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CETI r,N'T l•' 

- FR, NCISC'O =SA=L=l,=ER==:::tl 

ANNO XLV .JOÃO P ESSOA - Qua rt a -feira, 17 de nove mhro de J~;;, 

DO PRESIDENT E GETULIO VARGAS AO GOVERNADOR ARGEIYIIRO DE FIGUEIRÊ.DO : 
RIO, 22 - GO VERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIRUO - PALACIO DA REDEMPÇÃO - JOÃO PES~OA - !'ICiriUS!\NDO RECEBIMENTO DO 
TELEGRAMMA DE 'I. EXC., DE HONTEM, APPLAUDINDO OS ACTOS DO GOvtRNO MAG!ONAL GfSTIHADOS A ASSEGURAR AO 
PAíS NOVOS RUMOS DE TRABA!.HO, ORDEM E PAZ, TENHO A SATISFAÇÃO DE A11RADE.Ot.R AS fU'°'iFESTtÇê S DE SO· 
LIDARIEDADE E APOm DO GOVIÊRNO E DO FOVO DESSE ESTADO. CORDIAES SAUDA~õES. - G E T U L I O V A R G A S • 

REALIZOU-SE, DOMINGO, O CHURRASCO OFFERECIDO EM MAMO BA 'ELO COMMANDO E f. 
FICIALIDAOE DA POLICIA Mll.lT AR DO ESTADO AO GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIR[DO 
ESTEVE PRESENTE A ESSA EXPRESSIVA M.~NIFESTAÇÃO O CORONEL AMARO DE AZAMBUJA VILLA NOVA, INTERVENTOR FEDERAL EM PER
NAMBUCO - O DISCURSO DO CORONEL DELMIRO DE ANDRADE - A MENSAGEM DE INTRAN SIGENTE APOIO E SOLIDARIEDADE DA POLICIA 
MILITAR AO GOVERNADOR DO ESTADO - o DISCURSO DO GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO - o DISCURSO DO INTERvm.TOR 
AZAMBUJA VILLA NOVA - - SOLIDARIOS COM A MENSAGEM DE APOIO DO COMMANDO E OFFICIALIDADE DA POLICIA MILITAR DO E,,TA
DO AO CHEFE DO GOVÊRNO, O COMMANDANTE E OFFICIAES DO 2: RATALHÃO, AQUARTELADO EM CAMPINA GRANDE, Ai,ÉM 
DE OUTROS OFFICIAES DESTACADOS NO INTERIOR - ACCLAMADOS O PRESIDENTE GETUI.10 VARGAS, GOVERNADOR ARGE!\< lRO 

DE FIGUElRÊOO E INTERVENTOR AMARO DE AZAMBUJA VILLA NOVA 

O intnvcntor \ir.aro dl' Anmbuia "l'iUa Nova palestrando c·Jrd ialm·.•nt.l' 
t.·cuu o ~~ovrn,a 101· Argc•miro dt' Figueirêdo. r t· o('('a~i:\o do c.'hurr~<.,,·o 

,-~ a lizado L.1 Fazenda Ma moa b:t 

Rea li zou-se. dom ingo passado, 
1

o COMPARECI MENTO DO IN-
TERVE NTOR AMARO DE 

pelas 12 horas. na Fazenda AZA)lBl' .J A VILL A NOVA 

"~fa.moa.ha". d" prnpri.edade ela I AO CHUeRASC'O 
viúva Franc.:i.--c·o Go1n·cia No. 
h ·t I h 'l t Urn:i not:i de re:1lcc dess:i ex-

rega, :,.;t a ª a guns 1 ome ro~ 1 prc ..... ivJ fr~ta foi .1 vind:1 do coron~I 

cle~t.a capital, o chu 1·ra'.''t..'O ~f~e ~.z.1~nbu1:1 \'i~la NoY.1, ~ncerycnror 
1·ec-irl 1J pelo <·otnmando (1 offict-êl- 1 cdn.11 cm Pcrn.1mbuco, a no ....... 1 c1-

lidad~ da J>olil'ia \lilit.1r do E,_ P"A·'
1
:. 
~ or11ncir:i, horls d:i m:t nhã, ~

ta.do ~o góYer n ador ~\rgemiro ele cxc1.1. ~hcgaYJ .1 João Pe'i'iÔ.1, n.1 
F 1gue1redo. 1.:ompanhi.1 dos ~n. coronel Rodol-

Essa homen ng~m. Q~e . te-ve pho fi~ueirêdo, . ,ecretario da Scgu 
cunh o de fra?ca cordrnhdade, I ran~.1 Publica. do \ 1zinho Estado; 
pelo contado d1r~cto do che fe · t.:ap,tão Epaminonda,;; de Aqu ino, te
d.o Estado ~01~1. a hr.i~sa off ic~~. , n~ntc C;1.rlo'i de Andrade Leão, :i ju 
h dade d:.l J ,~h<·ia .'.\lthtar cl~> h~.., d.1ntc de ordens do 'ir. Interventor. 
t ~do, r<"fl.t.•chu a c:ommun hao <ll· e dr. Jo:io Calazan'i, reprcsentancc 
v is t as <·x 1sh.•nh· t.· n tn• o poder' do " Jornal <lo Commcrcio". 
exee uii_\"(1 e ns fiarl01·~·s pela ma- i O ·coronel Vilb Nova, que foi re
n uü·n(:ao da onh·m mtt.·r na 11a ccbido, .1qui, pelo tenente-coronel 
Pan1 h~ h:1. ,\ntonto Thomê Rodrigues:, aguar-

~ou, n:t reo;idenci:1 de'ic;e illmtre mi- PESSôAS PRESENTES .\' '\l \_ J ~cgLt ntls _ pcrson.al_1<.bdc, ex 
ht:ir, o governador Ar~emiro de Fi - N IFESTAÇÃO DA POLlll.\ _ :,rc.;sâo -;oc1:1l, pol1t1Cl e :t{ •101~

gueirêllo, par:t ,;eguirem a "1\1:tmo:t- MILITAR AO GOVF.R"' . .\DOR 1i.rHi\'J cm no,;<,o [\udo: dr ~:d-
b:i". DO E~TAI)() 1,1Jno Leite Rolim, 'iCCrct:1rio l', ln-

O com:tnd:rnte Thomé Rodrigues _ - 1. u.:rior .Jmt'. Cnl:lho, 'iCCret, , , d.l 

proporcionou :tO'i doi., chefes dos Comp1rcca:1111 .1IC.:·111 de u111.1 r- 1,-:.n·nda: Cordeiro de C:.,01.L'iJ, :crc:-
execucivos da P:1r:1hy ba e Pcrnam- presencaç3o do 22 º ll. C. 1..' d.1 HH,: lt 1r11> d.1 AgricultltrJ; Ral1l d~ ,.,órs, 
buco :is: rr.:1 1ores: gentilezas:, n:1 ho,;;- ria de D0,,o, compmt.1 dm \J".,. i..:orr-. ,L:Cr..:t.ino do (iovêrno <l.1 P:i1.,' ,·bli 
ped:igcm que lhes offereceu na sua 
c:is.1 de rcsidenci:1, nas Trincheiras. 

D:ihi, ,;; . ,;;. excias. seg:uir::1m a 
"M:1mo::ib:1.". 

Da A, P. 1. aos Presi· 
dente Getulio Vargas e 
Governador Atgemiro 

de Fig-ueirêdo 
[m d:itl de honrem, o dr. 

Orris B.!rbosa, presiden te da 
Associ:ic:ão Parahybanl de Im
prensa, enviou os segu in tes te
legramm:ts aos eminen tes Pre
sidente Get ul io Vargas e go
vernador Argemiro de figuei
rêdo, def inindo o pensamento 
d:iquclb pre'itigiosa cn!'idade 
no momento naciona l. 

•· Presidente Getulio V :trgac. 
- P:ihcio do Cattête - Rio 
- A Associação P arahyban1 
de Imprensa, interpretando e 
legitimo pensamento da classe 
que reprcsentl, tem :i satisfa
ção de hypothecar a ". excia. 
os: seus protestos de solid:trie
dade, pelo advento do novo 
rrgi me polic ico, que vem mar
car um:1 pha,;;c de in teira co n
Ii.inçJ nos superiores dc,.cinos 
da nacionalid:1de. A t tencio'ias 
saudações. - Orri1· Btrrho.~a, 
pre~idente ·•. 

"Govern1dor Argcmiro de 
Fig: ueirêdo - Pabcio da Rc
dcmpção - João Pess:ôa - A 
As'iociação P:1r:1hybana de Im
prem:i, in tcrprt'tando o legiti
mo pensamento da cla'i,;;c que 
rrprescnu, cem J satisfaç3.o de 
hypothecar a v. exci:i. º" seu'i 
protestos de 'iOiidariedade, pelo 
:td\'enco do novo regime poli
tico, q ue vem marcar uma. 
phase de inteira confiança nos 
superiores: d es t inos dJ naciona.
lid:ide. V. excia., apoiando a 
.1cção do eminente presidente 
Getul io Vargas, consu ltou os 
lidi mos ameios: da collectivida
de p:ir:i hybana. Atcencios:i~ 
saudações. - OrriI Barbma, 
prcsiden te". 

ll O <'e.tonel D<'lmiro de- Andr~ ·::.- q1tJ.ndo lia, auóc;; \"ib--i1:te discuno. a 
I\lc n sar.:cm da PoliC'i,1 ~rniL.u· ,. i:1t ·1 ><i~·~ntf" :lflLio ~ C.\'<'rnn. lor Argf"
mi ro de Fi::ut~i:t>do: 21 O gc,,· n~d, ..... elo E~tad,, ~o ;, ~rade.ccr, em (·lo-

qutntf" di•:cu,·•.n ,\ltt;, !la l ,·a <'; a.lb apre~ ~"u g·<tve ,·no 

mJnd.rntL' i\nrnniu I home R 
g-ue'i, m.11or fkitur U!v, :i. ( ·• 

Ad.ltiCtO 1.-;n,l'l"l!dn, T h1.l'i '

Anuldo c.k \'-1,l·o11<..c-llm. tl'' 

1 Aldcnor (..)u1ndac °'i·. l'/"11. 1 ( 

lR:tYOHind,) (;0111.:,, B,.J!\.11" \\ l! 

ley: C1,tro. Qu.1dn i; l' Ruh~·t 

>n CJ.,,, .1Jdo Tn~u..irn, prefeito da i..:.1 

,1-. I p1tJ\; Jo1n TrJ1et, chefe de Poliu:1 
' '' ~i., F ,t.tdo; l Ll 10 Ribeiro. prc,;íJl·,1~ 

º' 1 '. 1.: _ d.1 ,\s'iou.a·.i~ Con1ml'rC.:iJl _dl' 
1.' J, l(l Pi..''i'tll, 10,c \t1nz, Atn1..'rll'O 

\l.11:, ~\bll1.1. d..: Alirn:1d.1 l' ,\1, e, 
1 ,e ;()1 H 'IHP nR s . 01,v., 

DOS CHEFES DOS EXECUTIVOS DE PERNAMBUCO E DA PARA
HYBA AO PRESIDENTE GETULIO V ARGAS· --- JOÃO PESSôA. i .' - PRESIDENTE GETULIO 

• VARGAS - RIO . - T2MOS, O PRAZER DE COM-
MUNICAR A V. EXC. A REALIZAÇÃO HOJE DE UM CHURRASCO QUE NOS FOI OFFERECIDO PELA POLICIA MI· ·f.\R DO ESTADO. DURI\NTE 
ESSA FESTA, QUE TEVE A PRESENÇA DE TODA A GUARNIÇÃO FEDERAL AQUI AQUARTELADA E DE FIGURA~· "$TACADAS DA POLITICA E 
CLASSES CONSERVADORAS, CONSTITUINDO VERDADEIRA CONFRATERNIZAÇÃO DE ELEMENTOS CIVIS E Mt 1·t·ARES, O NOME DE V. EXC. 
FOI CONSTANTEMENTE ACCLAMADO. COM OS MELHORES VOTOS DE FELICIDADES APRESENTAMOS A V. r 

1
:. CORDIAES SAUDAÇÕES. 

CORONEL AMARO VILLA NOVA, INTERVENTOR EM PERNAMBUCO. E ARGEMIRO DE FIGUEIRl!DO, GOVERNADfli' no ESTADO DA PARAHYBA. 



2 A UNIAO - Quartu.feirn, 17 de no,·embro de 1937 

PARA UMA INTENSA PROPAGANDA o BANQUETE OFFERECIDO HONTEM PELO PREFEITO 
CONTRA O COMMUNISMO · · ' 

A reunião de dommgo ultimo das associações operarias OSWALDO TRIGUEIRO AO GOVERNADOR ROTARIO 
desta capital, na Academia de Commercio 

t!iin:~rç1i.~"e~~~~~~sd~f~~ts~:;i~ ,~r,;~ªr;.;:~~- cw:.~;~~·º ·~y::~
1
~~ D O 7 2 .º D IS T RI C TO 

:;:?,. ~ 9~~
1;~~rgf0 ~~~ri;i,1~ªP~.'.;~~~.: ~~.V.fat~<;,f:'\,t~'.

11
1~c1~'~~~fr:

1
:~~ Tomaram oarte nessa solennidade os rotarianos de João Pessôa, Natal e 

<> reunião ctas as.soe1ações 01wrnrias de frccntr dos Bar~eiros e severino Roctri- Campina Grande - O discurso do d Oswaldo Trigueiro - O agrade~imento 
João Pessôa que ~e congrcg:iram para gucs cta Silva. Jo~e_Fzn~sto de Vascon- r. 
~u!~~ excluslv0 ce combater O commu- g,1~~:, ;;~~~·~cd~ ~~;_1m da Graça e do homenageado - A saudação d O tte. cel. Thomé Rodrigues 

A mesma foi presidida pelo sr. Mi- o sr. presidente esclareceu os meti~ Numa dcmcn.stração de sympathia fissõrs. que se reunem pro~urando A SAUDAÇÃO DO TENENTE.CO_ 
guel Bastos .. tendo com~ secretario o vo.s da reunião. fa~endo uso d.8: pal~- aJ Rotary Club de João Pessôa, o pre.. melhorar as relações entre .::s homens I RONEL THOME' RODRIGUES 
sr. Joáo Belisto de Araujo. vra o sr. João Belis10 de ArauJo qu.... fetto da capital. dr. Oswaldo Tr~ favorecendo tudo o que une e luctando 

compareceram á referída reunião S<·gundando-o. concitou os prtsentes guelra offcreceu hontcm um banque_ contra .tudo o que divid. e nos dominio.s .P?: fim .. º_ t··men~e_ccronel Th_mi Ro. _ 
ns .5Eguintes pessóas: srs. Joaquim P~- p~ra que coopen~sscm. com o maior te ao· governador do 72." Districto n2cional e internacional. dngues. 1I1ustre cornmandante do 22.º 
reira do N3sc1mento pelo amtro dos cr:LhUd)smo po.c;s1v€l, nas commemo- Rotaria dv Brasil ~ aos membros dos Servir é a sua divi~B. e servir é tra_ B. C., p!' .nunclou ligeil·o e exure~1vo 
con.structores Civis; 'Idalino Franci..sC':) raçê?s do Dia da ~andeira. var'.os clubs que tomaram parte na balhzr. é pensa'f e ng.r com discerni- 1mprovis;; enaltecendo a a;ção cons_ 

;.~-~ief:íã~ª3~:;/i;r~~~/:~i;~~rêt~: u/; i~Pcfi~~t!
111i~:t~~dtu.?~~~~~~o!~ ~~~{:;;,~11

~!s[:g~?~:àc~º Rotary que se f~~~1~~fr ~~u~n~~t·:s!~ta:
10

ê :~nfo~!1: ~·~~~;ià~
0 

:~h~:~·t,~~~~te q~~ ~;oct;:_ 
dro Dalia de Meno. pela Associar· rodos p~rece~scm a out;a r€umao, real1.zada Esse banquete. que d('corrC'u num e tomar a peito tudo quanto possa te á a.s:ic;tencia so ial cm co:peraçã. .... 
Empregados no commercio; José Ra- ante-ho.nte11:1. na Insp-:ctoria Reg10nal .a:mbiente da mais franca cordiallda_ trazer prosperidade a n:E:sa terra. mutua com os governes do Bras~l. 
nalho da cost'il pelo Syndicato dos dG Mln1steno do Trabalho, na qual, de. teve legar ás 19 horcs, num dos Rota~y é união, dnhi não admittir sendo de dest~ca.r .. ainda., o fortalect... 
Auxiliares do Coinmercio de João p,.,.,fl;. ct:. ... sc. Erriam trnt?dos assumptos refc_ saló~.s do "Clube dos Diarics''. a elle Pm suas reuniões discussão wbre t't"_ menta dcs prmc1p1:s de nacionalismo 
lôa; Manuel Fclix da Silva Netto, p~ lo n:r.tes á data da Baud~ira. termlnando comparecendo pes.sôas d-e maior des-• ltgião e pol tica, ~ois sabe os d1ss1d1os por que se têm norteado os clubs ro_ 
Centrn Proletario "Alberto de Britto"; por exaltar a p~rsonalldade do Gover- taque da sociedade conterrane~ :n_ e mim1zades que trazem ~tes as_ 

1 
tanos bras1leuos. 

J0ão Evangelista Teixeira, pelo Centro cadcr Argemi~·o de Figuei~êelo. clusive autoridades civis e militares. swnpt:s quando jiscut1dos Rotary 
P~rahyban. -0; R?s.end. ~ Franc.~co" d'-' 

4 
:f?or s.uggest~o d? sr. Miguel Bastos quer exi::te mesmo. que todo O rota-

1 

PESSôAS QUE TdMARAM PARW-
S1!va. ptlo Comite Pro-Povoaçao 111-1101 enviado o segumle telegramma ao FALA O DR. OSWALDO TRI_ uano ~eJa um bom cidadão de bons N:::> BANQUETE 
dio Pyra(!lbe"; Franci~co Ferreira Gu~- chrfc do govêrno: . OUEIRO princlpios relig os::s que se' míelesse Esp~c1alm•:nte convidados. estive_ 
des, pela Liga Trabalhadora Ben.efz- . .Ex~~- sr. Goyernador ArgemU"o ele pelu polltlca de seu· pais e defenda as ram presentes ao banquete. e dr Se. 
ente; José Bernardino da Siln .. pela F!.gu~1redo - Joao Pessôa. 14 -;-- Com- Au champagne falou O dr. oswaldo suas instituições. verin:> Gu'ma.rães. represen .. ante do 
Soc~e.d.ade .B•. neficente "12 de o.utu- n~:ssao. C~ntr:11. classe. s prol!t. arias reu-1 Trigueiro, numa expressiva saudação Não é possível todos terem ª. s. n1e ... º_ goveine.dcr Argemiro de F.igu"'(édo. 
bro ; senhoritas MaTly_ Nunes Leite. e mda sessao hoJe conttnuaçao trabalhos ao dr. José do Nascim~nto Britto go., 1 mas idéas, mas é imprescind'vel aue tencnte_coronel Thomé Rodrigues. 
Neur1des Lu:na Gutmaraes. pela ~oc1e: prcp:?ganda contt:a c~mmun!Sm.° nosso vernador do Districto 72.º e de.mais uma unHfo de pensamento t-:_ l :omman:lante d~ 22:· B. e.. desem_ 
dade. Beneficente das se,~horas, Jose Es~ado. acaba , ~tar moçao mtegr~l r:tari2.nos di7Jendo da satisfação que dos sem ·:xcepção de um só, presti. bargtdor :Ma~ri:10 Furtad:>. rcpr~ 
Pereirn. da S.lva., pela Allumça Prole- solldanectade e1ninente s~. Getullo o poder municipal experimentava em glerr: as nossas ~utorid".:Jes e ·omba tando o preS1d·~nte do Tribunal de 
ta~.ia Berp.'fice~te "Ely~io José de So_u- ;.·ª~G'RS. Presid~nte ~P. ubhca e. a v. hcmenagear os illu.st;·es visitantes. 1 tam· com energia r. ~nda ve~melhã Ar')cllacão; dr. Celso. Matt.os. repre_ 
ia ; Jo.se M~nmo d~ Silva, pela Soei;,- ,.xcia;.:.. fnce no,o reg1men C~nst1tucio- Proseguindo s. ~. resalta a sympa_ que tud::> quer subverter e arrazar. sentante do dr. S:J.lq2.no Leite. re_ 
<1ade. Beneficente. ·2 de Setrmbro ; ~_al. ~~n~1.antc mei,hor~s de~tmos esta- thia com qu•e ·os Governadores do Es E' :natente o progresso do no.srn r:~etarb do Interior; tcnen~e Cle.udio 
Lounval Bernardmo de Menezes. pela , .ao r~~cnadcs pmo b1Jslleiro. . . tado e 1o Municrpio vêem a cbra dê Brasil Aaora m'3Smo voltando a cs L''mos pelo commandante da Pol:cia 
Caixa Operarta "6 de Abril"; Manuel Soh~· a v. exci?,. tran.smlt~lI' teor verdadeiro patri~tismo que tem sido tas te~ra; ,:nde pgsseL ha uns vinte Militar do &5tado, coronel Delmiro de 
oe. Mello Franco, pelo Centra. Traba-, ~este t~.l~gramma a9uelle Egreg10_ Che. desenvolvida pelo Rotary Club do r.nnos vejo transformações e melh" Andrade; dr. Joã:> Franca chefe dP 

'ffy':i~i~ar:isr E;tt:::».e Mg;eg!bet~º ~~ig~~~,e1~~io~~~:~\~!~5
te~~~~~OC:eü= Brasil e muito es,?ecialmente pelo de rameritos enormt>.s. Estamos semp;; P~licia d: Estado: srs. José ~as ... 

lo. João 1.aurentino Ribefro pelo Syn: sio c:-ecretario ' J:ão Pessõa_ ~ndc u!.11 grupo de esfor. andanào para a frente .. e a p~o acce_ hington de Carvalno e Alberto Pmiz, 
' • • ... º çados cavalhelt"OS nao tem poupado lerado. pela A UNIAO. 

CONCURSO DE MUSICAS PARA O 
CARNAVAL DE 1938 

esforços ,pela maior elevação do nome 
de nossa terra. 

E assim c:mprehendendo, foi que o 
poder mun '.cipal não poude fugir ao 
imperativo dessa justa homenagem. 

NJ es~rangeiro gOS{1Il10S o conceito R0TARI0S QUE COMPARECERAM 
de povo- activo e trabalhador: não é Drs. Francisco Brasileiro, presiden_ 
assim justo que nós vivamos com um te_ José Pinto e João Tavares. e srs. 
i::essimismo · :nc:::mprehensivel. vil"a_ Lino Fernandes Joã,::, Araujo e ArnaL 
m·s a nos deprimir. Tenhamos orgu., do Albu(;p.lerque, da representação do 

O AGRADECIMENTO DO DR. JOSE' lho do nosso progresso e do que é nos. Rctary Club de Campna Grande; 
DO NASCIMENTO BRITTO so. Este orgulho pela nos.sa terra é drs. Joseph Brown presidente. Pau.• 

que n:s faz trnbalhar e pr::gredi.r. lo F'~rnandes e João Bri1.to Dantas, 
Em ~~uid'.3., o dr. José do NaJcL Tenhamos fé na nossa gente quP é da delegação do Rotary de Natal; 

A 1. - d t ] p R 1 .1 R d' T b menta Britto usou da palavra em bôa e o!·deira. Olhando O passado. pelo Rotary Club de João Pessôa: drs. rea 1ZaÇaO esse Cer ame pe a - . - a IO a a- agradecimento é. manifestacã.o de vemos como temes p·:grcdido. Abelardo Santos. Matheus Ribeiro, 

J• ára da Parahyba. - Encerra-se no dia 15 de 1· aneiro o apreço que lhe era prestada. naquelle d ~iimdosdumdcs d"ntro da ordem e Oscar de cast10 Jósa Magalhães, 
instante bem assim aos demais com ª er ª e. A fo1·ça do Brasil, ape_ Ser:-ano de Andrade Arlindo Caro_ 

prazo das inscripções. - Premios aos vencedores panheircs de Rotary. - sar ct,~ s~u \~asto territorio e de sua~ boim. srs. João de Va.sc\J".'lcello.". João 
A P. R. I. 4 Radio Tabajara ,h e> _ Fre,·o.caru;ão: l.º lagar _ Ini::ianóo a su&. brilhante oração, s. ~~~~n~~~~~e!· ~~~1~0 dif!:ceiu est: M·2llo de Albuquerque Eingr Sven_ 

Pa.rahyba. em combinaçfto com a 1.QOSOOIJ. s .. disse em eloquentes palavras do en_. graça dº no- manter se~1pre assi s dsen. Jbaquim CavaLanti de Albu_. 
Asscci~_ção Parahyban1 de Imprensa Frevo_c:t1>~ão: 2. 0 Jogar - 200S000. ~~~~~m~u:\1~:a: a~hª!ftep~~~~- RotarY te:110 clubs em toaC:· os i:~q~~ittg~sie~~!:~~esArc~~;;~~; D~~= 
e outras entidades intere~'~adas nn 11.º - Em caso cl* empate na revendo_o após úin.::. longa ausencià J'flises do mundo é entretanto f" qnte::; gival Mororó e Ub~rajara Mindello. e 
propnganda da musica nordestin clB~ifica,ao, :.crá àivictido o premio. de vinte annos, vi\'endo uma época de de tud:, nacional.· Suas conferencias srs. Elysio Paes Ban~t~o J:ão Luiz 
lança para o can,aval ele 1938, um 12.º - As :n•z,irns d'.> cr.ncurso se- completa transformação. graças á di<.:t:ictaes são obra de verdadeiro na.t Ribeiro de Moraes, Marlo Faraco e 
concurso sob as seguintes bares· rão divulgrtd% pela jau d1 P. R. I. !'f"Çá: efficiente de seus homens pu triotismo. dando a brasileiros de todo Arnaldo Valença. 

a) - Ccncurso para frevo 1. blícos. - o P-9.is opp:rtunidade de melhor se co _ Abrilhantou a solcnnidade a 
b) concurso para mar:'\catús: 13. - Os cnnr;urrente~ d~,·erão en- Na sua eloque:üe saudação. 0 dr. nhec.:rem e estimarem. - jazz-band da Pohcia Militai do ESta 
e) concurso para frevos-cançt,e~; ,·iar toda a !:iUa correspondcncia pa_ .José do Nas::imento Britto estudou e. t Vêe~:A-?°isd os bons amig:s que Ro_. do. gentilmente cedida pelo corbncl 

...... 1.ºmu-s1·caPsaise·a ,.,-°, .... coanpc1~esrse·~t~~ª'"fr~~~;. rc"..·.xª,, PPo.st!.1'· 11'0·. 4, Radio 'l'abajara seguir o relevante papel de Rotâ.r),. ~ry q, r or em. quer .trabalho e quer àr. Pelmiro de Andrade. a qual to_ 
"""' .., ~ " .. de ap.prox\maçM dos povos entre as qi..:,e ~ caaa r.:>tar1ano .scJa um bom pa_ cou selecclonado prog1:amma de seu 
orchestração e uma rcdu:ção para diversas nncões, accres:entando: t~!º·ª·<:' pugna'ndo rn.1? ~m est~· e repertor:o. 
piano. J 5 DE NOVEMBRO "Rotary é uq1a associação de ha.,. J?,Ogre~s: de seu p::1.1.s, pms qu<.:m isitl 1 - O serviço de b1.tf/et, a cargo do 

2 º - Para o concurs,. d" marc.ca mcns de bôa vontade de toda as pro I ta& que. :~mbém a . P-?Z umversal "Resta~rante Werner". esteve irre_ 
tús: iguaJment:; orcht.str:ição. e l'('-" • s -

1 

co~quen.1a da tranq~ulhda.de e p:·os~ I prchens:vel tendo ~ict: ser,·ido um Va.J. 

du3~~ã~p~':rnpiat. concurso c1, frevo Telegrammas recebidos pe!o CONSELHO PENITENCIARIO :pendade<IJe cada naca<>" riado cardápio. 

~!~~·;· p~~;~0
tcr:,~11;b;~~t,;;/Z11d'.. sr. Governador Conforme ficou dctcrmi,udo, cm A entrega de diplomas, hoji; NOTAS DE 

tração • reduccão para P'ª"º ,cssiio anterior.. rc. une-se. hoje. ás 14

1 

ás novas professoras p.-10 p A LA C I O 
§ l.º - P~ra marac:Hu C pa~·a tre PCtr ;nof.lvo c:o ~1·anscur~o do anni horas, no local do costume, O Con- e li • N s d N 

~~J~an~~~a h:yif:á;e~%3' b~fxok~t: n~~- ~:r~i~;!',1~o Pnr;càt;:1i~ã~~~~ ~~~~~~: sêlho Penitcnc1ano deste Estado :i O eglO • • 25 eYeS 
ta conc~ndcnte ao canto. A le~ra rim transmittidos ao ChC'fe do Go· fim de tomJr conhecimento de va-1 o dr. Evilasio Pcssóa. telegraphou 30 
deve ter caracter TCgion"l prCI · êrno porahyb in"> os seguintes des_ 1·ios pedidos de livramento condicio- Occorrc, hoje, h 1 5 h~ras, a so- tr. g~t·ernador Arg~miro de F1gueirédo 
c1iptE1S phra5cs c!e calão e sem ctu,io pachcs dt· co11,Jrntulações; nal. lcnrnJ.adc JJ. entrega dc d,ploma'i á\ i:!.g-radecendo a s. cxcia. a sua nomea~ 
sentido. dcNil~~i;;i~t,;._G~~1;~~~~

0
~r~m~~ 0 dr. A<lh~m.u \'idJI. presidente noY,l\profcssor,is pelo Collcgio N. ). ~ia~~~a medico da Saúde PuOlica do 

§ 2·º - A má quahdaclc ela lctn do Consêlho, cm:.1rccc o compareci- das 7':evcs. . -
fi~~l~~!iar:r d;u~i;l.;~:iiisc:~s:;~t~~ªr~!~ ~\~~.fg;~ ª~e~;~~~I~. p~~p~~~t i~~: mento de todos os conselheiros. Scr.1 par:rnympho d.l turma O dr. 0 Chefe do Govêrno recebeu ainda 
\'O·,:anção, visto que formam um to. nancies, Governn{lor. ·· Anronio. Guedes e homenageados os I t1m cai::tão do sr. Joã_o Evai1gelistà 
do letra e musica. gc;J~;L~/;z~ig~~i:·;;;;o G~v".!o'fodº;.,~J~ Directoria ílegional dos Cor• drs. Orns Barbo,a e Luis Gonzaga P<ssôa. no qual agradecia a s. excia. 

co~/·:s~c~~iir~:e;~~~~s devem \'lf - Tenho hoicr.• c"ngratular-111? vos- reiGS e Telegraphos Burity. I ie!!b;ct~va~~ãoo !~'\g~~r1til~~bifc
1
iY~~ 

1.º - sax. nH,o; 2.º - sax. tc:10) .c:;rnc1a pas~>Fem data procl:lm.~ção A' ccrimoni:i, que çc re.1lizará n1, E.'..stado. 

i_: P1s~~. ªJ~o: µ{~;-0-;;; l~~'· t~~~~ig~t·. ~~l~~~~a M6i~::~1c~º~';n~~~~t;füs. Go- Afastou se hcntcm do ca1go de s:1lão de h<:nrz· .<lJ.qucl(c cduca1~~ario, 1 A Associação dos Empregados no 
2 o trombem:-. c 011tia ba5.$o cm ,,, ··s Lulc.; cio Mnranh~,, 1!"; - Go-1 D1recto1 Regional dos C:1rC'1os e Te_ comparcccrao d1stmgllldas familias e I Commercio. de Esperança communi-
c uma pa1te de plo.no 1 ~na dor Ar!; m.110 de Flgucllêdo - J2gr~phos nest(> Estado, 0 dt Jo:,;e outras pcssôas de destaque da socie- co~. _µar officio, ~o Chefe do &tado, a 

i 5 o _ A8 mU!l:lCa.:s p1cm1a<la.s p 

I 
Jcao P('" ôfl - Apt cc.cnto vos~encia 

I 
Aurcllo Sen·ano de Andrade, em g:, d.,de contcrranea. cle1.ça~ da no\:a directoria daquella asp 

i:~;~,:e\;f~P~~~:~rn~~ a~~c\0; 1i:.~ ~in~1~gcl~~~~:fi~ul~~~tb1:~~s.<;~~~~ul~~1- Zo de fenJs , 0. cx~o. sr. govcr?ador Argemi~o :~t~ç:~Ô ~~8
~
1
:f"e~b::p.~~:.léa ge-

~ Umco _ Não .. .crão de,o1• ~ ,,.., Cl'l c:mi ros v tos f llc1dades sempre Assumm o cargo. na quahdade de \de r1gue1rl'do, cspec1:1lmcntc conv,-
os cngmacs das musicas cn,iadas p~1_ trescc,nl,e r ~a m1dacte fcd<'raçãc At seu substituto eventual O bachare- • dJdo, f:ir-sc-á rcprcscntJr por um Durante O c!ia de hontem foram rc-
ra concun':>. ~encto<.:.'!'I~ Faud:l"Õe ·• Paulo Ramos, go- !ando Herme.s Alves da' Co.:'ita esfor- 1 dos !.cus auxiLarcs. cebidas cm Palacio, as segUintes pes-

d};,c~1;~!:!L)Jt!E::~1•JE:~~: ::i·;~~;;\~:~:~::~~,}~~~º~.~:t:m~ ~:d~,c:~;:e º~:cll~~~.a· e in,t~ll.çôes i fc,~r'.:t~dcí~ ~~1;:;;~ J~:~.:.cs. p:~~ i:t~7e~;:~d':~r:~~~~;~1 ~!~ 
de maracatú ou do frcvo.cancãc os TPnho prn7r>r ccngratular-m~ v. -2xda. 1 apresenta artÍ\tica e luxumJ confec- Soares_ Celso Mahos, Alfrêdo Sá. José 
quae.c; de m'Jelo n"nhurn. drvt•rfio con- dC'cur~c glorlo:-;a da!a implantação R~- YCSSa npph1.udich1 aclmimst~·açi\o. l\1n- l çiio, acha-\C exposto, <lc,;;dc algun, Gaudenrio. Fernando Nobrcga, cone-
~f~ phrases de calão OU <;Cnticlo du_ J:~\\n ~~t~~~}~,:~noJ~:r~~~~~l~:: 'b~t- t~h~,u,; Ohvc1ra, juiz nntnktpnl Camn. di.l\, 110 \JlâO de c~pcra Jo cinc-thea- ~ipra~o~:~::i?o,:r~~~it::vir~~SS~~~~ 

1 7.º - O com ~uc..o sna enn-~.., :crnad·." 
1
ª~·Ê-p1rlto Santo, lfi - GoYernador tro "Pl.tza". Nobr~ga, HS. Tertuliano Brito, jorna_ 

td
1!,~ eli~b~ja~~. j:i:~~;~it~~~~~"~c ~l~ m~~.~r~i;á~gu1

:.t.fdo ~ovJeiro ~~·sst!g:= td~gc~hlcc~~t?~~:}~!d~p;3Ii0ãso t;~~: BOLSAS PARA SENHORAS - Mo. 1t~1~~ ~~c~im~ª~'êito~r:·a~~~~~~ ~:é 
quclla data no corimbo d'J correio pGo Tenho prazer a?JJ"('')Cntar vcssencia. qutfüiad'.' Brasil e datfl de hoje. Snu_ , dclos elegantes, confecção esmerada Coutmho. fru Amadeu, Cunha. Lima 
ra o,; candidatos r:?.sidcntcs fora da cord!Je:i:; homPr.21gen~ data anniversa- claçõ::-s. Tenente Porphirio Palmíra a~aba de receber a CASA VESUVIO Fllho, Arm1ndo Freitas. Francisco 
capi.tal rio prcC'lamaçã" Republica. Sauda- Leal Bezc:ra •• rua Maoiel Pinheiro, 180. I.~odegario. Sancho LC!it.c, Anlonio 

§ 8.º - Os candidatos podC'rão. c:.1 çor,. Alvaro Ma1~. Governoclor" Dias. nrof€~or Joaquim R:mgel TOr· 

~e,5~~e\~~~Ôt~~~~ 0~e ,..rf~\~~c!~ny~~r~. n~:~~r~~'l~~g,.1~t~do ::o\~~à_1;d~!:.s~~g~ • w~ -~ res e Bandeira de Mello. 

acompanhados duma sob1·ecarta de'1· Cong~>tulo me vo•sencin p,s.sigrm CARROS E CAMINHOES USADOS O n. Ignacio da Rocha foi hontcm tro do qual estará a revelação de d3:h1. annh·r.r ::lrio proclnmR(·ão Repu· a Palacio, agradtcer ao Chefe do Go. 
p'1ug~n~o() julgamrnf1J elo con ur- ~~~~Crn~~~~a~~~·~ip~~~nld~ Carvalho, Yêrno a sun nomeação para sub-cicle-
~., r;erá. frtto por ,1m., commis..~o df' ··c~rr:.pin1 Granel~. 15 - Gm•enrn- f O R D gado da Torrclnndia. nesta Clpital 
proflssionaes. entrP estes um rcpr, dnr Aruem11·0 "º Flguehfdo - João e d e O li t r a S ffl a r C a S O ,r governador Argcmiro de !'i-
sentante da P. R. 1. 4 01,tro rl1. Pc";ó.:1 - Apr~sr-nt· ndo v .. C'xd:.:i. cum_ • d' ~ d• gueirêdo recebru um tclegramma sub~-
A. P T. e outro ct, A União" p:im"ntos pa.,, ª'" m dsta Republica em Opbm&S COn IÇOeS e 8 preços MO ICOS cripta pelos ,rs Manuel Raphacl. S1· 

10.0 
- Nã., pr,dcrAo entrar t:'") fonr,rn!ulo.me illuFtre ~'wen1ador f:!- zenando Raphael e Alciudo Menez~s. 

concur50 1r.u .kas de outr'"'s tonem·· #)z dP.ff'Ch•) ~ituncão Pai,; qual V, ex- A G EN e IA F o R D àc Alagôa do Mcnteiro felicitando S 
sos nn~riore 0 ou ja \·q\gíHiznd <; ria. t:-m parte prrponderan~ 3tt,itn_ cxcia. pela ~nncção da Íl'i q11r nutoriZ" 

1 11.º -- o, p;·cmko; a c!i~tdb11L el1: patr!otiro rPcidido pr~stigio auto- o Podf'r ttxccutivo n construir um sa. 
são os icgulntes: ridac!t nncional. ,J'":-k Fernnl". torio naquclla cidade, 

OI - Frovo: 1.0 lo~ar 45QSQOQ. "João Pessôn. 15 -- Governador A\'. RUA MACIEL PINHEIRO, 38 
.~revo; 2.'' Jogar - 250SOOO. ~.r·miro dr F'ti;urirêdo - Cumpri-
bl - Mar&t'atú: 1.0 logar - mcnto.,·cs tod? re peito, transcur_ J Oi O PI SI i 1 

450WOO. so 110! grande data. formulnn · l 
.\Jaracatlí: 2.,, torrar ... _ 2J0$0fl0 1r,o voto~ cc,ntlnflnção trittrnn os • ~ ~ 

BOLSAS typo Kodac e outros m•· 
dêlos. recebeu um formidavcl sorti .. 

