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MOVIMENTAM-SE TODAS AS CLASSES PARA LEVAR A EFFEITO, AMANHÃ, 
EXCEPCIONAES HOMENAGENS AO INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO 
O DIA DE HONTEM NO PALA CIO DA REDEMPÇÃO - O SECRETARIADO DO GOVÊRNO E DEMAIS AUXILIARES DE CONFIANÇA DA ADMINIS
TRAÇÃO DO ESTAOO DEPUZERAM OS SEUS CARGOS NAS MÃOS DO CHEFE DO EXECUTIVO. TENDO S. EXCIA. RECUSADO O PEDIDO DE DE
MISSÃO COLLECTIVA - A IMPORTANTE REUNIÃO, HOJE. NA ACADEMIA DE COMMERCIO EPITACIO PESSOA, DE ELEMENTOS DE REPRE
SENTAÇÃO DAS CLASSES CONSERVADORAS, PRESIDENTES DE SYNDICATOS E ASSOCIAÇÕES PATRONAES E OPERARIAS, PARA ORGANI
ZAREM O PR O G RAM MA DAS GRANDES HOMENAGENS POPULARES, AMANHÃ, AO EXMO. SR. ARGEMIRO DE FIGUEIRÊD0 

INTERVENTOR ARGEI\IIRO DE FIGUEIR>:DO 

c:O PRESIDENTE GETULIO VARGAS EXPLICA AO "COR
RIERE DELLA SERA", DE MILÃO, NA 1T ALIA, AS CAU
SAS QUE DETERMIYJARAM A DECRETAÇÃO DA NOVA 

LEI MAGNA DO P AíS 
DIZ O CHEFE DA NAÇÃO: "O GOVÊRNO ERA OBRIGADO. CONTINUADAMENTE, A 

1LUCTAR CONTRA UM PARLAMENTARISMO QUE NÃO DEIXAVA, EU.E PROPRIO, DE 
SER O FOMENTADOR DA DISPERSÃO DAS ENERGIAS PATRIOTICAS" 

MILAO 25 - 1 A UNIAOl - o ultimas dias tives.se já explicndo e.os 
jornal CorrieTt'. della Se1·a publica _a l re:Jresentantes ctas A~endas Airn~ri. 
seguinte entrev1c:;ta que foi concedi- cenas as directrizes da pollt1ca Ev.
d:- ao seu corrt>spÕndente no Rio de terior do BrasU. 
Janeiro pelo sr. Getulio Vargas. pre- j s. excia. á, pergunta sobre a ma
si-dente da Republica brasileira: ncira cerno o povo brasileir:, acolh.::-tt 

"o 1n-esidfnt-e Getulio Vargas é , a. nova Constituição, re.spondcu.me · 
entre cs estadistas americano~. O 1 - o Que pos.su di!.er o senhor tem 
mais sincero amigo dos homen.., ele tido a opporiuntdadC' de observnr di
impren.sa. o~ representantes da Im-1 re .tamente na tr.:111quillldadc do. 
pren<:a bn1.s1leira. assim como os cor- à~ urbana. Não julguei convenitnt~ 

1 

respondentes de .1orn es_ estrangeir..:>s a<ioptar medid. as. e-f-p. ecL. es de ordem 
enc'.'.:ntrem o mais gentil acolhtmen- publica porque estava certo de que 
to por ;)arte do 1I1u,t.re homem Que O povo me teria 1mmecHatamentc e;on
estdi sempre be111 dispo,to a esclarc- ro~tado com a ~1.1a ~nU.•1ru cenft'.\nç<1.. 
cer a ~ua acç~ govf'rn. mt.ntal. Que E,sa tr1nquilhda.dP. popular. pots. n~o 

multidão me proporcionou ~m ma
neira tão espontanea e vibran e no 
ôia.. 15, iSto é, cinco dia<; êepcl.s d:1. 
decretação do novo &.t....tu~o polltico 
é a prova sufficiente de um ertcct..tvõ 
con!-ienso. Aliás, as reform;ls t on~
gradas na COlli1tituiçUo foram fre
quentemente indkadas por varlos 
sectores da opinlão publica r..at ,011:11. 
Foram reunída.s por mim. exa.nina. 
ciai:t e codificadas. Por isso itUollitl 
,:;e,bre o car.:>cter brns:letro da nova 
Constituiç0.:., se taes refôrm j. po. 
dem coincidir com uma ou outra le
gi.-ilaçõ.c e:-tf'~ngeira isso n:lo quer 
d.1:ter que eu qutz rú~aptnr o Estado 
Brasileiro a modelos alheio:·, rrtas 
.significa sómente que as necessidade.! 
p:pulares nos::;a~ são analogas em 
muitos ponto:. ás de alguns olltroo 
pahes 
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no qu€ diz respeito á opinião puült- é 1.'ma manife.stn.çfio de rrslgfüt";ÚO 
ca d_o pa_is. qtt.itr no tocante á. opin;.ão De.:monstra ao contrario cal.lalm_ en'-e. 
publica mternacional. que o povo espf'ra ,,n um ccnJuncto 

Consentiu portanto s. exc1a. con- de refót m1:1.s orgaalcas corrt:sponden
ceder uma entreví..<:i..a especial para te!- ác;; ~mas neccs.~id.1.des mo1 arl~ e 
o Corriere della Sera. embora neste& materias. As acclamaçõe.s que a - Quaes foram as ca~lSa::. princ~

paes qu~ induziram v. excL1.. 2 de
licia Mllitar, • de varioM NUllÍci_ eretor a nova Constit~ção Fede:·a! interventor Argemiro de Figuei_ 

rêdo, terá um caracter consagra. 
torio á sua notavel obra adminis .. 
trativa e politica . 

pios. na_ve;:1~~-i:ª!r?i~~~s q~~eslit;t~~~~ 

A REUNIÃO DE HOJE DE ELE. 
MENTOS REPRESENTATIVOS 
PARA A ORGANIZAÇÃO DO 

PROGRAMMA 

pria situação eleitOr.:'.l a ter cviden
TELEGRAMMAS RECEBIDOS IION- ciodo ainda a gravidacle da situaçlo 
TEM PELO CHEFE DO EXCU'fl VO politlca lnterna e a ter precisado a 

ESTADUAL necesslciade de um1 coordenação dit,
ciplinadcra da:, energias nacionoes. 

Por motivo da sua pt.•rmanen<'ia- .í ~~b/!~t~t'~ 
1
~mi~~b~!~si~~~n~:fin~}d\~>~~ 

frente- do iovêrno d.a Parabyba o st t:rnara:11 mais intensas e impu
lntervent.or Are-emiro de Flg·ueirêdo nh1m aos dirigentes uma acção mais 
vem recebendo de todOb os pentos do energicu mais d...:cidid..1. de dC'pura-

Hoje, ás 14 horas, elementos ção a~Sü:tin-s~. infelizmente a um 
representativos do clero, Estado ce_nt.en~ de. meusai.:,en~ .coo- dt;ello d"magogic:o eJcitoral Que tcn-

. . . . com ... gratutator1.lb c't~ am1g<.',, correhgwna-
1 

Oia a. wn maior relaxamento do po-
mer<:to, industria, a~r1cultura e rios e admira.dores. dei· l:t!litral, e, por .con:;eguínte. cto 

O Palado da Redempção vi .. quadros adrninistrathos da sua I pre~1dentes de synd1catos e as~ Publicamos .hoje .os M?guintcs tc- l c9ntrole que. o E:.tado tem a. obriga_ 
veu, hontem, um dia de inte11sa I confiança . sociaç~es de cl!l-sse ~atronaes .. e legramm.lS r:.«.b~do's J>Or s. ewia. : :~gv!~i;:_ea;;r g~ºv~~!";,

0 
a ei~ro~~~~1~~~ 

moYimenta(ão, a partir do expe-1 operanos, reun1r.se .. a~ no salao João Pe.:,;c;ôa 25 _ Mt-u nomE" e continuadamente a luctar contra um 
d!ente da tarde, co~n a affluen_ O INTERVENTOR ARGEMIRO de honra da "Academia de Com- offlciaes Pclic1a MUltar congratulo- parlament,rismo que. embora lhe 
eia de numerosas figuras repre .. · DE }l1GUEIRÊD0 RECUSA O I mercio Epitacio Pessôa", para me v. exc1a. pela prova _d'"' comnnça concedesse. a intcn·allos .. os m':'ios 
sentativas da~ c:1as~es conserva-, PEDIDO DE EXONERAÇÃO I organizarem O programma defi .. acaba _merecer exr:10, M · pre idente parJ .enfrentar situações cht1lc1?i.s, nã., 
dora:-; , do clero, do pr~l~taria~o . niti.vog das homenagens a s :~~~~~~ª F~~~!~n~~st! · E!~~~~ I~l,~ f:à~~vªc1/11~15~~~.~ã~º· Íee ~i~~i~i;.~~~1!~ 
e elementos ela admuustraçao Em resposta ao pedido de de. exc1a. tencicsas saudaçoes - Corom l Del- triotic~s. A Dem0cracta exbt.io. cm 
publica, que 1am cumprimentar missão collectiva dos seus Se- 1 l mrro q_e Andn..de thcorrn. tnas não em acto. RJ•for1mt-

o e~n~o Sr. A1gemiro de F_i- cret~rios e 4.emais auxiliares de IA RECEPÇÃO NO PALA CIO DA raçã~oa; ;e~~l~dn~e~d~o~~ ª~e~~t:~~~- ~r!~fng~'/; !!34Reªgioi'?a~~~~~içtº~gti~~~ 
~uetredo, pela sua permanenc1a 1 confiança, o Chefe do Govêrno, REDEMPÇÃO tenho O pra:ler de curnortmf'ntar ) nicas e para proporcionar ::i. 0 povo n 
a frente do Go,ê1·no da Parahy .. em curta e incbha oração aM emmenk am!go IPl.1 prnvp 1e co1:-- 1 p:J . .-..sibilidade de ser u·,.re n" escolhn 
ba, na qualidade de Jnter-ventor gradeceu áquelle gesto de ' des.. Pode os adiantar que das 15

1 

fiança que vem de merece:.~º. pre:;i_ de seus le:;itlmos rcpresenta._ntes le-
Federal neste Estado. 1 prendirnent~ que lhe foi mani- ás 18 h':ras do proximo ;abbado, ~;:~~ dJe P~~;~~~~~~on~1d1fu~~-·~a~~tl1~~~ ~~~i!~~~s·n~:ª~niig~~mcte1};ífo~llt.1~~~~\1;-

íestado, aff1rmando que a nova o interventor Argemiro de FL nistrariva rrpres-.... _nlado p~lo E -.;tacl_o quJ.ndo todos deviam estar reunfdoS 
O SECRETARIADO DO GO- phase administrativa seria a con. gueirêdo recepcionará as autori- Novo para cuja 1mplantaçao conco - e preparados par1 combater uma 110. 

Vi,;UNO E DEMAIS .\UXILLL tinuação dos seus propositos de d d fed s t d . mu_ reu decldid:m•nte • su.' ).mtrlom• vi tentatlva communLsta quanrio de-
HES DE CONFIANÇ \ DEPt· "" .A E d ~ _es erae , es 8 uaes e ccmprehensa0 dos ~up.·nores mteres. namcs dar um novo e nobre exempla 

.. ·., ., -' ., , , .. ~o,erno no sta º,. e que, por n1c1paes. ~es cta Nacionalidade. Al>raço:-; - cte disciplina patriotica a ambt\·ão 
ZERAM OS SEUS CARGO~ isso, aquelles que vmham colla. FrancLsco Salles Cavalcantl desmedida cte alguns preparava umo. 

