com BELA LUGOSI - Da RADIAL - pr,,çosc Adultcs S600. Crianças e 2.• da.IM mo -----· 
3.· FEIRA - O form.d&vel tum de ave11turas - 0 PILOTO INUOMAVEL - com 

RICHARD TALMADGE - O home111 rato. 



r 8 - JOÃO PESSôA - Domini:o, 2S de nonmbro .. 1937 

SECÇÃO LIVRE 
NEOPHITO FERNANDES BONAYIDES 

<r 
2.' anniversario 

A familia Ncophyto Bon:ivides convida os parentes e amigos pa.ra as
s;stireni á missa que 1 pelo repouso eterno do seu querido e inesquecivel che
Ít. m~nda r.rlebrar na Matriz de Lourdcs, ás 7 horas do proximo dia 29, se .. 
gundo anmYersano do seu fallecimento 

Antecipa os mais sinceros agradecimentos. 

DORA MACHADO DE MEDEIROS 

~ 
Missa de 7: dia 

Jnann.• BJptist:t Machado, Marluce de Mc>.deiros, Osmando de Me-
dciro.:, NLu i,1'.; dJs Ncv~s Medeiros, Adelaid~ Machado, João Bento Macha- 1 
rio e f omili.,. Gcnc<io Bsnto Mach,do, Bortholomeu Bento Machado e fa.. 1 
mili:i, Fr:rncic;co h~rrcir;, !vfochado, Juliêt:1 Mach:ido de Nloraes e familia, 
Joseph., Bc•1to M,ch,,lo, lz,bcl Bento Machado e familia e José Bento 
M.1ch.1do, mãe, filhos, irmãos, sobrinho! e cunhados, ainda profundamen
te sen,idos com o f,Hecimenro de DORA MACHADO DE MEDEIROS, 
,·êm convid~r m parentes e amigos para assistirem á missa que mandam 
celebrar na igreja da Mãe dos Homens, no dia 30 do corrente, ás 6 horas 
AntcciradJmcnte :'!gradecern aos que comparecerem a esse acto de piedade 
chrisr5. bc'11 como :ios que a conduzir:im a sua eterna morada 

TRIBUNAL DE APPELLAÇAO 
Autos com vistas ás partes, correndo prazo 

nesta Secretaria: 
Appellação Criminal n. 0 191, do termo do 

Pilar, da comarca de Itabayana. Appellante José 
Clemente de Oliveira, vulgo "José Pedra". Appella• 
da a Justiça Publica. 

- Olha como Johnny com• 
pouco. H•nrlqutJ I 
·E•t4 ..,magr•c•ndo dia • dl• I 

-Çomo HfA$ crescido, Johnny I 
E' graças ao ralar allmentlc(o da 
MAIZENA DURYEA I 

MAIZENA 
DURYEA 

Peça-noa um exemplar gratla 
lllo nosso llvro de coslnha 

MAIZENA BRASIL S. A, 
Cotxo P•il•I 2972.Sto Paule 

R~mello-•• eRA TIS .ei. llwo 
755 63 
NOJa -"--------

RU.4 .••••• -------

CID AD.1. •• --------

ESTADO .•...••• -·------

FAVORITA PARAHY• 
BIIA 

Cbllo te Sone1• ~ .,._ 
Nobrep .li Ola. 

.._ Antonio Rabello, .... 11 
(Antlp Vln,çiol 

Plane Parabyb&ne - •m-• 
Reeultado dO eortelo doo eou

pons..brlndell gratuito,, realizado 
pelo Club de sorteios Favorita 
Parahybana, em aua. aéde i Pra.. 
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
27 de novembro, és 15 horas . 

1 . 0 Pt .m.io 
2.• 
3 . • 
4.• 
5. 

6165 
6540 
3715 
6-061 
3411 

1 
J . Pessõa, 27 de novembro de 1937 

JOSE' DO CARMO SILVA, agt. 
fiscal da. Secção . 