I mento a CASA YF.SUVIO li rua Ma• 
elel 1'bmelro. mo, · ' 
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AS IMPONENTES SOLENNIDADES CIVICAS DO DIA DA BANDEIRA 
A commissão central, encarregada das mesmas, reunida ante-hontem, organizou o vasto programma commemorativo, do qual sobresahem a 

procissão civica, a concentração popular em frente ao Altar da Patria e os discursos do governador Argemiro de Figueirêdo, tenente
coronel Antonio Thomé Rodrigues e dr, Dustan Miranda 

A commL'5ã J p: omotora das festas 
do dia 19 em homenagem á Bundei .. 
ra reunll{ hontem no Pala.cio do G~
vêi·no tendo tomado d'.versas pr{;VL 
dencià.s pare. maio:· _brllh'.3-~ti ;mo das 
g:-andes comm~·mon1.co€S c1v1ca~ , 

Serão distribuldas. gratu1tm~1~n .. 
te 20 ooo bandeiras. pelas fa~111:s. 
esCclares fcrças armadas. assocn::.çoes 
de class2· e po,·o em geral. 

A comm'.ssão e.stá tomando pro_ 
vidcncia3 para que a data de 19 de no_ 
vembro seja c:ndignamente comme ... 
1ncrada.. em todos os munici!JiOS do 

Estad~odos OS estabe!eCiment"S de en_ 
smo primario' e c~llc:;ios femininos d!'
vcrão convergir para a Praça J,oao 
Pesiôa ás 8 horas, 1. fim de. t:lli a
gur..rdàrem a chegada da proc1ssao ci_ 
Yica que partirá ás 8 1 2 do Parque 
Solon d'? Lucena. 

Ac:, forças armadas. synd'.catos e 
clle?"1os masculinos deverão concen_ 
trar. "5e. a p.:i.rtlr das 7 horas. no Par_ 
que Sol::.n de Lucena. 

- Os alumnos das escolas primarias 
chegarão ®s estabelecimentos onde 
estudam até á.s 7 112 heras. 

D~ diversos syndico.tos e associa_ 
ções do interior do Estado tem rece_ 
bido o dr. Dustan Mircnda, inspector 
reg~:nal do Ministerio do Trabalho. 
i:edido para represental-()s nas festas 
do dia 19. 

Também virão 0 esta capital repre .. 
sent:int·~s de r..humas sociedades ope_ 
ranas e ;J>ltronaes do interior 

As forças armadas. estabelec~.., 
ment:s de ensino. sociedades, syndL 

~~\o~~J~~:~~~lsg~!};~·:s e :st~:~~: 
tes na grande formatura. . , 

- A Bandei:·a Nac!::mal, que vira 
em procissão dJ Par:i.ue Sclon d~ T.u_ 
cena. será conduzida por seis senho_ 
ritas. alumnas do Lyceu Parah)1bano 
e da Esc:1la Normal. 

- Os interessadcs na acquisiçã<> d~ 
ba11deiras poderão pro:-urar o .dr. 
Ma.theus de :':liveira no Lyceu Para
hybano. e ;prof. . . J Baptista d~ Mello, 
no Departamento de P.:01>ae:anda é 

dr. Du.sta~ Mlranda r,eallzou se "ªIAS COMMEMORAço-ES DO 
séde daquelle d.epartfun:ento, ás-1.5 ho-

~~:i::~~·-~,?;'::nta:!ºr~~~te as:: DIA DA BANDEIRA EM 
cl ,ções profüSionaes desta cap. tal e TODO O BRASIL 
do interior do Estado pr..ra delibera_ • • 
rem sobre • participação das nossas Um te)egramma do mm1stro 
f;~"~'; .. ;f.";i;ª~!';,d~rr~ .. grandes res_ da Justica ao Chefe do 
ctr?~~t:~1

~frari~:mqutr:~i~~~6aro~~ Estado 
fez applatidlôa dissert-'.lçã~ em tôrno 
dos n:vos dll"~sitlvo3 co,stituciona,:,s, 
que pa!s::un a reger a ordem economl_ 
ca no paiz 

Em seguida, fôram tratados diver _ 
·os as.s,"Jmptos relacionados com a 
)a!tic'.paçá:, dB.s cla.sse.s productoras 
de E.stado no imponente desfile pa
tri~Lco do proximo dia 19. 

A idéa de fazer incorporar as ncs_ 
sus organizJ.cées profisslonaes ,e ou_ 
tras associações proletarias nn grnnde 
o:irada to· ~-=olhida com verdadeiro 
:~nthusiasmo. não só da. parte das so
ciedades de empregados cerno d:is de 
empregador'2s numa empolgante de_ 
:n:.nstração de civismo e unidade de 
vistas. 

M,rnifes1ando o cmpt;nho do sr. 
Presidente da RcpublicJ para que a, 
commemoraçõcs do dia 19 do cor
rente, dcdicad.u ao culto da Bandeira 
Nacional, :is!>urn:im o maior cunho 
de civi,;mo en1 todo o pais, o sr. mi
nistro FraPcisco C1mpos, titular ,fa 
past.1 da Ju~tiç.1, tram1111tt1u, ne~sc 
sentido, ao sr. governa.dor Argemiro 
Je Figucirêdo, o tclegramnu infra: 

"RTO, l} - Governador Argem,
ro de Figueirêdo - João Pessôa -
Pb. - Estando o Govêrno empenha
do em dar gr.rnde brilho á festa d.1 
B.1ndi.:ira r·m todo o Teritorío Nacio-

to:~~o~qu~;/!~e~~i:i~çf:s1,ti~~~~~~~n~~ n;d a '?empl~ do que vae fazer-se 
os respscqvos estand:utes ou faixas · n.1 Capital ['edc;·al, enc,ueço-Yos :\ 
aur'._ verdes com inscrlpç&?s. 1 necessidade de tomar providcnc1,1~ 

Por pr:posta do dr. Cr;:oralio Soares. no sentido de ma maior repercussão ' 
recrbid&. com. aproYaçá::> unanime, foi pos~ivel. CNdiaes saud:lçÕcs. - l-rt111-1 
~f!~~~dodis~~;s~~:· ::n::U ~~meA~~ 1 ci\Co CawJim, ministro <la Justiça''. 

~~,i~:à:\ nBa':.:â.~;;toN~~i~':i'ai"
11

~ ';{ç 1 2, FESTA DO VERÃO 
Dustan Miranda. · ! " p a r a h Y b a e m 

ge::~e~eeu p~~~:~seª~~ng~~~~~ ~os~:, \ G r a n d e G a I a '' 
tra~ autoridades n:s munic'.pios em. 1 Aul·picia e brilhante a 2. Festa 
te.do recomendar aos pr~feitos e ou_ do Verão na. qual tomarão parte mo_ 
prestarem todo o apoio ás solenn'.dades cas do no~so "sct" social. 
lc:aes do "Dia da Bandeira" com Cc,nstará ess:i ftf_ ta elcitante c,e 
de~file dcs escolares e das sociedades uma revista theatr3Jl, coiutante de 
d~ cla~se fazendo_se allocuções sobre duas peças intnessant I em 1 acto <:. 
a data. alguns numeres variad!rb. com luxuo

Publ1cidad·?. Compareceram á r~união: Pela As 
- O Hymn;) Naciono.1 será entor..do scciação Commerc'.al de João Pessõi 

por toda a assistencia. por occas'.áfl e pele Syndi:ato dos Agentes das Com_ 
do encerramento das solennidad~s. n2. panhias de Navegação - o dr. Cora_ 
Praça João P.c:5~óa lio $:ares de Oliveira. pelo Syndicato 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO União dos Retalhistas - José Ayres 

sa açresentação e tcznu·ios propri<r-. 

rã~
5 
a:c:ipe~·~ha~~s mp'!~~ªja~z c~a~aj~·- 1 

O director do Departamento convi_ Carn~iro pelo ,$Yndic0.to dos Indus_ 
da a todos os professcres prim:.ui::s trir;es - Lindclpho Carvalho. pelo 
d.=. capital para urna reunlâO. hoje, ás r::entr~ dos Propriet1r'.cs da Parahy-
15 horas no Departamento com o ba - Delfina C:sta. pelo centro dos 
fim espeêial de serem acertadas m·~- Froprieta~ios de Padarias - Antonio 
didas attinentes á Fest~· da B::ndeira. Gomes Carneiro, Ovidio Tavares e 

O Instituto Ccmrnerc1a1 "J:ao Pes.. l J~rge G:mes de Freitas p~lo Centro 
sôa" realizará_ á .n~ite, 1)019.s 19 ho_ dos Ccnstructcres Civis - Joaquim 
ras uma .ses,;ao c1v1ca. sendo o s-e. . Pereira :pelo Centro dos Chauffcurs 
guínte o p~ogremma. - Franc·sco Lins de Mello e Josaphat 

1.0 - D1~cu!'so patriotico pel:> prof. Fic.)ho. pela União G Ta) dos Traba_ 
Abiel Sobreu-a. _ . . lhad:res Syndicaliz,ados - M1s'iel 

2.0 
- Diclama;;ao - Armmda :R.!- 1 Bastes Lisbôa, p?lo Syndicato dos o_ 

beiro. j l>'.'rarrcs Estivadores de Cabedello -

t: = ~~~ªt
1~:ç~ Adat;~1

P~~r2~~~: f;·c~i~r i?a~~;i!1or~~ª·J:~o p:~ô~c~ 

ra. 1 
A~ cadeiras , ão numeradas e as me -

Jhorcs Jccalidades c-::tão qca .i cxgo
tadas. Os ingr~t os oodem ser adqui .. 
ritlos na Livra.ria Motlerna e os qur 
restarem na bilheteria do Cinemíl 
no dia da Festa.. 

Nã-0 5"e cc.gita de .. repriie" pois 
"P3rahyba em Grande Gala", será 
levada em Camp,ina Grande. par-i 
onde seguirá., logo depois, as scnho~ 
ríta~· encarregadas do desemJi:enho da 
referida pe('a ,neatral que alcançara. 
de certo. o mais ruidoso successo pe. 
!a sua delicadeza EcCnica e llL"i::UC '.ji. 
dade de quadros. 

PREVENTORIO "EUNICE 
WEAVER" 5.o - Derlamação - Jacy ~eiva. '.)rlando Dantas de M o. pelo Syn_ 

6.º - Declamação - Mana Jo.~6 dicfl.to dos Operario3 em Construcção Uma 
F:nsêca. '::'.Yil - Manuel Izidor: da Silva pela oHerta da Fabrica 

7 .0 
- Declamação - Maria Narnir \~sociaçáo d~s EmpP.?g.::.dcs no com_ 

Dias. rnucto de João Pessôa - Pedro Dala 
8.0 

- Saudação á Bandeira -Gut- -Jp, Mello. pelo Syndicato d:s Traba
1 temberg Gomes Gu'.marães lhadores no Trafego do Porto - João 

9." - Declamação - Maria Lourdes ia Matta e Ildefonso Nogueira peh 
AraUJO. '3yndicato dos Operarias em Taba_ 

10." - Declamação - Carmonisa. ~aria - João Laurentino Rib1:iro. p?lo 
Guimará~s. "Syndicato do!- Trabalha dores em CL 

No dia 20. por cccEJsião d:> encena_ ·11ento e C1ielras - Salatiel Cesta. 

"Rio Tinto" 
A fabrica de tecidos "RIO Tinto·· oL 

fereceu ao '·Prt:ventorio dos Filhos Sa
dics dos Leprosos" um farcto de t~cidcs 
com 3~0 metros. que foi recclh1do á 
roupalia daquelle E.stabelecimento. 

,------------------------
Programma das festas a serem executadas no Dia 

da Bandeira pelas forças vivas da Nação, repr~
sentadas no Estado da Parahyba 

PELA l\l.\NHÃ 

J - A'S 7.00 HORAS - Concentração; 
a) - PARQUE SOLO:-/ DE LU<ENA - Tropa~ da 

Guarnição Federal, Tiros de Guerra, Policia :llilitar, Col
legios Secundarios Masculinos, Syndicatos de fiasses e A:.
sociações Desportivas; 

b) - PRAÇA JOÃO PESSOA - Colleg-ios Secunda
rios Femininos Escola~ Primarias e Povo. 

li - A'S 8.00 HORAS - Procissão cívica dos ele
mentos coucentrados no Parque Sojon de Lucena: 

a) Dispositivo - ('!'esta) P«dlhão Nacional condu
zido pela Mulher Parahybana. 

Sequencia: 22.' B. C., Bia. Do., T. G., Policia Militar, 
Collegíos, Syndicatos de Classes e Associacões Desportivas; 

b) - ltinerario - Ruas São José, Sete de Se
temt-ro e Duque de Caxias. Prnça João Pessôa. 

Ill - A'S 9,00 HORAS - Chegada á Praça João 
Pes...;ôa da procis:são civica: 

a) COLLOCAÇ'ÃO DA BANDEIRA NO ALTAR DA 
PA1RJ,._ 

O exmo. sr. Governador do E~1.ado. o tenente-coronel 
commandànte da Guarnição Feüeral e o capitão dos Portos 
conduzirão a Bandeira, trazida pela procissão cívica, ao Al
tar da Patria; 

b) Hymno á Bandeira - Cantado por todos elemen-
tos concentrados; 

c) Discurso sobre a data: 
Pelas classes productoras - Dr. Dustan Minnda; 
Pelas Forças Armadas - Tenente-coronel Thomé 

Rochigues; 
Pelo povo parahybano - Governador Argemiro de 

Figueirêdo. 
d) Hymno Nacional - Cantado por todos elementos 

cone-entrado~: 
e) Desfile em contincncia á Bandeira, e 
f) Escoamento. 

PELA TARDE 

I - A'S 15.~0 HORAS - Visita do Governador do 
Estado ás forcas aquarteladas nesta cidade; 

a) Jurámento á Bandeira pelos reservistas da Com
panhia Quadros; 

b) Desfile das Forças Federaes em continencia ao 
Go,ernador do Estado. 

JT - Desfile da Companhia Quadros pelas ruas da 
cidade até o Altar da Patria. 

PELA NOITE 

J - A'S 19.00 HORAS - Orpheon do 22.' B. C. na 
Pra~a João Pessôa e re!rêta na Praça Venaucío Neiva pela 
banda de musica da Policia :\lilitar. 

Commissão encarregada da organizaçã~ da grande 
parada civica: 

NO PARQL'E SOLON DE LUCENA: 
Capitão Valle e dr. Dustan Miranda; 
NA PRAÇA JOAO PESSOA: 
Tenentes Quinderé e Sá e Benevides, dr. Matheus de 

O!i,eira e prof. J: Baptista de l\Iello. 

menlo das aulas do curso primaria ,elo Syn:licato :Jpercrio Textil de MATERIAES SANITA. 
terá lagar a entreo:za de diplomas á "3anta Rita - Joaquim Guedes pelo E SUSPEN V I D A 
~~r_7;;ro~u: c~:1~1~g,~p~~~so ~~ ga':,ª~~ ~i~'i';:i~~1ºe/~ ~~~~:!rªti~~e1~ ~~"::; RIOS, electricos, ferragens, s:::o:~T:ss, "~.1::~snoviaaaes :º; \ R A D I O p H O N I C A 
passado. . ie Sousa, cela Associação dos Empre.• azu]êjOS e VÍdl'OS, aOS me. melhores preços encontram-se n• 

pc~~~~1!:SC t!i;;°-1017.~ te~~:n\~f~~?, ~!~~~ti~~ ~;~~~;~c~"~{os°";;~b ~ª,s~ lhores preços, vendem á rua CASA VESUVIO. rua Mociel Pinhel- P R I - 4 
~~2sc::;int;it!ªra ª qua1 serão distr,but_ ~:'tpe~.~~c;m~ref!~~rº n'i, co;;;~;~~ Barão do Triumpho n .° 271. 'º· iso. 1 

Mariet•a Guima:·ães. São os seguintes "Or.cão Indio Pyraglb€ _ João BellziÕ RADIO TABAJARA DA PARA-
Será oradora da t.urma a senhorita "elo c~ntro Tr:i.bllhista e Comité Po · i 

~~efiP1i;~~dos~uj;lia Df~~lcg,~:iJ~ )1~.~~U!:_. i~~li~~,i~.Jr:r·r~~l:ie~~: A GRANDIOSA MANIFESTAÇÃO POPULAR, DF HYBA 

~';_~~~e.M~~
1
r':.',irt,~i1:·

1
t~sl':ªr~.:i~ '~~~8~ J!:c~:nlii~rr~per~~;~s ;~~:õ ANTE-MONTEM, NO RIO, AO PRESIDENTE l 

do Carmo Faria., Maria do Livramen '.:lro.phica Beneficente Parahybana - GETULIO VARGAS 
to Dantas Ge:-alda Fernandes e Na_ .\nto1110 Menmo dos Sa'1t-s pelo 
mand:i Ribeiro. ".;P:1tro Proletario Alberto do Britt:-

Guarda_livros Irene Guimnrãcs. \1a.nue1 Felix pelo Centro R:mef'.cen. 
Marietta Guimarães Cr.c;n1<nn Santos ~ d.:s Bai·beircs - Bibiano Jc:(! do 
e Maria Honorb Cord<'iro 'rJsc'men•o. p.:la Sociedade eBn~rt_ 
O DIA DA BANDEIRA NO SEIO "ente 6 ele Abril-Lourival Bernardia 
DAS ASSOCIACOES PROFISSTO- ,o d" Menezes pela Sociedade Bene-. 
NAES - DF:LIBF.RAÇôES T'.;MA_ 'icente de Trabalhadores - Juvenal 

DAS NA 7.ª TNSPECTORIA 0 creira pela All!auca P:·oletar'a Be_ 
REGIONAL 'leficente - Euclydes Carvalho pela 

DC' accórdo com a c.:onv":caçáo feita -::;::,cicdade Brneficent~ 14 de Julho -
pelo in~pcctor regional do Tnbalho, Augusto Ta\'ares da Costa. 

êOMPARECIMENTO OBRIGA TORIO 
De todas as Escolas Publicas primarias e secundarias 

Oc:c:orre no dia J!), sexta-feir:.i tndo~ os seu~ alumnos, pelafi 
J>l'Oxima, a FF:STA DA DAK. l"ito hol'as. á PRAÇA JOÃO 
D.EIRA qne. este anno, scl'á ce. PE8SôA, onde se effectuará n 
ll'brad:i C'om <iP~us:tHla pompa. 1·onrentração da~ escolas desta 
c.:m todo P tC'rritnrio naeional. !'apitai 
,·orno uma. demonstração Yirn de E' de <'spel'ar de todos os se
sadio rairwu~mo. n· t , d nhores paes de familia que sai. 

Nes e sen I o. ª . /rec 1!ria .0 ham cutnprir o sagrado dever de 
Dc,Jf1rtamento ~e E:crncaçao ~·ei- patriotiRmo. Alisim. acudindo 
te"a as detcrnnnaçor.s, an~cnor- prcssur~sos ao appello das altas 
nwni<' dadas a todo~ os d11'edo
res d<' estabelecimentos publi. 
,·os. particul[lrt'S:, primarfos r. fie
,·11111.l..u·ít,n. para que, na manhõ 
rir, gr;ind1• diil, f'11Tllpttl"~<;lln1 l'On1 

n utoridades do Paiz, não se re
cnsc•m a enviar os seus filhos ao 
•ALTA!l DA PATRIA, para pres
tar o juramento á DANDE!Ri\. 

A, homcn,1~cm de que fo1 ,d,·o, .1.nte-hontem, no R.10 de 
Jan.•iro, .1 prcsi<ll'ntc Getullo V .1.rg.1.5, t1vcr.11n um cunho de vcrd.1-
deir1 consagração popul.tr. Eli.l'i repn.:,cnuram .1 gr.rndc e\p,rns5o 
de ci\'l~mo do povo c.1.rio .... 1. no momcnto em 11uc .1 ~.,elo cntrJ 
num· regime novo de pJ1, tr.111quilliJ,,de e orJcm 

A~ .1cd.1.rna,üt·, ao inclito chdc d.1 N,1ç.lo t1n:r.1.m ,l re,o
nanci.i de um plesbil.'.ito .1.dmirJvel <lc que a Jutorid.idc de "· cxc. 
sahí!i 111.ii~ fortJlecid.1 pel.1 confi:inça e pelo respeito do Pº"º br.1-
silciro 

Nunc.:a no BrJ-.il um ho:nc:m ,;e cnllocou 11.1 po,lção cm qu.:
sc cncontrJ o sr Gctulio V .1.rg.1.~ Tod.1s as f.1cct.1.,;: que C;11".1ctcn
zam .: pcrscnalidJdl: do cstJd(st.,i busilciro e\'i,dcnc1Jr.1m-'ie not.1\'d
mcntc nJ attitudc que assumiu no golpe de Esudo Jc 1 O do cor
rente. pre<;crv.:mdo a civiliz.tção bra~ilcir., d:1 ?e,;aggrcg.a,iio e d., 
anarchia a que est.l\',1 cxpo<;tJ., :1.rr.1stlc.h pela 1mpalriotu.:,1 dcm,,g')
gia e ant;1gonismo de partidos cÍY.1dos dl! 1mbiçõc~ de nunJo e in
ter .:sses pcrsonalissimos. 

A Constitui~Jo promulgad.1 n;l m.mhj h1,;toril:a de 1 O dc 
novembro vc1U Jttcndcr ,1s neccssid.1dc, do Br.1,il, rir.indo-nos d:1-
quclle ambiente a,;phvxiant~ de :ipprchcn .. õe,; em que O\ prurido., 
dcmagogicos perturb.1vJm o rythmo de tr,tb.tlho e de ord(.'m prop1 4 

cio á'. expansões do nosso progrc,;~o. 
E' a primcir.1 vez, apÓ,; o .1dYcnto do novo regime. que o 5f. 

Gctulio Varga~ apparcce cm publico. E dc~t.t vez, nnis do qué cm 
outr.~,s, ,. cxcia. foi alYo de uma eloquente e .1.rrl'b.tt.1Jor.1 con,;.1.~D
cão ;.o seu nome, p.1rtid:1 de centena.., de millurc,; de cor.1cf>:, con
fla111c, no Estado Novo br.1silciro. 

Programma pJrJ hoJc: 

1 1,00 - P~ogr:unmJ .i.peritivo da 
P R 1-4 -,: Locutor. Kcn,rd Gah·Jo. 

11,00 - ProgrJmma variJ.do da 
P R J 4 - Locutor, Ken.1rd G,lvão. 

l 8,00 - Progr.lmma p.tra o pn
nr - Loi.:utor, Kcn,ud Gah·ão. 

18,41 - Hora do Br.1>1' (D. N. 
P. B.). 

Progr:tmm.1 de ~tudio - Locutor 
\\'.,..tldem.1r Gonç.1.IYc\. 

J s,.iO - Jan d., P R l-4. 
19,45 - Mu,KJS vari.1d.1s i.:om 

Orl.1ndo V.1sco11ce!lo..,, 
20,00 - Jo~c Jorge e \CU .1.i.:~or

deon. 
20.J ç - :Vfu~ic.1s variadas com 

Lui1.1 dL" Olin:·1ra. 
20,30 - Edu~,ll..·ão. 
20,·H - Ori.:hc,tr;1 de \.d.io. 
21,00 - Jornal ofíici.11. 
21.l 5 - Progr,unma \'.tri,1do com 

-. Tazi.. 
21,30 - ;'.fu..,1~.1. ... popul.irc, l:rJm 

Nelic Jc Almeida. 
2 J ,4 5 - Solo, dL" pi.mo (;um Jv~C; 

fl.,vío. 
22,00 - forn.11 i,I.do d.1 P K 1-4 
22.11 - R,·g,on.,I dl P R 1-4. 
.:.:. lQ - lnft)rni ,,~õ~:> Ill•l 1101tc 



1 A UNIÃO - Quní'lót-íeira, 17 dt uuVclnbro de 1937 

PARTE o F F 1 e 1 A L~ 
i\.DMINISTRAÇAO DO EXMO. SR. DR. ARGEMlRO DE FIGUEIUtDff' 

LEI N.° 195, de 9 de novembro de t 937 (1";;'';~ª~!"f,~~ª ,0º;t.R~~~~~ onde e.s p R E F E I T U R A M Ú N I C I P A L 
e con.siderando ainda que essas esco- O E J Q Ã Q p E S S Ô A F\lingur n rargo .Ir cbefr dr Srccão de las. que. tão bem senem ás popula ... 

T\J1rdicnlr do Gahmftr do s~crrt11r10 dn Fn=r11da ~~e~i.<::~~~~asde ctt~ª:rli~ºie~~i!~mparo 
r rrfa rnrgo.1 nn r:1r .,111rr Srrrrlnrút. 

A Ao<emblea Lcgislar,o do Estado da 
qncciono a ~eguinte Lei: 

PH:1lwh.1 decret,t 
Resolve; 

Art. l.º - Fica creado o Cl'edit,o 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
16 DE NOVEMBRO DE 19~7 

supplementar neces.sario para subven-
Are. l." - l icJ C'xtincto o car~o de 

do GJbinêc.: do Secrer:1rio d:i fa.1el1da. 
chefc de Sccc:ão llc rxpcdic11re ci~n~~ô ~té P~e;: :~!.~~cs1!1o~·ni~~:~5·8 

al!CF.lTA: 

Art :." - c;;:to crc:-tdo~ n:i me,m:1 Sf'crerana 01- ~eguinrc., orgo,: 
no G.1b1nêt~ d:t Sccret:t.ri.1, um de 3. 0 e rrc-;; de 4. 0 c,crjptunrio~; no The
~ouro1 dois .ir 3.º, doili de 4. 0

, qu.1cro de L" e,;criptur:irioi;, um fiel de thr-

.rnbvenção é preciso que sua esc0Ja 
tenha uma frequenci~ nuncl. inferior 
e 25 alumnos. Saldo do ct11 13 

Receita do dia 16 
3 :024S900 
9 :956>400 12 98l~300 

;:: 2.0 
- A subvençãc, uma vez aL

tingido o numero exigido pelo prc
.• oureiro e i.1711 de continuo; n.1 Secç:ío de Cont:tbilid:tde. um de ).º contl- sente proj ecto. será de 50SOOO men_ 
h1list.1; e, fir,llmcnrc. n:1 Co111mi,._iio de ComprH, um de 4. ' e cloi, de f. 0 sa.:"s Que s:1-á. augmentado, por cada 

Dt:SPE8A: 

1 

grupo de ::i nlumnos que :1ccrescer. 

<- ~cnptu~1;th. \. " - A pre,enre lei entr:1r.1 em Yigor n:i dat:i de rn:1 publ1- d~~doª d~u:~Jb~o d~e~~!~~~ · não exce· 
t:1ção. fic:ndo o GoYhno do E,r:ido .rntoriz:tdQ :1 .1hrir o neCC'-'-:trio Ari. 2. 0 - Nenhuma esccla poderfl 
credito. permanecer por mais de 5 mêses nv 

1 

me~mo qu:ntei.rão salvo não havendo Art. 4 ° - Rcvog:im-sr .1s di>po,;1çõc~ em contt:irio. outro c:ue a requeira. 
Palac10 dJ Redempção, em Jo:io Pe,;,;ôa, 9 de no, emhro de 19) 7 • Art. 3." - Os pr')fessores só terãc: 

4 S." dJ Pr,>cl.1maç5o da Rcpt1blica. direito á subvenção durante o tempo 
em q11e funcc1onarem. 

Pago a funccicnarios. venciment,,s do 
mês de Outubro 

Saldo para o dia 17 

Em documentos de valm 
Dinheiro em caixa 

5 873s·l00 

5:518~400 
1 :589S500 

5 .873s~OO 

7 · l07S900 

7 107~900 
ARCEMIRO DF IIGUEJRfDO. 
JOSE' COÊLHO. 

Art. 4, 0 
- Fica o prefeito autori 

ndo a fazer a indicação dos professo
res a acoeitar como se tivessem sido 
indicados, aos' professores particula. 
1·es que preencherem as formalidad·ê' 
do presente projecto e também a fis _ 
calizar as escola::; . 

Thc ::: ouraria 
Novcmb1·0 dí· Hl:17 . 

da Prefeimra Municipal de Joáo Pessôn em 16 de 

Secretaria do Interior e doJº11tc,~!r';;'~~~o c~~sti;,Yi" u'~~u•~;~~: 
Segurança Publica nha e reno\'ar • coberta cta casa cte 

p::. lhn de sua propri~dn.de. á rua. Si· 
CADEIA PUBLICA DA PARAIIYB,, queira Campos, n.° 475. - Defendo, 

Feli.<,mina M~ndonça, requerenao 

EXPEDIENTE DO DIA 16 licença para concertar uma parede 
da c".'smha do pr-cdio n.º 58. á rua 
Saldanha da Gama. ~ Como péde. 

Officio n ° 108'? - Ao dr Secretario J cão Honorato da Silve, requ<"rend0 
do Interior e Segurança Publica , re. licem.<t para reconst ruir urna parede 
mettendo para a devida autorização, da cc:;inha do predio n.º ~5. á ru.1 
as las. e 2as. \'las dos em1>enhos ns. Diõgo Velho. - Como p&de, 
126 a 135 referentes a materiaes for- Erncsr.o Antonio de Lima. reque 

!:$ 1.0 
- As esco!Js subv~ncionad:.t 

ficarão sujeitas á fiscalizacfto d ""' 
Jnspectores escolares do Estado e :'is 
cbrigações impostas pelo Regulamen· 
to do enc.ino publico 

Art.. 5.0 - Revogam.se as disp"!>l
c;õe.s em contrario. 

Sala das Sessões da CJmara M,; 
nicipaJ de SnPlta Luzia do Sabuiy. 
6 de Julho de 1937 

necidos e· a fornecer a esta Cadein.. rendo licen~a para construll'. calçada 
Olficio n.0 1083. - Ao dr. &ereta- c>m redor do predio n.º 450. a Aveni- tAss.1 Jona.ta-, Feneira 'l'av:nes. 

no do Interior e Segurança Publica, da Jo~quim Torres. - Defrrido. . - , " .. 

sões que lhe forem a1.tribuidas. no 
qu.~dro dos commandos de seu poc; 
t.o ~. 

<As.) Dtlmlro Pereira. de Andr:lr 
de coronel commanG11n1.e ger!?:l. 

Confere com o original - Gul. 
Lbe1me Falcone. major sub_comman_ 
dante interino. 

CenUl F~rrl!lndes, 

The1.ourelro interino. 

INSTITUTO SÃO JOSE' 
A sua festa de ferias 

:'\Jo proximo domingo, :Í'j 19 1 '1 
horas, tcr:í Jogar :1 fcst:1 de féri:11- do 
r nstituro "S:io Jo'jé", prcsidid.i pelo 
dr. fla,·10 Ribeiro. 

remettendo, para a. dC\'ida autoriza_ Se\·erino G">mes de Almeida, 1eque· 1 Pe\RF.CER AO PR.OJECTO N. j 

ção a requtsição numero 59, em a 1endo licença para se estabelecer corr 

ii;~le1~o~~s;::s dl~:~~~sa~ ~~:~1~iri~: ~~~~. q~~-La~ln~f~ri
1d~:. i~:~~~~ l~~c '.'eAm~~l~~;l?e;t~eri!âoé r:~~r~~ad~~;c~ef 

P:tranympbad m diplom:rndos e,.n 

1 

D.'SPfi:f'TORIA (;FR'\L no 'l'fl :\FI•:. numero ·su_perior :1 cen~, o dr. Co"al10 
GO PtlHLH'O E OA G!)I\HU,\ So:lrcs, cbnt:indo-sc dtvcr~o, r1p:12cs 

CIVIL \ •m d,ctylographia. 
novembro corrente. o que fór ele dlr~ito. publico. Um povo sem instrucçao VJ.· 

m~i~:1~~ n.~alOi~1ictaA~~~t·i;)e~'JÇo:: re;>~~Vfll1cº:i1ç!ª~~:~a f~:ÚMd~
1
~-~~s~!q!.:~ J~i/iie;~er~~a p;~~te~~~in~~i~~ ~e C~~~~ 19J2,_f.o Pe~c;éJa, 

16 de Novc>mbro dP , F.m n.drhe dos seu'j collega.s. fal.tr.í 

1 

o <;r. Igh':\bo Ar:igão. 
1,ado, soilcILando para que seJa elo- parns e !;llhstituir a coberta da casa tituição Federal deu amplos pcder~:,, 
giado em ordem do dia,. o soldado d .e p .lha d e sua p:·opriedade, á Ave- ao Estado para fomentar. desenvtJI- s~rvico pa.a 'J dia 17 
pertencente aquel1a Pohc1a, Manoel I nida Meira de Menezes 123. - Co- Yer e ministrar O ensino prima1;0. E rai 
Pereira d'Js Santos. por ter captura- mo requer, ã vi<.ra das informacões. 0 no~s'> Govêrno Estad:al não se 

Ao mdsmo tempo haver:í _a cxpo-
1 Q1rnrta.fei· ,iç5.o ger:1.f dos trab:dhos feitos du

! r:ince o :fri'no lec~i,·o peb,; diplom:inp 
[ dJ,. exCtp!;5.o feita ~e arte culin:uia. do o detento Antonio José dos San_ Torc:uato Barbosn de Lima reqne. rem descurado desse elevado mister Uniform!' 2.º (kaki). 

to.s, na occasião em que passava em 1·endo !icença para ccnstruir uma fos- A.o me~mo tempo que est.á concluin_ 
Ire~te a_o posto policial. da po~•cação sa no pr~cli? n.º 78. á _Avenida Flo- do a construcção .do Instituto de Edu- Permanente á 5 T gu · rd:\ 
Ind10 P1ragybe, onde e ec;tac1onacto nano P2>1xcto. - Defendo. caçã::>. obra que recommenda uma 
o referido soldado Ddphio :" Francisca de Mattos. re- ~d.ministração Jã creou mais de 20~ Permanente s. P .. guarda h. l 

ist~~~i~;;t~ecf\~i~. ~1ão h~!~~!: re~~~ ~~e~t\:m
4t~ l\~;-~r~ ntª;:ecti~~~~r~~~. 

1
~ ~~~~:i~spt~~~f~~tar~~r:u:\;e:iri~!~c; 1 fiscal Lnuro. gtUl!'das 

lhimentos. n.em sahidas de pres~s. fl· Avenida Carneiro da Cunha - D0fr · pelo Estado. Cada anno a Ass-emblé:, R".'ndartes, 
caram ex1stmdo 254 ~endo 1 nao ar- rido vai creando uma centena de escol. ~. ns'Pl:n~õ!.>·s. guarda.e; 

11
~ 42. 115, 174 

raçoado p'lr esta Cadeia por vir sen_ Srnnc:arcl Oi! e, mpany 01 Brasil, qu~ são logo inslalladas. Por outro e 
177

_ 

dcF~;~~~n\~~j~. ás dt~t~tbi:;:s.374 l' k - ~~;~~~e~~o g~;~~~~~ J~a~~ar~ll~~erca~~~~ ~~~1~~·0° ~aov?1~~~~~~'81,e7,~1\\~~~'lt~o s~b~ BOLE.f'fM N.º 252 
ções: 11 aos detentos que .<:.e rncon. da [!o pred10 n.º 35'i, á rua Maciel \·encionando as escolas dirigidas por. -
tram em diéta na enfermann. 212 Pinheiro - DcfC'rido. profassores não remunerndos. E' o 
aos demais presos, 17 aos empregad0:5. Braz S0c1res Pereira. r!'querendo \i . mais que tem fl"ito o Es~ado, para Para conhecimento ela Corp01·Jç.ii~ 
inclusive :::os dois guardas clvico...:;, acJ.1- cença para con.c,trulr 6 mt~ros de m.LI não aggnn-ar a sµa econcnua. De mo- e devida execução. publico o scguin· 
dos ne:-:ta. repartiçã-o, Ma1~oel Barbo- J'') no predío n.n 300. á Avenida Fio- do que O que pretende a P'1:efeitura., te: 
::-a de Lucena e José Jovmo Pont-es: riano Peixóto. - Como r.:-quer ~rá feito pelo E~lado após l . mstnL 1 --1 

100 aos p1·esos commumstas. l!)~lusL Pedro Bento Colli?r f('Querendo li· iaçâ'> da As~embléa, co'm maiores v~n- I __ ORDEM A· SECÇÃO DO TRA· 

As férq,; do ln'jt1cuto ''S:io José" 
1 prolondJr~~e-ão J.té primeiro <lc dc
?Cmbro proxi.mo, qu;rndo se abrirlo 
01- Cu'rsos ·de féri:.1'j, com :1.uhs di:i
nas, dcdic:tdo especi;1\mcntc a pcs
, ô.1s rc~idchtc'j no interior do :Cstldo 
c :i alutnrios em fêria'i do Lyccu, Es
rob >Jornul e outros cst1bclccimcn-
ros cquip1rado'j :10 Gymn:isio Pc .. 
dro li. 