NAS :\IÃ08 DE S. EXCIA. borando nessa politica de traba- A GRANDE PASSEATA, NA Jcão PeSSóa 25 - Desejando .sem- guerra civil e n dem,gogia i1Tefkc-
' '> • lho, paz e. or?em, estavam natu.. NOITE DE AMANHA f::osm1~m:e;la P~~~~l~~u~ç°ã..,~n vo!~·~~~ ~~~t~ete~~~r~ protegia os agf'ncc:-. do 

As 1~,..,0, reunidos todos os 
I 
ralrnente 1nd1cados para levar ria nas redea!-. admint.c:;-trativa.'> E..:stJ- _ consiclero. v. exciJ. qur as reror-

Sec~e.tario~ de Ei:lt~do e outro8 I avante esse programma de bem A's 20 horas, partirá, da Praça do. RespeiiO:;Hs <.auduçõf's .-.. Anta. nio ma.<; adoptadas_ .Pº. '. sa.m eliminar tu-
aux1hares de confiança do Go- publico. , Vidal de Negreiros com destino Mendes Ribeiro . talmente os deteltcs a que !'i~ rrf"le? 
vêrno no o-abinête do Jnterven.. Terminou s excia por de.. á Praça João Pessôa, uma pas_ João Pes-só.1 25 - Fehutaçofs y -I?e ~erto. Antes de tudo, o suffra. 
tor A'rgemi~o ~e Fígueirêdo, de.. clarar qae 'rec~sava, t·~rminante- seata civica, falando varios ora .. !~~;~~is~:~;~i~~ g~~.~~~~~ 1~~~~~0 p~~~~ ti~lo~n~~re::?ta~!~

1~!r1~âfcºâ\ ~~ &:fs~ 
puzeram nas mao~ de s, excia. os mente, o pedido de demissão que dores em nome do pôvo, diante \·endo grandiosa 0 bar conso!idarã'.:l Tcrnn se mab ag11 o systema eleito ... 
cargos que vinham exercendo I acaba,am de lhe dirio-ir os seus do Palacio da Redempção, em economica as.sistencia :-.ci~1al E'it. do ral. abolin~o todo.;; os orc_a~1tsm~ de 

~té então, _!1a_ra melhor facilitar auxiliare~ immediatos ~ cuja sacada estará o Chefe do 5ª3~~çõ~~~Ón s~~à~- P~1
1.~i~1

ºnn ~i·lce- ~~n~ro~~1/r~~f~rfe!i,t~~~~~~~Jça~gr~~ 
a re.c~mpos_1<s"ao da nova phast Govêrno em companhia dos seus ridade minha nif.gTin Lla 1r·nn,1nen giamente a sua tarefa .. nao soment~ 
administrativa que se abriu com AS EXCEPCIONAES HOMENA_ auxiliares immediatos. eia frente ct<etinos Parnhyba - Joa- eram bastante ct.lspendiosos pura a., 
a Intervenção .Federal neste Es- GENS Qt:E SERÃO PRESTA. _ Estamos informados que c;~im Carnlc•ntt. gerente B .nco Cen ~1,:_',:';11ç,'.';m/,'.~hc:0;,,pe':.:,~cla;°nfi~1t;,r:~ 
lado · DAS AO INTERYENTOR AR.. assistirão a essas grandiosas de.. ti~lOão Pcssfüi 25 _ APH'')<"~t n?1o.-. v mente 'lfrtencentes . á m~g~stratura 

Interpretou .º sentimento. d.os GEMIRO DE FIGUEIRÊDO monstrações de regosijo publico excia respeitos.a c·ongi1Ltul>1,ões de- ;;;i~1;:;rl:11, A,~htl~r";l~n~;;;\v~~~Õ 
seu~ cornpanhe_iros de admtlllti- pela permanencia do exmo. sr. s1gn~çã,:, L1t<;rve-r.torrn E~taclo . 1ettoral poderão ser cla~lflcada~ de 
t~ação, O dr·. ~alviano !--eite Ro.. A Parahyba, por todas as suas Argemiro de Figueirêdo no Go- 1;1ci2i:crt~ze~~~~l ~t~~te~~º- A~~

1:J~1' ~crdadeirn:s cxp.ressões legi~lma.s, da. 
hm, secre~aru~ do Interior e .se. das~es, promoverá, amanhã, ex .. vêrno da Parahyba, numerosas João Pc-c;<;Õa 23 Mfl'<ÍllH\ !<~1'Í'-· ri~t1~~nf~tºá:1 un:n ~~1s~~e~~clb~(: 
gur~nça 1 ubhca , que e>..poz os cepcwnaeH homenagens ao exmo. delegações municipaes compostas fação <.umprim~_ntar v. cxcrn - frhc!- absoluta lranquillidndc p::,.ra o bem 
moti,,o~ dt>.f.!Sa .attit11de, que ~inha sr. Argemiro de Figueirêdo, pe .. de figuras de relêvo social e po. to a Par~_hyba ;on_Lln~aç~o got:·.~1-~~o do Brasil 
0 l·levado. mtuuo ~e proporcionar l la permanencia de sua excia. no litico. ~s.~~l~er~;r<Pc; Hg~pe~~-~It:~ ~~~1

1~\•tn~~o A ~ep:esentação. syi~dical terll, 
a 8 · exc1a a mais compl!ta Ii.

1 

Go~êrno da Parahyba. ,.. - Abrilhantarão as solennida. aa F.sccl:1 s s~cu~1!1erin · un~ ~!~~~~,~~n d°a°:c ~~ifr~!:;:~t~~~ 
herdade d? acção para reaiustar, EsM grande demonstraçao po- des do proximo dia 27, 88 ban- Jo1io Pessõo. ··' F, llrltc•.çõr. •- prevalecerá sobre as outrns. Elias de 
na ngencrn da lnterventorin, oa I pular de apoio e solidariedade ao das de musica do 22 B. C ., Po- <Conclúe ua 7.' pg.l (Conrh\e nas.• Pi,I • 
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NOTICIAS DO EXTERIOR A" CHEGADA A. e.~ M PA N H ~ REGISTO 
do laur~nt Guerr rc" a; antl-rehg1osa na Russ13 F1zmAM ANNos uoNTEM, 

RUMANIA singul:rmcnte pela imprcns, polonê- ae'r"''rAmo ., .. Los º"rr·;11 .. ~ · 
.,, 'partiu p.ir.1 Lodz, em visita , "" "' "" " '"'' RIO, 25 , A. N. \ _ o mundo ln_ O sr Lour!v .. 1 Florentino da S.lva, 
p:uc~tes e amigo5 d.1 époci d.1 '-U,\ em Santiago de Chile ~1:~t! mel ~1an~~~it:!'~~ o m~~t~fes~~~:~: do commercio etesta praça. 

BUCAREST, 25 (A B ) - O mornbdc anti-re!igio'°s q11e desde o principio FAZEM ANNOõ BOJR: 
sr T.itlrescu, novo chefe do goYêr- PARIS, ~i (A B ) - Rclati":t- rõz crn pr tic'.1 o communismo sovie_ 
no rumono, concedeu, hoje, uma INDIAS BRITJlNIUCAS mente á chcg:Ja triumphal do avio- 'iro. A prop•ganda o!licial cto athe•.s 
entrevista com c.1racter de exclusi- dor Paul Co<los no aerodromo de mo, 1. sup;-.,res.são cl ;:, cultc..c:;, a pcr.:e 
,·id.1de ao representante da agenciJ B01vlBAJlvI, 2 5 (A B ) - Com Los Cerrillos cm S:rntiago do Chile, o &uiçãc aos sa{ef.~ioi,ef e aos ad!.:pto.: 
Stafani nc.,t,1. capital, fuendo intc- 1'orn:1l ''P.1ris ~1idi" rcveb. hoJ'c um Zroto~'.J:11:~~cg ~;iircº .. :~~~~:n~~~l q~J~;. 
ressantes declarações sobre as direc- ;::. ic.Llde dL' 79 annos, L,k-.:eu n.i ci- h d d 1 f' ·t.· t 
trízcs de policie,, cstrangdro do no- d:1Jc de Giridih, o célebre botanico detalhe pittorcsco e que:', mais uma :~~~~ e~ e~ ~~e \~:c.~~·-1~:~. ª01é~\1! 

b. hind~', sir Jagadis Ch.1.ndra-Bose, vez, dcmomtra o bom humor e a c.ondemnru· par·1 acmp-c os homens 
VO og.1 rnetr 'd d Conselhc que dcscr)briu o famoso phenomeno simplicid:1dc quasi inf.,ntil do pdot•) qu~ o puze~·nm ;m CXP('~rão' 

d Mi~c.tua p:c,;11 ente o 1· . ,·egc,al denom,·nado " a palpitaç-ao numero 1 dJ :t\'i2.ção ci.,·il da l}epu_ A r..:n;ceo centra e~:a situ2.ção de 
e .L n1stros aec arou que a po 1t1ca .. bl' f Lerrc::- .i:az-sr :•:ent:r e~tretan-o. r:~.rln 

c.:scr,mgeira dJ Rumani:1 não soffred Ido corJção das arvores" ' 1C?- ranccza . t·E:: rr.ai fot"U.', na pi°:,pna R~.ssja_ cnrlc 
mudanças de ordem geral, continu_ Sir Jaga<lis Bose ocupava o cargo falr.:mdv poucos mmutos pJra as ~::t~~r:in~? .. m:::i,~,:;~ _d~. !r:,~ul~çao perma 
ando nas directrizes antigas, isto é, de direccor do Instituto de Investi- 18 hor;1s, e,;crcvc. aqudlt.: JOtnal, C.!r- 1 !í~crf;ºI~~· q~_;-,º~~;p~~ªl:uºb~~te~:~ 
continu:mdo na defesa da paz uni.- g:ições Scic.-ntifica~ de Giridih, tendo e~ de 5 OflO pesso.1.s se ac.havam rcu- se i força. ma.s nit'J á razão do'.'i Rr
Yersal e considerando necessaria um.! alcancado uma fama mundial, dc-1 md:15 no aerodromo da cidade San_ f;t..mentos q11-- lh~ .t:~~ apr~sent~d~s. 
collaboração directa com todas :is I pois dos srus sensacionaes descobri- . lhiago esperando a chegada do "hy_ ~-:s~ndc 2 c-:inde:r.n:1ç..1.o das suas Jdeas 
potencias européas e_. em maneira I mentes, a egualdadc das reacções i dro-.1v·ião.. ''Chefe. Piloto Laur~~r l,,Jig

1
':lEaS . 

particular com os pa1zes da Peque- ! physio!ogicas nos animacs e nas pL1n-1 Guerre_ro • anunc1a.tb pela cstJçao A' Yista de~~e f2;,..to. e dC'ante, taro-
na Entente, da Entente Balk:mica e tas de radio daquelle aerodromo A p:ir- :~.·etn;~~ez~i~·!~n~;;~~~~a d~;~0 ~~: 

da Polonia rir do momento em que Paul Co- t:-l o n:gime.n sov:ctico, nov;;mente se 
Alludindo ás futuras relações cn- PALESTINA dos tin~a lcvant~do o ,·ôo na rran- ~;,ci'~r~· ~~da.~s q~-,~u\ê:iG:;.:ites~~f; 

tre o governo de Bucarest e a lu ça h1v1a decorndo exact:amc:ltc 161 combat~r a fé. fmp~dindo qüe se ma-
lia, o sr. Tat:irescu declarou texru_ JERUSALEM, 25 (A B) _ A 

1hor:is e 50 minutos As acclamaçõcs 1~ife.stcm, d".'
0

Q~i.alquer formA.. es~e.s sen. 
almen,re: '"O povo da Rum~ni:1 n_ão policia britannica conseguiu, f.i1ul- l do p~blico no mom~nto em que o ! ;:!:;t~~icfi%~lO~~t1j~nr~bJu~~~o ~~?~1? 
podera nunca esquec~r os m.illen.ano, mente, prender Farhan e1 Sadi, 0 passam cn~rme :itcrnsavJ. numa opc- <fa imn,...ns~ '"rngedHI. ~ _-.:-,,muni,_;tJ.. 
laços culturaes e rac1acs que o ligam .1 b h f . I" , h , rncão mag1çtral 1 i.:hcg'.lram ao au~e De fac-to. cnnfe~5EJn::in us-a sltu:1çã'.l 
estreitamente :10 povo italiano As che e re. e e e .. nacion::i. t'ita dara_e que, O 

4 

primeiro que abracou enthusia;ti- ci.e i:1c:1.r.'.·cid:id,:, ~os ath"us Vln:x:reI!l 
l - I . • a vanos mczcs, vem sen o persc- . . _ 4 

• m r:L::,lc~o"' pt.:.bLc n a "Pravdn"'. de 
nossas r_e açoes co':1 o mpeno de I guido pelos ínglêzes, cuj3 influencia c?m.ente fo~ o mm,~tro p!en1poten- 15 de ~t~.~1br1 ultimo. um iln ,_ Jrtan~ 
R~ma sa? c:iractenzadas por :unu :l- : politica resolveu 3 revolta árabe de cia:10 da f r~nça em Santiago do Lt ar igJ de y ... ,.r ki. no qua1 c:;
m1zade Slllcera e. tenho a m.110r cer~ • 1935 Ha v:irios mêzes estava elle Chile Os a:'1adores fonm transpo:- !?l'':'.'"'.:c~ .. ~ L~; t!'':!J!' i ,1t"' e~s:i r;.:H..:~a.;,) 
teza q~e essa am1za~e somente poder:1 eçcondido nas .,erras quasi que in:1t 4 tados cm tnumpho. Hé o c:ismo cto ~~ftu~./ <;·1c~{t!'!",,r:nd: ~O vJ:~ete;~~~ 
consol1dar-~e nos dias futuros, pro- tingi veis, descendo durante a noite r.eroporto onde dena lhe ser offere- e jornal """r!Ucl ". de 27 de ago~to ;:_ d4 
movendo sunultaneamcnte o fomen- . .t pul ções co tr os cida uma taça de cl1:1mp.,gne Todos 1 de reterabr'J, e a '"Gr,.z_ts. r1,, Kra:> 

Occorre hoje o anniversnrio na.La.
liclo do sr. José Carneiro de Mesqui-
1 a., funccionario estadual aposentado e 
res:dente nesta capital. 

- O sr. Manuel Dantas Correia da 
Silva proprieta··io em Guirlnhem. 

- P menina E11ridice. -filha do' sr. 
Jf'~é Luiz de Araujo, residente cm 
Umbuzc1ro. 

- O ~r. José Torre.e· Fllho, funccio_ 
nario da Fazenda do Estado, em Ser_ 
rinha 

- O sr. Pedro Xaxi~r dos santos, 
residente em P[!.tos 

_ O ~. Syn· al Nunes eh Costa. do 
commercio desta prar.a 

- A menina Me.i·;a Da.lve., fllha do 
-rofessor Joã, Bapt!sta Barbosa de 
Pai\". ctirec~or do Grupo EEcolar "24 
""!L J~eir:i" de S. Jo9.-0 do Cariry. 

- Ann~versarla, hoje, a sra. Tor .. 
·Juab Gnimarã,:,s, viuva do sr. Gui· 
maré . .es Ferreira. 

- A senhorita Maria de Lourdes 
Lt:ce:'la alumna da Escola Secundaria. 
10 Ins~ituto dr Educação. e filha do 
r. José da Silva Lucena, funcciona_ 

rlc da Imprensa Official. 
- A menina Olga, filha do sr. Ma

r'!t:cl Roberto d() N~imcnto. funccio
r!ari::, d'.\ Recet. daria. de Rendas des
ta cid:tde. 