ABCJ!NDJNO NOISB1!04 .li 
OI4., ....ionartoa. 

A PREYIIENTE 
QUADRO DE OBSERVAÇAO 

Maria Vieira Pessôa com 49 annos 
de idade, casada, residente á av. 1.º 
de Maio n.0 31, nesta capitr 1. 

Severino da Cunha Cava.lcs..nte com 
48 annos de idade casano, auxiliar do 
commercto restde'nte à rua. 13 de 
Maio n• A33, nesta capital. 

Genez1o Gambarra Filho, com 29 
annos casado funccionario publico, 
residehte em Piancó, Estado da Para.
hyba. 

Manoel Victallano de Carvalho R_o
cha com 26 annos, ca.s:i.do. funcc10. 

,-Drovar. t·,·/ -:JjJd>}·a ,,.epe , . .--.--- . -
Agente distribuidor no Estado; 

R, DE LIMA SANTOS 
~!~ publico e residente em Cabe- RUA BARAO DA PASSAGEM, 9 

José Victaliano de Carvalho Roch't. Jcáo Pt-~sôa Pa.ra.hyba 
casado auxiliar do commercio e rc- -
sidentê n~';;!u:':.l',!taJ~ obttoa AS PESSOAS QUE TOSSEM 
688 sem multa 28 de fevereiro As pessoas que se resfriam. e n 
AAR com multa 20 de maroo 193? constipam facilmente; as que sentem 
6119 sem multa 15 de marc,, o frio e a humidade; as que por uma 
6R9 com multa 5 d• abril 1937 ligeira mudança de tempo ficam logo 
690 sem multa 30 de marco com a voz rouca e a garganta 1n... 
"90 com multa 28 de abril 1937 flammada; as que sof!rem de uma 
691 sem multa 15 abril velha, bronchlte; os asmathticos, e 
691 com multa 5 de maio 1937 finalmente as crianças que são &c-
692 sem multa 30 de abril commettldas de coqueluche, poderão 
692 com multa 20 de maio 1937 ter a certeza de que o seu remed!o é DECLARAÇÃO 693 sem multa 15 de maio o Xarope São João. E' um producto Com vista á parte appellante, pelo prazo da 

lei, ( 10 dias), em 26 do corrente. 
Declaro a qúem interessar possa, 693 com multa 5 de Junho 1937 :;;~e':J~r~;;, :~~~~~a~~ro;brJ. ~ ~ 

1 

que sou dona, ,JUbtamente com .os fi~ 69' sem multa. ao de jmato 937 co que não ataca o e~tomago nem os 
lhos menores d• meu tallemdo irmão J94 com multa 20 de unho 1 rins. Age como tonico calmante e !u 
!tau! Alves de Lima da casinha em 695 sem multa 15 de Junho 7 expectorar sem tossir. Evita as a!!ec. 
ruinas sita á. rua 13 de. Maio. n., 513. :~ ~~:;: ;::~~ ~O d~/J~!93 

ções do peito e da garganta. Faclll-
, nesta _capital {11.de res1do desde que 696 com multa 20 de julh? 1937 ta a respiração, tornando-a mais 'lID-

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

flse Bezerra Cavalcanti 
communicam aos seus parentes! elamigos o seu enlace 
matrimonial oceorrido _ na cidade dtl Bananeiras no dia 
22.doico"enfe r,uz. 

Bananeiras, 27 - /l - 917 

TRIBUNAL DE APPELLACAO 
~ 

Autos com vista ás partes, correndo prazo, 
na Secre'tarfa do Tribunal: 

Appellação Civel n. 0 100, do Termo de Tei. 
xei.ra, da comarca de Patos. Entre partes: l!defon. 
so Ayres de Albuquerque e sua mulher e Severino 
de Freitas Rangel e mulher. 