Registro. de fírn1a? Só o E~CRIP· 
TORIO Ot: l'ROCUR.\DORIA "~U
NERV.\. '' \ fl l'Ua 1"Iadel Pinheil'O, 30fi., 
está afi(O ·• a rMOIVl'I' t'Olll &eg111·ant.a 
" promJ)t.id:5.fl. ve 20 aos soldadQS que fazem v1g1Ian· cenca i,Xlra .::onstruir 'baJausLLida em tao-ens e alliviando Oi cofres Mumc.- Ft:GO: _ o sr. enc. da s T. provi_ 

eia dos mesmos na Fazenda "São !tª· frente ao predio em constntcção, á pa~c; de encargos. A Pr~feil:.ura. Já ctencie s~bre a rem::-ssa de 10 placas .•S~SQCIAf .. õES 
phael .. e 3 aos mdigentes que vem, A\·enidfl M ·:m.c;enhor \Valfredo, cll' está cbrigada a execut:1r obras vota para motocycletas par3 a Esta~ão .!"-~ 

r~3~:~~~~t~, ~~n~~b~~ri~~~~!osA~i~; : ~;f~~t~~ad~ do :.:·. Abílio Dantas. - ~:;g~!ª a~ª~:~~a c1~· l:~:s;.~nc~! :~t: r~lc~J 1~:~~~;~·~111e~<;'ta~~~l;~~li1~~ :!q~~~\- Associac0:o dos Empregados no Com-
to .. que se ~cha em trato.ment'J no Rcrnlina Marques de Lima. rC'qne_ dt. E a<;sim não comporta o onus ClO n.º 177 de 11 do ccrrcnt'?. mercio a'e Esperança: - Em car~a. 
Instituto ant.1_rabico. . . rendo licençc1 p1.;a construir um cha àe ser\·icos qÜe e5 tão a cargo do Es II ENTREGA DE GUIAS. En órcula1• á redacção desta folha, fo1-

Manteve-s(, lnaltera.cto o sern~ 111 . lel de taipa e telha na Avenida Joa tado. Estamo~ tnfcrmado.°' da yu~tuo· - · · d s 'T - ; ncs con).municada a eleição da nova 
terno clest~ estabelec1me1:to 1:>emten- quim Hardnrnn, 368, - D?Jerido. ,.;a divida fluctuante do Municipi'>. o trega se ao sr. enc. ª · 

1 
· u:11 <lirectoi'ia da Assccia('ão dos Emprega. 

ci:trio. nos ~hs s 14 e 15_. nao tendo ha- Manoel Ferreira Junior requerendo que fortalece, mais e mais O i:ioss,;) gnia de registro de automove · 
1
e~vi~- dcs no Com.rnercio de Esperança, cujo 

·,:iclo expec.hente func:c1'>nal ltcrnç:1 para reformar a· f~chada d'l ai·rr.ttnl"nlo. condemnando O proJect'. da pela Estaç:í~ Fiscal de S~ée ª~ r,Hiodo administrativo terminará a 30 
.. - " e bem assim. duas dita)) t::tm _m e cie outub:ro de 1938. 

predio n.
0 

770, á. rua Maciel Pinhel- E' este o nosso parecer. automoveis r uma demonst!'açao dC' A directoria eleita ficou nssim rons-
Galdino de Ahneida. l\lontcnegTo. 4.

0 ro. - C01no péde Sala das Sessões d.1 Camara Mun:· n~cviment::: d .. e. empl::i.camento de .~'r tituida : 
escripturario. Manr:.el r~idro, reque!·endo licenç:1. cipal, 17 deo Julho de 1937. J-uculos, reme,t1das pela Mêsa de R. n- PresideÍ)te- Fausto Firmino Bastos. 

Vi<;to: Durw3l dt Albuque1·que, di_ para fnr.er \.1ll1 l'l.ugmento n..1 casa n.º SevPl'ino Bonifario da NObl'c~·a. das de Picuhy.' . ". rc~leito;· vice-dito: dr. Sebastião _A-

rcctor interino. g3:fei~d:.\'enld .1 Alb~rto de Britt.o. - Ani~io 1\Iarinho da Sih·a. M;~oel C~~~~1! ::g~A.a -m~r~~ d~ 
1 

~~ú~l:aJj: s::~:\~~i.o:
2 0A~i~~~~t:.u~~~ 

Prefeitura Municipal 
Antom') Gnmn. r::queTenclo licenç,l COi\IMANDO DA POLlC(A J\ffl.,ITAR l lC:;000, por inf.racção . ~'J , ª. rt.. '.?90, tonio Coêiho Sobrtflh~; orad.or:. Hor-

~~~! cdo~)<:~~!~te\~?~ ~t._ctiiu~\s~cf~~~~)~; DO ~.S1'ADO DA PARAIIYBA DO a~1ando condu?la a b1cyc1eta placa .

1 

tf"ncio Ribeiro de Luna. reeleito; vlce-
NOR.J E . 2 • - Pb. , . . c1ito: Adalberto Fonsêca, reeleito; the-

Pub!ico~ e.lo Estado e destinarh ao !Reserva - tlo Excrc1t.ol IV - PETIÇÕES DE~I .\C.II.\0.\.> :-our€iro· ,pcglval Bellarmino e.esta, 

1 

contribuinte Byron Brayncr Nunes rn Qu:1rtel em Joao Pessoa. 16 de No. 1- De F. M~ndon,:1 & Cia. Ltd, ... ! reeleito: . vice-dito: Irim.u Rodngues 
EXPEDIENTE DO PRE?EITO DO Silva, á Avenida Tirac_lc>nte5. <'.~quina nmbro de 1937 . iendo ndquindo por c:mpra o autc, ae MelJo· 'i-eeleito e bib1iothecarlo: Ic-

DIA 16: cem á Avenld1 Mont:>iro da Fr3nCB Serviço para O dia 17 1 Quarta.-fe1· Fot·d. placa 454 :-- Pb., requer a trans nacio cahtal de Oliveira., re:eleito. _ 

Petlçôes de: 

José Pnulo de Lima requerendo li
cença µara se e:stabeiecer com uma 
quitanda na Av.enida 28 de Outubr~. 
- Sim, pagando logo o que Iór de 
direito 

HJmberi.o Machado rc.-Juercn<lo l; 
cenc,1. para fazer dive'rsos serviços no 
predio n.0 1.045. em Mandacaru. -
Como requer_ em face das inf'lnna. 
ções. 

Arnaud de Figueirêdo Nobreg.1. 2.º 
escripturarto almoxnrife da Directo· 
rta de Assi~tencí.:i e H. Municipal, re
querendo 15 dta~ de féria.o:; rPgula 
menta~s. - Sim 

Dr Raul de Góes. requerendo i..5en. 
çü.o de impo . .,tos para um gruJlo dr 
5 ca'.i>3.s rec~ntemente con~truictas á 
Avcmd:i. Maximiano de Figueirêcto. -
Deferido no .. t.er111os do parecer 

Leonel· e. Duarte. requ<>rendo h· 
cença para s~ c.-stttbelece1· C'Om es· 
criptnrio de 1eprcsentacões no pred10 
n.º 314, ti. rua Barão do Triumpho. -
Sim. pagando logo os impo<;tOs de
\"idos. 

Liber.ito Ivo rle Sallc.". requn~nd".> 
Ucenca p:-.oa ,-r. estabelecer com uma 
ca-; de pastt, á. rua De!,em.barg:tdor 
TrtndadP. n ° 2!JJ, -- Deferido 

R-0sinu Nova"'s Meira dP Menez~s. 
n•q1..0 r~ndo I iam,fer,mc1n da lic·enç.r 
d~ ron; tn1<·t,1() ele- uma crisa dr taip.1 
e telh:\ nn A\'f·nid:t da. Libf>rctac!e, pa
ra a Avrnlda da Victoria ·- D<'feri· 
do. 

- Deferido ra1. . . ferenc1a de :eg1stro do mesm".l. ~l'J Commbslio /~cal: -:-- José Brandno 
Off1cial de dia, 1.0 tenente Jo-s? nome do seu antigo d_ono para o dr Filho. r~eleiro: Francisco Bezerra Ca-

Convite: 

Com·id!1 ·5c o ~1· Jo:lqu1m Pereira cto 
Nasctment') a comparecer á D. O. L. 
P . c.ob1 ~ a55umpto de seu int?r::>s<'::' 

Multa:-.: 
A Pref Pilu1 a multou oc. srs. Joãn 

Lope:. .: J"'.'ão Chinês, por ~!:.tare1~1 
\'PndPndo camarão com um htr') vi 
cindo na teira cio dia 13 do COJT<'n 
te. 

C.\~r.u: \ MUNICIPAi, DE S.\NT.\ 
LUZI.\ DO SABl'GY 

Projerto n.0 G 

Crea um C'J'e<lito suJlJ>lemen
lar á \'Crba n.0 7 de, Orçamen· 
tr, Yi~cnte: , • prtialmente pal'a 
a "Ubnnção d(' r .. c·olac;: municL 
J.acs ;•mbuJanle~. 

A Cnmarn Municipal, 
ccnsíderando que a~ e:c.cola~ hxa: não 
r,rPenr.hC'm a finrtlidnd(' de alphabcti. 
:t:1çiio p?r cr:mpleto, d;1 tolalidnoe 
c!os; mtmie:lP<'' por causa de grandt"<s 
c'is1,.,ncia-, d<> populosos nuclens d<· 

ROl'PAS DE BANHO para. senho
ra,. dt'-dt' 85000, para crfan('a~. df"stle 
4S!i00, eatrrits para homens f': rapa.~ 
zt,, " mf'Jhor tõortimrnto, na. <~AS.\ 
VF.RlTVIO. rua M:u•f•I lªinhrlrn. tt.ll 

Caslor do Rêg'>. sr. Mordoc'J Olhovetch1, a quem \·en \ alcanti e Severino Felix da Costa 
Ronda á Gull'nição. 1.0 .sargento l 1eram. - Como r~quer. 

Othoniel de S:usa Mata Do mesm'), requerendo. a trnnsk 
Db. á Estaç-ão de Radio, 3.0 sargen- 1encia de registro do c!lmmhão For:l, 

to Ayrton Nunes da Silva. placa 36.72 - Pb. e do auto.novel 
Adjuncto ao oHicial de dia, 2.0 snr_ placa n.0 22.53 - Pb.. do nome d:l 

{,e2x~~r~!ctrgo MQi~~~t?f.ºs·3~oant;as1:gentc g~~; ;·:~~~~e~t: iti:, ~ ~~r~·· \.:i~-
Aprigío de Luna. deram. - Igual desp 1cho. 

Guruda da Cad~ia, 3.0 snrgen1.o De J'Jsé da _Cruz. tendo aclquirido 
!saias Pinto de Carvalho. por ccmprn a b1_cyclet.a placa- 2'. - Pb., 

Dia á s~cretaria do C. G cab, requer a transterencia de registro d~ 
Othon Nunes da Stlv:i.. me.c;ma do nome do seu rx-dono pa 

Din r>o telephone. !-!oldado.teleph'J· ra o seu. - Igu.11 dei.p:-tChl). 
nbta Ctarencio Bezerra. (As.) Tenente Joáo Fartai, ln.t 
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I - TRANSCRIPÇÃO DE OFfl 
CIO: - Do sr. ten. cel, Antonio Th') 
mé Rodrigues, cmt. d'J 22.0 B. e., r,. 
cebeu este Comrnando o .,c;e~int~ of · 
!iclo: 

oector geral. 
Confere com o original: F. Ferrelr• 

rt .. Oliveira sub-in.<;pector. 

"LUNETA" DE GRANDE ALCAXCE 
A' ,·Pnda - Santo Elias. lRO 

NOTICJARIO 

Asylo d,: Mendicidade "Carneíro da 

f3u~~a~0~i~~e~~ 1i;7 ~emana de 7 a 
Visitas - O estabelecimento foi vi. 

s't.ado por 10 pessóas cujo.s nomes cons. 
Lam do livro de .presença 

servico 11).ediao - O dr. Franr.~co 
Porto que esteve de semana, não visi
tou o cstl)tfelecimento. 

Fall~cimtnto - ·.Falleceu no dia. 10 
:"· asylact,.J\.nna, Maria da COnceição 

McuinüÍfU.o de Indigentes - ExLc;-
1 :am 110 asyladcs. Entrou l. sahiu 1. 
ficam exL'itindo 110, sendo 45 homens 
e 65 mul~!'res. 

Etcala de s:-rvico - Pelo Conselho 
fêram designados para o serviço de 
14 a 20 ô dircctor dr, Vtrgilio Cordeiro, 
o medic:, d.J·. Osorio Abath e a Phar. 
mach Confian('a 

N~;ta<( - Além dos asylados 1natrl
ct:lados exislcm mai'i 9 em obM'rva
<:ãc. O ec:\lldo santtario do Ac;vlo con• 
t mua .t:<. m altera.<;:io. 

"I - E' com grande ~atisfação que 
rcs communico a actuacâo bdlhan1 ~ 
do Pe)')tão e!.:.- Cav1llaria da Forc.1 
Publica Ml1itar dr vos..<;o commancJ~, 
nas manobra!; dr cunrn1çao realize· 
dns ~ob minha dir;>cção e tropa qu..
porlctu,p di> uma ma11eira digna. de 
todos os elogios. 

LOTERIA DO ESTA.DO DA PARA- "l,UNETA" OE Glt.~NDE AU'A"il<'E 

II - Destaco porém n figura de seu 
rommnnd,rnt(' 1.º tfn. Jm,ê castor 
do Rêl;"C\ official a quem apreciei ns 
bellas c111altctades ele militar que po .... 
.sue e que n'uma situação real dP 
euena. <"t1mprtr!l c:1hnhnrnt(' ª"' mtr 

HYBA A' ,•rnda - Sant.n Elias. 180 

Exlraccão em 16 de nm· •mbro de 1937 PERDIIOS & ACHADOS 
2662 

13153 
13370 
4846 

15383 

30 ooosooo Achn-~e na porto.ria destn folha, 
3 000~)00 para ser entregue no ~u re~pt-c1ivo 
2 ooosooo C'ono. uma chnve que 1ot f"ncout.rntln 
l OOOSOOO hontem, )){'ln mnnhã, na. rntçacta rio 
l 000\000 1 r~fé "A1Vl''lr" 



A UNL\O - Qn,util-Ícir11, 17 iic itoz,:mfH'o <h: 19:11 

REALIZOU SE , DOMINGO ,' 
O CHURRASCO OFFERECIDO EM MAMOABA PELO COMMANDO E OF FICIALIDADE DA 

POLICIA MILITAR DO ESTADO AO GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 
•Conc1u~Ao d~ 1 • ~« '. le~1a men~agem, ciue, .com a de-11\.lerrês, tenente José .Col'reia de 

de. Mello. delcg,do, do 1. e .2. D,s. , v,da vema de v. exc,a. e do sr. ~lello, tenente João R,que Primo, 
rr!cros d:1 c:1p1t.1.I; Newcon. L1c~rd:1, 1 Coronel Inten·entor Federal em , 2! tenente João Elpidio da 
Isidro Gomes. Pedro Ulp.:se,;, Ceho Pernambuco, pa~~o a Jêr: 1 Cunha ... 
Mattos, Pimentel Gome,;, <l1rrector da 
Producc:ío Vegetal; Renato Ribeiro A l\lENSAGEM DE JNTRANSL O DISCURSO DO GOVERNA. 
Fernando Nobreg,. João flelfonde;· GENTE APOIO DA POLICIA DOR ARGEMIRO DE FIGUEI. 
Barbosa, Jo:ío Ursulo T'ilho, Apollo- MILITAR AO GOVERNADOR REDO 
nio Nobreg,, aca<!emico Durwal de ARGEl\URO DE FJGUEIR~DO Agr,decendo aquclla eloquente 
Albuq\.lerque, director da Cadei1 A mensagem está conl'ehida pro,·3 de irreçrricro 3poio, feir:t pela 
Publica; sr. Francisco Salles Cavai- nos seguintes termos: offici:tlidade da Policia Militar do 
c:mtí. direcror economico da "Radio "'Exmo. sr. Governador: Esr:1.do, <' go\'ernndor Argcmiro de 
T:ibajara'' e dr._ Orris Barboç:t, di- Na delicada e grave situação figueirê<lü pronunciou o \·ibrante 
rector da A UNIAO. · que o Pais atravessa em face di~curso que rernmimos abaixo: 

O CORONEi
. DEL I cios riscos que a_meaçam os fun. "Srs. officiaes; 

DISCURSA , • · damentos do regime, a Policia O vosso passado e as vossas 
MIRO DE ANDRADE Militar do Estado, representada tradições de lealdade e disciplL 

Precis3rnente. ás 11,30 chegav:itn J p~los officiaes presentemente na, na não. permittem ~ ~uem qu~r 

AVIS O 
AOS MEDICOS, EXERCITO, MARI NHA E O POVO. 
COMMUNICAMOS QUE O AFAMADO DEPURATIVO 

1-211 ;;:;e; E J~D , 
Foi consagrado com a. otftclalifação do seu uso para. o. syplillt.s 

• Rheumat1smo no Exercito e na Marinha e cuja formula damos a 
conhecer para usarem com confiança. o 
ELIXIR «914" é uma das Grandes desco. 
bertas brasileiras, por que entra na. sua 
composição Salsaparrilha, Cipó - Cravo, 
Hermoph~nyl, Cipó Suma, Caroba, Noguei
ra, Sammambaia, Pé de Perdiz e plantas 
de alto poder depui·att\'o e tonico. As duas 
ultimas curam até feridas de caractl:'!' 
canceroso e feridas em gcr~l. ,T:-ato.do de 
Boto.nica Dr. M. Pf'nna) - E', pois, o ELI
XIR "914" o unico ctrpnrattvo que se deve 
usar para doenças do sa.ngue , para com
bater a Syphi1is e para o R:...-eumattsmo. 
Na entrada do verão é indispensavel. O 
SANGUE precisa purg.i.1-(J um:i vez por 

anno. O SANGUE é a vida, torna-se mais ncce55ario purgar o sangue 
que o estomago. 

Nâo produz erupções, nã-0 ataca os dentes, nem o esto,iago porM 
que não contém locturêto. GRANDE TONICO E DEPURATIVO. 

á F:!zenda "Mamo:iba" m exmos. sede do Commando Geral, s;en- que seJn o menor JUJZO despr1-
srs. governador Argemiro de Figuei- \te.se no dever indeclinavel d.e mo~·oso cta, correcça_o de vossas 
rêdo e Interventor Am:tro de Az:tm- J as:segurar. ~o Poder Constituicl,0 atl 1tude.s. fendes sido .em todos 
buj:1 Villa Nova, que fôram recebi- o seu dec1d1do propositc:_, de com- os tempo~, bravos e .leaes e, ~es
dos alli com uma. 53Jva de palm:ts b.ater, denodadamente, a!ol. inves- mo antes de assu~!L' o governo, 1 

peJ:is officialidades d:1 Policia Militar tidas ~os que procuram demolir como parahyba~o, Ja me or_g';1- ! 
do Estado, do 22." B. e. e B,>tcri, de as _ma,ores e __ n_iais bellas con. Ih'.'~ª de possuirmos a Pohc1a lb•==========================::!, 
Dôrso. execur:mdo, nc,;:se momento, qu1stas da Cn·!hzaçâo, na vora- l\11Iitar do E~tado. . 
0 H·ymno N 3cional, a band.1 de mu- g~m das doutrinas exúticas., que Nunca perigou a ordem publ!
sica da Policia Militar. • nao _perm1ttem siquer o amôr á ca na Parahyba o~ "? Bra~11, 

Logo após fôr:im b:aid,ls , Jrias Patria e attentam contra o:-. no~- que. não accol'resse1s as trin
chapas photographicas, çeguindo-se sos proprios sentimento~ chris- chep·a~ tom todo o fervor de 
:1 entrega de uma mem:ige'l) àe in- tâos. l~_on~ ~~ldados .em . def e~a de nos-

QUINA PETROLEO / L Ü Ç Ã Ü 

LOÇÃO IREVEROSE 
R J D O N de GALLY 

transigente apoio da nossa brav, Po- E' com indizível satisfação sa t~,, a. ~las mstttmçoes e da Usando-a, o cabello branco o PERFUME INCOMPARAVEL ! 
)icia Milit:lr 30 govern:tdor. A.,·gemi- que expressamos esses s:entimen- P_at-ria. Nao me surpreh~nde, a~- retorna a Eua côr primitiva. Um sentido novo para. a sua. 
ro de Figt1eirêdo, fahndo n1:;sa oc- tos a "· excia. que, á frente do snn, a m~ns~gem de 1ntrans1- Perfume agradavel, effeito presença, nas reuniões elegantes. 
casião, o coronel Delmiro do Andrn- Govêrno do Estado, tem mereci. gente sohdar1edade que me aca. A' ~~t!s~ .:oi~r~n~!ts1L A' VENDA EM TODO o BRASIL 
de, commandJnte da Policia Ã'lilicir do a confiança integral dos pa_ ba de s~r entregue pelo \'osso Policia 11ilit:tr do Estado, os offl-

. · d. ' rahybanos, pela notave] obra btnemerilo commandante com ta no País com a actuação pa- ciae, do 2. 0 Bat:ilhão da Policia 
que pronunciou O ~eguintc iscuno; administrativa que vem realizan- a assignatura de todos vó~. triotica do seu Governador, no , :iquartelado cm C3mpina Grand~. 

"Sr. Governador: do e a quem a Policia Militar Dé:-:.tes-me, ainda, srs. oífi- momento em que toda a Nação envi:1r3m ao com:indante Delmiro de 
Os officiaes da Policia l\liUtar tanto deve, pelos innumeraveis ciaes, especial prazer com esta se acha empenhada na realização Andr:1de o seguinte tclegramma de 

do Estado, presentes na séde da benefícios prestados á Corpora. festa. E' que tenho a opporluni. de um Brasil melhor. Não podia ,paio ,o govcrn.,<lor Argemiro de 
sua Corporação, num movimento ção, tornando-se desse modo dadc de vêr, aqui, comnosco, a tornar publico até poucos dias, J-igucírtdo: 
de cordialidade, sympathia e a-1 credor do nosso mais vivo reco. brilhante officialidâcl" do 22." esse conceito que ora faco do "C,mpm, Grande, 13 - Coronel 
preço, procuraram uma fprmula J nhecimento. B. C. e da Bateria iie Dôrso; e o illustre governador da Parahy. commandante Delmiro de Andr,de 
para testemunhar a v. excia. sua Com a consciencia de suas res. digno commandante Thomé Ro. ba em relação á actual ordem de ' - Joio Pessôl - Sabendo que a
alegria e seu reconhecimento. 1 pongabilidades e com a seguran- drigues, que honra o Exercito coisas existentes no Brasil, poi::;, J m:i.nh:t, ,;e1 :í apre,;ent:1d:1 por ess.! 

Alegria por vêr v. ~l\CÍa. á 'ça de sua nunca desmentida leal. pela lealdade, disciplina e amôr confabulavamos, procurando re .. commlndo e officiaes presences nes
frente dos destinos da l;'arahy. '. dade, a Pohcia Militar da Para. ao Brasi!. . . alizar, sem sangue, essa grnnde s., capiol. ,o exmo. sr. Gonrnador 
ha, num momento de tamanha i hyba reitera o seu irrestriclo E aqui esta, srs._, proporc10- aspiração popular. hoje plena- Argemiro de figueirêdo, um:1 mcn
grav~dade para o Paiz, ~!!, r~ço. / apoio a v. excia. e lhe affirma a 

1 
~ª'!do á Parahyba · uma hon~a mente effectuada. sagem de congratubções e solidarie

nhec1mento pelo muito que v. sua completa solidariedade para 'ms1gne, o coronel AzambuJa Assim, tenho o prazer de con. d,dc pelo seu gesto digno e altivo 
excia. tem prodigalizado á nossa' a manutenção da Ordem Publi. Yilla No\'a. Não é, ,apenas, o of. vidar todos os presentes a er. com que acolheu l nova situação em 
Corporação 1\.1ilit3r, cujo acervo ca ç para salvaguard:1r, cm fi_cial do .E~ercito ~om hrilh~nte guerem um viva ao governador que se encontra o Pais, enc:irecemos 
de servitos ao Estado e á Patria quaesquer emergencias, o patri- fe de off1c~o, eh.eia d! s~rv1ços Argen1iro de Figueirêdo e :í Pa- 1.- bo11dJde de contemplar os nomes 
ninguem os desconhece e todos nwnio das In8tituições Republi- re_lcvanteg a Patr1a; ~ao e, tam- rahvba". : deste comm:indo e officiaes do 2.º 
proclamam. canas. bem, a presença do digno Inter. · B,talhfo aqui aquartelado, como 

Depois de outras conside- João Pessôa, 14 de Novembl'o ventor em Pernambuco; mas, Ouvir:11n-se, então, enchusi:tst1cos m:iiol demonstr:i.c:io do noç,;o inte-
rações, disse~ ._Neste instan- de 1937. ·t !i·s., a nossa maior honra é vêr- vivas e :1ccbm:1ções ao presidente ! gr:tl apoio :io eminente Govcrn:idor. 
te em que todos confiam nas Coronel Delmiro ele Andrade mos aqui, ao nosso lado a grande Getulio Vargas, .á Par,hybl, .ª? go-1Sludaçõe,. - MaJor M,nuel V,égas, 
Forças Armadas como sustenta. tenPnte.coronel Elysio Sob'..-eira' figura de patriota que soube ,ernador Argem,ro de F,gumedo e comm1nd,nre do 2.' Bltalhão; ca
culo das instituições nâCionaes major Guilherme Falconi, ma~ com intelligencia e 4:n_ergia coor- ao Interventor Az:imbuja \'ilia 

I 
pit5.es A,;:cendino Feitos:i. e :lvfanuel 

e que por isso mesmo det~em o jor Elias Fernandes, ma.i,r .João d~nar elem.e~tos mihta~es, so- Nov:1. ~,farinho: tenenteç Severino Di.:i,;: 
pensamento de todos os brasilei. da Costa e Silva, major Ahdon c,aes e pohltc?s pa~a a 1mmensa Novo, Joio C,dclh, do \lello 
ros, não é demais, sr. Governador Leite, major Antonio Salgado, º?ra que ah, esta_ c~n:mbstan. O CHURRASCO Christiano Sil\'l". 
Argemiro de Figueirêdo, 6ue ex- capitão João de Araujo Pessôa, 'ciada em uma Conshtu1çao Nova, As fest:is torn:1ram-se \.lmJ vcrd:1- - Aind:i o coronel Dclmiro de 
pressemos o que sentimos. muito capitão José Gadêlha de 1\lello, onde se encontram ~s bases se- dcira confrarc:rniz:ição tanto da ohi- Andrade recebeu o se~uinte tele
embora sejam conhecidas a.~ con- capitão Jacob Frantz, capitão guras de um Brasil grande e cialidade do Exercito e d:1 Polici:t gr:i.rnrna: - "Cajazeir:ts, 14 - Co
vicções de nossa Policia quanto Adhemar Naziazene, capitão dr. realmente forte. . . como dos elementos civis alli prcsen- ronel Delmiro de Andrade - João 
á disciplina e lealdade parn a Edrise Villar, capitão Raymun. Sr; lnternntor AzambuJa V,I. tes. . PessÔl - Póde cont,r com a minhi 
,suprema autoridade do Estado. do Nonato Gomes, tenente Fran. la Nova: Desde '. ':ossa chegado peb ":'ª.nh, solidariedlde ao novo regime in,tal
Não bastam que essas convic~ões cisco Pedro dos Santos, tenente A Parahyba, por toda~ ns suas ,· que O ~apitJo fac~b "Frantz dmg.,a. hdo no Br3sil pdo p.1triocismo do 
que tanto realçam o cumprL José Castor do Rego, tenente forças e elementos, esta. segura~ como o 3 ucho _ex.penmcntado, ~ ~te- pre~ident<.: Geculio V.ug:iç e qu~ tem 
mento do dever sejam tradicio- João de Sousa e Silva tenente/ mente no lado de v. excia.; esta paro c:iractenscico do chmr:hCO, n:i P:1rahyb:1 como executor pacrlo
naes; vi:ecisamos reaffit:mal-as I Severino Bernardo Freire, 2." com , o pensamento ele v. ,~xcia. vendo-se, em l~ng:is varas, :i.ssa.n<lo- t:t, _ ~ go\·crn:\~or Argcmiro _de fi
em publico, porque a s1hlacão I tenente )1anuel Camara 1\-loreL I que e o nosso pensamento. . se post?'i de cai ne ... Pouco depois do iue1rcdo. Rcspe1to'i:1'> <;auchc;oes. -
exige clareza de attitude, fir~e-11·a. 2::' tenente Pedro Gonzaga SJIYas de p.1lm:1,; e demorad:is ac- mew d,:i aquel~c mtlitJr ~e_u como JTenentc Br~gJ". 
za na cotlaboração com o Govêr- de Lima, tenente Isaac Lopec; cb~açõ~s ouviram-se :io fin:11 daç prompro O agape tr!dicion.:I do~ . O sr. comn1:1nd:tntc da Policia l\.'li-
ltO J~ lealdade para com os che- . Lordão tenente João Gadêlha de uln1:1:1s p3b~·r:ts_ ?º ,go\·ernador Ar- pampas, cooç1t;,ó~tôo ; lit3= recebeu m:11s o telegr:1.mm:1 
fes • J Olh·eira tenente J3lío Eduardo 

I 
gemiro de F,gueiredo. " ,baixo; 

E concluiu: ºDentro des. , Pereira.' tenente Antonio Fer·reL 
1 

Fm duas mêças, sob aç :1rv0 re~. ! _"Banancir:i.'i, 13 - Corond Dei-
ses princípios que norteiam a ra Vaz, tenente Sebastião Calix.' FALA O IN;ERVENT~R teve luglr o almoço,. que transCM· m,ro de Andrlde - João Prnô., -
orientação dos officiaes da Po. 'to de Araujo, tenente Claudio I AZ.\MBUJA \ ILLA NO\ A reu num ,mb,ente da ma,or cord>ah- Em commissio for, do Quartel, peço 
Jicia 1\lilitar, estes assignararn · Lemos, tenente Jo~é Salviano da.._ Agr.1decendo as: referencias fcitJ~ dade. que meu nome figure. na. mcns:i.gem 

:10 ,;eu nome pelo govcn1:1dor Arge- - Durante o ág:ipe execurou :ti.:- em que :1 Polici:i reaf!1rma ,1 'iUJ. so

A MAIOR DESCOB ERTA 
PARA A MULHER 

1 ~ ~ 1 f:i I CEi 3 1 J ~ i i 1 ~: ~, 
(O REGULADOR VIEIRA) 

A mulher não soffrcrá dôrcs 
Allivia as colicas uterinas em duas horas 

Emprega-se com vantagem para com
bater as Flores Branccts, Colicas UtrrtnM 
Menstruaes, após o parto, Hemorrbagtas e 
Dõres nos ovarlo!. 

E' poderoso cnlmnntt e regula.dor por 
n:cellencta. 

FLUXO-SEDATINA, pPla tu.o. cÕm
:w.'!~.:!~!:'.'ª e receitada por :na!s de 

FLUXO. SEDATINA tncont;ra eij em 
todo. a part.<. 

miro de figucirêdo, pronunciou bri- gre rcpertorlo mmical a ja::-haml Iidariedade :10 governador A1·gemiro 
l11:1nre e breve di,;:curso O coronel d:1 Policia Militar do Est:1do. de figueirêdo. Respeitosas s.1ud.1-
Am.1ro de Azambuja Villa Nova, REGRESSAM CS CHEFES DOS ções. - Tenente Sebastiio M.rnri
lntervenror T'ederal em Pernambuco, EXECUTIYOS PARAHYBANO cio". 
que 3s~im çe expressou: E PERNAi\[BUCANO -Em c3rt:i. envi3dJ :io govern:iJor 

usr. Governador Argemiro de Pouco lntes das 15 hor:ts, os 
Figueirêdo: ex mos. sn. governador Argemiro de 

!\teus Rrs.: Figueirêdo e Interventor Amaro de 
Agrad~ccndo as gentilíssimas Azambuja Villa Nova, depois de 

exprc ... ~ões cio ~overnador Arg·e- cumprimentados por t?do~ os pn:
j miro de Figueirêdo, as5;eguro- ~en~es, regre~s:iram, o pnme1.ro a eHa 
vos que elle é um dos factores capital, e o segundo ao Rec,fe. . 

Argemiro de figueirêdo, o tenente
coronel José 1fauricio d1 Cmta, de
leg,do de Pol,cia de Campina Gr,n
de, hypothcc:tndo inteiro apoio :1 ,;,:. 
excia., affirmando cst31" çoJidario 
com a mcns:igcm que foi c1niada ao 
Chefe do Estado pelo comando e of -
ficialid1de d.t Polici.t 1íilicar. 

1 

que c·oncorreram para a creação /. Os ~ois chefes ,de. Estado, que .,;1~-

do Ilrasil novo. Jlra1!1 1un~os ate a estrada Jo:10 R I h 
E a Parahyba, que tem dado Pessoa-Rec,fe, ali, se desped,rnn OUp ft as para CfllftÇIS 

os mais edificantes exemp1os de :irnistosamente. Novo e nrfado sortimento a pnçoa 
rivi-..mo, mais uma Yez se s::a lien_ - Após o :ilmoço. s. s. exci:ts. cn- , em eoncurrencla, na CASA VESU .. 

NElTRORIOJ, P o agr:nte poderoso, 
QUf' dá [Orf'a ao-. fr:H·os. <'oragrm aos 
Umidos intrtpirlo aos dt1 .. animados e 

INÊ:U t:W-BTôl 

\'Í:tr:i.m expressivo tclegramma ao vtO f'll a Mart,-, Plnh,.trn 1,;1 

Presidente Gerulio Vargas, comrnu-, ___ ..... __ 
nicando a homen,gem de que fôrnn AGUA DE CQLQNIA 
t~r~i:ªe~l:r~xe~:i,o~ffici,lidlde ,h ORBl[U de BAZIN 
SOLIDARIA A OFFICJALIDA. 
DE DO 2." BATALHAO AQllAR. 

TELADO EM CAMPINA 
GRANDE 

Indisl)('nsa,-el no seu toucador 
O melhor dos pf"rtumes na melhor 

1 P o infallwel (onko tl o rrrrhro. 

,.,=============,-====-========i.J" A' \'F.1111)\ f:;\J TODO O HR,\S II, 

Sciente d;1 digna :ittitudc aç,;um1 atua rlP ('oloni:1 
d, pelo com1mndo e offici,lid,Jc d, A' \'FND> l'~J 1'0UO O BRASU, 



1 A UNIÃO - Qual'lrt-felra, 17 de novembro de 1931 

LEITELHO EM Pó NA(j')ALIMEN- D. ESFOBTOS 
TAÇÃO DO 8!82 

DR. J\IARTISIIO DI\ ROCHA 
rCtplomado pc!a UniverqcJadc d? Berl~m. 
Prof. LiHe-D::>ccnte ela F3culdade de J\'L
àlclna. o:rPrto~· d:1 Cré:che da Casa dos 

Expostos do Rio d::- Jnnelrn 1 • 

Varias rr:iusRs nos obr:gam n r~cor_ julgar. Não faç.un ensaios antes de 
rer á alimentação mixla ou á artifi_ oedir a. op.al:\ç. do medico 

Invicto nesta cidade o "America F. C." -Os alvi-verdes emoataram com o "Palmei
ras" e victoriaram sobre o "Botafôgo" -O proseguimento do camJJconato da cidade 

"Sol Levante" contra "Palmeiras" - Torneio nordestino - Deoartamento de 
sports do "Clube Astréa" - Homenageado pelo "Equador Sport Clube", 

o dr. Raul de Góes 
cütl: deficiencia de leite materno, dr- Se não ha i< ite de vacca. que no.<; 1 Confonnr era esperado, revestiram- Ficou, ~stim. dividido um t.ropheu 
fettos de conformação do St:ic dri nu- -:1ereça con~iançn_ e. 3 crlo.ncmha tem se da. maior rxpres.são esportiva as que poderi:t ter .sido ccnquL:;ta<l;:> pela 
triz, inhabilidadc, de sucção, mclestias tf11C'S de :J 1:1e.se~. ~L~ow;elno us~r I dois jogos realizados antc-honlem e equipe parai1yl.>ana , . 
ou anomalias da bôcca do petiz, etc. Lc,trlho em po. Prira a, o.Iimentaçao traz-antc-hontem entre panihybrinc, Tiver~rn actuação d' ~tncacla o.; 

Por vezes. a màe (operaria, pro- arti!1cla1 ~xclusiva dn cr~ança a,ba1xo e pernc.:nlnlr,:::nos. . "fcoLbnl:r!." Allem5.o. vac1rn ·,o Ni-
fesscra, funccionaria, ctc.J. obrigada de Uf!l m.es p,cflro sempn~ e le1t~lho 1\ PARTIDA ·'AMERIC.\ x PAL- vt>l~inho, Guilhe:-m?, Lub, l-·razcr,. 
a deixar o lar pelu manhã. só \"Olta ao l~1te uc nicca. _Para 1:-"'iO me !,H·vo MEIRAS"' Chinês /elos vtsl':1.ntcs) e Fcrrf'ir?., 
á noite; neste ca~o. é compelli:la a :lo El:iclcn, CJ_UC. alem de me dar bons O$ americ~nos- r:r:;trenram. d~mingo. nut.~ns. Mie'ue!, R':''.s, B-Jptista, Qui-
inst.ituir amam:>ntação m::-ta. Df'~.s~ re~ult:ictos, _e_ produ~to. nacwnal, de tnfrentandf a Vfllorosa equipe do dão, Mí~n.· l, Pit0ta f> O"waldo. 
nurlo, nel:l manhã e {I noite o gu1:v preço rel_atH·am..:ntt be1xo.. A~c1:esce ro.mp::oão d" rn:::.3 o 2 ... JGGO 
rcc-ebc o .c;rio; ar m~io dia. sendo po,_ ·_ue _i:l. am;eucta ri ... pó de micr_O~lO:, pe- A :l""C'.C'f-·1,r1u au, t,.. ..... uo r' mpn Forc.;a é confes.z:u que o prPlrn rn!.,..c 
rivel. é tran.<:portndo ao local ondr· ngc,o~. a r.erantia. de compo:iça_o fixa. dJ. avenida 1.º é!P M.nto fni i,ecn1"na. o \'r:tloroso "Am .. ~1cn" e ,- "B'Jtafôgo" 
trabalha A nntriz para mamar. Se manr1~a .mplc~ de prcpai:açao das rnrn corre•nr:,,•w·HL, a,:, rn :f'c'rn-cnt::i teve um de:;fcch'J inrsp~rado. 
ella t~m bast'.1.nle lc'.t':'. ctá a ~ugar -n~n~adttras .. ª. boa t~leranc.1a c?mo da partid.~1 Que ia i;er tr:ivada. e 'lem N: m a ffii, p '>·imfste prc>v'.!áo a-
pela manhã. um t(.:io, e " lrite do OU- ll~n.;:nto clefm!t1~ 0 PRra c_nança.s_ ª- ao r,sforc aos orcmctorcs G::i tempo- ccrtaria cem '\QUCL~ resultado de 
tro é retirado cem a mão. ou ;.:.,:)mba )~:;o dr 6 me~c3 , . ou me~ ·ll:1c, ac,~a rac.a. No jõf?'O ct9. se~unda-feira, ali4.s, 3 x O favoi:lv~l ª" h:mdo vôrcfe. 
aspiradorn. ccllccado em mamadeira. }1.:.0. quando iefoiçado po~ ming_o O oubliro niln (oi maior A FACII, APPI .. ICACA.0 DA Y1C1"0-
est?rilizado 20 minutos em banho- Je ~ianteiga. ou lrlt~· em po, torn:im I Prelimin~rmcnte. b:iteràm.se o, qua- RIA DO u A,,fFRICA" 
m.J.ria con.senado, m local frf>•co icu i k~t.ell, ... a_hmento md;5pnes~vel no.? 1 d''f C'/'>ru!" Jarir- ido ··B~tafõ~o'" ,· do Comtudc, para quantf'~ pre:s~nC'ia-
melhor em pel'.ldeira1 para ser, ao ro.pi·c·o-:). ,Ale·n .. '. ~

1
'_·~~_º l"It.elho e,m .Pº.1 "SD::;Jt c.lu.b"'. s"m q.H? h'"'l'l';.._,e· ven- ram essa pmfia, rw.da e~teve mai· \'imeio cU:i aquecido e admini.str~do ao ,e~ opti.na mdicacao na. sub-aLme.i- ceder; J x 1 foi O rf-'~Ult:lc!:>, marcando ~i•·Pl cu'le.~ as causas do succes"o elos 

pequei1o. 02,·sa manc.>ira, rrceb~ Cl acao. nas desc,rdtns nutnbvas com ou os "goals .. os .. playc-r~" Ottcni e .,.;~itantf',:, , 
n:l:ry -~ vezes leit? humano iás 6 da :>em dl~tnhea. nos casos de vonnto H, ll2l'd~1 O P"'dr-:-, de .io":;"o exlüb1do pE>l: 
m11:nhfi, ª'" nr to dia e ás 9 da noite> ""~rtmaz, .n~s assadura~ e e:::zema.'.- o Fmbate prin"ip1.l, que t TMinou "Am'-rica .. na pugna cem o tricolôr 
e 3 vezes {ás 9 lla. mr.nhü. ás 3 e á-. 6 mamfcsb.içoes ~e diat,1es,e exhudati- err:palado p~r 2 x 2. ter!'..l sido >tSC'i~n~.. f 1·i accf"ntuadamcnte melhor que o 
d'.l tarde) mamadeira. Com es~·e re- :ª? ·- Na!guns _bebê~ ,1l:.1~·-lho. pro~1.1:z ladc. p::T u,111 vi~toria lo~ol. si não fõ_ de domir.gci. 
c11Tso coru-crva-se farta a sccrccão ,~isao d". ventte. ,E· a.ias, facll coir~- ia a. rendlc:í.o rto.::; p2.lmeirenscs nos o "America". rntão, "acertou" com 
!'-fotrm que a rc:duccão de 6 mama dei ir .esse mco~n·e~ie~1.te_ cqm um r~fm- minutos finaes. , a forma~io dJ. linh:!1- média. q:.it. com-
ras ao seio para 3 ou 2 d~·ve ser feita ,O ae ~s,ucar, ac,m ... stlaçao de farmh:a Sem cl1n'id8 TJ.~nhuma Q:.1" o con- pc~ta por Guilher!r.~. Nivcl.sinho e 
l"ntamente, no correr de uma semana i~ aveia. sueco de fruct?~ t mel: E:m juncto v!!ltante se c::hibiu b!:'m c!lt.re, Jayme, produziu admlcavelni.cnte pa_ 

A amamentação mista tem aind& .riagens, no aug~_do _veia~. 0 ~eiteln::> nós, princip~lm!"nte no segundo iõgo. ra os s<eus "'frrwAl'd,·· e- cohib1u oc; 
rma vant.agt=m: si a cr~ança adcece 11e merece prcLiencia, ao leite Ó:e ouando o ieu p9.drão de ".fc:Jt-b'.ül'' intuit<J':' .:!'.Js triC'nlór ~ 
nodPremos vcltar ao Rleit.amento na. acc2. ,r.1or!nente para crianças abat- fci altarn .. nte superior ao oue a.presen- 1 r -ncst") e Vadmho form::i.rarn um9. 
tural exclusivo. Si 0 medico indicn o de 3 meses:. _ . . ;.ou n~ su~ e~tr~3. ! z::.ga perfelt~. 
alimentação ni-hta, a mãe não dPve au. A al~mentaç?10 mi.sta ou e~clu~~v_a Os litigantes forn1aram em camp'l O '·cnze" ~mtrL ... ano não kz. ante-
s:'ntar-se do lar sem deixar as mama- ;elo l"it:_lho '.: de ~~trema sim!mo- da seguil1t.c fórma: 1 hontem. nem unia só sub·_~i,.uição, 
de1ras prompt.as para, aqHL'Clda.:; ClT ad~. ~IL sera refoiçado por as uca~ ".\rrcrha" - Can1ara dPmonstrando, :'..S'-ll~:. q11e tor,a a C-

banho.m~na, s~rem dadas ac peh~ ~ di~mdo em gcmma de cer~~es 1Sl Vaiinho - AllP.mán quJp~ 2r.tuou harm.01lio'i:i. e .egura. 
Não prec1~0 salientar ou_e_ a mãe, sei- a cna!lça t:::~. mC'nO$ de. 3 meses> ou G'.dherme - Javmc - Casa.do - Nivrlstnho. "!:,layrr" mtcrn:ílcional. 
ente de suas responsab1l.1dades. de\'.C • ~m m~nt:~o L,i O gury Ja ultrapassou Pru::crcs - Nin.•lsino - 11..:0 - RJ.Y- cx-jog2.ctor <:10. "Penhrol" figurou no 
or~cntar-se c~m o medico. que ah- , este }m111;e) . nrnnd:, - Lulu. 1 cncontr- m1c1Jl da t,.triporacta como 
menta preferir. como e:.t.erilrnaLo e _ VeJam agora como_ dc\c ser pr~P~- "P:t.!m' in-.:" - Fenf'in,- "ín...side" direito. collr;:ando-se 2.nte-
co~serval-0, qu~l o vohu~e e n. '.ª- rada a ~~mma, ou mmgáo para dihur Rubens - Migu_el I hcnte!D n:l _ .rua vndã.d~ira posição de 

~~
1
rrf"es~:tr::nct~

11!lf~ê~ta~~1
t:;Lir•~~~! o ~~~giA OU MUCI~AGEM:-Uma ~~{g~o-pil;;l!5 ~ G~l~~~\st:_ Zén~:~ ce~~-~~:t~~~Ôr da'> m~lhores condiçó~< 

resultam de err_os commett!dos na cc~ner d..' so~a bem che.1a de arroz e:n -- M1sat'.'l em nue o .• Amerlca" appareceu, foi 
preparação do allmento, nas falhas c1-. ~ra.os tcangica, d~vadmha. etc.), :: o ro:1iuncto vic;itante rc :ervou para a. acHmataçã.o no 1í.osso campo, o 011c 
administração, etc. htro .de agua, 1 pita?a de sal. Cozer ~- partida do dia stguinte dois dos n5.o poderia ter-se dadc, qmmdo lrte 

No decurso do aleitame.nto misto 45_ nunutos a fogo btaJ:?do; passar no seu._ "cracks": Ernzsto c Chir.ês. tra o terrtno deo..;conhecido. 
cumpre evitar o ~bandono do se!o: crivo, Juntar agua fervida.. para cem- FE'l-cs, comtudc, entrar em acção Foi merecido o tr~umpho dos PEr-
para o gury é mais commodo sugar pletar 500 cc. . quando o marc..-idór apontava, no 2.0 nambucano~. porque Jcgaram bem e 
a mamadeira, que facilmente lhe ~m- MINGAO OU DECOC~O. - 1 ou "half-tim,~". W!l.B vantagem de 2 x o cem intelhgencia aproveitando os 
tisfaz o appetite. do que arrancar. a 2 colheres ~le sopa d~ faunh~ de _ar- p:ira :is c<Jres parahybanas. claros existentes no ~dversano. 
custo, ao stio um pou~o de leite. P~s.. rc.z iarrozma. ,,emo~ma av1;ia fma., A prcch.1cçâ.o dr "P~lmeiras" foi vi- OS "GOALf..'' F: A AC'fUAÇiiO 
sa, por isso. a prrfcr;r a mamad::-1ra araruta, mal.seno., tnr-,.. 200 grs. ele \·a e cheia de ard6r. Nos 20 minutos TltrCOLOR 
e O esvasiamento incompleto da gro.!)-- ag_ua. u.n~ ptt~da d:• .sal:, ~o~er 15-:'0 finaes. porém, esc;e animo decresceu Aptznr do s1gnifie~ttvo_ "~CO!'f'' 
âula traz CClmc resultado estagna\ao mmuto., Jimtai agua lei vida pai a sen,·ivelmente. a ponto de ficarem os com que cs ~mencanos nctor1aram, 

~~lo ª~~~~~-af d~ª
1
!~io~eIT~(~i~~:~ a~~l; o~p~~;i~á~O~i~;· mais 9u m0 nos grC?- \'i:itanà~c; ;:~i1Jt ~Ac;.~,1~PE ~~~af~~1~~~~:s~ ~ct~.;i!~u~~d;ª;?r:t!~ 

mais a quota me-,.quinh:i. R2su1t0:do: o conforme 3 qua1\t1Co.de de fa_n- Até ao 20n min11to de luctn. não C'CU tenaz resbtencia ac "contróle" 
a criança não progride por deftc1en- lha. Calculem a consistencia do mm- ha\'ia -nitida -;e regi::tado a abertura do inimigo 
eia de leite e c~e diminue por fnlt2 gão J_Jelo seu aspecto. da. contag?m I Teve. cointudc. de ce-der, pois que 
de sucção. Para evitar esse desastre ... VeJam agora como preparar .0 Os Iocaes. pressionando semprt, o "fivP" Ptacante r.ão pjz em l?ra.. 
deve ser fino o orificio da chupe_ta ~1.edon: - Para p:-eparar 2~0 grs. ae descem ma'.s uma vez; oswaldo é bem t~ca a technica que lhe Na cab1nl. 
Assim, a ingestão do alimento exigi:.: leitelho, tomem 200 rrrs:... d agua .. 20 servido por Pitota o e:\trema palmeL Deixou que a sua defêsa f~se .f<:?rça
esforço da criança que consome 10 a de Eledon, .4 grs. de arro.(,ma. ou cie- ren-:;e. ccntrolando a pelotá. colloca da e cansasse, sem que pudes.se hgar-
15 minutos para termin~r o reoasto ne Cte a~ra:z t;olon1oo e 10_ dP ass~car cem maestria o balão, sem defesa pus- se a ella. 
Es.c;a precaução não. evlta. com .se- lpara d1luir O, Eledcn !1ªº addic~C- sível do golleiro Gamara :C.c; .!'eis defenc;õi:e.s do "B0tafôgo", 
gurança, o inconveniente'.. s~ra. p~1 -1em mal~ de 2 < de f~rm_h::i. ou ele- Ao finalizar o primeiro temi.o, ve11- flumberto foi o mais dest~cado. m<:"re_ 
isso, preferivel dar ao bebe o ali- ne de airozJ. _Si 3 . cr.ança tem. me.- eia o alvi-nf'gro per 1 X O. cend() az h_onra~ da p::!leJ3. . 
men.to em colherinha. 1cs. d~. um mes, pie_ira~. empiegai, Logo ao ser iniciads. a segunc'-.:t. Os 1:ag-ue1ros õe.,·envolvi?ram ~nmto. 

Je m1c10, ai:;st_1car,. nutnt1vo 1nuLrO- phase cia 1..,~lcja. Pitola act_g-m.<>nta srm ou_: lhes fosse posc;,ivel evitar a 
Existindo escassez de leite nrni~;··- malte, malt.oStiuca. ~ C't.C. 1 com 0.05 para 2 a cliffC'r'r.ca do "pla1:ard ''. m~rcaçae, dos 3 . tentos d3 tar_de. 

no (o que deve ser verificado por du. - 0.10 de. ~acchn.rma pa1·~ mclh~rar A dirccC'áO trchnica do "America ... ncs avunt.ci,, tiveram srilir-ncia Cs-

waldo e Amertco, ®ndo e.~te com 
m11it .... impeto 

Helio, não esteve em seus melho. 
re.,- dlas. mas não comprometteu. 

Os demais não app~rcceram. , 
A marc:-tcã.o dos pontes occorreu da 

srgu.intP fórma; avanço, dos Visitan
tes. que finalisam francamente; ao 
intervir Pagé, Rob~rto se precipita e 

:n~écfC' escn~t~io. que. bJ.tido por 
Prnzr rc,c; dá mrrr-"m n rri'lgnifica ca
b· ('nda de Nivelc:!:-io. E~t2v .. m ba!o.n
ç.:..da~ as rêde. loca e-, a~ 25.Q minu
to de joio 

10 minutos após, uma indecisão em 
frente á mét.a b:::t::i.fo;;uense é resolvida 
pm" Chinê~ que a~fgnaJa, tambem de 
::ab:ça. o 2.) ncnto de '' /,f!leri:::a ". 

O ui timo .. gcal" é obt>do no 2.0 

tempo. C(?m vlolento arreme-;.so rastei
ro desferido D~lo •·center-forwarct'' vi
!':itantc Pagé a.tira ... ._ .. com agilidade, 
tocando a:nda no bal5.o. 

Em tndo o drcorrer do pr<>llo, não 
houve supremacia de nenhum dcs 
bandos, Os do "Botafoga", porém, 
obrig,:.ram o arqueiro •:1sítante a pra
ticar 14 defêsas, int~1vindo Pagé ape
nas 5 vezes. 

O C'lJ'!JUNCTO DO "Al\lERICA'" 
Já ct:ssemos algumas palavr:is sobre 

C· "te.i.m" recifense. 
Accrescr.ntamcs apenas que o C'.'l m

prão cto centenario mostrou. em sum
ms. um •· fcot-ball" anreciavel. 

Todos jogam seguros e com o mes
mo rendimento durante o desenrolar 
da partid8;. 

Na pelcJa com o "Botafogo•·. o 
ponto mais alto do seu "onz~" foi, 
sem duvida. a linha de .. halve5". 

Nivelsino mostrcu-se m..tis completo 
"center-hali" já vindo atê nós. Para 
elle. o '·association" não tem segrê_ 
1cs Astro de primeira grandeza. foi 
o maior homem em campo. 

J1yme. ~ctuando como "halLhack'', 
esteve insigne nos pas.sos: foi um di
gno ccmpanheiro de Nivelslno. 

A zaga é bôa, notadamente Alle-
mão. , 

Os defenso:-cs do "America ", todos 
homens de bôa altura, não encontra
ro.m difficnldad~ em desfazer as nos_ 
sas im·est;das, sempre feit?.s com bo. 
la'i altas. 

Pr?.zeres e Chinês são os melhores 
"players" do ataque, ::.ecu_ndados pelo 
ponta Luh. Léo é bom d1stribu1dor e 
dono de calma e intelligencia 

E~ses atac~ntes sabem fa7(tr com 
os seus .. halves" de ala um efficien
te grup~ atacante, conduzindo peri
gc::.:amente o avanço ao campo con
trario. 

OS JUIZES 
A p::i.rtida •· Ainerica" x "Palmei

ras·• foi -dirigida pelo arbitro Carlos 
Neves, tendo o 2." jôgo obedecido ao 
apito do ".sportman" Anchises Go
mes. 

Ambos se houveram muito bem, 
:1ctuando com imparcialidade e co
nhecimento. 

ph perng:m) têm a mãe ~oi~ cami- J ga:;;to. S1 t:1~pnrccr pr:..<;a 1J de \C'n- Ycudo em periro n sorte do .seu < 
nhos a escolher: al - subshlmr uma. r, com o '"º. do Eledon, o an1car "team'". fez mcct:ficações que impri. HOMENAGEADO PELO "EQUADOR SPORT. CLUB", 
duas, três ou quatro mamadas ao seio commum sub.sl1tu_1rá o nutromal~ e mi,·am um super!or trabalho â. sua li-
por mamadeira; b> dar ao bébê. a gomma de aveia entrara em lagar nha deantetra. E:·ne:to e Chinês ln. O DR RAUL DE GóES 
após cada mamada. um complem:.>n. da _gom1~ de arrqz. Em uma caçar~la gre:ci::aram Iltl cancha e Nlvels_ino uc- • 
to alimentar, U::to é. uma ouota para lnao !OUitO grande, para. eY1tar a c,..a_ cu~ou O centro da linha media 
igualar a ração exigld:i por sua idade pcrarao demasiado raplda> dcsman- Essa dlsposi"ão altrrou por · com- Realizcu-~e <1_oming_'.·- ul~im~.1,' em [ Nes~e momento O dr. Raul de Góes 

O segundo processa. mais traba1ho. chcm o creme de arroi, em ~ ou 2 pletc a feição da pugna. . Cruz da<; 1\rma::,, n.1 :scd_r, . c,o ..... ~u~- a umº a pre~id~nria de ponra, em~ 
so, não dispen~a balança exacta. ccP1.~res das de_ <copa ?agua. AJunt,"'m Ao J;a5'-0 qu~ melhoraram e ~e ani- dor_ Sport Club ", f·xprc' <:;J\ a mantfe:s- r pO""~c1.ndo a nova àirectoria do Club, 
Quanâo a criança não exgot.ta o seic, depO!.:; a agl,':' Já medida e o 8.S.sucar mararn cs ame!·icano.,. os do "PaL t~çao d~ apr~~o ac dr. ~riul de Górs. ~ ·prcnLJnc-iando algumas palavras de 
retirem. lego depOi$ da mamada, O Fe~vam 5 minute~ ~m fogo brando meiras'' t.::-dcram terreno a olho, dd.egn

1
,0

1
_
0

~:~c~,ea_t0aunoc·sdoci~?lrisrnopnfitt~~~r: agradec1mu1tc. 
leite nelk ainda existente e deem ao pe1xem esfna, ate ficar mcrnc. F:::lto visto~. ~- ·~ 
bêbê. addit:ionado do complemento U:.tc, .drrramf i:n O El:don no hqmd~. Prazeres, aprovritanoo uma bola scci:iei,; de no<::sa te- ra. 'i 1 -~.o estando pre~ent~ o orador of-
Si ha defeitos da n:amila. ou outro baten°:o enc1:g1camcnt_ ,,C?m um ga1- mal defendida por Ferreiro., con- Saudan::lc o homC'nag-ado. discur. ücíal do Club. falou Elmda, a con~ite, 
trcpeço á e.mamentacúo taffecções da f~_. ate ;>btei um~ esp-c~e d~ ~reme quista O primeiro ponto para O seu sou a com·ite do Club, o !:r. Torres o ao:scciado Ctcero Leite qne c.onc1tou 
bôct:a. do pc4ue110, anomaiias ou mo- nao con .. rndo senao fmc~ fl~cos. Re- rlUb feito Otte Vadinho. então actu- Filho. prcsiàeni.~ do .. Centro Politi- os seus companh:iros o trab:dharem 
~~ia~e~fc/('io da nutrizJ consultem ti~e'? a quantictad~ necessana á re- andà na extremo. direita repetiu. co BeneLcE'nt:-a "Argemiro d Fir,ur-1- p:lo engrandeci.menta do Club. enal-

A e~colha do methodo Ellimentar ~~;~~- eºci~.~0
adéo ~~~fJ;~g~~ f~~~f~~tg~ igualando ª contagem ~~~1~iniiifr~~o e~~ ;~~~f~iâc 11~~! ~~~ \ g'g~d~c~\~%~J0fii;~~ ~7-e:~_t!:u~si~ 

para allrnenta.ção mhit;,, ou artific'fal mrlhor. em frigidairc. Na c;ccasião de Para maior commodidad".'. podc-'Se m~nagem a um hom~r:1 publico, q:1e da oala_vra o dr. Praxedes Pitanga. 
dapende do bêbê, eia situ:1ção e~pccial daLo rio bêbê m,~x.1m bem, despejem prcp3 rar cm 1 oti 2 vezes toei~ a quan- t"m ~ido um à"': b"mfcitorc· de Cruz Emoc1ono.do agradeceu o homena-
da mãe e de circum~:tflncias outras na mamad<'1ra a qunntidade 1ndica- tidade ncces;aria p:ll'a 24 horac;. (i;,c; Ar\11;:i.c;, baüdh:H1clo ln-~ansavrl- geado cm vibrante improviso, tendo 
4.ue so a profi~io1111 .1donco compete da e amornem rm l)::i.nho-m::tria. VOLU:MES A ADMINIS'IRAP. mznte pek, !-i .. 11 p1 :lgri·""º· :iti l'."tdo do palavras de elogios e conforto para 

Na primeira Hmana de vida O garoto e1runente r- b-:·n,..mrri! o GoYernad~r o pçvo de Cruz das Armas. O seu 

,..__--._, ~ igv~ t~t;°~ ~g = a~º~ p';~ ~zi~ da f:11~~~rocd~ ~g~~~~-ê(~~)1,~ue ~i;cjd~â~ ~~~~~~~ 1;~r d:n~~~~Iiu~osn~,·\.~~t~~ 
mistura do El<'dcn, até que no 6.º franco e leal. comuacta mes<;a que se postava em 
dia mamarà 480 grs. em 24 horas; Ar, suas ultimas palana.:; fôr&m frente á sédc, aos no~n~s do Gover
na 2.11 semena 500 grs. por dia; na 3.~ abafr,das por calorc::;a, salro..:; de pal- ne:dor Argemiro de F1gu1>irêdo e ao LOUCURAS !! SO LOUCURAS, 

PRATICADAS EM NOVEMBROl. .. 

SUPREMA LOUCURA, E' A FEIRA 
DE CALÇADOS QUE A CASA FER· 
RE.IRA ORGANIZOU ! V AI VENDER 
EM NOVEMBRO PARTE DO SEU 
STOCK COMO SALDO. CALÇADOS 
NOVOS A PREÇO DE SALDOS ? 
SO' A CASA FERREIRA VENDE 

APROVE.ITEM 

CASA FERREIRA 
RUA MACIE.L PINHEIRI 154 

.s"mana 600 grs.; até meados da 8 mas do~ presentes. do homenavcado. 
semana. 800 grs.; até meados á 16.ª 

SE1Ra:1~a~1°8ct~~~ dC alimento pnra 2il r:~ d~·~~~ad:~ ~J}eC~Õ~~ ~n~1. 5c~··~c~~~ 1 ~\}~~o~ª~in~Ór~i:fi~;Cnlculacla, obe .. 

1.0 dia 
2." dia 
3.0 dia .. 
4." dia .. 
5.0 dia .. 
6.º din 
7." dia .. 
2.ª sem. 
3.ª sem. 
4.'1 sem .. 
2.0 mcs .. 
3:· mês. 

ELFDCN 
Gramn.a!' ru mc

ditla.~ rao;a~. 

jejum <a criança 
10 ou 1 
15 .. 1 1 

20 .• 2 
30 " :l 
35 " 3 11

· 

40 .. 4 
55 " 5 1 

60 •• 6 
15 .. 6 1

••• 

80 ,. 8 
85 .. 8 J~ 

A~.~uu,r Farinh:i 

Grammas Grammas 

rêccbe, apenas. agua ou chá ele· hcrva 
2 
4 
6 
9 

II 
13 
16 
18 
21 
23 23 
25 25 

Grammas 

docé com sacch~rina). 
100 

·, 150 
.200 

• 300 
;,c;,n 
400 
550 
600 
750 
roo 
850 

Numero de 
tnamadac,; em 

24 horas. 

6 
6 
6 
6 

6 
ti 
6 
6 
6 
6 

t: ~:: : . g~ :·. i '" ~~ ~~ i: i 
6."" mês . 100 ·• 10 30 30 1000 5 

Essa tabella, no que diz respeito ao Ido o medico. refo1<:>nr o lettelho da I Ekdon Já c!lhtido, com elle dcsfo.zcn~ 
Yolumc dM raçõe, e ás quotas de as. seguinte forma -- Levar ao fogo bran- do-se o mtngáo 
sucar e fannha terá de ser alterada do em panella e• maltada mantei~a 
a criterlo medico Depois de 4 mêae~. fresca. na proporção de 6 g1 ammas ,---
poderemos aubstltutr o leltelho por por 200 grs. de Ieltelho Já preparado, 1 • Para maiores e.sclarrctmcnots, 
leite de vaccll em natureza ou em pó mexendo com uma colher de madetra, \ tele o Capitulo Vllt da Ultlma edição 
A partir do 5." ou 8.º mês a quota do até que a manteiga deixe de e$u- ( 1937 > da Cartilha daa Mies., que aca .. 
leltelho serà dlmlnulda porque tere-1 mar e tome cõr alourada; addlclo-1 ba de sahlr do prélo - Livraria C)l
mos de entrai· com as sopinhas e a nem. então, a mc.o;ma quantidade de vllizaçáo Braslleirâ B. A. <ti. Paulo • 
pa a de fructas ( J, farinha de t1·lgo pu\vlamente torro. Preço: - I2t000. 

o peoo da crlan a não' 1>1·01rrtde da. co11Unuando a mexer at6 formar j < > Vicie a Cllrlllha clBI MA-1937· 
1 



A UNIAO - Quartil-feira, li de no, cmbrn de 193i 

A NOVA CARTA MAGNA NA OPINIÃO 
DE JURISTAS CONTERRANEOS 

O QUE NOS DISSE OS DESEMBARGADORES FLODOARDO 
DA SILVEIRA E MAURICIO FURTADO 

Vrm tcnd · m:.uor repcrcu,-ão c>m 
n~-:.1 C:1pital. a •·enquêt:..··· f!UP c.st.1-
mo,; pr.mov ... nC:> C'ntre _iun~t~s con
terranrú . no c:€.i1tido de divulgar a 
sua opinL,o auLorizada .:sobre a Coni -
tituiçâc de 10 d..: Novembro, 11rcnntl. 
pid~ pelo pre~idcnt~ Gt'tulio Var!;J.} 
com o qpoio das ch:~~,c~ armadt1.:s. 

Lm no··sa ultima ediçán pnllllcamo~ 
e.; clepoimento-s doe:. descmbJ.:·ga~wr s 
.j. Flóscclo a.a Nobrega e Agriµpinu 
B'l:rc-s e do 1::;z Brsz BaracuhJ 

Fah_nos o c!c-s. !71 :h.:udo da Sil-
,·cua. 

Hcje, in.s:rimos ~s dcclar:-:\6r:; dos 
d~sçmb2rg.1.dores FlctLanlo d"! $il\'-!:i
rn. P Mauricio Fu:taclo. AE ,im opinou 
o dC's. Flo.:"loardo da Silveira: 

O Judicia.rio só se moilificcu para 
vingar mais um r.:is.so no "anü.lho da 

u.iL"ka<:.'io da. jm;ti~a. 