- A s~nhorit.a Hilde Nunes do Rê
~c 'obrinha elo 6'!'. Fr:lnclsco Nunes 
d~ Fê,;o. funccicnario p:.ibHco, aqui 
rt-Sià:1:n~e. 

- A mcnin~ Ruth. filha ão sr. 
Jz.:i,-m:! N(brega. já felLcido. 

- A menina PePl .nha Consentino 
1lha do s~udc~o artista sr. F!'anciscÕ 

?.1ulo Co?:scntino. 
to do intercambio commercial, in_ parai'" mci ar as po a n ª Í12ia_". de lô d" agos!o m1nlfest"lra~l 
dustrial e financeiro entre os dois mg czes queri:im abraçar e cumprimentar os .:?.Q~(l~ . Eitu,çã~_ mos'rran~o t~me-~. Ni\SCll:tFNTOS: 
paízes" ALUGA.M-SE dois modernorl heroicos :1Yi;-idorc~ francezcs ao mes- r•rmc1pa1mf'r'! e. (?:te :1 c.br:i ~r::it1...rrl'-

. predios, recem_construidos em mo tempo Paul Codos qua.si qu~ ~:.~:e~ºcii~r~~\:1ngo~~~~~~~ã~e1:i~~ 
FRANÇA local aprazivel, á Avenida dos nfio tinha tempo de agradecer As onnunciadas ~,,-õe• •o Ccns<lho Su-

PARIS, 2í (A. B ) - O cspiio 
communist:i Berzer e sua espos:1 que 
usavam o nome de Joinville, for:im 
presos, ha alguns dias, em Oran, p:1-
recendo que essa captura terá con
sequenci:u extraord.inarias O casal 
de espiões annotava a partida de na
vios com destino á Espanha e colla
horou seguramente na preparlção 
dos motins que tumultua.ra.m :1 Ar_ 
gelia contra o dominio francez Ba

Estados (Therezopolis), com primeiras pobvrJs do piloto chefe do premo. r.stab:·lec das pela no\'a eons_ 
dois pavimentos, quatro quar- "Guerrero·· foram JS seguintes: l.i~uiçüo russa 

tos, installações sanítarius com_ "Tudo isso não foi nJda O peor ---- -----
pletas, nos andares terreo e eu- foi ficar cerca de 60 hor.is sem po- P«ra rer,i.s:lro!'. d" firmas. marc~s e 
perior. der fumar um cig;.rro

1
' !· E, dizendo !!t:r~1z •. {rm8:.~~:t::n:~~ ~:nt;rri~~~: 

Bonde á porta. isco, acceicou, com um sonóro "mer- doria aa or;::iní-.cação ''.)fl~f:RVA", 
A tratar com o sr. Antonio ci bi~n", um ci~arro chileno que lhe lUadcl Pinheiro, ~06. 

Rapôso. á Rua 13 de Jllnio, 423. . foi ímmcJiacamente offcrecido 

ger já esteve detido ha tres ou qua- Comqucintc O go ·ãr111o Céltalão negue a existe ia da entaboiaçijo cío a m· · .. ln com 
tro annos passados por contr:i.bando • l ·1·1 C. " " f · - ,. .. 
de arnm Sua mulher exerceu a CS- O generalíssimo Franco, es cm:11 os m, i,aris ,ran:;eses IR orm~~ qLle a 1a11a c:on• 
pionagem e foi su~prchendida nl pos- cluido um 2ccêrdo negociando a pa! f.ffi S"!parado pau a Ccl , 11nba 
se de farto material Numa . dessa, 'TRANFERIU-SF DF V AL ENC!A E1! LONDRES ESPERA-SE A Franwco F·onco, representmtc da 
viagens a esposa de Berger fo, det,- 1 A EMBAIXADA INGLESA I NOMEAÇÃO DL UI\!. REPRE- civilizado. assumindo un, p.,od "re 
da com º.utro c?~parsa, se~mndo-se j SENTANTE DA ESPANHA NA- aUnent~. pouco(~l~_;Jnt, ", s..:~unJo ('~ 
logo depo15 a pnsao do mando Em VALENCIA 25 (A União) - CIONALIST,\ rermos C:o carta referido, d,mittlL'-" 
seu poder as autoridades encontrJ- . .' .. . das su:is functõcs de conrnl da Hol~ 
ram uma lista dos navios que d:::i- A ci:nbaix:i.da mglesa _retirou-se dcs- LONDRES, 25 (A UniJo,) _ o~ land:1. cm S..:Yilh1 a fim <lc pod,:r CJ1 -
xav:1m Oran, rumo á Espanha Ver_ t;i cidade. para 1. loc.1hd;:i.de de Caldc-
melha ta:s, p.roximo c.lc BJrcelona. meios officiaes agt1;ir<.bm,' com Ínte_ gajar-se l.:"'ltre os fl-iJl:1n~1stJs c.sp. -

rcsse, a nomeJç:io de un.1 rcprescn- nhóes p.lr;,. mdhor comb:ttcr o b~1L 
tante nacionalista junto ao "Foreing chevismo INGLATERRA Office". 

O GOVf.RNO VER:\IELHO ES
PANHOL ESTA' lltREMEDIA
VEBfEi'iTI PERDIDO AL 

LONDRES, 25 (A B ) O f!RMA UM OIFICIAL FRAN_ AVJÕES INSURRECTOS lAZI:\l 
collaborador do ''Daily Hcrald", ec, CLS QUE ESTEVE D! YI- RECO. 'HECl~!ENTOS SOBRE 

JRREGUL,\RJDl\])fS NO no, 
P!TAL DA GENFRALlDADE 

CATALÃ 
Shangai,. informa que o Japão desc- SITA A' ESPA1'HA MADRID 
j., realizar medidas cm l~rga escal.1 ]JARCELO:'\,\, 21 (A ll ) 
no seo~ido de ser mo~ificoda , J<lmi- PARIS, 21 (A União) _ O 0 _ MADRID, 2í (A União) _ Nu- O sr lruio, mrnistro d, Ju,cio ct,, 
mstraçao da Co_ncessa~ . I~ternacio- pirão Gerard, qu!.! ac.1ba de regres .. merosas esquadrilhas de aviões n.:.cio- "ovêrno vermclhn, vi,itou inc,;p.!rJ
na~ ?s nippomcos reLvmdic:im, em l sa'r de uma visita á Esplnha Nacio- nali~tas fizer.1m dunntc todo o dia danlente o ho~pit.1! da Gcner.1lid.d 
primeiro legar, ~ c~ntrôlc supremo j n:ilista e á Republic:ina, declarou de hop:: vJrios reconhecimentos so- 'onde encontrou irregubridade<:. Llo 
de to~a. ª org:inizaçao ~ovcrnamcn- · que o govJrno vermelho de V:?.l~n- bre as fortific:ições govcr~t'itas , _graves. que. foi o~rigac.fo J ordenar 
tal dUneza, como Corret~s, Telepho 4 

/ eia está irr:cmcdi:welrnente perdido, Nos meios militares, pnncipalmcn- nnri:cd1.ito 1~1.quento para processar 
nes e. Tc~egraphos, ban~os e O~tr.J._ dependendo a sua qued.1 apcn:is d:.· te no Estado Maior do exercito rc .. ós r~'iponsarciç 
organtzaço_es Em segu1da,_ os JlPO- uma oifcnsiva das tropas do genera_ publicano, te:m-sc como certo que o -D--E-S--P-0--R--T-. -o=---s=---
nez.es deseJam que conselheiros mp- . lissimo Franco general Franco está ultimando os 
pom~o! sejam addidos ao. Conselho 

1
/ ~· verdade, accentuou aquelle of- preparativos para a annunci.Jda oL FELIPPf:A S C 

Municipa~ de ~hanghax .. Em terce1~·0 fic1:1l, que o govêrno c.u.:,1ão, disptl~ fens.iva DE.'CC'Jrreram. br•lhantes .M com me_ 
Jogar os ppone~~ prev~~ a crcaç_:10 1 ainda de numerosas tropas, nus es- r:1ora.1"'Õ:'s. a_o D_,a 93 Band~u·a. rr1?_iza-
de uma _rcpart1çao off,cul cspcu,1 lt.\S são compost,s de estrangeiros DE\'01\TU A 'iU \ C:O'.'sDEÇO- aas P:lo g.ETl'.o "Fdlppéa S. C .. 
para repnmtr toda e qualqu~r ;:ict _ 1 • h . . _ - . _ . 1 Con.s ou do st:t">uinlc o t:1ror;;ra_mma 

'd d , _ ... 1 m~rcenanos, sem ncn uma d1Sc1plma ,
1 

R.\C:.'\O DE CA \ J\Lf 1[1R.O D:\ 1 "ª6.,- a ffteito p--~- aguel!..:1 a s~c1açiio 
v~i a e. communista, açsim como ao 1m1lítar. Accrcscc ainda que o :ibastc- LEGIÃO DE HO. 'RA. C01 'CI:.- c!CF'C>·iva· 
K_oummt~ng Como quarta imposi- cimento de vi\'crc~ está csc.1sseando DlDA PFLO GOYf:RNO 1 -:-- ás G hera.:;, r-Jsv:' 11:-nto cta .Ban_ 
çao, os pponê~e~ pretendem inst.1L consider:ivc!mente, cmquanto na Es-1 FRANCfS ~~~;id ~~1~!1

0 ~~ub~~od;. do Club, ã 

~r uma ~pi3rtiçaoh de censura nos p:inha N:iciona.li..,CJ. h.1 grande abun- I · _ ás 8 horas. h"' t..eamento <lo P8-
o:re1os, e cgrap oc. e Telephonr", dancia, de vez que as regiões occu_ ~ . r , nlhão do Club_. ~ . 

>SS1m como cm toJo_ s os orgãos de d ·, - . l SAN SEBASTL\N, • 5 ( A B ) _ ác 14 e as lo.3~ horas dL'pnt• 
publjcidade 1..·m ger,1 Finalmente pa .as P est~o dqua,;, ?~e comp Ct.l- - O b'.lrão Aersc.•n Bdlcre~, que J_ :,m1.3to~::1 de "foot.lJ31l'" <.ntre os qua-
to~os os funccion.1riru municip:1c~ 

1 :f~~:it:~~·~mza as po it,ca e ccono- c.1b.1 de. dcvoh 1.:r ª- conJccoração d~ 1 ~~iJi;~~~~~~~t{;i
1
~
1
c~~-f.'"·~~n~ãr)~" ;,:i~~ 

chmczcs, que foram dccl:indos ''in· 1 Cav.1lhc1;0 da Lcg1:10 d<.! 1 loiv., ;:w b~n~mer:tcS Jr::sé Fr1ncl'~co da Silva e 
supportaveís" pelos nipponicos, serão . Bolsa1 U:<?DAK, o maior e mais va- ~overno fnnc~ ... dccl.,rJr'Hio em c.u .. Pedro Sf',erino Pandl'.s; 
licenciados na~o.so;1m1cnto, receheu •·casa Aznl'' ca q~1e a franç~ e..,tâ alli.,d.1 JO') coi,,- -

1 
ás .t\3".;, ;

1
:reJf~~-~e1;~Y:is~~t~~: 

e cbtá ,endcn<lo a J>retos de rcC'bme. mury1\tls espannocs contr:i o gi:ncral -~ic~-~~dc~.n ;1: L Raul d~ gGÓ"'S. que s~ 
tEZ ~rompanh.lr do dr. PrRxed_s Pi-

l 
CÃRR_O._S.,,, ~ ~~ ~;;,~~ F~~c~~~;T_d~--P~~~~~ ~t~~~~~d~ 

;~;:f;:~~~~~~{)t:u!}~~~ t~~ E CAMINHOES USADOS ~'If;i~i;{~~~:t:i1~·1~~~-d~rl1~~ 
,, 

1 

Foi. então. tmpo ""ada a no,·a dL 
Julio B.:irm.1.t: .. Ac:iba de che,11:ar .1 f O R D d f re:..tcria do • :r: llpnéa'' fa1.cndo o sr 
esta copiul o internac;on,lmen1. e e O U r a $ ffl 8 r C 8 S '."cne!r,,~e de A!me;da a !e:tura do 

h · b d. J I t" d" - di r«I1•orio r.rct.id 11cL·l e antai;,sta < contra an \Sta e ',_ t em Op lmas COn IÇOeS e a preÇOS DlO COS I o sr. José 1,0 :,• C:e Oliveira fez º. 
lorc:, Juho Bun1.lt que', depois de brin~'"' de hrnrn. rio exmo. sr. ctr 
ter ,ump1·i1.fo pen.i de pris.ío n.1 AI- A G EN e IA F o R D '\rp:tmiro ele. F1guelr ~cto f nc(rrando 3 
lcmanh:1, rro,·ocou um grande C(- ·l t""'· ~o o d;.·. Raul <lr. Goes 

candalo politico na Bclgica Julia RUA MACIEL PINHEIRO, JS a,Z,1é!t1~~;~;'°~dn,u;;r~n~~ ":'e;~: 
B"rm:ir entrou c:m rch.ções com o Lnnictade!=i 03 representantes do so-
no~·" major instituto h,u,c:tr1u, .,,~- J i p .... (3,licics "União" ··Botafôgo". ''Pyta_ 
quirindo grlndc numero de acçõc,.. a O e I S 1 1 7r;~; .. Mo.:~9.u~c1?~~·rie~~~n:e~~~~;~ 

O m.1gn:it1 judru, recebido tão\. ~ ..... - .. _,._,_ .... ,__,_..,.,.._..., __ "'_"""_"'_.,..._...,, ___ ..,.,_.,,..,..,_.,-,..,,..,_"1_.,,,,,._.,_.,_, ___ ,..,_....,_..,-,.._111.,-1111111.w••,( , ç"'". 