Com vista ao advogado de Ildefonso Ayres 
de Albuquerque e sua mulher, dr· Vicente Nogueira 
Baptista, pelo prazo legal (10 dias), em data de 27 
do corrente. 

CIRURGIA GERAL - PARTOS 1 

DOENÇAS DAS SENHORAS 
DR, LAURO WANDERLEY 

CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADB 
CHEFE DA CLINICA CIRURGIC,\ DO INSTITUTO DE PBO. 

meu fwado .pae a comprou, em 1910. 697 sem multa 15 de Julho pla: limpa e fortalece os bronchlos, 
ao sr. Franc\BCO <las Neves. até a pre_ 697 coni multa 5 de agosto 1937 evitando as lnfiammaçôes e !mped!n.. 
sente dat,Q. . . \ li9S eem ,nulta 30 de Julho do e.os pulmões a !nvasãu de pert110.. 

Qualquer negocio, pcn.s, ~eito, por 698 -,om multa 20 de agosto !937 sos microbios. 
quem quer que seJa, tendo 1'ór fli'.n. 699 sem multa 15 de agosto Ao publico recommendamoa o xa... 
allenaLa ou onere.1-a de qualquer mo_ 699 com multa 5 de seU'mbro 1937 rape São João para cura.r tosses, 
do. está. nullo e Já pedi ass!stencia Ju- 70<) sem multa 30 de agosto bronch!tes asthma, grippe. coquelu. 
dicia.ria em v1$ta de mmha extr~m.a. 700 com multa 20 de setembro 1937 che cat~rrhos. deflu~().C' constipações. 

:b~~ pX:~os fai:~~~ler o meu direi_ ~g~ ~: ~t! ~5 d~e o~t~~~ro J 
João Pessôa. 25 d'l, novembro <le 1937. 702 sem multa 30 de setembro 
Respon.sabilizo_me pela declaração 702 com multa 20 de outubro 

a-:ima, começando na palavra declaro 703 sem multa 15 de outubro 
e findando em legaes · 703 com multa 5 de novembro 

Maria da.s Neves Alves de Lima,. 704 sem multa 30 de outubro 
A firma está. devidamente reconhe_ 704 com multa 20 de novembro 

cida. 705 sem multa 15 de novembro 

AVISO A' PRAÇA 
Tcnd0-se extraviado o original do 

conhecimento nº 430, emittido pe~ 
la Agencia do Rio de Janeiro, para 
o vapor • Affonso Penna" V gm . 
79 IA-Ida, entrado em Cabcdellc, no 
dia 6 do corr~nte mez, referente a 
uma ( 1) caixa cJTECIDOS da m;ir
ca LAIS, embarcada naquelle porto 
pela firma MORENO CASTRO e 
consignada A' ORDEM NJ praça, 
vimos pelo presente _aviso dar scien
cia que faremos entrega da merca
doria em apreçe aos srs F Peixow 
& Irmão, de accordo com os decretm 
ns 19 473 de IOJ12 JJO e 19 754 
de 19JJ!JI do Governo Federal, se 
não houver quem possa apresentar 
reclamacã.o contra esse acto 

Basile~ Gomes, agente do 
Brasileiro 

Lloyd 

705 com multa 5 de dezembro 
706 sem multa 30 de novembro 
706 com multa 20 de dez.embro 
707 sem multa 15 dezembro 
707 oom multa 5 de Janeiro de 1938 
708 sem multa 30 dezembro 1937 
708 com multa 20 Janeiro 1938 
709 sem multa 15 janeiro 1938 
709 com multa 5 fevereiro 1938 
710 sem multa 30 janeiro 1938 
710 com multa 20 fevereiro 1938 
711 sem multa 15 fevereiro 1938 
711 com multa 5 março 1938 
712 sem multB-f 28 fevereiro 1938 
712 com multa 20 março 1938 
713 sem multa J5 março 1938 
713 com multa 5 abril 1938 
714 sem multa 30 março 1938 
714 com multa 20 abril 1938 

Qnota annnaJ: 
Sem multa 31 de dez.embro 1937 
Com multa 31 de Janeiro 1938 

Secretaria da "A Prevtdente ", 25 de 
outubro de 1937. 
Wr,rin.ntJ .T Martff'l.1 t.0 8ecreVlr1o 

NA CURA DO RHEUMA. 