~~~ite~tatr~l~~
0
iad:s ~e;~-e~!~~~res.

11
~~ 

plica-~e: é obra d~ tfchnico ~em e11. 
:-.ertos, !,,Cm c:ollabor3.ção facCiosn, sem 
conconencia d!! intere5.'Ses nem sem 
pre ele I mido.s ou de!ensan~l.s. •· 

Não é mais a 
1891 

··1c1 theoricil." de 

'·Não é aquella "lei the-:rica" de 
1891. como a classificou Alb?rto Tor 
res. Tenho mc~mo a impre.s'.>i10 d:? qu~ 
nella ~ ('ncarna o tde.:11 daquelle pen_ 
.sador. quando disse: ''Nôs car:-c-:?mos 

~!nf~!1~
11

;1
7
â~ª~à~o p~~~i~t~iãa 

11
J~rfJ:~ 

ca, segundo -,s moldes de outros, niau 
e,omo nacionalidade. C')mo corpo se_ 
cial e economico, não devendo ccpiar 
nern crear instituições. mas fnzeLrt5 
~urgi;: do~; proprios m9:teriaes do pals: 
traduzir em leis suas tt!ndencias. Car'l
do correctivo a ~eus defeitos e d-:s. 
•;io.s de eYolução.,. 

·· A Con.. .. titüção d-t 10 dr 110\·cmbro, 
com~çou di..;:-~1cb o illustre magistra. 
Co. segundo c,-:põe o !'iell pr ;['mbulo. 
n:iu para nsse;urar unidade i Nação, 
respeito é '>lla indepenci:mci'.'!. e garan. 
tir ao pov0 brasilcin. melhores coP.
Cliçües de :5.;gurançJ, bem estar e 
prc<:perida:'le, s::>b um r~1,im ~n de 
paz politica socinl. 

O e,purgo 
~xoticas 

1 
de certas in.stituiç5!:-> 1 

A no,. :i ~<;tructura estâ. 2ppare· 
Jhada p:. ra :1ttingir e:.,., s patriotkcs 
prop::sitc.1 . .Es,·m repudi.i.r o:;. princi 
pio, cla·,,s1co':i da .-~pui:Jl~c..-. frden.1 
brnsíleirri.. As ga1antias mct1viduats, 
r-,utonomin dos Estados, reprzsent .. -
ção. pod_eres em::i.naàos d..,, p:rvo e ex_ 

~g~~~n e1o n~~J:11fe~!
11

~ic~~ng~'iaª J~: 
sautorizar as costumeira::; re:;ist:m-:ia.~ 
da superstiç5.o das formulas tradicic
nae·; do no.-;c:.o crg:nü ... mo poHvico. 

Na L:ipartição do~ p')-d~res, o Ju. 
diciario ,~ô s~ modW~ou para vingar 
mais um p1Sso r.o raminho da sus
pirada unificação do:i justiç. . umf1 
cou.se a de primeira instancia ... 

O Le;:-i.s!a th·o, livre d<1s colle~ios 
cwnerosollo 

"o expurgo que soffreu a nossa 
Carta, concluiu s. s., de certas instL 
tuiçóes exoticas tão applaudidas pe
los incultos ficJndo as m-esmes ao 
crituio e adaptação das organizações 
rcgicnaes. e que se tem apontado co
mo ct,:,feito, é. a::, meu vêr, uma vir_ 
tude. De rest') é isto uma apreciar~ 1o 
.uperficialis.":inl.a, coaf:,rme já frisei." 

REGISTO 
FIZERAM 

TE:11: 
A.'INOS ANTE-HON. 

A ~:--nhorita Maria de Low·-
dcs Sih·a. alumna do Grupo Escolar 
"Santo Antonio". e filha do sr. Pcdr~ 
Jtsé da Silva. residente nesta capital. 

FIZERAM ANNOS HONTEM: 

A sra. D::bora Br~g? .. esposa do sr. 
\ValdE.ntl!· Er:.'lga funccionario esta-

·'Libertando-se do<l collcgios nume dual. . • 
rosm, qn.: vmha,n rJr'"Vlndo mal O \.e~ - O m~_nino. Jo~é Valer~o. filho di° 
gi<:.lativo m~nticf. () , ,(,\'S. te na · bI ,. 

1 

~. Ant:n. 'º .. N1co. lau da Cesta. rcs . 
mcral, ganhou a coJ1aOOr1çá<:: dO'S t - usnte em E ,J. ranca. . 
chnicoc; de, Conc:-elho d:1 Ec:nomi.-i .- O mcnmo Milton, filho do sr Jo. 
N~ci':nal,. or~anismo que O n:-:vo ~· ~P~.f~~1eJ~~1tg~ Cunha, residente cm 
t~L1!lo compoc (! ap,la.relh e111 co1._ - O sr Vicente C:irnc.~ro musico do 
Ü1"0~s "de. a..:"'2g~r~._r -,r·:~•~z ~mp~•~ 122.11 B. c. aquartelado nestê Estado. 
ú_ ECon .... mia"' d:> 1.,ai.;,. E u~;3. mnova - o mznino Geraldo filho do sr. 

1 

f: 't::::a ~~a:~ !:t:J 
Dorme o. noite intei::-Q ·um somno uni.:o e profundo. ·4 
E' o. caracteristica da.s criançus so.udo.veis e$ 
bem nutridas. Foi o.limenta.da, exclusivo.mente, l 
~om o LACTOGENO, depois que mo.mãe 

1 

iJ'erdeu o leite. O L .. '.\CTOGENO é 1· 
o leite mo.tei•nisado da. Nestlé, indi- -==-
cada especialmente · " I"' • ' 

par~ as crianças {! ,,,crrJtrra~ , 1 I 

sadias e normo.es. li ~ YV&,/fl, 
~46-CEI ·l3 G , _;:_- --~ 

'1 

çao que m.rece df!staque. 1 rrancls:o Amancio Cavalcanti nsi-

0 Exf'~utive_ e5'tá mdhor .integrado dt~LeA e!ei~~:ô~li~eº"ftiha do sr·. Joa-
r.• li>. rurc~ao de a.u(ondade su. qu;m de Andrede ·commerciante cm Agente: F. REIS - Rua B. da Passagem, 12 
:prcm'.l Serra Branca. • - ,., Parahyba - O sr. Olavo dos Guimarães Wan_ t j O a O P e S 5 O a 
lh:rºin~~{.!ctiºnaE~~~tti~~c/;~o~e ~\~: ~ET~~Y. pagador e encarregadoJia Con-
tcridudc supr-!>ma do Estado. .t.e.bilidade. do 2.º Districto das Séccas, ca::am~nto ne~t.a cap.ital o nosso prc-

A dilata"fio do3 p'.':deres que lhe ne~a Iª~1
!~~a Maria Dalva filha do zado companheira de redacção, jorm1-

·' :'i outr, ·bado:s equilibra.se cem a r. João P..Jfrêdo de Sousa,' residente l!stn. Josê de Cerqtte1rn Rocho 

;;/º1~º s ca!! na dceoor~~i:;iio b~l~;.1~~= cm Pombal Os noivos quf>" são elementos d" d:~
t 1,-·1..1 -ics d _ _., cratro3 org:fos repre:;en_ ~0~ 0 O T~:'en;~o ;;:~ia!llh~P~!!tE- Ae:; taque do n~so meio social, têm k rccc~ 
taí.ivos. Df_m:lis. não pódc 1 rato;: en s~rra do Cuité • bido, pelo grat.o motivo, muito.~ cum
Irentur s1tuarões r·:pçclar:,; cc.n e::; - A menina r~;abel. filha do sr. Pf'- prlmcnto.o:; (hs pes.sóas de suas relações 
mesm,...c:; padrõe.s d,c su, vida. normal.·• c!ro ~cn:ze.s Lyra, residente em M:i- de amizade. 