POLONIA 

Occorr· u. h~n'"em ne.stn capital o 
'12scirru.:11wr, cb mrn;no Hugo, filho do 
~ _ Americc. Celso Caldas funccton'.'.lrio 
ff'de_al aqui e C:.. sua esP<>sa, sra Ma· 
ria Dalv=i. P~rerra Caldas. 

C!.SA!lffNTOS: 

R~a!:zou_.::;e no dia 23 do corrente, 
n~ vm~ de Sané. d1:str Estado o en-

.ce matrim'Jnlal do ~t. Octaciho Abl· 
Lc C:) Meuellfs. eommftrciante alli re
:den·e. c~m a s~nhorih Mar:ta Geor

t-<-' de Albnqu_rque. filha d~ fallecldo 
q;·. \Valdrmt· e.e Albuquerque Meno e 
tt<.· ~u::_ es'.){lsa sr:t . 0Yidia Ch!anca de 
A.lbuquerqu..: Mello. 

A'-' cen:nonic.s civil e religiosa. fôram 
-:-el"?br.::d~ na rn:tdu1c~a da familia do 
noivo. â ni.t P:dro Amerlco, ser\'indo 
de µar::mympho:, l)'Jr plrtc do noivo. 
r ·: sr:::. An~orüo H:morio de M~I1o e 
'!:-t:·nhora e ~!ani.lel Mouteho de Sam
paio, e p:r p:1rte da noiva. o sr. João 
Clrlltdino e.la Silva e Luiz Gonzaga da 
S.Jrn. e .senhorns. 

HAJANTES: 

Senhorita Ete!Vt11a Silva: - Após 
una p~rnamenci de dois mêf;e~ nes. 
ta car::ital. ret;r'5a hoJ". pdo trem do 
hmado. a N_ cal. cnde reside, a 1estr
c0a s~prano potyguar senhcrita Etcl

\.iha s:r,-a. 
D!"t.ada de brilhante virtuosidade, 

Eteh·ina S,lva tc>ve occa.stAo de SC' fa .. 
z.er otffil" atraves da Raclio Tabljarn. 
mercc,..ndo francos elogios da criUC!l 
que cnaltec"U as suas reconhecidas qua. 

1 hda<.le3 \·ocaes. 

HSITA:fff'S: 

Sr. Jeremias Vcnanc:o dos SantfJs: 
- Este,·: hon'em á noite. un n:-ita 
a esta fôlha. o nosso amigo, sr. Jere
•nias Venan,.io do.s Santos, alto com_ 
merciantc e propriet.ario em Serra do 
Cuité. 

s. s. QU-.: manteve. com os rrdacto. 
rcs df', plantão, amist~a palestn. re
tornorá, hoje, ao centro de :.uas ac~L 
vidndcr. 

ENrER1IOS: 

Dr. LeonC'rdo Arcovcrde: - Guar
ia o leito desde alt;lms dl.:s, o dr. 

t1~t~k~~o d:~~\~::i~·ri~ c;;f~br~i Co~1: 
tra as S!:'cc::is. neste F..'it.1do. 

Em sua res1dl'!v.in de ,·erão, cin 
TambJu', vem aquelk> illUEtre tech
nlco ~endo ba.stante visitado por ln_ 
numeras pessoas de> .Ell&s relaçõ~ de 
rimizade qu~ se vão ,informar do seu 
estado de saudc. 

VARIAS: 

s~nhorita lfilâa Vinagre: - Pel:> 
Coll-:.:gio d!:' No:-i.30. senhora das Ner<'.~ 
dtsta cidade, \'em c:1J? obter com 
notas dis~lnctrs, o diploma de 

~~ir~i~;~~~:· !t!ta ci~e~~~~
1
;;o co~~~~~ 

ran~o. dr. JCfé Vinagre_ servindo de 
paranimpho no ucto rt'l entrega do 
diploma o. dr. Ruffo Vinagre, dcleca
ô.o fi.<;cal nest.a c:ipi~al 

VIDA RELIGIOSA 
FEDERAÇÃO ESPIRITA 

PARAHYBA,'A 
Dur.rntc l sessão publica <lc cstu .... 

do do Evangelho, a rcaliz 1r .... \c, hoj~, 
j~ 19 e meia horas, nJ ~l:dc dc\iJ. .1.g
gremi.1ção, 5i.:!l'âo commcnt:idJ", se .. 
gundo a doutrin,1 espirita, as seguin
tes palavras de Jesus: uNcnhum pro
phet:1 é de'-estimado senão no seu 
paiz, na ~UJ c:na e entre os seu~ p.1 .. 

rentes (l'brcos, "·'r 6, y 4) •. 
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FOI APPosro, ANTE-HONTEm, NA SE-10 BANQUETE OFFERECIDO HONTEM? 
CRETARIA DA AGRICULTURA, O RE- NO "PARAHYBA-HOTEL" 
TRATO DO DR. CORDEIRO DE SOUSA AOS DtGNITARIOS DO GOHRNO ALLE.MAO, ORA EM 

VI D A 
RA DIOP HOH I CA 

P R I • 4 
RADIO TABAJARA DA PARA

HYBA 

Prog!'amma po.ra 26 de novembro de 
1937 FALARAM OS SRS. PI~dENTEL GOMES E GONDIM LINS, 

AGRADECt:NDO O HOMENAGEADO 

nh1~v:o ~;:i~~t~~~-~~~r~1!1rto~~a A;~: j f ~~e~e q~:;bJ~ear te:;,ia !d~rJe:t: 
cultura o acto da ap':>osição do retrato àr. Severin: Cordeiro, deve sempre 
do dr. ·cordeiro ele so~:sa, titular da_. sentir ,como nó.s sentimos, um prazer 
quclla pasta, hon!E'nc~r>m esta p:-omo_ bem maior_ em servll: á. causa publlc~, 
vida pel.::s funcc1omu·icR da,::; reparti_ p:rque ding1ndo es~e trabalho ha um 

VISITA A ESTA CAPITAL 

Os discursos pronunciados - Erguidos bri,1des de hon
ra ao presidente Getulio Vargas, chanceller Adolpho 
Hitler e interventor Argemiro de Figueirêdo - A visita 

feita hontem ao chefe do Estado 

11,00 - Progr.ã.rruna apperitivo oL 
fc::r<'cido pelo c:ne.Metropole - CLo
c..utór Kr:nard GalvãoJ 

12 00 - Programma. variado d1 
P R L4 - !LoC;utór Kcnard Gal\.'âOJ. 

18;00 - Programma para o jan~ar 
- 1LocutÕ!· Krna.rd Galvão). 

113,45 - Hora do Br2sil - (D N. 
P. B.J. 

cões sub~rdina.das áquella S.2::reta;ia cficfe que QU!;r chega:- a tun grana.e Aproveitando a visite. v.o no'5.So Es- , r.crz.Jio S::ares, Fcrn3ndo ~obr~a. PROGR.:-'MMA DE STUDIO LCCU-
de Estado. . fim empregando com os seus subordi- tado do:s srs Eug·:m Madinger e Hugo João Medeiros. Adalberto R1beiro, José TôR V/ALDEMAR GONÇALVES 

Comj)areccr.::11?- á sol_.:nn,dnde numP- n9:<los as 2rma.'.J da r~zâ~. do direito Pabst dign.Ítarios óo Govê::-no !"·'le- Fructucso Dantas, Nflson Rosas, João 
rosos fi.l:1ccion1n.~. haHndo fab.do, por "" da ~onfianç.a, que sao os apenagio.s mão ·em m~&o de carac!er cf1H.:1al • Santcs Coêlho Du~ta.~ _M1rnnda, Ins. 19.30 - J.<;zz da P R L4 
essa oc:asião. o Rg:onomo. Pimente! d:s ce:ebros cultcs e dos corações lar_ com· 0 flm d~ ec-treitar as relaçõrs lp.ectcr Regii:mal do. ~•m.ster~o do Tra. 1945 - Esmeralda Silva com Mu~L. 
Gome.s_ dire:::or do _Fom::nto d~ Pro- gos. commerclaes teuto-bras1I~1ras a As- L>alho M·rthho R1b:_1ro, Jotto Floren. cas pcptJart::.. 
duc'"5.o e df' Pesqmz::i.s A_'?ronomicas, S"" r t·d t b çociacãc, Ccmmercial em conJunctc r lino, Clarindo Gouveia <' Jcsé Maciel, 2GJ .. O - Orcht:Flra de Salá,.; 
que pronunci:m e :;eguintte discw·so: Ih ~~nf im<;1 cm"'"'"~ os_ os n~5:i05 f r.t ª- ~om ·05 exportadcres· dz aJg:adão de lsrs. _Fausto Mai'.3-. presid~nt~ da Ass~- 2ú,"i5 - Mu~~cas po;.x1lare.s cem Ge-

"Sr. C?<>rd:>iro: _ . d/f . ~me- ona-. 0. im~osiçao 01 -~ João Pes~óa. offereceu hontem. á Clé'.ÇV.? Comm~rc1al de CaJazelras, Jbao l.\ S~nto:s 
ConquI.StastEs a 2.dmlraçao, a amiza_ rb~ ·:/ª de um poder d ... controle eqm quclles illustn:.s vtsitant~s um ban- ArauJo .. prrn1den·e da AssociaçarJ ·~o.zo - Educação 

àe e a g:atidão de ,._OS:Sos sutalternos 1 1
~ ? e ~re~o. e vemos s;mpre ~ue · quete ás 20 hor&.s Il'J ··Parahyba j COmmercial de Campina Grande, H_. ::?J "'.:S - Sol:::s Je Banc!olim com Oc. 

da Sccret::i.ria de A~1culture. Com_ ~ c~n.Jt!&&,? .0 . os n .. oss(>os es or~os m IHotei°". · Osborne. Joá::> de So~a B:ub:za, Abl- t .. ciLo 
rnerck, Viari"l'J e Obras Publi_~as. E ·1 ·º~duzido__ vem t. az~ndo un.a pa.r _ A esse á"'ape qu.,. se revestiu de 11:o Dantas. Luiz Ribe1:-o, Alvaro Gm- :: .co - Jon~Jll orr:c:al 
nã_o ns conquL'.;tastes com factlidad::s ce~a de/:-º!~~~º ª este ~~.ss°i, querid? um caractet muito Sig!lifir:ativo,. esti- marães_: Otcniel Barres, P_er~ira Go- 21:J5 - H.adio th.eatrn e Jazz da 
i::.devidas. Conquista.ste_as com 9. vos_ ~e aço e ias ~ agor~ ao en:i on- veram pr::sente.s autoridades rn:is e mes Filho. Elie:&n de Ohve1ra Ed_ P R I-4 
sa. administração serena e equ:libraC.1:1. ~n\a.dJ pel~ ene .. gta c ... nstructma do militaras além de elementos do ma\0.r mundo Forte. ~indolpho S?ares. Mo- 22.00 - Jurnal Falecdo da P R I-4 
firme e energi~a. sincera e j~1sti:eira. 1 actT13lbGlohverno. b' t d destaque' do nosso commercio al~O- cte~to Ca,·alcanti. drs. Clarm~o Gou- 22'.!5 - Regional da. P R I-4 dirL 

Nada impre3sion.1 p::or do oue uma r~ a amos em um am ien e e d · . vt1a, Baptista '1'o!res e Severino Pru_ gi~·: v0r Car.himbin_?o 
deslealdade. E tendes sido ,e- homem 1 ~~m!ll;-, Je. uma familia laboriosa e c:~t~dando os hom~nageados faloll c:op:c~ sr~. Claudlno N~brega, Arth~1r :. .. ,:::o - Imcrma,'o~s - Boa Noite. 
de cnracter crystalllno, lavado de sol. j t,- ~n~.:--· ºu10.da .P°,; um <:_hefe moço e o dr. Adalberto Ribeiro. . A.thayde, -~rlando Fe1t9sa. Ntc~lau 1 
sem subtc:fugios e sem pontos obscu- 1 am~ .. so. E por_lSS .... mesm procuramos Dirigindo-se aos coru:elheiros <lo C?sta, A?1·~10 Cunl:-q_ Re.go, Lou_nv~l "LUNETA" DE GRANDE ALC;\?\CE 
ros. ;~zc1. do nosso t.~abalho uma fo~te ge- R€ich 5 .s. referiu.se á evolução da$ L1sbõa, ,Tosé Henriques. clr. Luperc10 A' ,·t>nda _ ~anto Elias. 180 

Nada mnis prejudicial na adminis- °:d01~ de ene1gias aproveitaveis e a- rehçWs c:)lnmercü?es entre os povos. So~a Branco, Octaciho _co~tmho, ~ -
treção do que a falta de dlrecç-à-:- fixa. J piove~adas. . ccllocando em r~levo a. importancht Ol!ver A. von Sohsten. J?se D-~ de w 

E a vo,sa tem s1j-_ de.sdo o começo, J HoJ_ é um grande dia para tcdos existente entre as praças bra.sileir,1, \fa,ccnc<llos. Hans Suver,. _da !irma L(~A PARAHYCANA CON-
uma linha re.::ta. n~s. E ~ n~s.sa homen~em, modesta e all~más principalmente no toca'!l- H~rm ~:oltz & C1a .• do Rec~fe. Ner_v~ TR f TU E" ULO "J 

E tendes sab:do ser amigo dr. Cor- . 2?, ... sua s.mpllcidade_ é p2.1a nó.s aquillo te ao mei~ado al,.,.odoeiro. G.angeno, eng. Joao B~?t1st1 Toi.11. .r . .tl ,,_. K( S...i 
deiro, sem perda de um millimctr:;- de ! °:e n~utto grande qu~ representa a rea_ A seguir rzs~lt~. a posição elevada ~rthur_ ~h~vrs. R. ª .. Dnven, J. Mar_ 
\'0$a dignida.-ie de chefº acatado e . hzaçao de um de~eJo, que era de cada , tualinent dcsfructa a Parahv- -in.s P1r.ne1ro. Aurclto AlbuquPr9-ue Rcum .. !-S~ no di.i 22 do co_rrcnte, 
promptamente"°obooecido." um a1;1te! ~ue 8 IdéR SW:gi.s.:e.:_ e que g~~ ttndo pala~as de franco elogio pela "A Imprensa" e Alb~rto Dm:z. n~ séde .:i.1 "Soc1cdJdc de ).!cd,clna c 

E é por tudo isto. dr. Cordeiro. que foi e e a,:,Ola O desejo, satisfeik de to- á accão gcver:1amzntal do intervent,1'1' pela A ~IAO. - Cirui'oi,1 dJ P.1rahi,b,1\ J "Liga P.1-

e ... a gratidão de vossos sllbalte~nos. .. . . . _ _ si~~e1!.i~º ar~orC.'.); d~fens'cr dJ cult~- '·Ideal'', tci:icto sido batido urn aspect:i 1.1hyban.1 Contra a Tuberculose", 
c- nqu1stastes a admiração a amtz:ide dos. A . d Fi, ue·rêdo que te:n - No banque_te tocou a 1azz-band 1 ~ . 