DIRECTORIA GERAL 
SAODE PUBLICA 

DE TISMO E DA SYPHILIS! 

CARTEIRAS DE SAU'DE 
A Inspectoria de Hygiene do Traba.-

1.h.o da, D!rectorla Geral de sau'de 
Publica . convida a todos oo possuido
res de carteiras de sau'de a virem re
validai-as dentro do prazo de 30 dias 

Dr. João cl:• Aguiar Silva Martins. 
medico e pharmaceutico pela Facul
dade de Medicina da Bahia, Inten_ 
dente no Municipio de Brejo, Estado 
do Maranhão, Ex-Medico de Hygiene 
d0 mesmo municipio. ex-interno do 
Hospital de Miserlcordia da Bahia: 

QUER V, S. FORTI• 
FICAR-SE? 

U!lle Vli:;-onal que fi o melhor 
lertiflcant., para u peooôas 
anemicaa, nervOBas n enfra
quecidas. 

O Vlgonal fortifica o 1&D&"Ue, 
alimenta o cercbro, tonifica oa 
nervos, abre o appetite 

I 
robus

tece o organismo. 
Vigonal é 58% mais tfoo em 

substa.aclaa nutritlvu 11ue qual
quer outro fortillcante. 

ATTENÇllO ! 
Precisando V. B. comprar Joias, re

logios o obfeetos para presente, etc , 
dirigija..se li. "CASA PONTE6", QV. 

B. Rohan, 180, que encontra.rã va
ri:1.do sortimC'nto das nn-1s rec,Jntes 
nnvidndes e pelos ITl<'llOres prec;os. 

TECÇAO A' INFANCIA. CffiURGIAO DO HOSPITAL 
"SANTA ISABEL" 1 a contar desta data sob pena de serem 

1 ~~g1çÂ~~ds8AU'DE DOS ES
COLARES 

Sob a fé do meu grão attcsto que o 
"Elixir de Nogueira". do Pharmaceu
tico e Chimtco João da Silva Silveira 
é um optimo depurativo para o tra ... 
tamento na cura do rheumatlsmo e 
da syphilis. com optlmos resultados. 

A "CABA PONTES .. mantera o ma
yj mo criterio tanto nas venda.b dos 
artigos do sen ra.ma. C(\mo noo con.. 
certos de Joias e relogios TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO UTE.. 

RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS V!AS URINARIAS DA MULHER 

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 
111\llA DIREITA, S89 - :- DAS I A'S I BOJU.8 

PBONE DA RESIDENCJA. ZO 

No proprio inberesse do.s escolares 
devem estes, durante o período de fé
rias, procurar a Inspectoria Escolar. 
no Centro de Sau'de. a !lm de que 

1 :-S:}J~ª dr;'~~~; :::::. dia o contrôle 

BREJO. Maranhão. 

Dr. João D'Agular Silva Mart~ 
(Firma reconhecida) 

Av . B. Rohan n.' 180 João pessõa 

Seus tltulos sã.o cobrados com segu
r,., n('a e presteza , quando fôrem con
íhdos ª" DErARTAMl'NTO DE PRO
CURADORIA DA ORGANIZAÇÃO 
":MINERVA ... á rua Maciel Pinhei-

CUIDADO! VINHO 
50 

SEM ALCOOL 
"C E L1E S TE " 

- Unices fabricantes: TITO 

J, ã, r , u _i p -;--

SILVA & CII. 

, ....... ,be 
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