• HYG-1i::N1SA ··A eoc;;<,.GARGANT; E. ~ARIZ 

... s·,N:.~;â1't~ A 
O novo c.:y~~cmn eleitoral é ~imples, t.araca. VlA.JAN'I'l!!I;: 

:· c~ .R ~ 1 N F.~ À,M'~~çA·iiN~ -'o'A,À'; A' r/TA 
p1·~tico e cfficienie FAZEI\[ ANNOS HOJR! jaJl~~r;:z~~c~rf~a~i 1;;:;i~to~~p~h~i:~ 

"Resalta, na nov·;i Cnrta Politica, A <"J"a . .Sc-verina BezeITn Medeiros de: trabalhos jornalista Ernani Bapt1s-
a n.dical transform-,ção do 1systema e:;posa do sr. Francisco Sallcs d<' Me- ta. redactor-~ecretario desta folha e da. 
ekitoral, agor:1 s:mples. pre.tko. cffi- ce1ro.c;. r~idcnte em Santa Luzia do Impr~n5a Offlcial 

Agentes: - J, R, DE V ASCONCELLOS & CIA. 

ciente. Sabug:y. O digno ccllt:ga vae á cJpit~l per- n I B L I Q G R A p H I A 
E' preci<o, poré1:1, qu, w. !•is com _ o menino Milton filho do no.<so 1;•mbuc1ua cm trato de negocios par- u 

1;lcmentares nr'o o d:·_-v1nw•m, con. rmigo_ ~r. Migu!'l Bru;.tos, dirí"ctor da t,,c.ulares. alh se demorando poucos 
,entindo cm Qt'.e ainda ,•n1.t:.,ll~ o com. t\cadcniia de Commercio "Epitacio d.as. . '·Mocidade" · - Acaba de apµarecer, 
plcx1 pr:ces.::.c eleilcr1l que. no rc P;:s:ôa". cli:sta c:1pital. , N - Regies.;ou, hontem. a Sapé, o sr nesta capital, a rcYista "Mocidade'', 
g1·,1c·mr cmnn1·.<-andteenu-~nr, ·nnclc11ego::.·uco,1'11 'c',rmo~~1·,\or - A !fnhoritA. Ma.ria do Carmo, filha 1:ºPthltoll. B ... nto Fernandes, commcr- dirigid'.l por alumnos do Lyceu Para-

., ~ ~ ~ elo sr. Dyonl!:ii::, Araújo. residente em I e · n e a 1 • hyban::>. 
do r -·ultado final e!.· uma C'le1c;fro!"' l\lulungú. 1 · - Achn-sf' nesta cidade. tratando de I o r ferido ma.,.azine traz ,·asta col-

- A senhorita Anna. Alice de Almef_ ~lter~"'ses de sua rfpartição. . o sr· latora,;ão dest;;~mdo-s:-.• na m~.sm:1 
A hrrnrgenr:-ü'.cJde r rt'ali.:mo da no- clJ .• fílha do. sr_ Jo.-;é d. J Alme.·1da Filho, ~e~ncJ~:o ~lves de Sousa, ct:ic ~e d.a trabalhos 

0

"'s.,11ados p:r Adhe~ar V~-
,-a Con.c;tituiç:ã.o r'·skcntl' em Pombal v 1-:ª d .. R, n~as de Araruna. acvendo I àal. Benlo NeH.,., Padre Franc1~co LI-

- O sr Sev:rino Aproni:ino rcsi- ~ ,er cm brc,e ao centro de suas act1- ma .'.'te 
"A Comt1tniç:i.o o:,re ·nta. ,-,ohr~ 1 11 ctu1t=- ,:,m S. Jo!'é dcs Cordeiros: V!dadcs. Fie:;ebcmos hontem um cxempt,r rle 

cio. rli'"''.'.' TIC!; s. ~- 1;1~1 c:oncl'l'--, o. u.1:1 - O menino Hermann. filho do dr. Dr. :1lpheu. Rabel!o: - Procedente ·McddGd-e··. qur: cbedEce f, scg•ünt 
t('··to horri"!!en·~~. Obra n~intnlcmcn- J0•;é Saldanr.:1. ju::z de direito em Pi- d! Scuza, act.i-se i:,u::sentemente nt?sta direcção Marta S.lnta c1:uz Coc:_La, 
t · r~alist.1, -c1h pode n· -:..h'er os pro_ cuhv. ' t; pltal O n-,sso am~go dr· Alpheu Ra- l'invto11 Scixa;~ Maia e Igno.c10 Arag:l"l 
bl .mas que vae defront r" _: O menino Octavio filho do sr bello. 1nspector agri:cla do Estado n:i-

Ah xandre Jacob Nctto · residente em quPJle mW11cipio. . . "I'rvisla de Educação'' : Rí'melti-
Como :rn: falou o df"s, .:\lanrido Cuarnb~ra · · .. sua dPmora entr:- nos sera de poucos au }-'Clo Departam.:-nLo de Educ:.H:ão d,1 

1•urii:l0i - A m::-nin~ Thcrezinha filha elo .sr. c,;As. dcnndo cm ?rev~ rcgreu;ar ao Kl!Jlrito Santo. r, ceb~uo; o::; nitmrro:--

Em e:, .11 .t , nr•·>,:urrt1,lc o (lr., Mau 
n ;iurt..,,Jn. '111"' ;t." ,m1 SP ,.,. pre >u 

b' r,o· 1 Con·tl: 1lt, 

A no Con> 1,u1L. u t r,1.,1ie1n,, 

Jr,:i-: TobiJ~ Guedts rcsidênte <'m Bc- c~ntro ct; suas activ1dadcs. 32 e 33 da "Revista de Educ<L('cio. qu 
ltln munic.ipio d';' duara'Jtra - Apo,c: curta JY.'t:inancncia nesta ci- ~º P.Cliln í'lll Victor.a. sob , ctirrr~ú, elo 
~ A menin.-. I\i1nnic;1 filha do sr dadc. rr_grcssa, hoJe. a Es1~rança. o E·_ryiço c:!c Coopcreção e Extcll'1iúo Gtil-

1\.·!anuc>l Carvalho residCnlc cm Duas tr. Fam.to Bastos,. ccm1?1crciantc na- tun:il <1.aqm·llf' Es ado 
E·trnd~,, · QU~_lla_ nlln.. onde e pres1df'nte d I A.e:.- ·flc:Jlsta ae Educanfo'' trn f.trl': 

-- A '"'l1horitn Carolin'.l. Chagas. fi- f"~:iaçao dos Empr'gndos no Ccmmer- m:it:-ri:i. ntinntC" '.lo ""U r.;<>ncro, alf.!1:i 
ha do sr. Justo Chagas arLl.<.;ta resi- cio. . e·~ aprcsrntar uma optin~a fc1çfl0 11111-

ULTIMA HORA 
t) DR. JOAO DE LOURENÇO FOI 

NO~Ji,;Al)O CONSULTOR TECHNI
CO DO CONSELHO FEDERAL DE 
COMMERCIO EXTERIOR 

RIO lG <A Lniâ'l) - Ent.rc os dc
crn08 · él'>!igr;ul"s ultimamente pelo 
i:;re .. jdn1te Gdulio ,·a.rga'-~. dc~t.aca
~t: o que de igna. o dr. Joáo de Lou
reu70 P"ra. e, <'argo de consultor ~e 
cbni:''. llo c~nstlho Federal de Com_ 
mtroo Exterior. 

PROMOCOES NO EXERCITO 

EJO, IG (,\, H.) - O pre!>'iclent.c 
G"~ulio ,·.u,p.c;. c!ecrdo11, antc--h::m 
fnn, a promoc\c, ao perto de gf'ne-ral, 
f. • <·t roneh Jo1o Baptista i\-h1;ear~· _ 
11ha~ cic -y orar·, l\maro de Az.unbu
j.! \'ilTa No,·a, ITtitor i\u~to Bor
r• · \".llt-ntitn lknidc da. Sih·a e B0;1_ 
nergcs Lopt·~ de Sc.iu.~. r l 11 u '1·1 o dl - l\iJ.'l ic1') Fur1 , 

d,. aprc:c:~;11-1 numa . i ,.rn dt· conjtm~ 
cn. ,.. 'Elllt'J quoil(') t po:•iv I cm t~-0 :_lentc n"~ta capital. , , ho~:. ,ltmwel. Rodnr1ucs : - R:-grc~S.'l tr rial 

- o m~nino Austrc:;iz~Io filho do ,,.J"'. ª Espeianca. 0 nessa. anugo ·"1 VIDA ESCOLAR 
s,·. Anton,o de Oliveira Bastos com- ~.anueJ Rodrlgues de Oliveira. alto ONT JBUIÇ- O INWlTIT'lO C'OM, fERCL\L 

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

( Secção do Estado da 
Parahyba) 

1 k1 ·nu <k n'J.!1"1.11'-SC .t ~C"i' .\() 

d11 Cc11 dho 1.:01not 1d.1 pJrJ h1.m
tem pol' f.ilt 1 J_ n11mrro. 

< , mpJrcc~r.1n1 ap.:nJ~ o\ LOll!>.:· 
Ih irri, M lllfO C..oêlho. r, \n<lro Soe
to. Jo qu1m Costa, ">craphico Filho 
e 1 ,.. nci 1,,.:1, I.un1.1. 

1 J 1 ar,l'n de 

n1C!Cl~;~,~tt,6j~aç: .• nnlvcrs .. rio da ~f,%~:~·~~.~~t~To,~":':iftkinl~~al~ A e R A !'tSSO.\ JOAO 
nhorita Violêta da Co.sta Lyra fllha QU(' aqui "'C' ~nccn~!'_avr de!-'d~ hcntrm. D OS MUNJCJPJ()~ A Dirccl ,r .l à -'>.~C cducJndano e n. 

elo pharmaceutico José Fablo LyTp. ra. tratando de mtcres:.~s particulares - rc.1.;ece O c'"m,.,. :1:dm-:?nto de todos; O'> 
z('nr!Pl!O em Bananeiras. • AGRADECIMENTOS: alurnnos do, c·Ur<·O~ primari'), a\'ul 

N ASC1'1ENT0S: 

G'li:mY•tc (' o notn".' d~ mcninn na"
<:,<1n. trás-a11tc-l:'Ont..rm_ nesta càpital. 
filil do tr Leo\'egllcio Raymundo. 
... ,mm· rc.nJl'~ nro::ta prnc;n <' d~ sua 
< Po "'· sr11. Mu.r,1 Bezerra Raymun
<C 

Bacliarelm•do Hermes Alves da COS· para a lnstrucção Publica ., S, "actvtw·apltln r do curco Com-
ta: _ Es;tevc, honte á nmte, em flOf<;O mr r 1· 1 pnr .1. uma reumão amant .. ·• 
gabinêtt rednccional, o bacharelando R~·(olh1.:r.rn1 ~ ... ~1cs.1 ... Jç R,nd1 ... !11 .. 1 f m;~dn~;i:l·do ri~'~ ~\ t~1~

1~·oi:~'k~º 
HermC'."i Alves da Costa. Dlrrctor R:·g:fo- i.:.tC\, SLl.1\ lOJHribuicôc-. mcn'i.1C'> p.1r.1 
nal interino dos Contics e Telegrapho.; .i. ImtruccJo Pi1hlic.1 do l .,, 1J0, ª" ALUGAl\1-SE dois modernos 
desl~ Estado, que nos vc:u agmders 8 -,cguintcs Prefeitura,. predios, recem_construidoe em 
noticia co;tvmprida. €m uma da', edições Cajnrir~n (outubro), 1 ;371 800; locaJ aprazivel. á Av.enida dos 
de!ta folha do falleclmento em Santa ~erra do Cuité íouti,broJ, Estados (Therezopohs), com 

E:s.PO?\'. ~AES: catharina, 'do .s:u irmão, dr. Ulysses 1 :~12?S2tJU; SJnta Lt.11i.1 di> S.1bu,::•· 1 dois .pavimentos, q~at~o quar-
. ,. ~ . . . . Costa, lllu~tre magi.,trado Glli. (.1~0.,to t' sctl:mhro). 5:261.·100; \ lo!'-t: 1n~tallaçõcs Nan1tar1as com. 

Rf.Jíl1a.Jlf~dt:tros. -- Com a p1en. l - O .sr. Milton Fagundes funceio~ lfni-) (nun.;u .1 ol1tubro), , ple .. a~. nus audarcs terreo e SU· 
do.da :-rnhonta Elza de M~deir06 Silva, narlo da Alfnndega deste Estàda egrR-, 7:039~000. 1 perior. 
fllha e.lo inudoso conterranro sr. Leo- cleceu-nos, em cartão, a noticta'publl- A rcspl:ito. n.·\.:eb.cu O sr. (;ovcr_,n- j Bonde á porta • 

. r!Jrlão ~llva r. s1ia esJ.)Osa sra. PautJla 
1 
~:!;nFo d~s~~af~h:rio:ª~º l"~~c~:: dor do fr"':tdo uff 1\. io" dm prl'f 1rm A A trat~r lcom "o ar. _Antonio 

ct~ M d Ir s,,, .• acnbo rle controctar 'orrtrlo "' ta c·upit•' • '"'l"'LlÍ\ r, :Pº \) . 111 l ae Minr;,, 4~11· 



8 .Jú.~u PESSõ,\ - Quarta· felra, 17 de novembro de 1937 

DEMOCRACIA 
ESTADO FORTE 

"Federação das Sociedade; 
de Assistencia aos Lazaros 
e Delêsa Contra a Lepra" 

Reeleita sua presidente a 
sra. Eunice Weaver 

Rcn.ffirmnndo a sua confi3.nc;a n:.1 
DC:LunçãJ e di..s~ortlno da illnstre patri. 
cL1 sra. Eunice Wcav~r o "Fcdcracã') 
(las Socü·dadcs de A!s..'ií.~t:' ncia o.os :C:.:, -
~are:; e Dífcsa Contra a Lepra". com 
!-iédr no R io de J aneir::, acriba rh' r~
<''.t gel-o. su:1 pre.c:,jdenLe: rC'cond\1:t.incio 
t~m':..ém ar..::. cngo:i que alli villhnm 
t•xtn::entl;,; as ira:,. Olga T('iXrirn Lellt' 
e Amaicu Xavier da ~llvcu·a 1 

AS FESTAS DA PROCLAMACAO DA 
REPUBLICA NA METROPOLE ÔO PAIS 
O presidente Getulio Vargas recebeu a maior e mais 
espontanea homenagem do povo carioca jamais prestada 

na sua vida de Chefe da Nação 

lã~0n~~;:i~~ :;~~i~1~º·J~~m~°( âs 5~& 
horas o Cor,tl "'Vill:1-L()b:::s" r·ali2n. 
ri e seu anmmciado ccncêrto cm pról 
d1- reab21 tura. da Esc l:t de Musica 
.. Antheno:· N:....varro •. 

Com u:-n prcg1:-.mmn.. nbr.;.n~rndo 
rn.rir-s gencro: rm 111tL<.;ica antiga e 
mode~·n-a, o Co:·al "VillJ Lõbos ·· apre_ 
Sl'ntará a su ., malli completa audi. 
çâc. 

Este c~ncerto ler:i. o p.1trocinio c1/! 
elementos de cte-staque dn n0$Srt. nlta. 
sociedade. 

A nelt' ii;ão dessa .... di....,Li11~11ictas dft
m.:i.1 nos c::ugos d~ confiança ela .. F. S 
A. L e. L. '' rtt?rrcutiu sympath1c1-1 
m<,nt.~ no.-; mC'_10s !Jgad-'.:'s {\.~l1m.1nltari.1 

1 

<,.(taulznção, r,m noss.'1 r1p1tnl. 
--- -- - --- - ----

•· J .IT"l·:T , ... DJ·: GRANOl: J\l .('\!'il 'F. o ;1wrrna,lnr .\ rg cm iro tlt• Fi,ruf'irêdo e o cor .. mel An1aro de Azambuja Villa N<1 , ,a1 ladeados pelas officialid;, dr .;; da Policia Militai do l~stado. 2:!." & ( ' 
.t\' ff" 111l .t S:.tnfu 1' lb • IRO e Bateria de Dôr,o , por occa..,iáo do churrasco r•.allzado dominco na Faw1ld~ ~l;1hto,aba . 
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l 8 PAGINAS l 
.JOÃO PESSôA - (}uarla·feira, 17 de novembro de 19:lí 

A Guena entre o Japão e a China Y.!.~.~%~~·~,~·~,~~!.~;';·,ro= 
O general Matsui, comma"dante das forças nipponicas em Shanghai, anunciou que Turma de 1936 e 1937 ~~ ~or;ssol!s ~~~.~lis~~.:1

~.~~
1
;~

1
~ 

reprimirá com a maior violencia qualquer obstaculo que as concessijes internacio- LvcEu PARAHYBANo )~t~º~t~ª .~0sey;,~t -~~!f.; ~"., t~!-
naes tentem crear, difficultando a acção do M!kado,. na China Vicenlc ele Alencar Luna. prt;r:;:7 l~::y:~t~º 0 dr New~ 

A OCCUPAÇAO DE SHANGHAI x:ador da Franca. a quem informou qu_e I ohangha1 e sentia-se livre para !o~ar conheci-o, h,1 annnos, quando ellí' ton Lacerda reputado nicdico conter-

de~:~~~!ip;~ã-; d~A.
8
!~dt;n~â.~ ~~~k ~~~dava cessar a resistencia em ;:~~~~~~~e ef~:~t~r!tasc1:i: ~~= Alli. ainda no a

1

bôr de .:iU:l adolcscán- í..YCEU PARAHYBANO 

! 

uma ordem do marechal Chiang-Kai. ''quaes.quer medidas'' na ~once_ss~o m- estudava no velho e g-Jorio-":;o ··Pio X". rnr.eo · 

Hung-Js.o foi conhecida a noticia da O prefeito pediu a collabOração das o=ss1dades militares. Disse que as au- ~~·s ~~m:i~u p~cle:~~~:;ri:· 1i;id~~n::;r~m~ 
retirada definitiva das tropas chinê_ aut::i1·idades francêsas paru. o desarma_ toride.des da conc~ssão eram visivel_ g~ncia. Veio ctdo µar,t cá, ctrpaio:. de P."r.rc. parcinl 
sas do 29.0 e do 25.0 Exercitos. as qua_ menlo das tropas que evacuam Non mente favoraveis aos chinêses e 3:cen_ sorver nos seus rfflúvio . ., a.~ ctôc1..s C' 
es recuaram rapidamente nté a linha Tao. tuou que não poderia responsabilizar_ ~abias lições do~ Marislas 
de fortificações situadas na região de Algumas horas depois, effectuava .. se se pelos direitos e interesses das varias No Lyceu é preclsnmrntc a :ma mais 
Tsin-Pu. Em con~equ·:·ncia disso as a evacuação de t.odos os defensores potencias relacionadas c::.m o.,:; aconle- brilhante pha.se. Aqui é <iuc se tem 
forças nip:;pnicas controlam completa.- oue depuzeram as armas e foram ad: cimentos de Shanghat. dE~tacado mais r.,(>los seu.::. dotc.s de 
mente a maior cidade do Pacífico Ori- mittidos na concessã.o francêsa inter intelligencia não só no esLudo apura. 
ental. As forças chinêsas estão sendo nades num campo especial na Ãvenidã DESAPONTADO COM AS AUTOR!- do cto Latim e cta Historia. ela Clvili-
perseguidas ;per numerosas esqm:.drl Joffre. OADES ESTRANGEffiAS zação. mas também no domínio geral 
lhas de caça nipponicas, que as obri: "Est:u desapontado com o que dizem da literatura. Materias que lhe me-
gam a abandonar o mai.::r ite11·cno SENHORES DE NAN TAO e está~ fazendo aqui as autoridades r€cem especial carinho e principal-
possiwl em pcder dos japonêses. dess':!s países. Receio não p:der mais mente concoJTerão para a rarreira a 

SHANGHAI, 16 - (A União) - A obter agora a cooperação que eu es- que se destina. 
OS CHIN'f:.SES RECONHECEM A ngenci&, Reuler informa que os japo- perava conseguir com essas autorida_ o Vicente Lunn. vive a época quv 

PERDA DE SHANGHAI nêses estão Senhores de Nnn Tno. des. transcorre. estud:,nc~o-a e nwdiL\n-
"Considero tudo isto muito lamenta- do.a sob todos os seus ;.1!,;péctos. Nada 

EM TORNO DA MORTE DO JORNA- vel para a paz do mundo mas, para a lí'..:e p~lssa desperCi'bido. Nem n mu-SHANGHAI. lü - CA . B) - A im. 
prensa chinê.sn reconhete indirect.a
mente a definitiva conquisl!t da capi
tal por partes das fcrG-Os 1upponi~a.s, 
sendo publicadas noticias affi.rmando 
que as forças chinêsas de Nankin se 
retiraram (Para ''as linhas de inverno" 
concont.rando-se alli p&ra impedir ~ 
passagem das torças japonê.~as em di 
l'fcção de Nnnktn. -

2.400 FABRICAS DESTRUIDAS 

LISTA INGLf:S STEPHES :-.;alvaguarda das nossas operações mi_ o:lnça de menLalidadr que ~r oJ)('ra no 
litares~ nada posso farer, emquanto a, Brasil, nem lio penca o impul..so que 
ac;titude das outras potencias niio mu_ vem tomando a. lit.craturn . .sobretudo 
dar. nos ultimos annos. E eis oue ven.1 

LONDRES. 16 - (A União) - A 
agencia Reuter. de Shanghai, inf~rma 
que o chefe do estado maior do exer
cito japonês concordou em que a morte 
do jornalista inglês Stephzs fci occa_ 
sionada pelas balas de m~tralhadoras 
Japonê.sas. 

Exprimiu seu pezar por ter sido o 

"Falando em sentido generalizado e essa pujante intlllii;nencia, com um 
como principio. eu 1e.speíto os interes- opúsculo scbre critica que deverá. bre
ses das nações estran~iras, mas se vemente vir a lume, pa.r:l gáudio nos. 
surgir a necessidade, temos que to- so e enriquecimento da literatura br::i
mar as medidas que a situação exige". sileira. 

unice jornalista estrangeiro que partici_ CABELLOS BRANCOS 
SHANGHAI. 16 - !A. B.l - Du- fr:ns~~ ,~~7!~e~~

1
:c~ff.';t~ de Im- Ev!tom..se e desapparecem com 

rante os ultimas 90 dias de combate na. "LOÇAO JUVENIL" 

O Luna soube .se impôr lago de ini
cio á consciencia dos seus collegas 
pelo seu caracter reclilinco e vontade 
H,soluta. 

O SfU temperamento é alegre e fol. 
gazão, De estatura mediana. é rubi
cundo. tímido. Não lcm a ••gauche
rie" proprio de alguns collcgas; pos
sue. no entanto, um espírito reflecti
do r affeito á camaradagem. Pode
rr.os chamar-lhe o MalhHbe da ala
C'-t'e prosopopéa. 

l~t~ii;g~~~~:!~;i~~s r.~!:~~ ºâg!::~;~3i~~~:tÇHli Usada co;.ae !~~~~ ';!~d; tintura. 
toram destruídas. As perdas materiaes DOS ESTRANGEIROS Deposito: Pharmacia MINERVA 
são a.va.Edas em 560 milhões de dol- Rua da Republica - João Pessõa 
lares. SHANGHAI, 16 _ (A Uniã<>) _ O DROGARIA PASTEUR 

A EVACUAÇÃO DE NAN TAO t·znente-general rwane Matzui, com. Rua Maciel Pinheiro. 618 
São essas qualidades aliadas a ou

tras também notnveis que o tornam 

Foi affixado hontcm, na porLarl:1. do 
Lyc.<t:u Parahybano edital chamando 
!1ojc á prova parclnl todas os alum
nos matriculádo." nãs seguinte.<-; tur 
in~1s 

A's 8 horns 

Sciencias l.ª série turma - e. 
Francés 2:1 série' turma - G 
Inglês 3.ª série tw·ma - K., 
PortugHês 4.11. sérle, turmn. - o. 
Chlmica 5.ª sérit" Lurnm . S 

A'S 9 1 2 

Scieilcia.) l." série turma - D. 
Francês 2.ª série turma - H. 
Inglês 3.ª série turma - L. 
Portugnês 4."' série turma _ P. 
Chlmtcn 5.U série turma - T 

A's 13 horas 
Geogr::iphia 1.:1. série turma - A. 
Sciencia.s 2.ª série turma - E. 
Hist0ria 3.ª série turma - I. 
Historia NaLural 4 . .a série tw·m.1 -

M. 
Physica 5.n série. turma _ Q. 

A's 14 li2 
Geag1·ap!'Ja 1.::i. série turma - B. 
Sciencias 2.ª série turma - F. 
Historia 3.::. série turma - J. 
Historia Natural 4.ª série turma 

N. 
Physica 5. 3 série turma - R. 

digno dn nessa confiança. esuma e ESCOLA RUDIMENTAR NOCTURNA 
admiração. - WILSON N SEIXAS DE PILõES 

SHANGHAI 16 - (A União) - O ~~:~!~~tin~~u~h~~je~ª~ ~~t~d:r~~e 1 ____ P_r_•c_•_:_-__ 
6

So_oo ___ _ 
prefeito visitou. ás 18 horas, o embsi. elle estava agora de laclo senhor de y I D A M I L I T A R 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
HUNGRIA SYRIA 

SUDAPEST. 16 IA. B.> - Em en. ba~x~V.l;~1:.~ua~
6 

n~t·re!i6es-as~i;;1da! 

TIRO DE GUERRA 37 
AVIS O 

o sargento instructor do "Tiro 37" 
ovisa acs reservistas da turma do cor
rentt anno. que cóthpareçam devid~
mente fardados. ás 19 horas de hoJe, 
á séde social. á rua s. José, n.0 306. a 
flm de receberem as ultimas instru
cções para o juramento á ba_ndeira tt'evista concedida aos jornalistas, o pelas tempestades e innundações na 

presidente do Conselho sr. Daranyi. S}i·ia, ccmeça.se a avaliar a extensão 
confirmou que :lcompal1hado pelo mL dn catastrophe que ~evastou O pais CONVOCAÇAO 
nistro dos Estrnngciros, sr. Kanay, em_ Até agora !oram n:tirados 600 e.ada_ o presidente do "Tiro 37" convida, 
pre::henderó. no dia 20 de no\'emb1·0 a vares, mas varias centenas d1~bitan~8 por nosso intermedio, to~os os mem
:~~~~~~~~~:en~~ag~~:.o;ei:~-11~1. 01~ tes ctesa.ppareceram, que se Julgam bros da di.rectoria desse tu·o a fim de 

portunidade para de.sauto~izar catego_ ~~~;~~!~~el~~~r~i~.oorº~!:s~c~:u~~!~ iloj~{U~fff11~~ se~aã~éâ~t~~~I~ln~~t~à 
r1ca~en~e o~ rumores affir~ando Qu_e, Juizcs aLtingem cc~·ca de 4-0.000.000 dISCli.ssão cte aSSumptos admillistra

DIPLOMA 

frofesscra,1da Maria de Lourdes 
Carvallw: - Diploma-se hoje. pelo 
cur.::o normal da Colleg10 de N. S. das 
Neves desta capital, a senhorita Maria 
de- Lourdes Can·alho, lilha do sr 
Odilon Carvalho funcciannrio da Pre. 
feitura Municipàl, e de sua espo~a 
~ra. Eli<m de Carvalho. 

.Servirá de paranympho na acto da 
entreg:1 da diploma o 1llustre dr, José 
Mariz elemento prfstigiosa no,:; circu
lo.:; pÔllticos e sociaes d<: nmsa lerra. 

dcpt~1~:S mi;;~~i~~ s;f~~~~r;!;á,
11

;~~~ 
á noite em sua res1dencia um rha á!
suas amiguinhas 

O encerramento do anno lectivo da 
Escola Rudimentar ~octuma de Pi~ 

b~ln d~e qu~4.l~u~~~;~r3Pe~~~ºi~~ 
lugar no dia 19 do corrente. 

Haverá uma interessante festivida
de, na qual tomarão part€. varios 
o.lumnos do referido estabelecimento 
de ensino, que recitarão poesias e en
toarão canções escolhidas 

RESULTADO DOS EXAMES FINAES 
E DE PROMOÇÃO DOS CURSOS 

PRIMARIOS E COMPLÉMENTAR. 
DO "ORPHANATO D. ULRICO" 

2. 0 ANNO - Maria José Xavier cte 
Lnna e Maria Iens Tavares de Ama-~stan~ 1mmmente a ~·enun_cia do Jv!1 - e.e francos. o serviço snnitario tomou tivas. 

r.isteno dos Estrange_1ras, Já que nao as mais severas medidas~ fün de 

e;<~tia º menor motivo psra tal cte. l evita'r as epidemias. Toda ª popula. A G UE RR A C IV I L NA E SPA N H A cisao · ção da região devastada está sendo 

HOLLANDA vnccmarln cont;~~~ern e o typho. =======~~·~==========~~~-:'.~=~~=====~~~=~ 
AMSTERDAM, 13 CA. _B.) - No I TOK!O, 16 (A .. B.) -. Se~undo in. 0 generaliSSimO franCO OrganiZOU Uffl eX&fCitO de 400 mil homens, profegidOS por 

P_alaclo das Festas elo J~1dim Zooto_ farmaçoes estat1sticas off1ciaes, duran- ..., • ..., • • • • 
~co de Rotterdam _ro, dISputa~·- du. te os u~timos doze mêses a população f 000 canhoes e 200 av1oes de bombardeio para decidir os destinos da Espanha na 
1ante a nmte cte hont.em, a. 15. pa1t1_ elo Japao augmentou de 1.270 mil 1 • • 

da de xadrez em disputa do ca~peo. l indivíduos. No dia 30 de outubro pas. nova offensiva a ser lanr.ada contra Madrid, Yalenc1a e Barcelona 
nato mundial entre o ex-campcao do sado a populaçã ·apon · . d '!' · · · 
m_undo Àlechit1 e o campeãç ho!lai.1. ?l.2So. 800 habit~nf~s i;;: :'ª994\ 70 RENUNCIARA' o PRESIDENTE DA I reouar, aband.onando em poder. das I t:e. legraph1c. a. do g. overno na~1onnl1St~ 
aes Euwe4 O jogador hollandes mic1ou Ia mais do anno precedente. No regis_ GENERALIDAD CATALÃ? forças nacionalistas e1:o_rme quanti- oe Bu.1go.s_ segundo a. _qual a partu 
á partida, levando um.!1 certa van_ tro c!e nascimento os individuas do \ dade de armas e mun1~oes. Diarla_ do ~1e10 d11 de .h-0Je sena. declarado ~f-
tagem sobre o ex_campeao do mundo. sf>xo mascuJino sus eram de 176 mil BARCELONA 16 _ (A BJ _ nes_ mente, centenas de habitantes da re_ fectivo ~ bloqueio do.porto qe ~alenc1~-
Duas horas dq1ois do inicio Alechin aos de sexo femlnlfno A c:i. ital do de ás rimeir8.S horas dii manhã. de gião atravessam as linhas avançadag, ! tendo s1d::> estabelecidas ~ra LSSO tres 
já tinJ:ia conseguido restabelecer u!na Japão, isk> é o distr.icto urbano de I hoj,~ co~e a noticia. de que o sr. Com- ~din~o refugio a"<s. commandos ... na- lmha~ de barrngem de mm3S nuctu ... 
cez:ta igualdade, de f~rças te~do ~ado Tokio, conta ·com a população de panys chefe do Governo da Generali- 1 ocnalISt~s. Os hob1tnn.tes da ~rente antes 
o Jogo .suspenso _ctepo~ do 40., lance. F.240 mil h:tbttantes e a cidade d~ dad fenunciará a favor do sr. Inda_ de Aragao prefer~111 atTiscar a vida a 
A partida d~vcrn. tont1m1ãr dur:une a 0 .-aka, com 3.210 mi9 habitantes. leciÔ Prieto. Este ultimo ,pretende for- permanenc~r mais ::il~~1as h~ra.s no gH~~E~L L~~?A~E J~ O vt8i~ 
~rde de hoJe. mar um Governo de transíção, enta_ inferno ve1_11:elho. Pai~ impedir n !~-

GRECIA 
ATHENAS, 16 !A. B 1 - Sob a 

gravissima accusação de espionagem, 
foi presa hoje a senhorita Rodokann... 
ki, secretaria do ministro das Rela. 
çõts Extencres. a qual teria vendido 
~. a um seu amigo estrangeiro" capías 
ó.e impcrtantes documentos da chan_ 
cellaria da Grccia. No autoridades po
liciaes desta cnpital guardam n. mais 
rigorn.sa rrserv_a ,'iOl:lr . .,, o acont.('clmento. 
sendo. poni-m, provav<'l qnt·, dnranLc 
o correr do cli:1. sejam lrvad\ls a. eífei
to outras numer~as pri.'-Õ<'s. 

DINAMARCA 

INGLATERRA bol:lndo immediatamente negcciações ga dos. m1ltc:ian~ ve1mel~0n:. illum:- TARIOS 
para a conclusão de um armísticio com nam dmante a nolte a.<; es_l1nd .. s ~~ :~: 

LONDRES. 16 ! A. B. > - Acaba de 
rE.gressar a esta cidade, procedente de 
~ruxellas. a ministro dos Domínios, 
s.ir Malcan Mac Donald. devido ao fal_ 
}:_cimento de seu pae o ex-presidente 
do Conselho, sr. Ranisy Mac Donald 
O mm1stro declarou aos jornalistas 
que as funeraes do seu fallecido pae 
~e1·ão realizados na cidade de Lissie_ 
mauth. ondt existe o Pantheon da fa. 
milln Mnc Donalcl. O navio "Rainha 
do Pn_cifico" deverá chegar no proxL 

~:1~ãi1~ 1~td~1~~ ;!~rn;~:!diar.~;~~i~ 
transladado para outro J\avio que o 
lronsportorá á Inglaterra. · 

ITALIA 

as forças nacionaes. Os te:hnicos mi_ d.1g~m que c"nduzcm ate ns posiroe:-i SALAMANCA, 16 - (A. B.) - O 

litares estrangeiros, francêses, belgas nacionahsUls, ~::~ra~ºcis~i;;-~ico~~~~:~:~:;:r 
e tchecos que aqui se acham, acredi- A FRANÇA TAMBEM RECONHECE. o decreto nomeando general de Bri-

~mre:~~~~v:l ~:,~i7t~ ::ri:~:~ RA' O GOVERNO DO GENERAL ~i~ffii~á ~e~~~~;:;: e!t::reºdoq1f:~ 
chamado repubicano. Os circulos mili- FRANCO gião de valu~arios que actualmente 

;~~ist1~;;rg,~eitt,~v!:'i;~·~e h~jiri:'. co~~~fJà ;6 d;isto i~g;ê,-; d~ ;;~:;s,.~;. combate na frente de Castilho. 
iii:~. isso. apoiam a candidatura do sr. agentes consulares nu Espanhn naci

onalista, examina_.,;c cm variD.<; secto
res políticos e oHicines o <'~l:.do aclual 
das rela~·õe.,; da Fl',UlÇU com o govern, 
do general Frnncbco 1'1ronco. E' po, 
sitivo que existe um forte nucleo d,2se .. 
joso de imitar o exemplJ inglês, mas 
os marxistas d2-se:1vol\'cm forte a:-ti
vidade contra a adopçáo det::.,:;,a me_ 
dida. Entretanto, o sr. Marcel Paye.::. 
o sempre bem informado conr_<;pon
dente de polilic:1 exterior do "Exccl
sior". deixa prever que ri Fran('a se de .. 
cidirá. pro,·a\'elmcntl' em faror oa no
meação de um a~~nt~ !!rral Junto ao 

A ANNUNCIADA OFFENSIVA IN
SURRECTA NA FRENTE DE ARA. 

OAO 

O EXERCITO DO GENERAL FRAN
CO A SER EMPREGADO NA OF" 
FENSIVA FINAL 

SALAMANCA. 16 - 'A Uniii.o\ -
O generalissimo Fran..:-o está aguar
dando a melhoria do tempo a. fim de 
lançar a offen.slva final contra a, pro
vincia de Arngã.o, na qual serão em_ 
pregados 400. 000 homens, 200 aviões 
d·~ bombnrdelo e l 000 ptÇOS de arti-
1hzria 

ENFRAQUECE A DEFESA DE MA. 
DRID 

COPENHAGUE, 16 <A. BI - No. 
ticias procedentes da Suecia informam 
CJU~ G1eta Garbo deixará Hollywood 
n 1 . 0 cte dezembro proximo e onssará 
dez mês~s n:1 Europa. A c.c,trella cL 
nemaLo~raphtca p:ntirá de avião pnra 
Ncw York ond;-> embarcará no navio 
sueco ··ootenborg", onde a esper:i(á 
~eu irmão. Grela Garbo pa.<:sarà as 
festas de Natal em familia. na pro_ 
r.,rlcdade recentcrnente adquirida perto 
de Stockolmo, Em janelro irá a Lon_ 
dres para fllmar o seu primeiro füm 
wnoro na Europa. Somente em 011. 
tubro de 1938 Gret:i Garbo voltará a 
Hollywood 

ROMA. \6 CA. B.\ - Todos os of. 
f,tiaes da Marinha Brasileira. que ac. 
t1:almente se acham na Italia com o 
f1m de assumir o commando dos no
VC's ~utmarinos construidos nos esta. 
1etros na vae.b de Spezia, por conta do 
~cvérno brasileiro. foram hoje. rece
t.:idos cm aud.iencia especial pelo sr 
Eenita MussoJini, chefe do govêrno 
italiano. Os officiaes da Marinha de 
Guerra Brasileira foram apresentados 
(jo Duce pela embaixador dos Estados 
Unidos do Brasil junto no gavêrno 
ünliano 

SAN SEBASTIAN, 16 - (A, B.) -
Numerosos indícios revelam a immi
ne~ia de uma proxlma offensiva de 
extraordinaria envergadura na frente 
de Aragã-0. Durante a semana pa.;_ 
sada. as forças nacionalistas trabalha_ 
ram incessantemente na realização de 
um plano de operações fixado pelo 
Estado Maior. Nas alturas dos Pyri
neUs aragonenses foram estabelecidas 
numerosas posições avançadas. Graças 
á brilhante ccllaboração entre a lnfan_ 
taria. a artilharia e as forças aéreas 
nacionae.s, foi possível conquistar nu
merosas posições estrategicas em todos 
os quatro sectores da frente de Aragão. 
Os miliclancs vermelhos depois de vi_ 
olentn. resístencia, toram obrigados a. 

general Franco MADRID 16 - <A União\ - O 
govêrno da· Generalldad Catalã está 

DECRETADO O BI OQUEJO DE VA. transferindo tropas de Madrid parn " 

PECA NECTAR DOS -DEUSES 

LENCIA frente de Arn.gão. 
Em face disso. o general Miaja. che

PARIS. 16 - IA. B.\ - O Minls- , le da delesa da cidade, protestou, ener
terio da Guerra e o Ministerio àa gicamente, declarando que Madrid não 
Marinha. rec2bernm cturnnte n manhã poderá mais rcsL<;tir a um ataque de 
de hoje uma communicaçâo offtclal 'g-rnnde envE'rgndura. dos nncionnli.stas. 