E_ é por isto que- vcs prests.mos_ de co_ ~~~· h~~~~~~~ê~.c~:f:,e écos~ s;;:r~!~ ra algodoeira. procurando. 1Jor tod.::,:s 1ihotographico · para d1scuss:"io e approv .1ção dos s.:us 
raçao, a pequen:::. homenagem de h::i_ tei:1 0 valor das c~u...c:a.s n~cidàs do ! os meios. collocar o nc~so Estad? m1 estatutos EstJndo Jusente dest.1 C:l-

JeA .. _ ·t . . b ccração. E ella é e ~rá uma manifes lleaderança da prcducçao selecciO'P.i- REtc:sxbAI~~~:::J~g~s B,<~n:; 1pit:ll a presidçntc, sra N:tzinhJ V_·as-
C€1 ae_a, pois que e 0. so1ut3.men- t, ç- .. d t. b lhos - da " -1 li • d d 

t~ sincera. FazimoLn~ não ao Secreta_ .:j~ ªio~-enn: o~ vossos ia a e Por todos os presentes_ foi bebicb MIRO DE FIGUEIREDO cone~ 0'), ,e nao tl!n o c?n1p:ircc:1 o 
r~o da Agricultura n~a.s ao _dr Seve ~0 _., pe\onflldade.sto uma tlça de champa.gne pela pro~·- por mot~,·o de forc.1 mai_or a 1;1 
rmo Cordeir~, qu·e tão d1g:n8ment; lE:mhr:o;~~ ~~ r~: t~P~oje :!°lª ea a peridade con&tant,e do Ultercambío do p ~onte1~, á t~-d~-- cs .srs. Hugo l ncc-p1cs1dent..:, <;r,14 J\bna Emd1:t 
exerce est0 como exerceu out,."s car . -O P ra Brasil e Allemanha a. st e ugcn aannge~. em comp.1.- 1 G d P . . t 
gos de ig~al respnnsabilidade';., - nos quan:lo ~ardes chamado _a outro se_ Ag adeccndo essa. demonstração d::: nh;.a dos drs. F·~uctuoso Dantas e Co- uc es ue1~.1, asrnm1u a prcs1, cn_-

Falou_ em seg-uida, 0 academiêo Gon- ~;.oi~~a pub_l~a admmistraçao. a recor- symlathla falou em allem~o O sr. ralio Soa.:·es, csti.v~r'.3-m no ~alacio da eia a 2::i. nce-pres1dcncc, sr,1 Oh-
dim Lins que em ncme dos seus co1 ? . dos dias bons em que vos t1v~mos Hugo Pabst que tºVe como mterprP. Redem_Pçao e~ V1;il~a ao mterVf.:ntor \ 1.l Mour;i. 
legas. s:.llcto11 o hornenage::i.do com ~ 1 r.i.:ni~e;e.t;r \t::i.r~;:n~: ~ued~~r:m~:- 1 te o sr. Eui:en Madit1ger. . Ar5;:m11·o tde F~~~i~·ejo d . 1 Aberta a sessão ticou a mes.1 111-
~;;1~ discw·so: - "Sel..hores e ~e- amigo". - gui o I r~fl.ndo i~ic~~oih:~i\~!~~u~~ ~1;,~ê~= allt~l/}~:~ r~~~~.r;spel~ I1ft~~~~~~ 1 t~gr.1d1 pda la secrcrana, sra 1\h-

Q~h:; a bo.·a vontade e a excessiva Fa.lou ~m_ seguid-l.., agradecendo, 0 1110 brru:íleir~ por .h.::i.ver p_rop.orc~rn.àclo tor d? Estado no salão dt honr_a do · neta <le C.1s~ro e pelo dr :Moniz A -

da Se:retana da Agriculf&ra. que !os- hz 1mp:oyu-o_ agradeceu áquella ho- r..osso püs que v1na ass1m mcent~yar e1o.a ~ ~a~{ª dso. -~ OS tn ... tert.s..~ ~~ do 2º secretJno .1mcntc 
conflança dos meu..c; presad~ col1egas 

1 

~. COrde1ro de Sousa. que em um fe _ a opportumdade dessa ut1I visita ~o Pal~c~o. mrn~endo bc__om s. ex':1ª· de-1 ragão, conndado J Q(;...:U?ar o lugJr 

te eu um doo interpr?~es desta mani_ menagem e disse do seu. re::onhecimen- grandemente as troeis cornmerc1aes ~ºi;:-::1 .. rc ~ go oeiru cu r ... 0 ia... 1 J . -- d ~I .d 
!estação tão esponta.:iea quão justa c:m to par .1 ~om todos os p~·esentes, que I entre as duas nações amigas. . '-__. ema · . ustu 1ca O'i, ~e .1 __ pn:q ente os mo~ 
que to~os nós pr~:::m·arng~ homenage_ era~l'l. m~is do que seus subordinado.s, 

1 

~erco;:r~ndo grande part_e do ter ri- Poupe seu tempo confiando ª" suas t1, os daq11;lla reunia?. foi d:tda a p.1
-

ar _ª figura _simp!es e boa do n~sso a1~gcs _sm~r·s e decididos collabora_ ton'.J branle~ro_ teve qccastao .,d.,.e c01.:i.s: cobranças a.o Departamento de Fro- lavra .10 2 sccrdano, parJ pro..:cJcr 
grande amigo e presado chefe dr. Se-1 dc1es do progre~o do Estado. tatar a exu.te~ia d9.5i m~cest~a:i ce.rador-i.a da Organização "MINER. :i. Jeitur.1 dos cst:ituto'-, entregues ;1 
vermo Cord~u-~~-~ , . Fin~ilzando, ~c:rescentou o sr . se- cultur~s _algod?ftras, com~ uãa a~- VA" á r ua .Ma~iel Pinhf'iro, 306, Q1.le .

1 

mcsJ pcl.1 comnu$são encarrega d 
1 Esta mamfe..,_ Lapao .. nasc1da d_ "l von .. , t;retar10 d:ª Agr.cuUw·a que cs traba- ~or~tJ:aça"J ev1ccnte da s1~uaç O pn- para. esses sernr,os, mantcm um ad- . 

ta~e de todos e levad1 a effeHo sob a I n-.:s reallzsdcs pela sua Secretaria. n1-eg1ada erp que se apresenta o Bn- ,,.ogado. de chboraLos 
eg1de de um enthusrn.:mo ~eral, traz com<, aliié.s todos os out:-os foram e sãO sil esperando que o nosso Esta.do_ na, \)s cstJtutos foram lidos, artigo 
como. seu i::lt1mo o_bjectiv<? ,: dese_Jo 1 uma :;bra de conji.;ncto erri que a ener_ quali~ad~ de. lforande productor do NOTICIARIO por arcioo, a fim dt! serem discuti .. 
que t.mbnmo.s de fazer senta· ao no<:so gi.1 e ,e c-p: ito reali:mdor do Govêr_ algoaao continue a m3:nte~ com a ! d _" J , .f. ., _ 
homenag-:-ndo mais vivo sentimento no do Estado encontravam na bôa 1'::>n- A]oema.r~1a. c:i,da vc~ ma!:.r iqtercam- .ºs. e 'otJ._ ~s, ~ en ic.rnuo .\e,_ r.om 
de admh~çáo e de apreço que elle nos ; tade de todo.s os fuuccionari::s 8 gran_ bio commei-cial._ O intcre_ss-e dos me~- lsge1ci rcct1f1c:içao n.1. rcdacc;io ri.: 
mere:e pelas ~u:1s qualidades de tra_ 1 de força co1wtructora c:o pregresso da cados teutos. disse mais augment · o SER V1ÇO DE OMNlBUS PARA um dellcs, a approY,H.;io dos mcsmL'.i 
balho_ de bondad~ e de just!ça. 1 Parr.hyba. ç~n~g ~~s~:r;f~idfo.q~~~ª.~re~~:~ A PRAIA FORMOSA un:mimemcncc 

TE, LA s & PALCOS mais anlmJtlora n0s annas vmdouros. Apó~ agr.1dcccr á commi~~ão d.1_ 
dado o ccustante inter~e dos go- V cranist.1s d.1 Praia Formos.1 pc- boradora o seu conl.:urso, a pn·sidcn-
·,·ê~~~l~nd~tl~g~~id~~ ~!º~~i;;Ôs do dcm solicitemos uma providencia te devolveu-lhes os EstJtutos d..:vid,l
Reich a levantarem um brinde á Pa- dos dirigentes da Emprez.J Auto-Vi .. - r.1ente :l'isign.1dos pda m::~.1 e d-:ma•'i O illusionista Sárclio e sua Companhia de Phantasias Ma

gicas continuam obtendo o mais franco exito 
O iliusi-::niçta Sardio realizou hon- c2. de que v:;-m preced1cto. 

te~ com 3: ua Comp. nhia d2 Phan- j A Comnanhia de Pnanl ~ias Ma:.;1-
tas:i~ Ma.~1.~..w. o s~u segundo espec. cas tem corretpond1do int.:iramentc 
t::icu. no C,n~ 1 h~atro P1aza. o qual. i espectativa do publico pessoem,-;: 

~g-mo·. o anter,or alc-anço. u gr~:1àe c~a-1~f~e;~n-• •.. ando nu.mer"s do maior suc-
Tod::-s o.:; trab lhes do hab1J 1llusio. HoJe ,<:e renliz1.rá mais um -e.spe~~a-

mst!l. recE:berattl ta nmr.cro.en nç-si ;_ culo de Sártiio, no Cin~ Tbe:itro Pia_ 
tenc•a lo'.1g,os applaus"s mot!·ando- ,e :.::i. o q11aJ tná certamente o mesmo 
Sárdio merecedor ca lison;,eira cnti- exilo dos pr~ced .ntes. · 

Commemoran<lo o seu 1.° am1iversario, o " fine M-etro
pole" exhibe, hoje, o film "A MIRA DE UM CORAÇÃO", 

como prim 0 iro lançamento em todo o norte do país 
O fr:'quent~cto "Cine t~etropol~" hoj~- um e~pectaculo inedito nesta 

sit1;1_ado n~ b:'1 ·.ro de Tamb1ft_ festep, 
1

c:~1µ1tal cc111 25 :1Umer·:s d-e alta mn.
b?.Jr Q 1 anmYer<:ano de: ..;ua funrln.- gia ~<tlle:ando.se snlcmé, a Mulher 
çao. . ::'-Jy~'!.erio~. 

PCJr !:'S.~f'. r. 011\' _ os sr.us proprieL
rio:;_ orgam.Z;:i. e n 11m pro~ro1nr1.a cs
p:?c:al. :1u1., ú• e rt ). propo1 i,:1onará o 
ma1 r mttrc.:: n1 e o: seu.; mmi _ 
rasos · h bit 11é•· .. 

Por interm::>t!io da C1 E"'hibidor:.:. 
de Fi!ms S. A., c:am qu. m Cd!ltract.l 
cs s~u.::; fil..:..,~ o -- Cm Me ··opclc .. 
alP~ou 1;ara 1 ju .ti -.: o de annir2r
sano :1 niagmfJcH pel11culi'l d R. r::. 
O. Radio ,\ ntl ·a dt• 1m1 <'01":J.( ~o 
com o d n·,r.tnh e.a :~ote1.v•·l a;·tl _ 
ta _Barbar ;.:;Ln . v . .-yck. sel'd0 a p:-i
me1r.1 vez q11,, e~·" 1.lm H~m ao n~T 

l~1ialme•lt lc,i procf.dida no ~-n 
eàlhno a um:1 nov pintura 

/'~ tce.s.91P ht .i" naqu 1~ C'iní'm'.l 
f r:io C"nt.rnrn~. m.c1 ~'ln.s,.. ás 5 30 

Hontc,n á ncit ... ehevC' ne~ta · rf
<larçáo o· , 1·. R nctal P1m ·alel d1-
r~ or ele Jll" bhnd , d!l C1P. Ê~,l' 1-
bidcr,1 de Fllms 8. A. Que em nome 
dos }Jl"opn 'a no.,q; elo •• Cin.e ~Ietro
role '' ~º'" v 1u c ,n· .. dar pan a .<.,<>.ss.;io 
de hqc f'C<:nm "ffiOr<.l vu do HU 1. <> 

<,,muver ario 

C \IU.\ Z DO DI A 

REX - l'i\ a o Ca. lno. com Gror:z-
Ra.H d Paramount, 

(" mpl1•rr<»1to .• '1donal D. F. E . 
e ·J:o Fox I\1cv I tcne Ncp,•·. 

PT 1ZA o Sá1 ,'io ctará 

FEL!PPE'.i\ - E!o, posa e Amante 
co,n Myr,1a Loy e Warner Baxr.er. da 
2Cth ( l'ntury Fox . 

C:cmplementos Naei-.ma l D. !?. B. 
e U!n f'o:,.,. :Movietr.nc News. 

SANTA ROSA - De• AJuias em 
\'õo com J::i.<.k Benny e Una Merk.".!l 
deliciosa comedia da )lctro Goldu J r. 
Mayr~r. 

S. PEDRO - Anjo do P ltar ol C0~"'1 
Sllirlt:y Tcmple Guiy Kib"."e, · Sllm 
Eummrnervill:>- ·e Buddy Ebsen da 
2:>th Cent.ury Fox. · 

METROPOLE - Festejando, hoje, 
o !-ieU l. 0 anniver:sario cs.se cinema 
C'Xhibirá o op1..imo t l! ffl A llfira de 
l m Coração com Barbara Stanwyck. 
Mel•1n Douglas e Preston FQ~tcr, 
da r... K. O. R~dio, 

REPUBLICA - A cerca m11ruga 
com Busttr Cra ble da Para mo1mt e· 
mfis. a 3.• sérit d'. \ VGlta de C.:hau : 
clú. cem Bela Lugosi, 

Complemento. Nacional D. F. B 

rahyba. e a::, seu digno Interveni..c:-, ção Parahyba, no sentido de qu~ os associados present(.:s, parJ o resprct1-

drÀg~~J!:~g0 d~ ~;1~:i~:docom que c.1rros que trafegam entre esta CJ- v_o_r_eg_i_''-º------
fôra distinguido o t..:nentc.cr:ro~~! pital e C.1bedello façam o tr.:i.ns1co .Para oegistro c!e- fí.rr.1:"s, 1n:tro.1s e 
Thomé RodrigueS sJudou a Assoc!a- pch linha de Praia Formos.1, a fim linos commcrc:aes'! Drpartamento de 

~~óacod~m::·.ci~a~fo :rb~~~ba{az,e~~ de que fiquem melhor servidas as ~~o~~~:~:r:.~a ~~~a~t~fª;ii!~~:o, "3JJ.-
do votos am.da, peb progresso dos pessôas que estão temporariamente 
exportadÕres de algodão cle:-t;J. praÇ"- residindo naqucllle rec.1nto littor.1-
ccm esse entreL~çamcmto co1n o com - neo. -~·-~,'O t '" 

OliviJ, rm S,ntl Rosa 12 f; S.ttelli. 
te par.1 Guaracy. 

nercio aUemão. . . Com o actu.11 itincrario obedecido, 

d= J:~f~i:a~ãi\00;'
1~~~0 aRI!~~~ muito se sen~em incomn~odadodos :t -

ciação Commercial 1:iom~nageava n·:'\-1 quelles veramst:i.s que tem de f;1zcr 
quelle instante o:-; 11lustres enviado-~ longa carninhad:i. a pé, qu.1ndo prc_ 

~~fe~~~!s ªt~~~!ec~~ri· t~~fnb~~cOr~ cisam viajar nos carros daquclla Em _ 
nel Thomé R':"drigues. presa· r 

OBJECTOS ENG'.lNTK~DOS 

O sr Alfredo Ferreira da Silva. r 
sJdeni.e em Arács. mumcipio de~: a ca_ 
rita~. communLou_nos se ach::..r m em 
seu p~c!fr. para serem entregur.-; .JO seu 
legitimo dono, verio.s c.bjectcs c-ncon_ 
trndos na e~trada de rodagem tntre 
João Pe&:óa e Recife e perttncente.s ao 
sr. Seve~ ino FlorenciJ Ramos. 

BRINDES DE HONRA AO PRESI
DENTE GETULlO VARGAS AO 

'FUEHRER" ADOLPH HITLER E 
INTERVENTOR ARGEMIRO DE 

FIGUE!Rí<DO 

Brindando o chancfi:ller Adolph Hi
tler o t.r. Fructucso Damas exaltou o 
espirita eonstructor do ~vo allemão, 
dirig~do pela vontade firme do seu ac
coal Govétno. 

Em nem:. do commercio algodoeiro 
:la Allemanha o 1'r. Ernesto Jt::nne!· 
:rgueu iguo.lni.t.n e um brinde prla 
fellcid."ldc do Nevo Estado brasile iro. 
n;i f!gura inconfund ivel do pn:•idente
GetuHo Va.rga.:.;, extensivo ao interven
~cr Argoniro de Figuf'irêdo, SFndo se
guido por uma ~alva dC' palmas . 

PESSOAS PRESENTES AO 
BANQUETE 

Srs. Hugo Pab3t e Eugen M.adrn
ger. homenag<..ados; drs. sevcnn? 
Guimarães repre..,;ents~te _do 1nt.er
vcntor .AJ:gemtro de F1Que 1rêdo; Os_ 
waldJ Trigueiro, prrfeit? da Cap1t1J; 
tenen·e-c:ronel T home Rodrigues. 
comandante do 22 B C.; clrs. F la
,.:io Ribt:iro, presidente da Associaçao 
COmmcrcial; Severino Cordeiro. Se
cretario da Agricultura: P imentPl Go
mes. dlrrctor da Dil"fc'oria. cte P roduc
ç&.o; ~rs. Hans Wmlclts, Ernest J enner, 
Car los Farias. r epre:;entante do se. 
cretario da F az;enda. r capitão José 
Gadelha,. represen ta ndo o Comnum
dante da Policia Militar do 11,otado, que 
compunham a mesa de honra, drs. 

T ELEGRAMMAS RETIDOS 

T elegrammas rctidm plrJ: 
-.------ ---

GRANDE COMPA HIA DE OPERETAS 
"BERTINI ~ BONr 

A applaudida opereta de Franz Lehar "Conde de Lux:m
burgo" será a peça de estrfa nesta ci<lade 

Couformc 110/íciámo.{ 1 a Com /1tI - go 11

1 !em .fit!o rcconhaido f, l,1 t j_ 

11hia de OJ,rrclas "'Bnti11i Bu111" rc- ltic.i tÍo.1 ma1vrn co1/ro., dt.t 111 ·oj,.1 
ali=ará, J,r~úmamrntc, uma /1'111 /Jo - 1 e da ,1mcuc:a 
rada neila cap,tal, qur n:m 1Ít"\f1cr- r . / / ,, H 
lan.lo u mairJr mtcn:.,se do Jml.Aiu> . A Com pau J/flf I t' Opcr;/(1.. I 
,·,J11/crrtJ11co As au1g11atu.ras para u~ B,;111'' poHur . '.'{u~a~ ' e r ,z "11 -
os r.çpcctac11lm 1 êm obtc11do a m:nor ui~, ludbo /~zen.lo C/ª tflll' ª

1 
u, 

arccilarão, sendo o ~, Rrnalo Wa,:- r(c,/as u fr11 Jam ª'I"' u 111a11 11,rn , 

drrlcy , cn, arrcgfldo d11s me1m,J.1, rncn:sso 
consfoulcmenle procurado, tf/)1'ran . F.' a 11mst1 od(tdc 11111a Jt11 /ni,r, i
do- >l' ,111r, em brn·e1 rshjam e.\3ul· raç u1pi!,1n f1tld1111 ncana1 r•n i/11 St 
fadar nhd~c a ''Comji1mliw Ifrrli,11 /Jo,11", 

O I alor do ,·011j11n~·fo qut· r.1trcn-
1 

trndo /Jara a rn,1 1 i11I1 ,1 nla iidlldc 
rá ffg und11-fri.n1 J, ro-.;;mra 11nt,1 n .

1

rt Fmjirc:,l W'a11.lcrln· N CM tn!-1 -

~adr, com a applaudida ofterrla de tadu com o. 1,1a/imo t11tülio dm i,:o . 
[·ran::,, Lchar, " ('.0111/ç di- L1n.cmbur .. 1 /rnm fo htado t J,, M 1111 ,p•o 



A UNIÃO - Sexta-feira, 26 de novembro de 1937 

p A R T E o F F 1 e 1 
!\.DMINISTRAÇAO DO EXMO. SR. DR. ARGEMIRO DE. FIGUEIR~DO 

Secretaria do Interior e l'?s ás verbas n.º 10 - Sub. par de perneiras que deve ser des- p R E F E I T u R A M u N I e I p A 
S 

, i~ncões e n. 11 - Dt' pesas Di- carregado das respectivas cargas. L 
egurança Publica ve,• as na importancia de réis 

CADEIA Pl;BLICA DA PAJtAHYBA 5:0oosooo. i .CA:~~º;!~1~i~~u!~~~~fe ::rJn dra - D E J O ÃO p E S S Ô A 
EXPEDIENTE DO DIA 25: 

Officio n .0 1115 - Ao dr. Secreta
rio do Interior e Segurança Publica. 
remettendo. para as devida.., pro\·i 
dencias. um of!icio do senhor dr. de
Jegado de Ordem Politica e Social 
no qu,91 solícita o fornecimento rtê 
fructas para os presos do presídio es
pecial. 

Ofiicio n .0 1116 - Ao dr. juiz das 
Execuções Criminaes da comarca dJ. 
capital communicando que hontem 
se 3presentou espontaneamente a 
est~ Cadeia. o· réu Edgard Atha)•Je 
Cavalcanti accusaclo por crime de 
homicídio praticado ne:sta capital. 

Off icio n .º 1117 - Ao dr. juiz mu
nicipal do termo de S?pé rrmetten
do uma petição do preso' de justiça. 
Severino Alfredo solicitando a copia , 
do :;;eu processo-Crime. 

Officio n. 1118 - Ao dr director 
do Instituto de lndentificaçúo e Me
dico Legal apresentando o senho1 
Octavio Guilherme de Oliveira a fim 
de ser identificado. 

MoYiment.o geral de h on tcm: 

Existiam 249 reclusos foram reco
lhidos 3 ficaram cxistirido 252 sen(:o 
2 não aiTaçoado por esta C;i,de'ia. p'Jr 
serem alimentados âs suas cu.stas. 

Foram. hoje, distribuicias 399 ra
ções: 13 aos detentos que se encon
tram em d1éta na enferml'l!'i'.cl 23G 
aos demais presos 17 aos empreg3.dos 
inclusive aos dois guardas cn·1c~ 
addidos nesta reparticão; 100 aos pre
sos communi.stas inclusive 20 20s 
soldados que fazêm vigilancia dos 
mesmos na Fazenda '·São RRphael" 
29 aos soldados que c~mduzem os pre~ 
sos aos serviços externos da capital 
e 4 acs indigentes constantes da par
te dia ria anterior. 

Galdino de Almeida l\.font.en egro, 4.º 
escripturario. 
re~~~~oi:nt~i~:~;~t d e Albuquerque, di 

O Prefeito Municipal de Picuhy no Confere com o or1ginal - Gul 

}~~rl~~S l~~I~ril~rÇ:~S 3iue ct!hPÚSâ~e C~~= ~~~:e i:~.~~~~ · major SUb_CO?l)p1aD_ 
zembro d<' 1935 a d ~reCrrendum da 
CJm:ua Municipàl. 

DECRETA; 

Att. 1. 0 - Picam abertos á The
souraria desta Prefeitura os credito~ 
supplenmentares ás verbas n. 0 10 -
Subvenções e n. 0 11 - Despesas Di
versas. da vigente lei orçamentaria, 
na importunci,1- tota l de cinco contes 
de réis <5·ooosooo, ficando assim dis -
tribuidos: · 

Verb::.. n. 10 -- Subvenções: 

Letra e) Expediente á 
Banda musical 300SOOO 

INSPECTORIA GERAL DO 'FRAF!,:_ 
GO PlIBLICO E DA G UARDA 

CIVIL 

Em João Pe.ssôa 25 de novembro 
de 1937. · 

Sen'iço pua o dia 26 (sexta.feira). 

Uniforme 2 ° <kaki). 

Permanente á S T. guarda n. 6 
Permanente á S . · guarda n. 1. 
Rondantes, guarda's ns. 46 fisc::: 1 

Lauro. · 
e r~~~tões, guard:Js ns. 42. 150, 109, 

B oletim numero 259. 
Verba n. 11 - Despe

sas diversas: 

Letra f J Transportes 
Letra j J Eventuaes 

Para conhecim!:'nto da corporaçf.o 
e devida execução. publico o .segmn-

2 : OOOSOOO te: 
2:70DS000 

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

Saldo do rlía 24 . . . . 
Receita do dia 25 .. 

B.l;CEITA: 

DESPESA: 

Pago n Pedro Baptista conta de 
material de expediente· . . . . 

Idem o Amaro Gomes 2 contas de 
di\·ersos materiaes pr1ra os serviços 

Id~~n~cf~iersol1 & · ci;. . · reStit~içã~ 
de deposito 

Saldo para o dia 26 

Em documentos de valor 
Diuheao <'m caixa .. 