(SUCCO DE CAJI SEM ALCOOL) Incompu1.vel. A' venda em 

ttdauscuu da cidada. L• 1 1 111 L 11 1 11 &, 
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I[ 
Tinge e~ ~eH eAcast!1h!. ~ e1 st! a2 banhos 1 s E e ç Ã o L I V R E l quentes, fr ios e de mar. li JOAO MIGUEL PINTO RIBEIRO 

,..=l.=a=p=p=r=ov=a=d=as= c=o=m=c:d=-is=tln= cç=ã=o=; =M= a.= P=i=n=to=.=<S=o=n=e=to=>=" =sa=n=t=a=C=a=c=ll=d=n=c,=ns t 
1it\ de Lourdes Ollveira, Maria I·rn. rosas", Arlette Gonçalves; "Minha 
nette Tavares, Francisca Pires, Maria Patria ·· {Soneto), Ursulina dos San. 
Alexandre de Sousa e Odila Alcxan. tos: "O Brasil''. íPoesia>, Isaura de 
dr.e de sousa. approvadas plenamen. Oli\'elra; "Minha 1nfancia". <Soneto}, 
te. Helena M:i.theus; "A Balaninha'', Convite 3.º ANNO - Aspazia Silva, Mar;n. "Canto) Maria dos Anjos; ''O con. 
clfl Gloria Alves e Creuza O. Gama ap_ fdteiro·• ,' 1cantico), Isaura de Olivei. Porfirio Pinto Ribeiro e familia con\'i<lam seus parentes e 

~ci}~6~!~L~~~ :t:!?i~~ifguc~:a:si.n~~~~ ~~; ~·0~ ª~:a d~~~tit .~u1
ªJ!~Çacr~!~,~ r.migo.~. P_'ll'a ~ssi~tirem á mis~a que m~nd~m _celebrar na .egreja 

melitn carvalho. Luzia Gonçalves e lCantlco>. zulmar Pinto. rla I\I,sencordta, as 61 2 do dia 18, /~. -feira), pelo fallecunento 
Aurea Cavalclnti de Sá a.pprovadas 2..11. Parte: - "Camponesas Japo-1 do seu seu irmão, no Tiio Içá, Amazona~. 
pl~~an~~~ _ Nadir Vieira, Mnrina r.êsns", <Bailado) ,

1 
Zu]Jna.r P1nto. H~- Muito grato aos que comparecerem a esse acto de piedade 

Avellar. Maria d~ Lourdes Sampaio. ~~!e~:thJ6sà ~ª~fo:'~~~~ielz~~~~al~ rhristã. 
Ignez Rodas, Izabel costa ~ . Ncl]za ves, IzalX'l Fanco e Mana da Penha 
Costa, approvadas com distmcçao: 0.t. sousa; 0 As ciganas·•. ( Bailado) , as 
Eliza Ferreira Ires Lucena. Antonin mesmas; "As sempre-vivas'', (Bailado), 
Silva e Maria 'de Deus Pegado1 appro_ Josepha Lopes, Avany Gonçalves, Ma
Yfldas plenamente. ria das NcYcs Soares. Marluce Rama... 

5.o ANNO (exame final) - Arma lho e Mar-ia dos Anjos; "A!'. Gaiatas". 

~~~~es c~ru:. ~:à rJ:l:. ~~P~g~;~!! lt~tª!~d~)a'r~u~~:~c:irt~et!e
1
:nttf;t~~ 

c<.m distincçã~. Aurea Rodrigues. Noe- Ursulina dos Santos, Helena Gomes. 
rnl Lima, Irene Moura e Maria de Isaura de Oliveira Rosa Pinto, Arlette 
Lourdes Aiaujo, approvadas plene.- Gonçalves, Sevcrina Gomes, Isabel 
mente. Franco e Maria da Penha de Sousa; 

MONS, FRANCISCO RAYMUNDO DA OUIHA PUROSA 

~ 
1.' .i.nniversario 

Ao commercio e ao publico 
Aviso que ncHa data contrate! 

vender o meu estabelecimento com .. 
mercial com a denominação de DRO
GARIA SÃO JOSE', sito á avenida 
Bcaurepairc Rohan n 91, nesta ci
U:ide, livre e desembaraç:1do de qu:il
qucr onus ao sr ROBERTO GON
ÇALVES, sendo que o passivo do ci
tado estabelecimento fica sob minha 
inteira responsabilidade 

"Quem se julgar prejudicado com 
esta transação queira apicsentar su:1 
reclamação dentro do p(azo de 8 
(oito) dias, a contar da data da pri ... 
meira publicJ(ão do presente aviso 

João Pcssôa, 4 de novembro de 
1937 - Durval Rabello 

Confirmo: - Roberto Goncalves 
( As firmas estão dcvidamc~te re

conhecidas) . 

AGRADECIMENTO 
Coronel lgnacio Eva

risto Monteiro 

1 
CURSO COMPLEMENTAR 

2.• ANNO (exame final) - Magda
lena Rodas, Severip.a Caia!fo e Ignez 
Rodrigues, approvadas com di.stincção: 
Lucilla Nobrega, Ernestina Cordeiro e 
Luiza Caiaffo, approvadas plenamente 

·· Bailado das Praias'', por Zulmar 
f'into Helena. Matheus, Maria Franco 
rsaurà de Oliveira, Rosa Pint-0, A1lette 
Gonçalves e Isabel Franco. 

Resutado do, exames de promoção, 
r€alizados na Escola Elementar Mb•ta 
de Gr::uname: 

Pompeu da Cunha Pedrosa e familia convidam seus paren. 
íes e amiv:us para assistirem á missa que mandam celebrar ama
>1bã, ás 6,15, na capella do Collegio Diocesano, pelo repouso eterno J I 
ela alma de, inesquecível Monsenhor Cunha Pedrosa, hypothecando 
aos que comparecerem a sua sincera gratidão. 

A familia do incsquecivcl 
coronel lgut!cio /},1·arislo Mon
tetro hav~ndo, pelo doloro,;o 
golpe que ,offrcu pela perda 
do seu amado chde, recebido 
considcr J. vcl n umcro de tc1c
grammJ.s, carta'i., c.1rtões e tcs
tcmunl1os pcs<sou:s de pezar e na 
impossibilidade material de a 
cada um agradecer por de mu1· 
tos ignorar os endereços, serve
se da imprensa para de publico 
testemunhar os seus agradeci
mentos por essas commovedo
r:is homcnag~ns que tanto a 
sensibilizaram 

Promovidas do 4.ª para G 5. 0 anno: 
RESULTADO DOS EXAMES DO Irnura A..ssls de Oliveira approvada 

CURSO PRIMARIO com distin,ão e ZUlmar Pinto Peixo. 
to apprcvada plenamente; do 3 _ 0 para 

GRUPO E~~O~~:c;fgfg LEITE'' o 4.º anno: Arlette Gonçalves da Cos. 

~f'· ~
1i/~~~1~a~0Úr!{;Í~ :;e~:n~~~h~~= 

José Sinval e Dalva Mangtira, ap
provados com distincção; Lindarifa 
Diniz e Francisca Figueirêdo, appro 
,adas plenamente; Wenceslina. Xavier 
e Hilda Ramalho, approvadas simples
mente. Inhabllitado 1. 

sa Alexandrina Pinto e Jcsé Genc.ton 
Cordeiro. approvados plenamente; 
Marly da Silva, Odette Baptista de 
Carvalho José Santino de Sousa e 
Maria da· Penha d€, Sousa, approvados 
~~mpl('smente; do 2. 0 para o 3. 0 anno: 

CRUPO ESCOLAR "JOAO DA MAT_ ~l6~u~c~~.:sF:f1~~iv~~o oi?~~iJ·~~t:= 
TA" DE POMBAL provado plenamente; Dw·,•al Baptis. 

Clclia Nobrega Pereira. approvalla t!ufoe :a;;,~:~
1
ºcie Ml,;1a~{!/o.L~;;ro~~d!; 

com distincção; João Alfredo Filho. ~implesmentc; do l.º para O 2.º anno · 
Dulce Neves, José Nobrega Pereira e Josepha das Neves Lopes. approvada 
.Amaury Bezerra de Sousa, approvados plenamente; Adhemar Gonçalves da 
plenamente· co~ta. Marh dos Anjos e Marluce Ra_ 

.. ' .. '. ' "' ... -. """: - '\ . ) 

LEILÃO DE CALÇADOS 
A V I S O 

Aristides F'antini, avisa á sua distincta fregue. 
zia que por estes dias em local e hora opportunamente 
annunciados realizará um formidavel leilão judicial de 
calçados para homens senhoras e crianças 

Agencia: - Praça Pedro Americo, 71 
Jo ã o Pe ssô a 

AGRADECIMENTO 
GRUPO ESCOLAR "SOLON DE malho. appro,·ad"':._simpiesmente I l'orphirio Pinto Ribeiro, estando em conrnlescença ele me. 

DE LUCENA" DE CAMPINA RESULTADOS DOS EXAMES FINA. 1iPdr>sa operação feita no Hospital de Prompto Soccorro vem, de 
GRANDE ES DO CURSO PRIMARIO DO MU. pubJic(I, manifestar a sua eterna gratidão ao illustre e competente 

Francisca Guedes Maria do Patro. ' NICIPIO DE ITABAYANA medico operador dr. Antonio d' Adla Lins e ao seu digno auxiliar 
c;~nio, ~ria da GÜia Nobrega, Seve- G~upo Esco_lar "Pad~e I~iapina": - 1 dr. Aloysío Raposo.bem m~sim aos seus prezados amigos drs. Oscar 

h~~iaLed~·co~~~i~ã~~~od~~~
1~n;~\~;. :~~·ias~:;ri~~

1
1ra~~:m~kniaccgiat~ºa';~ de C"stro e Jósa I\rla,?"alhães, dircctor ~ sub - dJrector, r~spe_ctiv~-

Maria santiago. Lindomar Brlttc. Ma_ Vicente Caídas. Elisabeth Lyra e Adel- mente, daquelle Hospital e ao seu. particular ª!'ligo, dr. r, lav10 Ri. 
ria Souto, Raymunda Gomes. Maria zira Almeida. app:ova.das com distin- lieiro Coutinho, por todos os cuidados prof1ss10naes e pessoat:!S 
José Lima e Marinette Fari.a~. appro_ cção; Adllia. Paes. Valdemil'o Nasc~- com que o cumularan1, desde o seu internamento no Prompto Soc
vadas simplesmente. Inhabllitados 9. menta, Analice Marrocos: Ne~za Li- corro até .J sua alta. 

GRUPO ESCOLAR "DR. JOSE' :: i:~~i:it,!1':;~,,.M:;;1;'~!!~h Ainda agradece aos enfermeiros e demais funccionario8, 
MARIA" DE PILAR Quirino. Clctilde )3ezerra e Maria do p,la extrema dedicação com o tratamenj_o durante a sua permanen. 

Jayine Medeiros Fonsêca, Manuel Soccoi:o, approvados plenamente. eia a11i, e as numerosas pessoa.$ que o lvisit;.ram. 
Sebastião de, Miranda, Dulce Macêdo rn;:c~Í~t•t~ciúrna do Grupo Escolar A _todos, ? seu mais profundo reconhecimento. 
Nascimento e Maria da Gloria Miran. '·Padre Iblaplna" _ severina Lima, Jc,aq Pessoa, 14 de novembro de 1937. 
~a. approvados com distincção; Ayr_ Eugenia Bezerra e Marly Adelino, ap-
ton Lins Falcão Antonio Menezes OH- provadas pl•.:namente 
Yeira, Nelson Bàrbosa de Lima .Zaira F.scola N:cturna da "União de Ar-
Pereira de Oliveira e Wanda MousL ti'3tas e Operarios" - Eduardo Costa 
nho de Britt-0, approvados plenamente. sousa. approvado plenamente. 

CADEIRA RUDIMENTAR MIXTA A~~~1~~!~~~~~n!~r J:r~f~6~~:r~ 
DE PAU FERRO - PILAR vado com dlstlncção. 

Lucia Regis Malheiros. approvada va'f:;;:aM~i~~it~~ntª;scte~t~~~~n~ 
C;Om distincção. rio Rosendo Bezerra e José Maria Lu-

CADEIRA RUDIMENTAR MIXTA ce~~·d:i~~rov;l~~e~t~~a~:n~~·lgado _ 
DE BOCCA DA MATIA - PEDRAS Fel:x Gomes da Silva e Neuza ArauJo, 

DE FOGO approvados com dlstincção. 
Edith Rodrigues de Lima. npprov3._ 

da com distincção; Eduardo Cezar de 
AlbuqueitQue. approvado simplesmente. 

CADEIRA RUDIMENTAR NOCTUR. 
NA DO SEXO MASCULINO DE -

POMBAL 

José Noorega Pereira e José Louren_ 
ro de Sous~. approvado~ com distinr_ 
ção: José Marrocos Leite, approvado 
~.implesmtmte. 

CADEIRA ELEMENTAR DE MU. 
LUNGU - GUARABIRA 

José Fc1Tcira da Silva e Maria Jo~é 
ela S~lva, approvados plenamente. 

CADEIRA ELEMENTAR DE T!BJRY 
SANTA RITA 

Franci..o;ca Ftrnandes, app.rovada com 
cl:.SLlncção; Luiz Pedro Aurora Silva 
Lutza Pereira e HcroÚldcs da Costa 
aoprovados plenamente. 

ESCOLA PARTICULAR NOCTURNA 
DE BOCCA DA MATTA - PEDRAS 

DE FOGO 

Zl•ctarJas Macêdo do Rego, appro_ 
Yado com distincção; Adt1,lgi1,a F'í?rrcL 
ra Baptl.sta, opµro\'ada plcnamentr. 

ESCCLA ELEMENTAR MIXTA DE 
GRAMAME 

O e1icerramcnto do anno lcc:ti.vo 

•re .... ·c lugar no dia 31 do mê, p 
fJt:do a solennldade do encerramento 
do anno lcctlvo da Escola ElcmL'ntar 
Mtxta de Giamrune. dirigida pela uro. 
t sora JoS<.pha Gonçalves da Costo 

A't, fcitlvlctadcs compnrcc:('l"Orn nu 
mcrosa5 pet.!Qu.s, tendo 6ido c11mprido 
o legulntc programma: 

1.• Parte: - "A Patrla de Alcnca,· 
(~.:.=.!b.;' .. "..:Lt!, Cc!!~l! e... e F~~ 

RESULTADO DOS EXAMES DE 
PROMOCAO 

RESULTADO DOS . EXAMES DE 
PROMOCAO E FINAL DOS ALUM
NOS DA ESCOLA l\.1IXTA DE BOA 
VISTA REGIDA PELA PROFESSORA 

LYDIA MONTEIRO 
l. 0 anno: Se\'Haqui:> Dionísio de. Sil

va e .Jo.."'é Pinheiro_ appro\'ados com 
distin:ção; Rita Alves do Nascimen
to. Rita. Rodrigues. Maurício de Ara
ujo Sil,·a e Armando dos Santcs, ap
provfldos plenamente: Nicanor Siquei
ra do~ Santos. Josepha Pedro. Maria 
Francisca da cunha e Francisco Lou
renço, approvad:s slrnple.smente; 2.º 
1nno: Se\'erino Maciel de Almddfl. e 
Ceuta de Araujo Sll\'a, approvados 
rom dis:incção; Fellsberto Antonio 
Monteiro. ScYerí:;a G:mcs . .Luiz Soa. 
•·e-- de Llm~ Sev,rma Vcri.":.Simo e José 
Vcrisstmo appr{)vados plenamente; 3., 
1.:1.no: Francisca Ma!·ia F("rreira e Jo
!:cpha MarJa da Conceiç-ão • .approva
dos plenamen 1:e. 

R· sultado d. exame final. Beatriz 
d~ Araujo Silva. approvada com dis
tmcção. 

En:erramrnto do anno lectivo· - No 
dia l." do corrente n;i.s cscolos mixta..._ 
de Bõn Vista e Bfl.rreiras. rcgldns pclr.s 
J"H'Ofr~s ... rns Lydla Monteiro e :Maria 
E~th,r,r BPzerra. reaHzou-se ~ festa do 
ence1 rnmento do anno lcctlvo. 

Foi levnda a effeito uma pn rtc re
rrcat 1 va cons~itu!da de b1.1ladoo mono
loi' s e dlalogos, represcntRda~ p,?las 
alumna.<1: Maria das Neves Silva Ma
ria das D~rcs B2lbino. Ivoncttc dnrdo
H1. CeUta de Araujo Silva, Saphlra 
Monte ro Net·es. Joseph.a P\::·dro Fran
cls.;a Mula Ferrrlrrt. Lindalva cio Nas_ 
f'lrn<>nt.o. Mirtam Eilva Clconlcc de A
raujo Silva, Dcatrlz de AraujJ SIiva, 
Sc,·"rln..i Gomes, ~vcrina. Vcril:,,..1-Jmo e 
JC>Fepho Maria da Conceição 

A'• !estlvJ!lacle,; &,:!:,tiram çerca d< 
:~ f .. -........... 

As crianças gostam de 

N ÃO. é preciso obrigar as 
c:nanças a limpar os 

dentes l'Om Kolynos. Ellas ado
rum seu gosto agrudavcl e 
rcfrcstante. 

Os dentistas recommcndam 
Kolynos especialmente para u.::; 

crinn\'HS, devido ás $UUS pro

priedades antiscpticD.s. Elles 
sabem que h.ol~·nos con::;crva os 

KOLYNOS 
O Creme Dental Ant iseptico 

que os Dentistas Re-
commendam 

dCTites limpos e os protege cori

Lra os perigosos germes que 
causam as manchas e a carie. 

Faça com que seus filhos 
usem Kolynos de manhã e á 
noite. Ê mui Lo eronornico porque 
hasta usar n nH:t ade do que é 
prt'ciso com u.s pa;;tai; c·ummun:i 

-um c:enl imctru sobre a e~cuvu 
secca é sumcicnte. 

ATTENÇÃO 
Armando Carvalho, executa com 

perfeição e presteza toóo e qualquer 
reparo em Radios, Electrolas, appa_ 
relhamentos de cinema sonoro e tudo 
que se relacione com a Radio-Electri
cldadc 

Di.!:-póe ainda de ma.china apropria
da pQra enrolamentos de qualquer 
typo de transformadores, bobin':LS Ho
ney-Comb, etc. 

Officina: Rua da União, 70. 
(Em frcntl' á Padaria Paulista). 

Communicação do syndico 
pela imprensa 

Aviso que foi declarada por senten
ça do dia 9 .do corrente, do ex.mo 
dr. Juiz de D1rc1to da l.ª Vara desta 
comarca a fallencia de José Augw,to 
de Mira'.nda, commerciante estabele
cido nesta praça com o negocio de te.. 
cidos e chapéos. á rua Mons. Sall~ 
n.º 89, e que tendo ~~do o signatano 
desta nomeado synd1co e prestado o 
seu compromi...'5o estará diariamente 
no escriptorio do fallido de 8 ás 11 
hora-6, para attendcr ás pe.ssõe.s in
teressadas. 

Os aviso.s e- a.ctos ofhciacs serão P.U
biicados na A UNIÃO, orgão official 
do Estado. 

Annibal Cardcso. 

DEINCONTESTAVEL 
VALOR ... 

Attcsto que o preparado "Elixir ~e 
Nogueira. ... do Pharmaceutico e Clu. 
mie.o João da Silva Silveira. é de .in
oontestavel valor contra a. Syph11ts. 
Rheumatlsmo e suas conscq1:1enc1as 
Tenho-o usado em minha. clinica com 
ess,e fim. adquirindo bons resultados . 

ARACAJú, sergipe. 

Dr. Carlos M. l\leneus 

<Firma. reconhecida pelo Tabcllião 
Albertino Conde) . 

A quem interessar possa 
En->inam-se: Português, Alithmet1-

ca e Inglês no perlodo das férias es
colares, a cÓmcçar de 1. 0 de novembro 
proximo. . 

1 

Tratar com Firmino Sllva, rua Indio 
Pyragibê. 105. 

CASA EM TAMBAú 
Aluga.se, por G00,,'000, 

uma casa de telha, com :l 
quartos, 2 salas, cosinha, 
installa1:ão clectrica, bom. 
ba no quintal, perto do 
"Bar Familiar", no apraz:. 
vel bairro "Maceió", a tra. 
tar com Arthur Lins Pes. 
sôa de Mello, no Collegio "7 
de Setembru ·•, á av. Vasro 
da Gama ~m 



A UNIÃO - Quarta.feira, 17 de novembro de 1937; 

EDITAES HYPOLITO RIBEIRO 1 
FREIRE 

ADMINISTRAÇAO DO OOMINIO / seriado dos alumnos deste estabeleci 
DA UNIAO NA PARAIIYBA - Edital mento • 
n. '7 A - Aforamento de terreno Secretaria do Lyceu Parahybano 13 
proprio nacional - De ordem do sr de novembro de 1937 . ' 

CONTADOR DIPLOMADO 

Delegado Fiscal do Thesouro Nacio- Maximiano Lopes Machado _ Se 
na1 neste Estado. faço publico que a ::retario • 

Escriptas avuJsas, contracto e 
distracto, pericia, rectJflcação 
de escriptas e revisão de ba
lanços, abertura e encerra-

firma Alvaro Jorge & Cia. requereu 
o aforamento do terreno proprio na· 
cional. beneflciado com a casa. n. 29 
da rua Presidente Joio Pessõa. na 
vllla e distrtcto de Cabedello. nestr 
Estado. 

Os detalhes tecllnicos e demais es 
clarecimentos corustam do edital n. 
7. publicado no jornal official "A 
UNIA.O", desta. capit.al. em sua ed.1. 
ção de 9 de outubro de 1937. 

Administração do Dominlo da 
União, em 9 de outubro de 1937. 

Sabino de Campos, esC'tivão encar
re~ado da Administração - Classe G 

REGISTRO CIVIL - EDITAL -
Faç0 saber que em meu cartorlo, nes
ta cidade, correm proclamas para o 
ca~amento civil dos contrahentes se
guintes: 

mento de escriptas. 
PREÇOS MODICOS. 

RUA l>A PALMEIRA, 543 
Joio Pe11ôa 

Esmeraldino de Oliveira e d. Maria 
do e.armo Bandeira Pcoueno, que sã-o 
·01t~1ros, maiO';es e naturaes destat 

~~~n~~ ~ t~~dcip t~tz f~~~~it~a?J~ I ~'============dJ 
Olffeira e de d. Marta Carolina de O material deve ser de primeira 
Sou.s.a Leite, estes moradores nesta qualidade declarada a marca de cada 
c~pltal; e ella, de orofissãc, domes- um. sendo substituido dentro de 5 
tica e filha de João Bandeira Pe_ (cinco> dias o que não satisfizer a 
queno e de d. Clotildes de Oliveira esta condição. 
Pequ~no, estes moradores no termo O prazo para entrega do material é 

COMMISSAO DE SANEAMENTO da cidade de Guarabira. d:este Es- de 15 /quinze) dias da acccitaçáo da 
DE CAMPINA GRANDE - Concor- tado., onde corre a habiUtação res- proposta. 
rencia de uma calha medidora para pe.ct!va. Deprecad.o por copia do cs. O preço entende-se para o material 
esgôtos - O Escripto~·lo Saturnino de cnvao daquella cidade. posto no Almoxarifado desta Com-
Brito, em nome do Oovêrno da Pa. Si algucm souber de algum impedL missão. 
rahyba, receberá até o dia 10 de de- menta, opponha-o na forma da lei. o material será b~m embalado, de 
1.embro ás 14 horas propostas para o forma a evitar perigo. 
fornecimento para a apparelhagem Jo5.o Pessôa 12 de novembro de O pagamento será feito na Receb~-
de calha medidora, comprehendendo 1937 · ' daria de Rendas desta c:dade. medi. 
registrador de descargas e os demais . _ a:1te requerimento n essa repartição, 
accessorios necessarios, para a de.s- O e~criva.o do registro, Sebastião depois. d~ processa.da a conta nest_a 
carga. maxima de 138 litros por segun- Bastos - . Commissao, a qual deve: ser extrah1-
do, destinada á commissão de sanea- • . . _ - ª 

1 

da em º}1a~ro vias, devidamente sel-
mento de Campina. Grande. J ~tzo ilc D1n·1l~ da 1. Vara. da Co- lacta a 1. via. .- .· 

ru condições de pagamento e 05 pra_ mal~a de ~ampma, Grande - Fal.. As propostas devei~o ser e.sc11pta.s 
zos de fornecimento .constarão das pro. le. nela da firma Jose Augusto de IUi-1 ª tinta ou dactylcg1 aphadas e a~-
postas. r 1 ;~~fa~, J ll~D~!A~h~to

0 
d~r. 1 ~º~ta~! ~~~~~~a:n3! ~itºor~Ô~l;c~,m s1~ês 

1:i!1~~ 
A13 P opostas ~oderão .ser apresen- da ConJarca de campina Gratlde em sendo a 1.4 devidamente sellada .seL 

ta~as no Escrlp~ono Sa.t':1f?lno de virtude da lei etc ' lo estadual de 2$000 e &':lia ele sau 'd2) :g\;é~;- Sal~.15~7 J E~lftcio ~ "t
1 

Faz .::.aber aos ciue O presente edi- con·c.endo preço por alga.rismo e por 
- .10_ e anerro - ras tal virem, QUP a requerimento de extenso. 

ou na Comm1s.sao de Sant!amento de Da,·id Levy, foi per sentença data- As pr'?postas .serão ~ec~bidas. no 
Campina Grande. d.:i de hot?tem, aberta a fallencia da escriptono desta Co~m1ssac. ate ás 

hrml Jo~e Augusto de Miranda, des- 14 horas do dia 20 <vmte) do corrente. 

EDITAL DE CONVOCAÇAO DO 
JURY - O dr. José de Miranda 
Henriques. jui?. supplente e-m exer
ci<:Jo na 3.ª vara do. comarca da capL 
tal do Estado da Parahyba. em vir
tude da lr1, etc. 

Faço saber, que designei o dia 26 do 
r::orrente. pelas 8 horas da. ma.oh.:! 
para funccionar em sua quarta .sc.-ssão 
ordinaria do co1Tente anno, o Jury da 
capital, pelo que. de accõrdo com o 
que determina. o Cod. do Proc. Penal 
do Estado. procedi ao sorteio dos 20 
cidadãos jurados que têm de servir 
na presc.nte sessão. tendo sido sor
teados os seguinte:;: 1 - José da 
Cruz Nobrega; 2 - Antonio Alfredo 
Primola; 3 - Bel. NPlscn Souto 
Maior Rosas; 4 ~-- G liberto Seixas 
Maia; 5 - Leonel Rasaria; 6 - Au
gusto Simões; 7 - Severino Dlniz; 8 
- Antonio Muribéca.; 9 - Ernani 
Dantas; 10 - Diogenes Chiam:a; 11 
- José Eduardo de Hollanda; 12 -
Bel. Helio Soares; 13 - Gazzi Galvão 
de Sá; 14 - Daniel Martinho Barbo
sa; 15 - Luiz Paiva; 16 - Joaq1lim 
de Mr._::a Machado; 17 - Dr. Ney de 
Almeiutt.; 18 - Bel. Joaquim Ferreira 
da Costa; 19 - Antonio Henriques do 
Gouveia Monteiro; 20 - Lom·ival de 
Souza Carvalho. 

A todos os quaes e a cnda wn de 
per si, convMo a compart-cer á ref~ ... 
rida ses.são do Jury. no pavimento 
terreo do ediflcio da Sociedad~ de 
Medicina, tonto no alludido dia como 
nos demais emquJ.nto durarem os 
trabalhos . dà dita ses.c;ão, sob ~ pe_ 

. nas da lei se. faltarem. 

ta praça, .sendo nomeado syndico O Para assignatw·a do contracto do 
sr Annibal Cardoso, sacio da firma fornecimento, o pr~ponente depo_ 
credora. Cardozo & Nun ... .:, desta pra- sitará na Reccbedcna de Rendas 
ça, e fixado o termo legal da fallen- desta cidade, uma caução corrr,pon
~ia em quarent~ <40> dias antes de dente a 5' · ~cinco por cento) do va. 

}~!~~·p~~o p~ga1it;1e~r~
1.'º FiáJ::e~;gtifi~~: lo~i~~ ~~~~~~~~o p~o~ci~{nissão, o di 

dos todo.s o.s credore!) po.ra apresenta- rcito de annullar a pr_csente. cha
rem ei:n cartcrio, no prazo de trinta mando a nova concorrenc1a, ou deixar 
(30) dins, as declara~ões de seus cre- de effectuar a compra do material 
ditos na forma da lei; bem como fi- constante da. mesma, no toda ou em 
cam convocadcs os mesmos credores parte. 
par~ a primeil:a assemb!éa que se Campina Grande, 9 de No,·embro 
reallzar~ no dia 18 de Janeiro vin- de 1937. , . 
~-~mro, as 14 horas, n'l sala das au_ VISTO: - Jose Fernat. engenheiro 
ct1encias. Dado e pas~do nesta ci- chefe. 
dade de Campina Grandr, em 10 de João Mendes, Contador. 
novembro de 1937. Eu, Maria das Ne
ve:;; Tavarns Cavalcanti, esclivã, · o 
dactylographci e subscrevo. A ~crL 
v~ · '-'."~ri~ das Neves Tavares Ca., 
valcanti. <a) José de Farias. Confor
me com o original: dou fé. Campina 
Grc.~de. 10 - 11 - 1937. A escrivã, 
i\'Iana das Neves Tavarc~ Cavalcanti. 

J~izo de Direito da vi. Vara da Co
marca de Campina Grande-EDITAL 
- Resumo da sentença declaratoria 

: i~~~:~r~~ e1fab~1
1~l~a J~!~t;~)~~~~~ 

O dr. Jo."'é de Farias. Juiz de Direito 
da l.ª Vara da Ccmarca de Campina 
Grande, em virtud, da lei, etc. 

Faz s_aber a todos que o presente 

:~~t~Iu:
1!;i; :e~ti1l!11 d~ti{oe~!1~.~~i 

l\Unisterio do Trabalho. lndus.'-ria• 
e Commcrcio - 7.ª Inspectoria Re
gional - Serviço de ldcntificac;.ã, 
Profissional - As pessóas que se 
identificaram profissionalmente nes
te Ministerio. adeante indicadas, de
vem comparecer a esta ln•3pect'l>ria 
Regional, dentro do prazo de cinco 
dias. a fim de regularizarem suas 
identificações, sob pena de serem rP
colhida~. e1!l deposito, na Caixa Eco
nomlca, as importancias dos respecti. 
vos emolumeutos, ficando os mesmos 
privados de receberem suas carteiras 
profissionaes: 

Olavo da Cruz, ganhador; Joaquim 
de Moura Paiva, guarda.freios; Ma
río Coutinho de Luna Freire, auxi
liar do commeiclo; Walter Richard 
Sieber. auxiliar do commercio; Emll 
Schmitt. electricista; Marcilio Cou
tinh:, de Luna Freire, auxiliar do 
commercio; Sebastião Jo.sé da Silva, 
entregador de pão; Luiz Augusto de 
Mello, ajudante d~ _banca; Fcrnan~o 
Porto Vianna, auxiliar do_ comme_r~io 
r Alberto Monteiro de Paiva, auxiliar 
do commercio. 

Joáo Pe~sóa. 17 de norembro de 
1937. 

Amando de Vasconcellos, Chefe do 
S. I. P., no Estado da Parahyba. 

. , . não é mais que uma victima 
da fraqueza geral do organismo. 

O Tonico Bayer, tomado ás refei
ções, opera uma rapida resurrei
ção de energia, saude e vitalidade. 

O Tonico Bayer enriquece o san
gue, fortalece os musculos e P,Sti

mula o systema nervoso. 

Q~ Quem Jó ch11.me1 o midico quando o doente 

1 
'V esttÍ grat•t,. ts/1rr,1 'rmilf1grcs" que nem um

, R prese rtnfr:am. Chame o médi,o rm ftmpo 
opt,orluu(J, -------..J 

do Banco do Estado da Parahyba par~ o prt.:5ente edital que será aff1xado e 
p~.gamento de uma divida .suprrior :i. publicado na fórma da Lei. ficando pôr 
-:io.;t..OC$COO, e como quizes.se segt~ar o clie citados os emitentes dos titulas e 
JUlZo offereceu em penhora 1G9 titulas crs co-cbrigados. para na;.i pagarem os 
cambiaes, no importe ele 53:818S570. ?.lludidos titulas e o detentor para. 
Aconteceu que a acção executiva caiu apresental-os E:m Ju1zo. dPntro do pra
por vicio de termalidade proc::s.su~1. zo de, três mêses ~ para dentro_ d1.> 
apressando-se O advogado do Banco m~mo prazo. aporem contestaçao 
executado a requerer O kvantamento i Da.o.o e passado nesta. cidade d.t !~·ma-
da penhora,. s~ndo os titulas cntrcgu:s ~~e~;~()ª: d:~~oetâ/!t d~0

2
~~cn~ote; 

~? sr. Anes1.1 d':' Ca1das Banas qu~· !e Lrin~a 'e sete. Eu. Hermes Maia da 
m.zendo gerente do Bane:, P~SSJU 1_ec1- C8.rVJlho escrivã-O do Ju1zo. o dacty
bc nos autos·, conforme ce:tldoes JUll- lof,,rraohei' 0 subscrevo e assigno. Hrr
~as .. º suppost.o gerente. apodercu-r,·:' nie;; :M::üà cte Cnn·alho. cs;crivão ia 1 

dos titulas levantados e nenhuma l.On- B::rn:i.nrilfü; 17 d"E" H"tembro de 1937 
ta. prestou ao Banco. qur para l"'ha- 1a1 Agncolà ]I.Iont~n~gro. Confer .... <:om 
Yel-os p,ec:sou requerer um mandado 0 origlm\l: Deu fé. D1ta supra. Eu, 
cJ? busca e apprchrn~ão. Ni? ,-~ dili- E:.>rmc" M~ia de Car\'alha. <>scrivão d'l 
&cncia apenas fóram arrerad cios 97 Juízo, a dactylographei. a sub.'ichreYo e 
titules· cambiaes, no ,·alar toL3l de 2. .. igno Herm,~s i\Jaia de Cart)allzo, Ui-
51: 145$431 tendo o referido Anec:,io cr:vã( 
Caldas dt:Clarado que .seis dos ui ulos 
r~cebidos fôram endossados ao advogn.. 
c:o Synesio Guimarães são os seguin-
tes : Uma nota promissoria de emissão Nervoso, ineom.nia. 
de Severino Mtnino de Oliveira. no Ya
lor de duuntos e vinte mil réis 

E para que chegue ao conhecimen
to de todos passei o presente edital 
que será public,ado e aff!xado legal. 
mente. Dado e pas.sado nesta cidade 
de João Pes.sõa aos 4 de. novembro 
de 1937, Eu, cal'los Neves da Franca 
escrivão do Jury o escrevi. (a.) José 
de Miranda Henriques. Conforme com 
o original. Subscrevo e asslgno. - O 
escrivão, Carlos Neves da Franca. 

MINISTEiRIO Dtl MARINHA - E
DITAL - CAPITANIA DOS POR
TOS DO ESTADO DA PARAIIYBA -
De ordem do sr. capitão dos Portos, 
são convidados a comparecer cem ur ~ 
gcncia a esta rc,pnrtição <s srs. Adal
berto Amorlm de Mt'dciJ.·~. Jos~ Pl.rcs 
Filho e José Carvalho de Albuquerque. 
a fim de conp!ctarrm o scllo de seus 
requerimentos d~ cxnme para obtcnçã'.l 
de cartas d-.' habllit:1ção, effe:ctuado 
em Recife. em setembro. 

aberta a fallenc!a da firma José Au
gusto de Miranda, c:;tabelecida nes
ta cidade, a requerimento da firma 
David LC"\ y, r.·. tabelec1da no Rio de 
Janeiro, no.s trrmo, do art. l.º } unice 
n." 2, art. 9.0 n.0 3 da Lei de Fallen
cias. Foi nomeado syndico o sr. An. 
nibal Cardcso. sacio da firma credo
ra Car~ozo & Nunes, desta praça, 
tendo .c:1do marcado o prazo de trinta 
1 30) dias para os credores apresen
tarem as declaracões e documentes 
justif:cntivos de seus creditas, fican
do designado o dia 18 de Janeiro vin
douro, ás 14 horas. para se realizar 
a primeira a,sembléa de credcres, na 
sala da.,.;; audiencias. Dado e passado 
nesta cidade de Campina Grande, em 
10 de Novembro de 1937. Eu, Maria 
elas Neves Tavares Cavalcanti. escrivã 
o dactylograijhei e subscrevo. A es
crivã, Maria das Neves Tavares Ca
vaJcantí. e 2.> José de Farias. Confor
me com o original: dou fé. Campina 
Gr'lndr, 10 - 11 - 1937. A escrivã, 
~laria das Neves TaYa.rcs Cavalcanti. 

EDITAL DE CITAÇÂO PARA AN- 1220$000) e vencida a 4 de outubro c'e 
/\'ULAÇAO DE TITULOS EXTRAVIA- 1936; umà elita de emissão de Frnnc:;_ 
DOS COM O PRAZO DE NOVENTA co Gomes da Silva. no valor de r.s. 
(90J 'n1 AS - O doutor Agricola Mon- 2oosooo vencida em 5 de outubro d~ 
ten,;;gro juiz de direito da comarca de 193{;: uina dita de emissáo de José F~-

E~n;ç~t::~rn:~ó~a od~r~s~\lt~t~.dital ~~~~~fd~ee~
11;;i1Je }~~~~~ dâ/~9f6°:°~1~

0
e' 

;::;·d~u ~:~~on~t~c~i~.~~i.m1:ei~:srn~ ~~.a~i~ã~:11~!~~. ~: ~~riJ1~sg~. \ºi1;~ 
tado pelo .seu procurador e adv_ogad? o c~da em 2 de ~etembro _de 1936; una 
doutor Horacio de Almeida. foi dingi- 'dita de emi~são de Francisco Gome.e; d 1 1 -------------
da e este Julzo, a pt:tição do theô_r ~-e- Silva de 200.,000. n ncida em 30 de n_l'J_ 
gumte: "Exmo sr. dr. JtUz de d1re1to vembro d~ 1936, e uma d!ta de cm1:;s'.0 
C.a comarca de Bananenas : Diz o de Joaquun Gomes da Silva, \·alar is 
Banco Popular de Moreno_, socie~a~e 30C~OOC. vencida ~m 30 de nov<.'mbro ct..:. 
coopc.rativa de responsabilidade 111111- 1936. Requer .. po1s. o supplicante ? r1-
tada. per seu advogado e ad2an~ as- tação de Ant'sio. de Caldas Ba.rrcs. par~ 
.slgnado. que tendo havido extravio de apresenta'. <:m Juizo as rcfcrida.s notn.<: 
seL.s notas promissorias de sua proprie- promi.5sonas. no prazo a que se ref<?rP 
dade. conforme tstá justHicado com as o art. 36 da Lei n.0 :!.041, de 31 do! de
certidões em annexo. pede seja promo- ~~f!Ibro de 190~. ~ob p~na de respon.""
vida a annulação dos referidos titulas, rilidade. e a llll1m2çao do.'S em1tent ... 
como medida acauteladara de direito, acimn. H?dicados, t!)dos residentes nc:s1.L· 
na conformidade do art. 36 da Lei n:• municipio. para nc10 cf!ectu:,rcm o pa-

BARATINHAS MIUDAS 

Se-::rctaric:. da Capitania. em João 
PcSo':ióa, 12 de IH)\·cmbro de 1937 

Eli.:Jcu candido Viunna - Secretario. 