16 :470S200 
f :945S700 

5068000 

l :507S3D0 

200SOOO 

10 :473S400 
ó 730$200 

18:415S900 

2 :213S300 

16:202$600 

16;2025600 

Total 5 :OOOSOOO 0 Jtacih!e~:õ~an~e
1
~~:c~~~ ;q~ Novembro TJec i~}trLi ela Prefeitura Municipal de João Pessôa, cm 25 de 

. 1 rendo para prestar ex::une cte ch auf- Gentil Fernandes, 

si::llhe;; o 1:~::~:::::::-·:e :3::SP0-1 :~~~:~f;,,.r::i;;,:~;f :;~;!~~i~~~ 1 CONCURSO DE MUSICThAeiOUsreiro p !nAter!RnoA. 

Se'
·er,·no 11~em de cha.ufteur amador. ·- Igual 

I 

o 
íeito. R am os da Nobrega_ pre- ceE:pnrhe. 

:~:~:~·~ºriliis:cr::·~~;.;,s thesou- :~i~y~i.t\t~EP~ifgo6:u~:{r~ilf~ CARNAVAL DE·· 1938 
reiro. 0 sr. Rubens Filgueiras na motocy- · 

C0 Ml\1AND0 DA POLICIA MILITAR cl~~ ~~es~!~· cida~~~~o n~c~º~!~mo scn-
DO ESTADO DA P ARAH YB A DO tido. para O sr .Manuel Deodat0 
NORTE Renriques de Almc;di Junio, na A realização desse certame pela P. R I - 4 - Radio Taba-

<Rescrva. do Exerc;toJ ;~~~c;;t• placa n. 
284

' - Igual jára da Parahyba. - Encerra-se rio dia 15 de janeiro o 
Quartel em João Pessôa 25 de no- p{lel-Si~:;;~·- r;/ª1,a -g. ~elom~:;t/~~ prazo das inscripções. - Preniios aos vencedores 

vembro de 1937. ' J-00$000 por ~nfraccfio do art. 160 
do R 1TjP. µ.3ndo dirigia o autci . , . · 

Serviço p3ra o dia 26 <sexta-feira) . c mmerciai p á.ca 415 Pb d Cia. , A P. R. I. 4 Radi~ 'I~baJara. da I pa~adas. pelo con_corren~e v1ctor1~0. 
0 uct p·l · • a I Parahyba . em combmaçao com a § Urtico - Nao serao devolvidos 

Official de dia, 2.º tenente Pedro Prr°~ -º~i.nitr. etiça.· despach da_ Associação P~rat~ybana de Imprensa. os originaes das musicas enviadas pa_ 
Gonzaga de Lima. D M d t da PS 1 ° ld 1 ~ pr. e outras ent1daaes mteressadas na ra COJ.1~\Jrso. 

EXPEDIENTE DO PREFEITO DO Ronda. â. Guarnição, 1. 0 sargento . ª. 0 e~~ a 1 va. 50 ª;/ a ;- propaganda da mu.sica nordestina. ~ G.d ·- E' obrigatoria a reme.<:s&. 
DIA 25: Pedro Ribeiro Jassét. 1101ª M1htar do Estldo, i~querenc.o lança para o carnaval de 1938 um em cinco vias ctactylogra.phadas dos 

Prefeitura Municipa l 

Adjuncto ao official de dia. 2. 0 para. _prestar exame de chauffeur I concurso sob as seguintes bases: 
1
1 versos que acompanharem musica. 

sargent'J João da Costa Cannavieira. prftission~ld - ~n~cre".'.a-~. T f a) - Concurso para. frevo. de maracatú. ou do frevo-canção os 
Dia á Estação de Radio. 3.º sar- - r f'm ª ecçao O ra ~go b) concurso para maracatús: que.es de modo nenhum. deverão con -

E. Gerson & Cia. requerendo res- genta Ayrton Nunes da Silva . 1- O sr. cnc.: da ST._. ~e?ha pron .. p- e) conctirso para trevos-canções; 1ter pq{~ses de calão ou sentido ou_ 

Petições de: 

tituição do deposito· da quantia de Guuda da Cadeia. 3. 0 sargento ts>5 Rmanha. : os guai dos ns · 1~; l.º - Para o concurso de frevos bio, 
200$000. conforme certificado de re- !52.ias Pinto de Carvalho. Humt>ei,~ P;zeun d.ª_,.,stlva e / 7 Jc_:. as music~ ser5o apre.\entadas com § 7.

0 
- O con~urso será encerra-

colhimento. - Restitua -se O deposi - Guarda do Quartel 3.º sargento Bento as. 1:'"ª· u~: p~e~ fr se~.:. orchestraçáo e uma redu~ção para do no dia 15 de Ja.neiro na séde da 
to feito pelos requerentes. Ramiro Rom'?iro. · serV!Ç!?S na ecçao O ia e~o . e piano. Radio Ta.ba.jara, rrspeÍtando--se a 

Marianna de Araujo Braga, reque- Dia á Secretaria do C. G cabo carr:pma Grande,_ de!endo O pn~eir: 2.º - P ara o concurso de marace._ quella data no carimbo do correio pa: 
1·endo llcença p1ra fazer diversos Deoclecio Ferreira Leite. exeicer ª fiscahzaçao de . ve~iculo.:. tús igualmei~te orchestr ... çio, e re. ra os candidatos residentes fora da 
sierviço.s no predio n. 583 á rua dr. Dia ,,o telephone soldado telepho- d~quell~ cidade ~. de C:i.Jazeira_s .. e duêção P-' ra piano. capital, . 
Republica. - Como requei· . nista Clarencio Be:ierra vice-~eisa. com dueito a uma diartR. 3.º _ Para O concur!;O de frevo § 8. 0 

- Os candidatos poderão. ca_ 
Heit,or Fabrício requerendo trans- de 5 ... 000 po~ ~anta do cofre do CE. canções. introducção obrigntori \. i.!• so queiram usar de pseudonymos. 

ferencia da colleCta da Garage Mo- 1 Boletim numero 256. de.sVta reOpart1çao; e-.. • d p' r ·.r frevQ(. e parte de canto com orche:-:._ Nesta hypÕthe~e. os originaes virão 
derna para seu nome. - De accôr- - rdem ª " .. cça~ e. 0 ic, ..,._ acompanhados duma sobrecar ta dcn-
do com o pa,recer da D. E. F. de- XXI - Exclusão por deserção - ment.o f- O sr. enc .. mte~mo, da tração e reducção p:Jra piano. tro da- qual estará a revelação do 
ferido. · Descarga - seja excluido do estado S P ·. aç9: permanecer no anca do vo~c!i~ç~ 11fl:·\~::~ii:tú d~ )!t~~ f~:: pseudonymo. 

Maria Eugenia: de Lima requeren- effectiyo desta corparação. e da 3.ª Brasil, ati' segl4_ndadordem, um gu~r- cripta cada syllada em baixo d3. no - ~ 9.º, -. O julgamento <lo _co.:1cur -
do licença para reconstruir a cru.i-/ Cia. ao l.º B. 1. por cnme de de- da de sua Sec<)ão. evendo o meneio- so sera feito por uma commlSSao de 
nha da ca!->a de sua propriedade. á ~en:ão. o soldado' n. 497. Severino nacl<? guar~a se ~pres~nta: ao re':i - ~;~v~ºr\~~~n:aei~.~ete;º rce~l~~alA ~~;: prof-issioaaes, entre estes wn repre_ 
rua Aclolpho Cirne. - Como requer Antonio Alves visto f:e aehar ausen - pe~tivo getente. s. · Eileze~ de Oh- sentante da P. R. J . 4 outro da. 

Joaquim Quirino d1 Silva reque- t-e de~de o dià 17 do corrente e co:n- ve~ra para. dar-lhe instrucçocs ~ res . uiptas phrases de calão e ~em dubio A. P. 1. e outro da. uA União". 
rendo licença para fazei · diver.sos plet3.ncto o tempo de espera marcado peito. conforme recof!lmenda9ao do sentido. ~ 10.° - Não poderão entrar er.,. 
~erviços no predio n. 462. á rua da em lei para constituir-:;e o referido ~r .. ~r. chefe. de Policia. contida e:n ~ 2.º - A má qualidade da letr:i concurso . musicas ~e outros concur-
Rectempção. _ Como requer. cnme. off1c10 de hoJe ~atad'J . . poderá dar lug.1r a de..s;clas.'>ificarão ses anteriores ou Já vulgarizadas. 

Carlos Piccorelli, requ~rer:.clo rol- Este solda.do conduziu ao re ausen - VI :- l n· pectoria - .. VtaJai:ido. ·ª~ immediata d0 maracatú ou do fre_ - ~ 11.º - . Os premios a distribui!' 
lecta para uma cactmba a rua lndio tar. pecas de fardamento ná'J venci- manha, esta Insp~cto11a ao mten~. ro-cancão, vi,;to que formam um to- sao os seguintes: 
Pyragibe. - ~ferido. das no valor de 66$500 inclusive um ct9 Estado. ª serviço desta Repart~- do !ena e music:a. a) __:... Frevo: l.º togar - 450$000 

M.-.nuel Franc1.sro da Cunha regue- çao passa a re~pon~~r pelo. exped1- ~ 4.0 
- As orchestraçóes devem v1r Frevor 2.° lagar _ 2505000. • 

rendo licença para construir ·banhei- ente da .mes11,1a. o. si. sub-ms.pectcr com as seguintes partes : b) _ i\.Ia racatú : t.º Lognr _ 
ro 

110 
predio n. 282 á avenida da · 1 F . Ferreira d Ohve1rn_. l.º - .sax. alto; 2.º - sax. tenor; 450S:f)00., 

Redempçõo. - Deferido . f A Y O RI TA PAilANY • (As . ) Tenente J oao Faria•. ln.. 3.º - sax. alto; 4.º - sox. b3 rytoiv,. Maracotú: 2.º Jogar - 250SOOO. 
Sevenno Damas10 dn Silva. reqae- BANA pector geral. l.º pistC'n. 2.º pi5:ton. l.º trombone, cl - Frevo C'anção· 1 o lagar -

r-e-ndo lice~
1
ça para rebocar a c·~sn Je \ Con~ere com o ?rLgtn al: F . Ferreir• 2.º trombone. Contra_basso cm do ?OOt:iOOO • · • 

sua proµne-dade. á Travessa da Con- de Oliveira snb-msoector . e uma parte de piano FrcvO:.t-ançiío: 2.0 Jogar - 200$000. 
ceição n. 25. - Deferido. 1 eia, •e Sorleloa •e Aau-ntlne ~ unico - A instrumentação acima 11 .º - Etn caso de empate na 

Josué Soares. requerendo licença Nobreia & Cla. SECCA-0 LIVRE compr~hende..se s:mente para a.s clAS$ifi..cmc!lo, será dividido o p remio. 
para construir uma cosinha no pie. marchas frêvo_canção e mara:atú. As 12.º ...- As musicas elo concurso se-

:~ ~~q~~~: á rua. Lopo Garro. - Co - Pmoa Antonio Rabello, n .• 11 ~~~~~-~1~ã~-ê~~~e~iJ~r~~r a enZf~~!~º e~ ~~o cH~lgadas pela jazz dl- P . R . 1. 

Anto1~io Francisco Gon:ies, requ~- (AntJga Viração) . nt.:mf>ro }nferio · ao ex'.gído pela cr-1 13.º - Os concurrentes dever5.o en-

~·:n~~ ~~f;;aep;~f11~o~st~~~~i~~1ªc~~= Plane Parahybane - •ntarn•• DIRECTORIA GERAL DE rch;s;i:;Ç~. As I1lU!-ica5 premiadas pü. ~;ai~ tof~ ~-su;, c~:r~~ r:e~ ~:aj~~i 

tr~~Ilt~iococf~º Si~eis~erCaxeiro requ-=- Resultado do gorteto doe cou. SAÚDE PUBLICA <lerão ser impressas. ~:ra\·ad:is e pro- Caix~ PústM.l. 110 

~~ndc° .. ~c·~~'\lf:r~r~;~~~ª:deª ';."b=~~~ ~~::-~~:~e gr;J!~. r:=;~ CARTEIRAS DE S AU'DE C A S A S Locomovei de 6 cavallos 
nida Carneiro da Cunha n.' 311. - Parahybana, em .ma séde A Pra- A I nspectoria de H ygi~ne do Traba- Alugan1 se as casas da Vend,6ge um de fabricação inglésa 
Cot~ requer. · ça Antonio Rabello, 1~ no dia ~1;:'bli~!. ~ ~';;à~ri: ~~;!! osde~':;:d~~ • , ' < • com pouco te.;,po de uso, em perfeL 
ren~~°i;;.;;~t~,ªar~~,,:;'.~bJf;!.=so:•~~i';: 25 de no,·embro. ás 15 horas. res de car teira.s de sau'de a virem re- rua Diogo V e l ho, 293 por tíssimo estado de funccionamcnto e 

c:ertos no predio n. 90 á rua Amaro ]. (I Premio 35,;7 validal-as dentro do prazo de 30 dias 150$000 mensaes : avenida ~~~sri~:~° F~~1tfn~ª~ºLe~oe\:.~~arp ~:~ 
Coutinho. - Em face· das inform'l- ? 0 a contar desta data sob pena de serem .... 
çócs. cte(erido 9199 as mesmas cassads. Epitaci o P essôa 514, por I Pedlo Am_e_n_co_,_