Cotrlmi~são de Saneamento de Cam
pina Grande - Concorrencia - EDJ. 
T .\L N.º 19 - Acha-se aberta ccn
correncla para o fornecimento do 
material a baixo, em um só lót~ in
divislvel: 

Ll'CEU PARAIIYBANO - EDITAL mteºªº (cinco mil) ki!C>S de dyna. 
N." 4 - E.L·Clmc ª" L' Cpoea - 0c o:- 300 (tresrntos) kllos de cstopim im-
dc>m do ~r. <lt·. dirC"ctor do Lyceu Pa- prrmcav~! 
Tahybano, fap publico r, quem !ntc_ 30.000 1uint.a mil) e:-;polet.as n." 8. 

Só desapparecem com o uso do unlco 
producto liquido que attrahe e exter
mma. as formtgulnhas caseiras e todu 

especie de baratas 
ºB,\KU'ORMIGA !1" 

.zmcontra.-se nas bóas Phannaclas e 
DrogartRs 

DROGAKlA LONDRII~ 
Rua Maciel Plnhdro. 12' rc·..ssar po~·,u q11c d~ 22 a 29 do corrcn_ 2.000 {dois mllJ kllos de aço cita-

te mês, estarão nbcrtas nesta ~ecrc- vado de 11
'. 

2 .044 de 31 de dez':'mbro de 1908. Ha gnmento a qurm quer que se apresentr 1-------------
cousa' de um anno foi o Banco Popular como portadcr_ dos títulos extraviadns. 
de Moreno excculado a requerimento ptr..a de n:pet1rem o pagamtnto. R\ , VENDE•SE taria dlk-> 8 á..\ 11 homs •. as inscri9çõ:s 1 400 (quatrocentos) kilos de aço re. 

parn º·" <.·xanK:-i <lc l.ª cpoca do cur.so dando de 11
_" -------------

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para Grippe, Resfriados e Febres diversas, reme< 

!lo~ que fazpm diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia. 
A "CASSIA VIBGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

póde ser usado por pess6as idosas ou fracas, como pelas crianças de mais teDl'II 

quer ain.da, C"On~ base n~ art. 36 .1cl C!
tado seJam a r1tflçáo e mtunaçõe-; fei
tas Pela "A UNIAo··. orgfio offielal d:1 
Estado além de nxndos n:1 porta do~ 
f!.udltoiios e depois de decorrido o pra-
7,t. de trés

0

mésf:~ !eja decretada a nul
lidade dos titulas extravindos. fJcarnio 
habilitado o Banco .suµplicante para o 
exerclclo da. ncção o:ecuUva contra os 
obrigados. Para o.e; effeitos le~aes, dá
se ao pr&entR pedido o valor de rl-1~ 
3:000!:000. Bananeiras, 17 de sct.E:'mhro 
c!e 1937 • ~a> Hora.cio de Almp.rfo. 
DronL-..io de Farias Maia "DESPA
CHO''. D. A. FaÇa-$e as citações re-

Um motor de fabricação amoricaT'", 
\!om 6 ca·,allos de força, com di~poait\ .. 
vo pura qudmar o, eecuinte~ combi• _ 
tiv~if': Gfta<,lina. kernzene, Oloo crU ~ 
R"az pobr<', asgim romn poderá aer nl"' _ 
cionado por Magneto, Bacteria oa Vt li, 
Tuhuler (cabeça quente). 

P-,ríc1tam~nte novo 2arantind•)_!le 
seu perfeito funccionemcnto. 

Uma m i::hina de ~elo de h::trlcaçiin 
e.llcmii, produzindo l~O kilo, em 8 ho~ 
ras apenas de tr:i:)alho ou 4b0 klloa 
em 24 horas. 

idade. sem nenhum inconveniente. 
"CASSIA VIRGINICA" regula a funcção ilos Rins ~ ! nm 

lgnal para Grippe, Resfriados e loda1 u febre• lnfecciosu. 
liDtl-f ebril lêIP ~ie~~ctti cdf.:'~~i,~~:: ~~~~\.~~m cfot~: 

Preço, de oreadfto. V~r e tratbr corn 
Aristi,J~~. Fantinl, leiloeiro .1 i,raca Pe ... 
iiM Arnericn. 71 

- Disti.npide e•• mençãe honrosa •• Z. · Con,rene Medice de p.._•c• -
(Yma Pll08PIIOTO Qt!m &OOMPAIUIA CAD& 'flDIIOl 

4• .......... .,...., .. ..,. .......... ----

tulos extra.vindos. nc.s termos do ert CASA PARA VENDER 
~~ d1il;

1 
~;n~·i!tn.:_c, ?.f ~: ~!t~~~;g 

du 1937". <al Agrlcol!\ Montcn('gro. F, Ycndc-~c a. cau 11." JO, â prnt;" 
µ&ra. que chegue ao conhecimento d(' 1Rl7 nesta ('apitai ·\ lrntar na me 
quem 1ntcress:.11· possa. mandei passar ma,' das U ás 17 horas. 



NAVEGAÇÃO E _______________________ ...._ 

LLOYD BRASILEIRO B.lSILEU GOMES Age11te 

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

PARA O NORTE 
Linha Ilelém - Porto Alegre 

Paquete PARA' 
Sahirá no di;\ IA p.rra N.-it,d, Fortalrz.1 S 

Lniz r Belém. 

Linha Ilclém - S. Francisco 

POCONE' (cargueiro) 
Sahirú no din. 14 de novembro pnra Natnl, 

FMl:'-\lP1 .. 1, S. Lnlz e Belém. 

PARA O SUL 

Linha Manáos - Il. Ayres' 

Paqueté SANTOS 
Sahirá no dia 14 de t10vembro para Recife 

Maceió, Bahia, Rio de Janeiro, Santós, Pa: 
ranaguá, Antonina, s. Fthncii:co, MontN•ld~o e 
Burnos A1.Tes. 

Linha Belém - Porto Alegre 
Paquete AFFONSO PENHA 

Sahirã n dia 18 para Recife, Maceió, Bahia, 
Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Rio Granrl/'>, 
Pelotas e Porto Alegre. 

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

LLOYD NACIONAL S. A. - Sl=:DE RIO DE JANEIRO 
IIISVJ(IO &APIDO ••LOI l'~QUIETJ:11 •AJIAII" 11:NTIL& CAJSliD&LLO a POSTO ALt:oa• 

PASSAGEIROS "SUL" PASSAGEIROS "NORTE" 

P,\QUJlTE "\ltATIMl\ú" - E•,pc-

rado de Porto Alegre e escalas no c~ia C.\RC UETRO "C'A'.\t1•EJRO·· - E.s-

CARGUEIRO "ARATANnA'' - Es- 17 do corrf'nte t,;ahindo no mesmo perado de Tutoya e escai1s no dia 

perndo de Antonina e escalas no cti~ di::i. par:t R~cife. Mfl.c('iÓ, Bahin, Vic~ 26 do corrente sahir, fo no mesmo dia 

15 do corrent.€ sahindo pnra Nntal teria. Rio ele Jnneiro, S:i.ntos, Rio para Recife, Mnceió, Bahia, Rio de 

Areia Branca, Fortaleza, s. Luiz e Grande, Ptlotas e Porto Alegre, pc1ra Janeiro. Santos, Rio Grande, Pelotas 

Brlém, pnrn onde recebe carga. onde recebe carga e pa~sageiros. e Porto Alegre, parn. onde recebe 

VISTORIAS: - As vistorias só se- cargn. 
ráo aUendidas ~ feitas dentro do pr:t .. 
zo legal de 48 l10l'as npí,,;;: a. tlesra.rga. 
do navio. 

PARA DEMAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: 
CUNHA REGO IRMAOS 

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

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
111:BVl(IO Sl!MANAL DE PASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

VAPORES ESPERADOS AVJSO 

Recebemo• tambem cargas para PenC<to, AracaJ~. 
"ITAGIBA" - Esperado Llos portos do sul no dia 

18 do corrente. sahirá no mesmo dia. p=irn Recire. Ma
ceió, Bahia, Victoria, Rio de Jan"J.ro, Sant..,s, Parana~u:í; 
Antonina.. F'..1rianopolis, Imbitub~t, Rio Gr:1nde. Pelolas 
e Porto Alegre. 

Ilhéos. s. Francisco e Itajahy, com cuidadosa. baldeação 
no Rio de Janeiro bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em trafego' mutuo com a. "Levpoldl!!a Ra1lway". 

A Companhia racebe cargos e encommendas aU t. 
vespera da sa.hida do~ seu.s vapores. 

''ITAQUATIA " - Esperado no dia 20 do corrente, 
sabbado sahirá no mesmo d1a, para: Recife,, .\rl.lcció. 
Ba.hia, Victoria, R", de J aneiro, Santo-A, Parnnaguá, An
tonina, Florianor• ,lis, Imhituba., Rio Gl'ande, Pelolas e 
Por«, Alegre. 

Os conslgnatarlo.s de cargas devem retirai-a• do tr&· 
picho da Companhia dentro do prazo de tr~s (3J dias, 
após a descarga., flndo o qual, incidirão as mesm~ em 
armazenagem. 

Pua paaarem encommendaa e valores attcnde~se no escriptotto até ás 16 horas na ,vespera, da-~• do91 paquatea. 
' A.a de-tDau 

1
ínform~çõu .. triLo da.da• pelos A:entes : 

Dr, Arnaldo DI Lasc:ft 
Ex-Interno do Hosplta.l de Alie. 
nados (Serviço do Prof. mysses 
Pernambucano). Med1co Interno 

do Sanatorlo Recife 

CLINICA MEDICA 

Doença, Nervo,.., e MentaeJ 
Consultorlo: Rua J oão Pesslla. 378 
- 2. • a.ndar (Edillclo d' A Prl. 

mo.vera) . De 15 is 18 hora, 
Resld. - Sanatorlo Resl!e - R . 

Pereira d" Costa, 293 
Phone 2072 

- RECU'II -

WILLIAl\18 & CIA, 
Pra9a Anthenor Navarro n .• 5 - Pboue 234 

Odette Fagundes VENDE-SE ou aluga-

i se uma casa com bastante 

Diplomada pela Academia de Córte commOdOS, COm agua, luz 
1 e Costura. ele Pernnmbuco, de est:1d1a 

1 

nesta cictactc, orrerece os seus traba. e saneada. Preço de occa· 
lhos á dis\incta sociedade pesoo<onsc. 1 - - A t t • • -
Executa com perleiçáo enxovaeo para SlaO, ra at COm O pl 0 

~~~,~~~~: ~~~~~me'::ú,:"~\~º~u~: prietario na portaria da 
d~ cozmha pratica, constando.' de me_ Assembléa Legislativa das 
nus especiaes art1stlca em hndo es- , ' 
tylo, e os b,c~s cm qualquer feitio sob 8 as 11 e das 13 ás 16 ho-

~a~~.t~~d~n;: é ~~;l~m~~~e:~:rr~: ras · 
ga-se de preparar me-sas adaptadas 
para gu.ry~. annlversario em geral e 
ca~amentog. Tudo pelo menor preço, 
com as maior~s vantagens. A tratar 
ó. A\'enida João Machado. 43G. 

CURSO DE FERIAS 
RUA DA REPUBLICA, 906 

O Cul'so Franco-Brasileiro mantem 

Optimo emprego de capital APIARIO MARIA IRE- ~~:r,~~~:0 ::01;~~:r 11:~n d~a •:i~°ci~e n~~ 
NE - Vende puro Mel de vcm __ h_ro_. ________ _ 

m~;;1';:i;'::.o.t d<;A~~Pº~~~~~~~ ;~,~'. Abelhas "Italianas e Urus- V E N D E• S E 
;,~;;''~oc~o ~~'/~~~ç~~iarº'~ ~:;~;~·-;~ sú. Av. Jo:ío Machado, Um caminhfto FORD 29. 
negorio. Farilltn-,r o pngnmrnto. . ! 1155 ou Cap. José Pes- A tratar na Rna da Repu. 
Tratar na mc:~ma í'Otn o !.CU proprir.. ,. 2" h 
tn,io il rua Macl•l Plnhelro, 120. 608. "· lica n.

0 173 . 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 

Linha rerular de vapores entre Cabedello 
e Porto Alegre 

CARGUEIROS RAPIDO,S 

CARGUEIRO ''TAQUARY'· - Esperado do sul deverá chegar 
em no!:.so porlo no pr,/ximo dia. 18 o targueiro •''faquan·.. Após a nt· 
c·essari:1 demora sahirá para l\fat'áu 

CARGUEIRO "OLINDA" - Esperado do norte, 1lever:í ehegar 
em n.JS!TO porto no }'lroximo dia 21 o cargueiro "Olinda". Após a. neces
saria demo1·a sahil·i para. os port.os de ReC'ife, Mac.eió, Rio, Santos, Rio 
Grande e Pot1o Alegre. 

CARGUEIRO "CHUY" - Esperado do sul deverá clle-gar cm nos
so porto no proximo dia 23 o Jarf{ueiro "Chuy·•. A}lós a uecessaria de
mora sahirá par.l .... ~ portos de Natal, Ceará.., Tuto~·a. e Areia Branca.. 

CARGUEIRO "l'IRATINY " - Esperado do sul. deverá chegar 
em nosso porto no proximo dia. 31 o cargueiro "l'IRATINY". Após a. ne
cessaria. demora sahirá. pa.ra os potíos de Recife, Maceió, Rio, Santos, 
Rio G1·:1nde e P orto Alegre. 

Agentes - LISBOA & CIÁ. 
SUA BARAO DA PASSAGEM Ji.• 13 - TELEl'RONE N.' MI 

ALUGA-SE 
Na !Praça. da. lnd"prndenrJa. um 

bunplow conf pomar, quintal mura.. 
do accommodações para numerosa. 
fa~ilia e dependencias para criadagem 
e garage. A tratar na rcsidencia llc 
Annibal de Gouveia Moura, na. mes. 
ma Pra.e.... <• 

OPPORTUNIDADE UNICA 

ALUGA-SE 
Um appartamento espaçoso, 

eo m duas janellas para a rua 5 
de Agosto, agua corrente e sa_ 
neamento. Proprio para escrip
torio commercial, consultorio 
medico ou de dentista. No ponto 
mais central do Varadouro . Rua 
J\Iaciel Pinheiro, 74, 1.' andar. 
A tratar com Antonio Menino, na 
portaria da A UNIÃO. AOS INDUSTRIAES DE FIAÇÃO 

Vende-se abaixo as mnchlnas des-
criminadas: Q p T I M Q -p O N T O 

1 dobradeira. de pann.o PLA TT 
BROS Co. Ltd. PARA QUALQUER RAMO DE NE• 

1 potente calandra JACKSON & GOCIO, EM CAMPINA GRANDE, 
BROS Ltd. JUNTO AO "C.\SINO ELDORADO" 

1 estiragcm com 3 ~abrças e 3 en- Traspao;;.sa se o cont1 acto deste optL 
tregas para marca. MASONS ROCH- mo local, po1 motivo de viagem. Pro_ 
DAI,E. cuiar senhorzmho. no Restaura..nt 

2 pc.!ias de !erro com 1 metro e 72 Constancia. e1n; C~mJ?ina, ou. com 

da 
Aristides Fant\m le1loe1ro officia.1, á 

ant. ca uma. . 1 Praça Pedro AmCrico n.0 7l - Jot\o 
3 espuladeiras de atamn.do f:,.br1. Pcssóa. 

cante LEESONA. Sccrctoria, do Montepio, 2~!10'937. 
1 motor pn.ra caldeira de p ... :essno de. (nss.J - Joaquim Pinhf'iro, sccre-

10 HP. • ) la rio. 
2 reostatos para motorea electr!cos. 1--------------

ALUGA•SE Trata.se com o sr. Antonio Borges 
da. Costa, praça Clementina Procop10 
n.0 95. Campina Grande. Estado da 
Parahyoo . 

VENDE-SE na Rua Benja

min Constant, a casa n. 0 

404 e o terreno adjacente. 

A tratar na mesma. 

CURSO DE FERIAS 
Mantido pela professora Maria 

Amelia Tcrre,;, funccionad. dur1nre 
o periodo da,; feria,; c,;cobres, no gru
po .. Antonio Pessô1", um cur,;:o par
ticubr destinado :10 preparo de :ilum
no,; para exame'i de admis'i:ÍO. 

O expediente comccará no dia 16 
de novembro do corrente anno e será 
de 8 ás 11 

CASA A' VENDA 
Vend"·Se á rua Eliscu Cesa.r (ati 

pouco Vid.31 de Ne,grf'íros). a cac;a n.' 
84, de regular :1.cromoda(;Õ(''l, oitão li 
vre ao na\<'l"n tr. Cont os servíc;-os da 
Lag,ôa., ficará. ele t>!iqufna. , rm t'xcet. 
Jrnte f.ilh1a1;ão paf'a tt"'fdt-r1ria, Tratar 
na mf'#ffla. 

.Aluga.se o 1. 0 anda.r c1& cast. n. • 
122, li. rua Peregrino de Carvalli~. 

Opttroas acc<>~oda,;óes. 
A tratar na rt1a Duque de C&xla.11, 

o.• 11,. 

C A S,A 

ALUGA-SE 
A casa n.• 298, sita á run Abel da 

Silva, em Cruz da~ Armas. recent~
mentc construido. e com hõas accom
modações. 

Trata-se á nia. õn.s Tt1nchrtrn.s 
n.0 326. 

ALUGA-SE EM TAMBAU' 
Uma confortavel casa de 

palha em Tambaú á rua dos 

Coqueiros n .0 100. 
A frata1~::~a rua Carro. 

ceiro José Lino, n. 0 lSG, 
(Ro g-gmi) . 



D :e CA 
ESCRIPTORTO DE 

ENGENIIARIA 
Geometra JOSE' DOMINGOS CALZAVARA 
Diplomado pela Escola Superior ·de Eng"nharia de Phdua, 
na. Itatia, registro no Ministerio da Educação e Sa.ude 
Pubttca e Conselho Regional de,Engenharia. e Archlliccturn.. 

TRABALHOS TOPOGRAPJIICOS 

Denmnaçã.o de terras - Linhas divisorias - Vistorias -
Peritagem - Partilhas - aviventação doS limites, etc., etc. 
Levantamento de plantas de Cidades e Yillas - Projectos 

de arruamentos - Nivelamentos etc .. etc 
Estudo de estrada:.; de rodatcm - PlanÓs cotados - Le
va.nt.amento topographico de precisão com cuna~ de ni

vet, etc.· etc. 
Estudos dos curse1.; d'agua - Canaes - Rios - Acudes -
Sondagens com levantamento 'dos perfis --.- Drenâgem -

irrigação, etc., etc. 

Organizsção de plantas de propriedades com classificação 
das terras, de accôrdo com anaJyse chimico-physiologica e 

as exigencias dos moderncs traços culturaes. 
Aeceita. sem agmuento de preço, trabalhos em qualquer 
ponto do Estado. Pretos de toda a ronven.ieneia na. ele

marcação da•,; data,s de sesma rias. 

Peça., sem compromissos,. preços e condições. 

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

HEMORRIIOIDAS 
CURA GARANTIDA SEM OPERAÇÃO E SEM DOR 

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

HOSPITAL CENTENARIO) 
INTESTINOS - RECTO 'E ANUS - VARIZES 

VIAS URINARIAS 
Tratamento especializado da blenorrhagia e suas compli

cações no homem' e na mulher 
Consultorlo : )3aráo do Tritnhpho, 444 • !.º andar. 

Consultas: 14 ás 18 horas, diariamente. 
Residencia: Diogo Velho, 118, 

Ú CLINICA. DE DOENÇAS DE OUVIDOS 

GARGAlj'.\',\ 

NARIZ E 

DR, CASSIANO NOBREGA 
FORMADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Eçéclallata do Hospital Sant:. .Jzabel, da. lnspectorla Sa

Dltaria Escolar e do D1spel1Sa.do de Tuberculose 
DIATHERMIA, ELECTRO-COAGULAÇAO, RAIOS 

INFRA-VERMELHOS E VIOL~AS. 
CCrurult!18 dlarlas: pela manhã, das 11 á.s 12; , t.l'-rde 

das 16 ás 16 horas 
Consultorlo: - Rua Duque de Caxias, 312, 1.• 

Resldencla: - Rua General Osorlo, 180. - Te!. 259 

DR. ISAAC FAINBAUM 
El'-a.ssistente de Clinica Medica do Hospital ô, C~nt-e. 
nario, Medico do Hospital S"a.nta. babel e do Instituto 

de Protecç:ío · á Infancia, 
DOENÇAS DAS CRIANÇAS 

Doenças do adulto: Coração, p.orta, estomago, intestino, 
fígado, rins, sangue e nutrição. Tratn.mento da ncura.sthenia 

sexual , syphilis. 
Consultorlo: - Rúa. Barão do·, Trinmpho. 420 - 1.0 andar. 

(Por cima do B;inco Central). 
Consultas: - De 15 ás 18 horas, di:u.·i:inu•nte. 

Residencia: - Rua Bai·ão do Triumpho, 353 
ACCEITA CHAMADOS Á QUALQUER HOltA 

CLINICA MEDICA E PARTOS 
DR. MIRANDA FREIRE 
(EX-interno residente e ex.medico interno do Hospital 
Pedro Il do Recife. Pratica nos Hospiiaes de S. Francisco 
de Assis e Santa. Casa de Mtserlcordia. do Rio de ,Janeiro), 

DOENÇAS D~fgtA(N\OES~t~Ri\u~8s~OMAGO, FI. 

Consultas das 14 ás 18 horas. 
CONSULTORIO: - DUQUE DE CAXIAS. 55"& 

RESIDENCIA : - AVENIDA PADRE MEIRA 118 

João Pessôa -::- Par~hyba 

DOENÇAS DA PELLE E VENEltEAS - SYPHJLIS 

DR, EDSON DE ALMEIDA 
DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. 8. P. CHEFE DA CLINICA DERMATO-SYPHILOGRA· 

PHICA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
Tratamento por proceuoe espeelallzado1 de arae (etpf .. 
Dhu), pJ1lrlasl1 versicolor (JHIDDN) eczemH, •lceru, 

•oençM dM •nha1, a tfecçõea do couro cabell•do 
Or!ent&çlo moderna na therapeutlca da Sn,hllls e ela 
Lepra - Ph:rslotbera.pla dermatologlce. - (Ultra violeta 

-Intra vermelho - Crome.:,~i,1·r '-' Dlathermo coagulaçt,o 
para o tratamento dos tumores m~Jtgnos da, pelle 

DIARIAMENTE DAS H 112 A'S 17 HORAt, 

Cwnltorhl: -J ~ªlª~ d;~·:-:• o'ºl - I. &JUW 

IR, OSCAR OLIVEIRA CASTRO 
DO.NÇAS DA!I CRIANÇAS - CLINICA IIRDIOA 

-~- EM OEltAL~--

COD.IUll;orlo: - Rua Duque de Cu:la.o, 812 mo H 6.1 li ~-> 
--- Telephone, 281 --

dl!ID:ENCU: - AVENIDA VIDAL DE NEOREIROB, 171 

---- Telepbone, JSD ----

IR, NEWTON LAOERIA 
CONSULTAS COMMUNS AS BEOUNDA·l'EIRAS, QUAR• 

TAS E SEXTAS, DAS U AS li HORAS 

Noe ••m..t. •tu ulel1, a4 attender, no comaltorlo, N oll-
411tea em hora preNmeate maroaü 

OLINIC.& 1111:DIO.& 

Doe~•• Nervoau e Mentaea. Tratamento da Tabere .. 01e 
pelo PNt:UMOTOltAX e a t'BENJOECTOMI.& 
Rua Duque de Clllaa, 5<K. - Telepbone, 171 

DOENÇAS DOS OLHOS 
IR, H, COSTA BRITTO 

EX-A!!SISTENTE DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO P&OI'. 
SANSOU NO RIO DE JANJl:IltO 

OCULISTA DO BOSPITAL SANTA ISABEL 
Tratamento medloo e operatorlo liaa doenvaa •oa olhoe 
Coiaullorto : - Rua. Duque de Caxias, 312 (Alto da Pilar· 

me.cio. Vél'as, 1.º andar) 
Resldenlca : - Avenida Juarez Tavora, 113 

CorunUtu: - ou 10 112 a, 12 e dai 18 t.a 17 boru 

tr= -=================="li 

GABINil:TE ELECTRO·DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINIALVA GAMA 

Clinica-Cirurgica e Prothcse Odontologica 
Odontopedic 

Comall<lrto: - Duq .. de Culu, 5H - 1.• antu, 
CONSULTAS - DAS 14 A'S l? HORAS 

IR. JOIO SOARES 
CLINIOA DE l:&l.&NÇ.&I 

Da Otéollt •• CU& de• E:r:po1fo1 •• IUe •• Jalldn 
(Serviço de lactentes) 

llltdlco do serviço de Hyg!ene In!antll do Estado 
e do Instituto de Protccção e A.ssistencla á Infancla 

C-Onsuii.as diaria~ das 16 is 18 horas, á Rua. Direita, 348 
(Altos tia. Sorveteria. \Vernrr) 

Rllf!ID&NCIA: - Rua Dlõlo VelllO, ~ (P&rqft 
Solon de Lucena>. 

BEL, PEREIRA IIIIZ 

Consultor Jurídico do Estado 

ACCUTA CAUS . .\S ClVIS, COMMl!lltCIAEl!I S CBIMI• 
NAEl!I NA CAPITAL t: NO INTERIOR. DO l!.STADO 

.A.VWNJDA JOAO MACHADO, 1,1 

J0.1.0 Pll:880.A. 

5 

D o 
r;:::::::===-==============-. 

IRA, EUDESIA VIEIRA 
- MEDICA -

Tntamenio pela chlmlotherapla as,:oclada i physto!herapla : 
(Ultr~-vloleta, onctas longas, curtas, Ultza-ourl.9.J e 

h:,drotnerapla). 

Rel!deacla e ConauJtorlo: - Rua. Duque de Co:i:laa, 518. 
Con1111t111: Bepndu, quarta, e 1es:tu d&1 1 á1 11 e •aa 

Háa n horu. 

Terça,, ,uintaa e ubbado, da1 14 a, 1? boru. 

1.-31!NÇAS DE SENHORAS - PAKTúS - OPl!:llAÇOJ:8 

DRA, NEUSA DE ANDRADE 
Coonltorle: - ltu B&rio do Trlumpbe, 133·1.0 anur, 

CONSULTAS - DII: H A'S l? HORAII 

--- Re,ldencta: ---

&04 l!PITACIO PESSOA, HI 

IR, J. WANDREGISELO 
ESPl!CIALISTA l:M &fOLESTIAS 008 OUVIDOS, 

N'AllIZ S GAB.OANTA 

Coonltu ... H ú H horu 

CONSULTORIO: - Rua Duque de Caltias, 348 • 1.0 andar 

RESIDENCIA : - RUA DA PALMEIRA, 208 

V. 8, PRECISA DE ADVOGADO? 
PROCURE O 

DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
CAUSAS 

COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL 
IRINEU JOFFILY, 211 

-::-
.A.CCEITA CHAMADO PARA O INTEIUO& 

JOAO PESSOA 
1 

"====================' 

NORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

ACCUTA CHAMADOS PAltA QUALQUER PONTO DO 
INTERIOR DO ESTADO 

a.111enela: - Avenida Joio io Malta, 1n 

CAMPINA GRANDE 
~oe:::::z:=:,,,------==-=====--==-' 

Ili, llUIZIO AFFONSO CAMPOS 
ADVOGADO 

Escriptor'1<'1: - Epitacio Pessôa, 113 
CAMPINA GRANDE 

JOS! MOUSINHO 
AIVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Pessôa 

DR, LOURIYAL DE GOUVEIA MOURA 
TlllolorWa e radlolorlst:. do Dlspensarlo de Tubercul

• chefe de clinica da Santa Casa de !llhlerlcordla. 
CORAÇAO, VASOS E TUBERCULOSE. 

Tnlamento da Tuberculose pelo pneumotboru: artlllclal, 
ubercallnltbcrapla, phrtnlceptomfa, phttolalcoo. 

1153~ã.o, etc., eto . 
Oemultorlo: 312, Ru., Duqop de C'•t:1&1 

Daa 11 u 13 - oaa 15 •• 17. 
Teleph•e 1N JOAO Pl!BIOA. 
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O Grande Sárdio o homem das mil 
mara, Bllms e·stréa 
ua 1•roxima c111ar-

Ca feira no 1•nlco do PI_, IZI. <•om um es1tectaculo 
<·01111,leto de alfa lllt\.Gl-l ! - Dois ac•os <·om1•letos de 
alto ILl,L'SIONISJIO ! - Sl'ennrios deslumbrantes!
)l!ontai1lem soberba !-lmtaugurando o paleo do PÍ,tl.Z<I. ! 

Esq:~ça bf:*'c:se! Esque-~1 ·--p L Â Z A 
ça a politica ! Esqueça 
os compron1issos ! Ria HOJE AS 7 E MEIA HORAS 

• ::w; 

1 PLAZA 
Matinée amanhã! 

u1na hora e meia co1n 
os n1alucos da tela 

Que faria , ocê se fosse um 
malandro e encontrasse uma 

forf nua·,! 

Richard f'almadge 

o homem gato 

El>.l.r 3rmiios Marz· WALLACE BEERY 
o GIGANTE da expressão lhe ensinará 

o qul'. fazer em 

UMA NOIT[ NA OP[RA MAlANDRO V[lHO 1 
Uma gosadissi:-na comedia da METRO 

GOLDWYN MA YER 

A COMEvAR VE DOMINGO NO PL\ZA 

Um super film da 
Metro G .. Mayer um film em que cada 

1ninuto é un1a emoção! Prec:os- ~$100 e 11~G0ü -
Hoje ás 7 e 1ne1a horas -Preços 1$100 e 700 reis 

D.11.0f'O .INDOMJITIBI,, 
com tt1chard Talmadge e A VOLTA DE CHANDU' (ttlrceira serie) 

1 

~-T--R_I_B_U~N-A_L_D_E-AP_P_E_L_L~A-Ç-A:-;:, 
Joaquim. Domingo Guedes. con:1: 48 _ U 

annos de idade. casado, cc,mmerc1an-

A PREVIDENTE 
QUADRO DE OBSERVAÇAO 

ta s';,v~~!~~cn~a;: ~~tr~:,i·~i;:; 29 Autos com vista ás partes, conendo prazo 
~!1;,,~5

0 ~· r~~fd~~it!u;,1c;:~:
0

~
1
~0A','t;'0li"J,; t na Secretai·ia do Tribunal: 

60
J~~~~~to

4'k:r~~~\i~P~~1;nnos, ca. 1 - Appellação Civil n.0 98, do Tel'mo de 
;e':;'ubi1~;~c~~rn~:~~ae~a~1tf1. rua da I Caiçára, da Comarca de Guarabira Appellantes Se
ca:~~~~ ~~~i~·~ª~~ff;u~~:.ª~e~fd~~~ 1 verino de Oliveira Porto e sua mulher. Appellada a 
te á rua da Republica. n.º 889. nesta firma Brasiliano & Cia., reiJ1·esentada [)elos herdei- 1 
caoit,.!li l. 

"r.tavio Vieira de Mello, com 28 ao-
1 ros do fallecido socio Francisco Brasiliano da Costa. 1 

""<>S de idade. casado. fuuccionario nu 
:;i:c~g_'·esidente á rua Cardoso Vieir& 

11 
• Com vista ao advogado da pa1te appellante, 

Maria Vieira P""sôa com 49 annos Bel. Dyonisio de Farias Maia, pelo prazo legal (10 1 
de idade, casada, residente á av. 1.° t 

de Maio n.º 31, nesta capital. dias), em data de 13 do corrente. 
Severino da Cunha Cavalcante com 

4:J annos de idade, casado, auxiliar do 1

~ • 

~~::~.'
1
~s3{

2
~:i·ca~tatª 

13 
de I r,::============11 1 V E N D E • s E 

Genezio Gambarra Fill10, com 29 SERVIÇO MECHANJCO O PAVILH- Q DO CHA 1 
annos, ca.•ado, fnnccionerio publico, ! A 1 
~~,~~~nte em Pwncó, Estado ela Para- :.?t~ºco!·'~~;:iio~:~;rç~s ::: a mais bem montada SOrVe-

Chamadll de obltos chanicos em machinas de e\;Cre- teria desta cidade. 
6RR sem multa 28 de fevereiro ver, costura, motorcycleta, bi. A tratar no mesmo com 
RRR com multa 20 de marco 1937 cydeta e victrolas, etc., etc., 
6R9 sem mu!La 15 de marr,,. com pintura a duco e nickelagem. 0 SeU proprietario. 
;:g ~i;:; ;;;~n: ~/;;.a::t.~37 PREÇOS DE PROPAGANDA 
690 com multa 20 de abril 1937 Pra~a D, Adaueto. Sédc elo 
691 sem multa 15 abril Instituto S. José 
601 com multa 5 de maio 1937 
6!'.l2 sem multn 30 de abril 
602 com mulLa 20 ele maio 1937 
C:03 s·::m multa 15 de mato 
693 com multa 5 de Junho 1937 
604 sem multa 30 de mala 
J94 com multa 20 de junho 1937 
695 srm multa 15 de jttnho 

URGENTE 

CONVÉM LÊR 

ATTENÇAO ! 
Precisando V. S. comprar joias, re

logios e objectos para presente, ele .. 
dirigljrt-Sc á "'CASA FONTE6 ··, av 
B. Rohan, 180, que encontrará va
riado sortimento das mais rec:nte.s 
novidades e pelos menores preços. 

A .. CASA PONTES" mantem o me. 
ximo criterio tanto nas vendes dos 

FAVORITA PARAUY
BAH 

(> 

ctult •e Sorteios de Alantlmo 
Nobrcc-a & cta. 

PN.ça Antonio Rabello, n. • U 
<Antiga Viração> 

Plano Para.bybano - '"Dlarne• 

Resultado do sorteio dos eou
pon.s..brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteiof. Favorff.:1 

·Parahybana em lilla séde A Pra.. 
ça Antonio' Rabcllo, 12. no ãia 
16 de novembro, á.s 15 hora, 

I.0 pl'emb 
2.' .. 

4,º 
5.º 

f!' Pbno ... Noctnrno• 

87' J 
06D'1 
6J'."!3 
G'~St 
0319 

Res.ultado do sorteio dos cou
pons.brtndes gratuitos rea=cto 
pelo Club de Sorteios Fa ,;orita 
Pa.rahybana, cm sua aéde á Pra... 
ça Antonio Rabello. 12, no cUa 
16 de noYembro. ás 19 hora3. 

1. 0 !)remio 
2.' 
3.° .. 
1.' ,. 

5.' 

8D'l0 
31138 
93íl0 
4?.GG 
30X7 

J Pcssôu, 16 ele novrmbro d, 1'137 

ADERB.\L l'l'.fülGIBE, Fiscal. 

ASCENDINO NOBREGA A 
CIA.. fX>n~utonartn-. 

RELOGIO PERDIDO 
Pcde.tse a quem enc• mtrou um pe· 

qucno rclogio de puL-.o, de senhora, 
todo de curo, no trecho comprchendido 
l ntrc a rua B~aurepaire Rohan e ...> 

• 

bairro do Ro~l{ers. o favor de cntrc
gr1Lo á rua. D Vital, 162., que será 
gratifkado. 

CASAS EM TAMBAU' 
Alugam-se pela tempora

da, 2 casas de telhas, mú
saicadas, com hlZ e cacim
ba, situadas á praça Ribei
ro de Barros ns. J 05 e 187. 

A tratar na GRIZA 

CASAS - Vende-se a ca
sa n.º 63, á avenida Joáo da 
l\fatta, nesta cidade. A tra
tar com o dr. Camillo de 
Hollanda ou com a senhori
nha Maria José de Hollan
da Chave.,, residente á ave
nid1t General Osorio n.' 113, 
nesta cidade, 

D A lJ R A SANTIAGO 
R,\NGEL orenara alumnos 
para c;am-es de admissão. 

695 com multa 5 de julho 1937 
696 sem multa 30 de junho 
W6 com multa 711 de J11lho 1937 
6~7 sem multa 11 de julhv 

Vende-se um ponto em 
Campina Granrle, á praça 
Epitacio Pessôa n." 2, no 
rcntrn ela feil'a; um optirno 
ponto para qualquel' nego. 
cio. A tratar no mesmo. 

artigos do seu ramo, como nos con~ 1 ~============ 
certos d8 Joias e relogios. 

Rua São José, 216. 

097 com multa ó de agosto 1937 
<êQ8 •em qiulta 30 d julho 
698 com multa ,o de agosto 1937 
C!:t9 srm multa 15 de agosto 
69!) com multo. 5 dE" setemhro 1937 
7CQ sem multa 30 de ago.o;to 
700 com multa 20 de setembro 1937 
701 sem mr1Jta 15 de setembro 
';O' com multa 5 de outubro 
702 sem multa 30 de setembro 
';O~ com multJ. '..!O de outubro 
7tJ3 ,-em muH::i. 15 de outubro 
703 cont mulLa 5 de novembro 
701 sem 1111111 a 30 <lo outubro 
'i0-1 com multa 20 de novcmbr'> 
'10~ 11cm multa l.J de novembro 
7,1. r-nn, m11 1hl ~ ,-J'P Ó"?Ptnhr11 

70f; sem multa 30 de no.,·embro 
1706 com multa 20 de dezembro 

Qaota. annual: 

1 
Bem multa 31 de dezembro 1931 
Com multa 31 de janeiro 1938 

1 

ircrcta11f1, da. "A rrcnclentc'", 25 de 
outubro d 1~37. 

Jl!t1rlrmo J, "1,"rfin.,, 1.º ~cret11rtn. 

Av. B. Rohan n.0 180 João Pessõa 

RADIO R. C. A. VICTOR 
Vende-se um, com 7 valvulas, cor

rente 110 vclh, precisando pequeno 
couccrto. Tratar á rua da Areia n.0 

700, ccrn o sr. Nelson. 

VENDE-SE a casa n.0 

185, á rua Borges da Fon
sêca. Preço commodo. A 
tratar na mesma. 

LUTZ FERRANDO & CIA, LTDA. 
CffiURGIA EM GERAL - ARTIGOS CIRURGICOS - APPAR&· 
LHOS DE DATHJIBMTA APPAREL!IOS DE RAIOS X DOS ME· 
LHORES FABRICANTES'. EXCLUSIV1STAS DOS MICROSCOPIOS 
LEITZ E TODOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT .. TODO MATERIAL 

PARA LABORATORIO CHIMICO. 

lt(,,pre~,=,nt.11ff'1J f'::irdttth·~11 nPde F.~ta.do: 

c,uu POSTAL ~1 ° 8 8 E! -& e ~D.· TEL. - l'DBAlf / 

Rua Maciel Pinheiro, 269 . 



A UNIAO - Quarta feira, li tk 110,cml.>ro de 1937 7 

UM ROMANCE DE AMOR ESPLENDIDO E GALANTE 
SEXTA • FEIRA - NO 16REX" 

Um 1;mü1· que pe1tcnce á nossa época ! Um amôr / 
que apenas poderia florescer em con1ções de aman. 
tes como estes. . . Amantes como estes. apenas 

numa época como a no~sa ! 

MYRNA LOY-WARNER BAXTER 
em 

ESPOSA E AMANTE 
-- com--

CLAIRE TREVOR-IAN HUNTER 
Um supe1·.rnmance ela 20 TH CENTURY FOX 

SABBADO - Na "Matinée Collegial" - A's 4,15 
-- NO "REX" --

A batalha romantica do seculo ! 

CLARK GABLE-em 

CAIM E MABEL 
--com--

M A R I O N D A V I E S - a lourinha 
Uma reyista maravilhosa da "Warner First". 

1 

AMANHÃ - NA "S01Rt& DA MODA" - A famosa 
sessão da eleganeia - Do "REX" 

, Por amôr delle, Tonita troebu' por perolas as suas 

1 

missangas e contas, por escarpiãs cie bailes as suas 
1usticas sandalias. Mas não trocou o coração pelo 

de nenhuma outl'a mulher! 
SYLVIA SIDNEY-em 

CASADOS POR DESPEITO 
--com--

GENE RAYMOND 
Um poema vibl'ante da P ARAMOUNT 

OS LOUCOS DO RYTHMO - Amanhã no "Felippéa" 
A mais completa e fascinante comedia musical dos 

bambas da dansa ! 
FRED ASTAIRE - GINGER ROGERS 

--em--

RYTHMO LOUCO 
Uma extravaganza da R. K. O. RADIO. 

HOJE - A'S 3,:30 - "MATINÉE" POPULAR NO 
"JAGUARIBE" 

Romantismo e musicas! 
BING CROSBY - em 

O ULTIMO ROMANTICO 
Um film da P ARAMOUNT. 

PREÇO UNICO :-$500 

R E X O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CHIC - FELIPPÉA JAGUARIBE 

SOIRBE A'S 7,:m 

Delicioso romante hbforico do pcrioilo uaµolc:onito! 

J>IC l{ l'OWt;L - 111.\RION Oi\ Yit;ti - em 

CORAÇÕES DIVIDIDOS 
Um::i. producçãJ da W ARNER F'IRST 

Complemento~; - N'\CJONAL D F B. e PARIS 
PARIS ..• - Short. 

SOIRllE A'S 7 .15 

Er1Jião e centra-espião! \'i\'ia cm duas vidas e servia a 
duas nações! 

EDMU, 'D LOWE - em 

O GRANDE IMPOSTOR 
Juntamont~ c1 6 ª e tiltitn,l ~ fric d, 

CONQUISTADOR AUDAZ 
Com FRASKIE D !U:0 

UNIVERSAL 
Complementos . 

SCIRó;E A'S 7 ,15 

Uma 110\•rlla !)olicial re:,l~ta de s~n~.J.<Pe~! 

liDMUND LOWt; - em 

SR. DYNAMITE 
Um film da UNIVERSAL 

Complemento: - NACIONAL D r E \ , __ .. ___ .. ________________________________ .,_ ... ,,._ .. ___ .. ___ .. _____ ..., __ ..., ..... ___ .,_,,,_ .. ___ .. ___ .... _ .... _ ... _________ ., ___ .,.,_, .. - -- -- ---~ 
p== -

M E T R o p o L E THESOURO DO POVO 
1 CI N E s. PEDRO Cio!> de !lfttcadorlu te 

1 

O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL TOURIN!IO & CIA. A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TI:LA 
Approxlma-st' o annlvcrsario do cinema. aJegr.e e attrahcnte. - No dia 26 Proprict.ario: FERNANDO li. PEREIRA 
deste mês - t:ma mara\.;Jho..;c1, n-aliza~ã . ., hi~torka - Barbara SiJ.nwick, cm' 1 Carta Patente n.• l 

llO.rn A M I R A D E U 1\1 C O R i\C' A O HOJE 
- Av. Beaw·epalre Rohan .... 287 

110.õE - SO!Rt;E .\'S 7,15 - IIOJ1' --- A batalha rnmantica elo sectilo ! A mais luxuosa 
1'11.no •Bôlo tiportlv• Pa.ra. 

-3. SÉRIE DE - llybano• 
revista de 1937 !' 

CONQUISTADOR A u DAZ Resultado ª"" eorteloa para CLARK GABLE - l\IARION DAVIES, em 
- JUNTAMENTE - contagem de pontoo do plano CA I M E M A B E L LUCTAS DA JUVENTURE 

"BOlo Sportlvo Para.h.ybano,,. 
realtza.do t.m sua .sêdc, á a·.,en1da 

Cc..m CIL\RLES F.\l:REL - E mais um drrnnho - PERU' PARA TRt.:S. Bea,irel)alre Rohan, 267 no dia 
16 de novembro, á 19' il..,nt' UMA MARAVILHA DA "WARNER FIRST'' --

Amanhã - L~iam cem attcnção e venham apreciar o ncqucno CARUSO 
0002 ('omplcmentos: - NACIOl'i.l\L D F. B - FOX MOVJETONE 

de oito anTJo-.. de idade - em CANTE.MOS OUTRA \'EZ - Bcbby Benn. 1.0 pi-,·:nio .. .. 
NE\,'S _ Jornal e O THE.'\TRO DE BUDDY - desenho 2." ~517 

tíi xl~-fl'ira. - Sec-do da Alegria - Este ca,·ino '-e ei..fcm('a cm escolher 3." " .. 78~9 Amanhã_ "Ses~·ão da<; ~-",c;a," - A NOI\'.\ CURIOS.'\.. \Varr::-n \\lilliaM fHms r-··pt•riaes 1>a.la a !:.e~~io T ,dos, ac.:·jm seudo di.l. 19 ha nrá uma 4." .. .. .. 71'?7 
6 !\ te· - _ Um curi"J~·o ca o policial! _- Co~r?:d Na gel rm NAS AZAS animada "'malinér·• ;:Í:,. 21, E de qua1ro horas cm dhnft" sc.~-Ó('«. ron_ ::i.'' " 7f)H DA A~~RTE _ Juutamt·nl" a 4.' sénc elo - CONQC"ISTADOR AUDAZ. iinua'- Prcet,rt'm as~ istir t,h_• i:randC' film por •ntto dC' litO n·u-. cem FRANKIE DARRO A g,·nial ,::-ariJla. no (l~f,:("'tll}('llh'l mais !:.inC'l'ro da ~u·1 canl'ira ! .J\NE J p ]fj tk uovc1111Jro d 1937 

WITHERS - a mimo~a ('lll - J'ERDID\ NA nn:TROPOLE 

. 

AD!lRll.\L P'l'RAGIBE, fbcal. ,, ALUGAM.SE a!'l casas de 
HOLMES Tourinho a CI&., con~o- ESTHER 791 7!J9 sitas á ROSA nu meros e ADVOGADO narlo!. PED 

.......p ·t\'enicla Epitacio Pes;;ôa e 
cliplom:Hla, UVl-:::l DR, JOSE' DEUSDÉDITE MENDES ALl'GA.SE a casa n. 0 1:J, Prcf<'...s.::;ora 

ros !;r.s. pa0~ d;_• familia que en- recentemente <:onstruidas. 
á S,rnto Antonio, :-ina primario, pi;in.o, artr <· sol-

(I·'ormado cm Direito e da Ord<'lll dos Advogado-. do Brasil) 
prana em 

"Pen.são i\vm;lda ·• - RUA BARAO DO TRIUMPHO, 40 - quarto n.0 14. Tambaú. T1·atar ua .Move. 
fejo, cm sva rcEldencl:1 e cm d.o-
mic.:ilios, a tratar a ma M,1c.:1f:'l 

A tratai· na me~ma avenida 

CINE REPUBLICA 

laria Formosa. 

H O J I!: 
Uma sessão ás 1,30 

horas da noite. 

KEN l\IA Y 1 'ARD, num '"far.west" de ,t<:(,'.ão, arrojo, 
a uclacia e ln·m ura ! 

ODIO E VINGANÇA 
Emo-Nonante da primeira à ultima fScena ! 

Pi.nhtiro n.0 366 na casa n. 0 821. 
~ - -

NESTES DIAS -
O vibrante film nacional - Favclla dos meus amôrcs. 
A magestosa super proclucc;ão ela "Pantmount" - As Cruzadas. 
Com·ado Veirlt no assombrnso drama - O Exprcstio de Roma. 
Uuster Crabbe, em - O Homem Leão. 

Com11lemenlo: - UM NACIONAL (D. F. Il.) /\VISO A apparclhogt'I'1 S(JllOra de.te c,uema, ac·c,ba (IC er loLalmcnte re. 

1 ;irada J>t·h l~c:htHtlJ ct1-1 BlYGNTON, "T, Eclmt11Hlr> Cortes, c ... laudo a 'Ul'a com o iv,m 
- l'•L\º·, - (.• f"l;1~ , J - t{JO Crlança5i r~ftJfl~.uÍ~·.s. ,. i:• ,·t;i :'J•• ~GOO - P tlr1l... .... 11u 11 

\wz~...--..au: .-..aw:=ww ~ ~~ 



B à ... .JI , ·: -~-. Jv.'iO FESSó.A - Quarfa·fe,ra, 17 .de non~hro de 193·, 

VI ôA~'.iM;P, CI AR IA 
CORTE DE A1;f ff;~.V:AO D~ ),'t,f>· ~do ~ga~a"te~~~.,~~o Est~~~~ne~~-0 ::~~:ºça Mt~r:r':;gt~fa~v0anie~p~'. 

. . ,,_ '..t 1.t\ .. ~ \ r-~tp!.f1 os respectivos aut~ a_o 2.0 re- tario João_ V1el.ra de 0Ltma 
61.º Se.ss:i.o ordm~rln ê°ll;J,-.}j, dt? l:;e, t1~~\1esembrngudo1 Agnppmo Bar- Appellaçao c1vel n. 52,da. comarca 

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEITORAL 
DO ESTADO DA PARAHYBJ\ 

Numero de eleitore,'i inscriptos alé o dia 4 de novembro 
de 1937, nesta Região, conforme communicação lele

graphica dos juizes clC'iloraes 
t,•mhro de 19~7 · \I'\ , (~ l'O.-; _ . . de Guarabira. Reloator desembarga-

~ n,~!~~f·l~~ç101~~~~rm~1~'1:~r l~~se~b~~: ~: J~[~eri~d1~on~:::::- ~ A;ta_el~~: 1 ------------------ ____ N_•_D_E __ 
J•1·~iclt:ole Sol,lo M:úoi·, &adcr ~rippino Banos. Appellantr lher; appelJados Joaquim Cavalcan- ZONAS MUNICIPIOS Secretario - Eurlpcdes Tavares. a Just.iça Publica; appellados Osorio ti de Oliveira e sua mulher. _ 
Pro<·. Grr-al - Rrnnto Lima Oltmpio dt Queiroz e Celedon Irineu. Foi designada a presente sessao ELEITORES 

o desembargador relatcr passou .os para os respectivos julgamentos. 
Compareceram os desembarg-adores: 

Souto Maior. Paulo Hypacio, Mau_ 
l'icio Furtndo. Jo.sé Fl05colo. Severino 
Montenegro, Agrtppm0 Barros, Dr. 
Braz B:1.raruhy e o dr Proc Geral 
do Estado Renato Lima.. 

Lida, ro't upprovnctn. ~cm obsen-n
ção, n acta ela srssão antel'ior: 

Di,tribui~ão 

o.uto.s 3 revisão do desembarg·ador 
PJ.ulo Hypacio. Jujgamentos 

Appellação civel n.º 47, da. coma1·ca 
de .frite~. Appellautes Januario J.'Jsé Aggravo de instrumento criminal 

~~ gi~~~~1~f nae t~.~esm~ll~~{1S:.p~ll~~~ ~·=1a:r ~!se::~~~do~e s;~e~n:e:g~: 
!>embargadcr Agrippino Barros passou tenegro. Aggravante o dr. 2.0 Promo
L.'> autos com o relaLorio ao 1.0 revi- Lor Publico; aggravado Santino Vi
~':r de~embargador Paulo Hypacio. cenLe José. Deu_se provimento ao re-

Embnrgos ao accordãc nos autos de curso. por unanimidade de votos. lm-
.. . . .· agg1a\o civ.el n.() 24, da comarca de pedido o exmo. desembargador Pau~ 

Descmba!g:ado! Paulo !bpacio. 
0

_ campina Grande. RelJtor dr. Braz lo Hypacio. 
Appellnça.o. cn~11nal 11 · lo:l da c,, B'..'lracuhy. Embargante a Exportadora Appellação criminal •·ex.-officio" 

marra de M_u.ern:ordrn. Appellanle íir Prcducro.:. Bra~ileir".ls S. A.; em- n.0 143. di. comarca de Sousa_ Rela._ 
~U!.tiC..·a Pubhca, upp ·llacb Jo:,.i Pc-- 1 IJ,l!'g·ados a mnssa fallida dl. Soe. Ex- tor desembargador Mauricio Furtado. 
aro àos S,mto: _ _ . . 0 • a I i:,:nactora Lafayette. Lucena Ltd. P Entre J)Jrtes: a Justiça Publica e o 

AggrLtvo d<' p~liçao e~, L'l 11 · 
03 , ~ c.utros. O Re}al,Qr passou os autos réo Manoel Soares do Nascimento. 

comnrca de Joao Pessoa. ! em acçao -.0 m 0 relatorio ao 1 ° revisor desem- Preliminarmente não se tomou co. ~=ci~ª1á~ntliiei~;rr:~:~1iaJ".ls d~. s:= bal'g,1do1 Mauricio Furtado. ~e~imento do recurso. unanimemen-

ra e o dr. curador da. n:ia.ssa. marca. de João Pessóa. Relator desem_ 
d~co da massa fallida de F. H Vérga· 1 Oo,pachos Appellação criminal n.0 14.5, da co-

De-semb1!gad~_1• Mauricio Ft1';!!~~· Aggr,·vo cc In!>trumento crmir,'-:.1 bargador severino Montenegr.o Ap. 
Appellaçao ~iunfnal .11 155 , d} lff~ 11 ·º 7. da comarca de João Pessôa. Re- pellante O d1 1 o Promotor Pubhco . 

rnar?rt d.e ~oao Pes~on .• 
1
~P~l PT~- ]ator dr. Braz Baracuhy. Aggravante appellado José Baptista. de Lima. Ne-

Ma.11~ Lms .• npprlln.do o ci · ... 10 dr. 2.º Pr0motor Publico ; aggrava_ gou-.se províment') ,,ao recurso
1 

por 
mf01 ~~~i~t~;rr,·Ld >. Agrippino n:ir. l da Celestin:i Felippe. Foi com vista unanimi~ade de votos. Impedido o 0 e. · · < 

1 
1 no exmo. dr Proc. Geral do Estado. exmo. juiz dr. Braz Baracuhy, 

ros. . .- ivel n.º 52 da Embargos ao_ accordão nos autos Idem n.º 150, da comarca. de Bana_ 
Agg_rn.vod d<." Jgguc;i°:-s..~ôa <cm aCç5.n Ide appellação c1vel n.0 20. da comar- lneiras. Relator desembargador José 

confªj1~~icla~ Aêg~·avantes ·Rufino Chu. ca de. G.· uar_a~1ra. Relator desembar. Floscolo. Appellante ~ Justiça ~ubli
ae. a " , · sindico da massa go.clor Mr,unc10 Furtad?. Embargan ca; appellado Joaqu.1m Ig~ac10 de 
~e~i·ctªc:,,~ra\Jd~ ºvé;.gar:1 e O dr. cu- t.e Eladio Nunes Correia; embargada Sousa. Negou-se provimento a appel-
r!ct~/ da e ma~:i.' d. Olmdma _G':'nzaga de Mello. O de- lação, una

0
nimemente. . 

lla ã civel no a1. d:1 coma:·ca 

I 
sc1!1bargado1 relator mandou que de_ Idem n. 151, do termo. de Serrana, 

deA~:o ieisôa. Apf}~llantz O Monte- po15 d.e preparados fosse~n os autos da comarca de Ban~neiras. Relat~r 
pio dos funccionarlo.s publicas do Es- com vista ao exmo. sr. d1. Proc. Ge- desembargador .severino. Monteneg1?, 

tndo; appelln.clos Wilson Brayner e rak~ba~:~:do~o accordão nos autos ~~P~~:n~a~ªrtlE:i~~!~1~:J)p~~~~=c1â 
ºº.f0º:,r. Brnz Ba.r.1cuhy. de appell!1ção c1vel n.0 59,. da comar. Justi~a Publica. Não ~e tomou co-

Aggravo de petição criminal •· ex e~ de Jo_ao Pess~a. Emba1 ~ante os_?... n~e~imento da appellaçao, por una .. 
officioº n.º 55 da comarca de cam- no Paes, ernba1gnda a Fazenda vO nm11dade de votos. _ .• 

· Grande · Estado. O deser~1bargador relate:- Aggravo de J'tefv'içao c1vfo n.0 45, 
pil~l:>ellaçáo · criminal n.º 154. da co- mandou que depou d~ preparad~s (accid~nte no A trabalho). da coma;ca 
marca de Miserlcordia. Appdlante ~ fossem os autos com vista . a.o subt1- de Joao ~essoa. Relator desemblrca
Just.iça Publica· appellado Francisco tuto da exmo. dr. Proc. Geia! do Es_ dor Severmo Montenegro. Aggravan_ 
Guilherme. ' tado. _ te F. ~encto:1ça ~. Cia.; ~ggravado 

Aggravo de petição civel 11 .ci 54, da Embargos_ ao . ac~.rdao 1:º~ .~uto! 0 operaria Joao Vieira de L1m~ .. con-
comarca de João Pessô.1, tem acção d,, de app3llaçao c1vel ex-~ff1c10. n. v~rteu-se o j~lg~mento rm d1lhgen
Jallencia) Aggravantes Daniel Mar- 37. da comnrca de Alagoa G1ande. eia. por u_nan~mdade de votos. 
tinha Barbosa e cub:os; aggr::wado<:. Relato!' dr. Braz B~racuhy. E_mbar Appellaç~o civel- n.º 52, da. comarca 
0 gyndico da mns~a fallida de F. H. gat~.te Man~l Joaq1:11m da Paz, e~- de G.uarab1ra. Relator desembargad_?r 

Vérgara & Ci::t ~ o rurndor da mos- ~~~~~d~~'ldtº;~ :~~l~n~nu~~~~~s() ~~};: ~~J1~Jn~e:~~e~e;:~· :~iheel:~na~p;f1~~ 
sn. t.or dNt o seguinte despacho. - •· A_ dos .Toaqu1m C:1vnlcs.1ti de Oliveir t 

('úla.. lt"m de já decorrido o prazo para em- Lim1 e sua mulher. Negou.se provi-. 
b:ugos. a accordão. confirm:lndo. uno. mento á appellação por unanimida
nim:>ment.e, a sentença appellada, de de votos votando com restricção 
não admitle embnrgos m-Odifioativoi os exmos. cie::emljargadores Mauricio 
ão julgado. 1Lei 319 de 2511936, art. Furtado e José F"loscolo. Impedido o 
5 lll ". cxmo. desembargador Paulo Hypacl/l. 

Embargos no accordam na AppeL 
Jaçã.o civcl n.º 100, da comarca de 
campina Grande. Embargantes -
Reynaldo Marcelino de Oliveir3.. e s~a 
mulher; embargnda d. Maria Ameha 
Pessôa da Cesta. 

o Dr. Proc. Geral do Estado apre
sentou os autos t"m mC'sa por n:i.o 
lhe cumprir offlcin r 

Embargos no accordão ncs autos de 
appeUação c1ve1 n.0 28. da comarca 
de João Pessôa (acção de petição dP 
herança). Embargantes Cidronio Mo. 
1oró, sua mulher e outros; embar_ 
&ado o dr. Dorgivnl Mororô. O de
~c·mbarg-aclor Paulo HypRcio passou os 
autos ao 3 _ .. rrvL'-Or dr Braz Bara_ 
rnhy 

Appellarão civel "cx-officio" n.0 62 
do termo ele Esperança · da comarca 
de Areia. Relator descmb:irgador M:rn. 
ricio Fmiado. Entre partes; a Fa?.en
da do !!:,,taclo f Jo:io D A vila Lins. O 
desembargador rC'lnt-0r passou os au
tos com o relntorio u~ 1.0 revi . ..;.')r ele. 
semb1.rgador José Flo.'Jcolo. 

Appellação cível n.0 66, da comarc~ 
ôe Alagô[I. Grande. Appeilatite Her 
menegildo Gomes ela. Silvo por sen 
ru;si~tente judlciario; appelladc.s Joüo 
Fiar.o ou ·· João Cyprlano da Silv . ·• 
e su.1. mulhrr. O drsrmbargactor M;1.L1_ 

ricio Furtado pa .• _~ou u:~ autos ao 3. 0 

1evi.sor desembargactor ,José Flo~colo 
Embargo.-; ao accorclão n~.s autcs 

de appellação civcl n.0 26, ela comar
c·a. dr Camp111a Grand~. Emb:ng:an
tes Alipb Prs.-;óa rle Carvalho e sua 
mulher Jo~epha Gomrs PCS.">óa, Ati. 
relío Pes.-;ôa d~ Carvalho e outr".>S, 
embargados os Innáos Sclwnrtaman 
e M..3rques de Alnwidn & Cia. O dc
:.em':mre.ador Jn.-:.é nos• olo P'lS~ou os 
!Hl~-:s ao 2.ro rcvi':scr de~embargador 
Agrippino Bnrros, por ~e achar im_ 
pedido o de,'-Cmb;1rgo.clor Severin:, 
Montenegro. 

Appellac:úo ch,l·l •·\'X· olficL>" rcl?"
quite nmtgavl'll n.0 75, da comarc.:i. 
de João Pf'.'-.so1, R:lrttor desrmbrtrga 
dor Jo..-;é Fhc..colo. Entre partes: c\r 
Alfrêdo Monteiro e sua mulh~r cL 
Alico de Azevêdo Monteiro. O dt~
sembargador severino M'Jntenrg1·n 
passou o..; auto.; ao 2. 0 reviscr de~em_ 
)J:u9.aclúr Aç:t'lppmo B.1rros 

Pareceres Assicnat.ura de Acc•)rdáos 

Agg;rnvo de instrumento crimin&l I Petição de "habeas_corpus" n.0 22, 
n.º 5, dJ. comarc.\. da Capital. Aggra · d.1 comarca de João Pessôa. Impe· 
vnntc o dr. 2.0 Promotor Publico ; trante Manoel Pessôa de .Oliveira, 
nggravado Lui.s Domingos da Silva. do D. A. s. do Instituto São José, 

Apr>ellação crim.inal. n.0 148, da co I em favor do pa.ctente, miseravel, João 
marca de S. João do Cariry. Appellan_ José da Motta. . 
te n Justiça Publica; appellado Ma- Aggravo de pletição crimmal Hex 
noel Hortencio de Lima. officio" n.º 51, da comarca de Gua-

Aggravo de pet1~ão civel n.0 50. da I rabira. 
comarca de Campina Grande. Aggra. Idem n.0 53 d:1. comarca de Ma_ 
vantes Mont€negro & Cia.; ag·gra,·a- rr..ianguape. ' 
ào Artiqullino Dant.a.s. Idem n.º 54. da comaroa de Bana-

O dr. Proc. Geral do Estado apre· neiras. 
~cntou o~ auto.s em mêsa com os re.c,_ Aggravo de instrumento criminal 
pcctivos parecere1' n.0 4. da comarca de Umbuzeiro. Ag. 

Dcsigna~ão do dia 

Aggr::wo de instrumento criminal 
n.0 48. da ccm1Jrca de João Pessôa. 
Relator de~cmbargador Severino Mon
tenegro. Aggravante 'J dr. 2.0 Promo. 
tor Publico; aggravacto Santino Vi
cente Jo:'ié. 

Appellação criminal '"ex-officio" 
n.0 43. da comarca de Sousa. Relator 
d-c.sPmbugncl·)l" Mauricio Furtado. 
Entre partc.s: .1, Justiça Publica e e 
n~o Man~el Soares do Nascimento. 

Ap~llaçâo criminal n.0 145, da co_ 
marca de João Pessóa Relator de
S(·mbargador Severin0 Montenegro. 
Appcll,1nte o dr. 1.0 Promotor Publi
co; Gll"J:x·Hado J~é Baptista. de Li-
ma. 

Idi:-m n.0 150. dj comarca de Bana
neiras. Relator desembargador José 
Fl-::scolo. Appellante a Justiça PttblL 
c,1; appellndo Joaquim Ignacio de 
Sousn. 

Idem n.º 151 do termo de Serraria, 
da- comarca de Bananeiras. Relator 
cteaembnrga.dor Severino Montenegro. 
Apprllanre M,1ri:1 Genuína, c.onheci
ci,t por Maria Aleijada; appellada 
a Ju~tiça Publica 

Aggrnvo de petição civel n.0 '15 da 
comarca de João Pessôn raccicr'eritt, 
no trabalhol R~lator desembargador 

gravante o dr. Promotor Publico; ag
grava.clos José Pedr? do Rêgo, vulg-o 
,- Pedro Ximin" e Severino Gomes. 

Appellação criminal n.0 144, da co_ 
marca de Alagôa Grande. Appellan
te a Justiça Publica; appellado Seve. 
rino de Almeida Souto. 

Idem n.0 147, da comarca de Cam~ 
pina Grande. Appellante ,o dr. 2.0 

Promotor Publico; appellado Antonío 
Sposito. 

Appellação civel "ex_officio'' n:· 
79, da comarca de João Pessôa. Entre 
Danes: d. Maria Izabel Dantas e o 
Êstado da Patahyba. 

Appellac5.o clvel n.0 63, da comarca 
de Alagôa Grande. Appellantes José 
Alves de Maria e sua mulher por seu 
-assistente judiciario; appellados Ma
noel Alves de Araújo e sua. mulher. 

Idem n.0 137 do termo de Caba
ceiras. da comaroa de Campina Gran
de. Appellante João Rezende de Mel. 
lo; appellados Ananias José PereirP., 
Hugo Andrade e respectivls mulhe
res. 

Embargos ao accordã.o nos autos 
de aggravo de petição civel n.0 34, doa. 
comarca de Alagôa Grande. Embar
gantes José Filgueiras de Britto. sua 
mulher e outros; embargado Roga
ciano Fil~ueiras de Brttto. ~ 

Fôram ,1.s..,ignados os respectiVos 
accordãos. 

ou mnls diariamente poderão ganhar em sua propria casa 10$ quando dedicarem suas horas vagas á original, artística e ren-

dosa industria "M. A. N. I. S. ''. Para informações, escrever a 
"M A. N. T S. ", Rua do Passeio. 56 - sala 141 - Rio de Janeiro. Receberá 
11m folheto grati~ <'XPlicntivo Se desejar amo;;tra do trabalho a executar, basta 
n·1nrt1er R..:.. 3SOOO. 

1.• 
2.• 
2.• 
3.• 
3.• 
3,• 
4.' 
4,• 
5.• 
5.• 
6 .• 
s.• 
6.• 
7.• 
7.• 
8.• 
9.• 
9.• 
10.• 
10. 11 

11.ª 
12.& 
12 .& 
12.• 
13.• 
14.• 
14.· 
15.• 
16,• 
17 .ª 
17 ·ª 
18.• 
18.• 
19.• 
19.• 
19. • 
20.• 
20,• 
21.• 
21.• 

João Pessôa .. 
Ma.ma..nguape 
Sapé ..... . 
Itabayanna .. 
Pilar 
Ingá ........ .. 
Guarabira , .... . 
Caiçára ..... . 
Alagôa Grande , . . 
Alagôa. Nova . . . . . . 

1 Areia . . . . . . . . . . . . . • . . • 
Esperança. .•.....•.••...•. 
Serraria . • . • . . • , . _ . • • • . • • • 
Bananeiras • • . . . • . . . . • . • • 
Araruna .•.••••••...•••••. 
Umbuzieiro ..........••...• 
Campina Grande • • , • • . • • • • • • 
Soledade ............ • •.•• 
Picuhy ................. . 
serra do Cuité . . . . . . • . . . 
Alagôa do Monteiro . . . . . . . . . • 1 

Patos .................. . 
Teixeira ...•.••..• , .•. 
Santa Luzia .. .. .. .. 
Pombal .. .. .. .. . . .. 
Catolé do Rocha . . • . . , 
Brejo do Cruz . 
Piancó ........... . 
Princeza • . . _ . . . . . 
S:usa . . .. .. .... 
Anthenor Navarro .. 
Cajazeiras . . . . .. . . . . . . 
S. Jo.sé de Piranhas .. .. .. 
S. João do Cariry . . . . . • 
Cabaceiras • , . . . • . . . • 
Taperoá . . .. . . .. .. .. 
Misericordia . . , . . . . . . . 
Conceição . , . • . • . • . . . , • • • _ 
Santa Rita , . . . _ . . • . . . . . • . . 
Pedras de Fôgo . . • . . . . . • _ •. 

TOTAL ............. . 

•n._ '" 

11.493 
3. 181 
1.937 
3.299 
1.102 
1.320 
2.578 
1.947 
1.415 
1.204 
1.973 
1472 
1.148 
1.853 
1002 
1.604 
!l'.400 
1,416 
1.323 

977 
2.053 
3.063 
1.276 
1.818 
3.680 
2.153 

985 
5 175 
2 551 
2.362 
1. 759 
4.031 

888 
3,276 
1.298 

799 
2.252 

989 
4.196 
1.616 

97 864 

Confere. Secretaria do Tribunal Regional, em Jcão Pessôa, 10-11-1937, 

Alfredo de S. Monteiro - Chefe, dq Seoçíi-0. 

VIS'I:O - ca,·Zos Bello - Dtrector 

INFORMAÇõES 
(> 

RECEBEDORIA DEl RENDAS DO ES. 
TADO DA PARAHYBA 

Pauta dos principaes generos de 
producção e manufactura do Estado 
sujeitos a direito de exportação. 

semana de 15 a 21 de novembro de 
1937 . 

Par Litro: 
Aguardente de canna S450 
Aguardente de mel ou cachaça S300 
Alcool $550 

Prefeituras do Interior 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

INGA' 
Balancête da Re::eita e Despêsa. 

desta Prefeitura em SO de seb2:mbro de 
1937. 

REC1'ITA 
Saldo que Vf'm cio mêi:J 

r:.nterior 
Licenças 
Imposto de Feiras 
Imp<>sto Predial 
R<gistro da Producc:io 

Muni:ipal 

1 :682i800 
1 :387$800 
l:787Sl00 

473$000 

Por kilo: 
Algodão sertã-0 seridó 
Algodão Matta 
Algodã-0 em caroço 

Imposto de Gado AQatldo 
3$100 Taxa de Aferição de pesos 

379$200 
748$800 

230$000 
47$000 

3SOOO e medidas • 
1$200 Patrimonio 

40$000 Al~odão rebeneficiado - Ser_ 
tão 1$550 

Imposto sobre vehiculos 
Imposto Cedular s!R[t 

Ruraes Alge<láo rebeneficiado -Mat. 
ta 

Algodão resíduos de piôlho 
beneficiado our linter 

Algodão residuos de piôlho 
rebenefiriado 

Residuo.s de plôlho bruto de 
descaroça dor 

Arroz descascado 
Assucar refinado de 1.ª 
Assucar refinado de 2.n 
Assucar de usina 
Assucar triturado 
Assu:ar crystal 
Assucar branco 
Assucar demerara 
As.sucar someno 
Assucar ma.scavinho 
A.ssucar mascavado 
Assucar brut-0 sêcco ou 3." jncto 
Assuc.ar bruto melado 
Borracha d•e mangabeira. 
Borra.:ha de maniçóba 
Batatas nacJonaes 
Café 
Café moido 

Por cento: 
Côco 

Por kilo: 
Couro.s de boi, sêcco.s salgados 
Couros de boi, sêccos espi

chados 
Couros de boi, sêcroo flõr de 

sal 
Couros verdes 

3$000 
1$500 1 Rendas Dlverso.s 

$600 
DESPESA 

S900 Prefe-itur:i. <subsidio do Pre

153$000 

6:931$700 

$250 
1$200 
$950 
S900 
S85(', 
$770 
.150 
$720 
$680 
$600 
$550 
$460 
$460 
$42!) 

1$500 
1$500 
$200 

1$200 
~$000 

feitoJ 
Fiscalização 
Thesouraria. 
Obras Publicas 
Estradas de Rodagem 
Illuminação 
Limpêsa Publica 
Cemiterios (asseio) 

Despêsas Diversas 
Somma. 
Saldo que pqssa. para ontu. 

bro proxlmo · 

600>000 
380$000 

1:403SOOO 
690S900 
556$000 
~15$600 
246i000 
89$500 

1:670$800 
6 · 151$800 

779$000 

v:931$700 
Thesouraría da Prefeitura Munlclpal 

d<· Ingá, em 30 9 l 1~37. 
Elias Leopoldina tte Andr<1de - se. 

cretario_ Thesoureiro. 
VISTO: - Manuel llot1orio Fiel 

Teixeira - Prefeito 
40$000 ·-------------

2$200 

3$500 

algodão 
Oleo cru' de semente de al

~odâo 
Oleo de se1n'2nte de mamomi 

Por kilo· 

1$800 

1<.:4(10 
1~500 

~350 

Appellac;ão civcl n ° 44, dn comar
ca de Itabaya;ma. Appell.mle Antc
rJ.o Borba de Mello; appellado o me. 
nor Abelardo Cavalcnnli de QU?iroz, 
representado po.:; gcu pnc, João Rodri
gues de Qt~eiroz. O desembargador 
Severino Montenegro pa~!-i-OU os au_ 
tos ào 3.0 revit;or desembargado:· A· 
gripplno Barros. 

Embargos a.o accord."io n'Js autos 
de appellaçáo Ci\'Cl n.n 33_ do termo 
de Pilar, da comarca de ltabn:vanna. 
Embargante João Cesar Alves (]e CJr
valho; embargada d Lui:-;a Maria da 
('oncC'ição 

I•:mbJrgan ao ncrord:'\o nos nulos de 
ff'Cllr:,o clt• t<'Vbl :1 civf'l 11.•> 3. da co 
marri df' .Jn;_10 P,·s~a. En1borg::rntr 
,Jo6o < ,.,,·ah::11111 '-11· ~lern:zc.s, ernbi.u·• 1 

PRECISANDO DEPURAR o SANGUE ? ~:;;: dcl,:' c~~!iro 

Tome ELIXIR DE NOGUEIRA - c"ci'!,"i~~~.ise outras espec!es 
Por litro: 

Combate o RHEUMATISMO e a SYPHILIS em todos Farinha de mandioca 
. Feiião mulatinho 

--- os se~ perlodos --- Feijão macassa 
Favà· ~ • 

M T 1, 11..;\ lt-11:-11 J). E C-U-RA D--0-S ! ------~=iM!lho · 
,, E N D. E - s E... E ln T o D A - P:A a T_E Ç>leo tefilll>q(! de aemente de 

2$500 
1$500 
9$000 
8$000 

4$600 

$600 
$500 

Pasta de ·semrnte dr algodão 
Rospas de solla polida 
Raspas <Ie solla envernizada. 
Semente de algodão 
Stment·J de mamona 
Tacões ou quadras de ro.spa.~ 

de solla. 
Vaquéta ou couros prepnrndos 

3$000 
3$700 
S220 
$250 

2SOD0 
6$:,00 

S400 Os demais produetos constam do 
S400 Pauta geral. 
$250 ,João Pc~:ô~t 1.1 d1• 11ovl'n1hro dt• 

l9l7, •• 
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