71 
_______ _ 

Amelia Estrella da Motta. reque- 3 0 73"4 INSPECÇÃO DE SAU'DE DOS ES~ 
rendo licença para reconstruir a pca- 4 o 0109 COLARES 200$000 men saes e urna CO• 1 VENDE-SE 
rede do oitão do predio n. 68 á pra- 5 ° 7012 No proprio 1n beresse do.e; escolares b l ]h " ] 
ca 1817. - Como requer ém face devem estes. duran te o período de fé- ert a C e te as, c om ,) a • U ffi . c a minhã o "Fol'd ", 
das informnç~.:. · Plano •Noctnrno• rias, pro:-ur ar a InspecLoria Escolar. j T h ' G 

Wenl'T Schmnelllng. re(]llOTenrJo no Centro de Sau·cte. a fim de que p e ne r es, e m a m a u , o n- typ o 1~33, com rodag em 
matriculn par, um a11tomovel D. K Resultado do sorteio doa cou- possa ella manter em dia o contrôle ] 500SOOO t 
\V. rle s»n propriedade. - F ,a -se da SQU'de de cada um. ça o , p o r ' a en

1P0
• quasi nov a; e um "Chevro. 

a matricula pons..brlndes gratuitos realizado ---- ---- ------ d A t t l\'I 
.José Araujo requerendo collect, p elo Club de Sorteios Favorita r a a. ra a r n a rua a . ]et " , 1934, de J)aSSeÍO, a ber• 

psra o seu esri-iptorio de com,ni~só•·s Parahybana, em aua aéde • Pra... A L U G A • $ E . ] p· h • 303 
e conto prcpria. á rua Gama r Mel- ca Antonio Rabello, 12. n o dia um confor tavel bungnlow à Av. Ta - Cle lll e ll 'O, . t o, t ypo "stand". 
~ºôst~~· rt;.'J~~~n. p.ig:mdo logo O'i im- 25 de novembro, ás 19 horas. bajaras n.O 289, no a preciavel bairro A . tratar com Wa]demar 

Convite ~ 

S::io conYid: rlo~ a comparecer á D 
E. F., o sr Joáo Mngliano " dr 
Edri.i,.e Villar 

1 (1 Premio , . 
2 o 

1.º 
5 • 

2347 
4886 
3400 
2894 
4687 

J. Pessõa, 25 de nO\'C>mbro de 1937 
PREFEITl:R.\ :>IUNICIP.\L Dli' 

PJCl:HY 

DECRETO N " 18 DE 19 DE OUTU- 1 JOS~~I Dd~ ~z~:~O SILVA , n,_ 

BRO DE 1937 1 .&BCENDIJIIO NOBREO~A 
CIA., -onartae. 

Abre crfldito"i aupplenntenta- "''============"" 

T h erezopolis. com garage, jardim, V E N D E M • S E 
bonde á porta. proximo ao ponto de 
100 réis de Tambiá. A tratar com o 
s r . Waldem ar R odrigues, em o es
cr ipior io de Williams & Co. P raça. 
Anthe nor Navarro. 8 

ALUGAM·SE 

Por oreços baratos 
Uma machina Remington 12 " um~ 

Mercêdes. ambas novas e modernas; 
out ra Remin~ton 12 em uso; d~1as vi
ctrolas nortaieis e uma dita ,gabinete, 
cada. com dez di.sco,:; uma cafi1teira, 

O primeiro anda r e o terreo do pre- propria para casa de cafés; nina cam a. 
dio 173, á rua Duque de Caxias; a de ferro, cnr,;aJ; 11 m foliador po.rn for 
casa 141 , á rua Amaro Coutinho e o migas; um filtro inglés com trós vê
sitio á praça da Independen cla, 123. , las. T rator á prnçn da I ncleprnclen-

Tratar nede ulllmo. eia, 123. 

Aranha, no "Bar Flamen. 
go''.,.{t praça Antonio Ra. 
hello~ 154 . 

VENDE-SE a casa n.0 

185} w rua Borges da Fon

sêca. Preço com modo. A 
tratar na mesma. 
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VIDA ESCOLAR 
BACHARELANDO EM SCIENC:IAS CADEIRA RUDIMENTAR DE CAM-

O presidente Getulio Yargas 
explica ao "Corriere Della 
Stra", de Milão, na ltalia, 
as causas que determinaram 
a decretação da nova Lei 

TRANS FU SÃO 
E LETRAS BUCA' - ALAGOA NOVA 

TURMA DE 1936 E 1937 

LYCEU PARAHYBANO 

Josepha Nicoláu. approvn.da plena
mente. 

Magna do país 

D O S A N G U E (MARAVILHOSO) 
COM 2 VIDROS AUGMENTA O PESO 3 KILOS 

Nitialdo de Andrade Moura. 
CADEIRA RUDIMENTAR DO SEXO 

MASCULINO DE TALISMAN -
Um fortificante no mundo com 8 elementos tonicoti1 

PHOSPHOROS, CALCIO, ARSENIATO, VANADATO 
POMBAL (Conclus!o d & 1.• PI'. l CUIDADO COM A TUBERCULOSE Occupa hoje a téla de nossa obser- Francisco Antonio de Sousa e Luiz 

vação uma des figuras mais intrinca- Estevam da Silva, approvados plena_ vem coordenar suas arções num OS PALLIDOS, DEPAUPERADOS 
EXGOTADOS, &NEMicos; das para uma psychanaly$ de nossa mente. funccionamento harmonico. Eviden_ 

µarte. lc>mcnte o Ccnsclho da Economia 
E' Nivaldo um desses ~spiritos- que CADEIRA RUDIMENTAR DE PIA- Nacional deverá. ter especialmente no 

MAES QUE CRIAM MAGROS 
CRIANÇAS RACIIlTICAS, 

não se definem aos nosos olhos seja BAS _ CAMPINA GRANDE pel'lodo de con.5-olidação da nova lei 
11clo prazer de se tornar incomprehen_ uma actividade maior .. mas essa ac~ 
d!do no seio de suas relações, ou pela Paulo de Araujo Perdra, Maria Jo_ tividade não poderá diminuir a im_ 
ddfioiencia de uma analyse sobre elle se Menezes e Maria de Lourdes Pon. pcrtancia da Camarn .. dos Deputados 
procedida. tcs, approvados plenamente. r do Conselho Federal. 

A conformação facial não é de linhas - Con•idcra v. excia.. facil a for_ 

Jteceberão o etfetto ti trandusão d.o 
sangue e a tonittca.çãc:, geral do orra

nJsmo, com o 
regulares, quz o possa ha~ilitar a um CADEIRA RUDIMENTAR DE macão e o tunccionamento do erga., 

~:n~:: ~e n~lt:,za t~~~on~~n~n~~cc~ CUITE'S - CAMPINA GRANDE n1::nop~f:Pº~~~1:ii:ação actual dos 
h1esthetlca nativa. Adeli.a Rodrigues, Rosa Ohve11 ª' 1 syndicatos, é fac1l obter se uma re_ 

Já se habituou á vida estudantina e :'~um Barbosa. Maria Clemente, Al- presentação homogenea para d.is. 
de tal modo a ella se aclimatou que a @.a Vieira, Adalg1sa Rodrigues, Jose_ cussão da futura legislação do tra~ 
leva displicentemente de envolta com / ls)ha Dias, Jozepha Suprmo e Antonio I balho. Naturalmente, . os proprio,s 
os motejos e sarcasffios dos seus coL .uprno. pprovados plenmente. Inha_ syndicatos operarios e as Associações 

PREFEITURAS DO INTERIOR 
lf'gas. Está perfeitamente ambientado bilitados 3 · patronaes deverão adqmrir uma linha 
nc- Lyceu. onde consumiu suas verdes mais p~rfeila p.ara chegar á criação 
primaveras ao rythmo das labutas es- CADEIRA RUDIMENTAR NOCTUR- do systema corporativo. E' preciso 
colares. NA DE SANTA LUZIA DO SABUGY ter em ccnta também que no Brasll 

Os "quartos" de tolerancia que se Cel;io Dantas, approvado com di.s- o industrialismo de uma região. dif. 
fazem ouvir nos interv&.llos das aulas tPY:~çaamoe; nMtea.nuel dos Anjos, approvado fere do de ouLra e que, com a diver_ 
já lhe soam suavemente 80 ouvido. ~idade ~ª. natur~a e dos aspec.to.s do 

I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE I DESPBSA 

Gosta de criticar malevolamente O !nclu!ti_:1ahsmo. ?1fferem també~ as SANTA. RITA . ~ .. 
menor deslise que possa descobrir nu- CADEIRA ELEIVIENTAR DE JACA condlçoes dos. t1abalhadore_s. Poit~n- Be.lancête da rieceita e despesa rela- G_over~o ~o Munic1p1r. 
ir..a conversa ou num escripto. RAU' - MAMANGUAPE - t<_? é nece~sano ~receder a comp.lla_ tivo ao mês de setembro de 1937. Fiscallzeçao 

Nunca se proclamou um injustiçado Evandro Pinto de Carvalho e Maria çao das. leis synct1~aes e corporativ~s !Iluminação 
pelos lentes. Estuda e os primeiros de Lourdes Lima da Silva, aporoVados c~m cu.id~dos ma1or7s de..:; 9ue ex~ RECEITA I L~mpêsa Pu~lica 
signaes de Victoria se debuxam num plenamente. . g. c.D:1 pa1se_, d.e n.1cno1 extensao ter!i._ Licença 1 :295$000 Fo!'? e Policia 
ri...'--0 farfalhante. No meio ãe todos os t.onal do oue O B~asil e de mdustri3:_ Imposto de Feira 2:582$400 l,.ssist~ncia Social Scccor-
scus defeito e vir"ud dei . DELEGACIA FISCAL llsmo mal!: recolludo. se bem que mais I t Precil 1 1 ·437$900 ro Publicas 
a cordialidade que . b es m i! resarr mtenso. E' mclispensavel estabelecer E:1:IT.~ca a . 263S300 Eventuaes 

di . sa e an r com A Delegacia Fiscal. nc.ste Estado uma verdadeira coUaboração entre a<- 40$500 De • o ~ con sc1pulos. reveJan~o .. se-nos, em re~ebeu da DirPrtoria das RPnda.~ cla!.ses productoras da Nação para Aferição e~ s~~~ ~raes 
S)ntl~ese, o typo caractenst1co do ver- Internas do. Thesouro N&cional 

O 
te que O Brasil pcssa coordenar suas Imposto de Vehiculo 260$000 ~mi.ena~ 

dad~1ro collega. . legramma.,c1_rcular n.º 18. de '17 d~ energia!> e- valorizar a immensictade Rendas Diversas 136$300 In~ctlvos -~ s vezes queremos cons1deral-o um corr t de 8eus recursos naturaes. Diversões Publicas 40$000 Anecadaçao 
nnsanthropo, mas logo nos convence- .. ~~r,~~i~:~f~~o n'9ect!~~~i~:s 1Jer~~: _ Pretende v. excla. adoptar e.L Matricula 106$000 
~ocsoi:

1
:tª ~~)t~ica t_endencia para rente ~e.:s dispoz artigc 20 : E' com - gumas reformas no systema educa_· Divida Activa 586SOOO Said:) q~c pa.~~n p••a ou-

o s . a5:5;,m_ sem acer- petencia pnvativa União clecret.af c1onnl para que no e...<:pirito da moei_ ....... 
tarmos co~ o _ver'!ade1ro J~nsamento imposto a) sobie importaçã mP , dade brasileira possam consolidar-se Somma 6·747$400 tubro 

1 :317S400 
240,000 

1 · 086SOOO 
163$500 

1 081$300 

34$800 
185SOOO 

54AO!l 
70SOOO 
60~000 

475S900 

4·786.S300 

5:490;;200 

e as reaes mclmaçoes de N1valdo._ ba- douas procedencia esLrang~ira rc~ as razões e as tendencias do novo 
temos numa tecla E: noutra, a ver se do con~umo uaes U"r regime? Patrtmenlo· 
conseguimos focalizar algumas de suas e) de nmda e \rcvcint"'os n~~~cadonas; - A acção educacional merecerá 

10 :258S500 
Prefeitura em 8 de outubro.)(le 1937 

mais s_alientes qualidades, com a pre_ tureza, d) de transfereiici;uf:m~ª especrnlmente cuidados para que o 
sunipçao de termos traçado, mesmo pa1a exteuor, e) sobtP ado~ cm?u~s :-'.:stado !01 te possa encon~rar nos jo_ 
fracamente, o seu perfil. dos seu l?Ovêrno. nee,ocio.s Slla eco- vPns a JU~ta comprchensao de su;5 

nom1a e instrumentos Ct; contrn~tos nece~s1dactes Na 'nova Ccmstitmçao 
regulados p01 lei fede, a!. fi nos te,r ~eten me aos c1.11dados que e mdis

Matadouro 
Mercado 
Cemlteno 
Taxa de L1mpêsa Pubhca 

1 :014$800 .Raul Fernandes - Thesoureiro 
218S300 VISTO: - Moacyr Carta.TO - Pre-
126SOOO I fel to. 
351SOOO -

Aloysio Paiva 

LYCEU PARAHYBANO 

Prova parcial 

Foi affixado hontem na portaria do 
Lyceu Parahybano, edital chamandl) 
hojt á prova parcial todos os alumnos 
ru::itrlculados nas seguintes di!iclpli-
nas: 

A's 8 horas: 

Physica 3. a. serie turma - K 
Mathematica 5.ª serie turma - Q 

A's 9 112 horas: 

Physica 3. 11. serie turma - L 
Mathematica 5. a- serie turma - R 

A's 13 horas. 

Iifstoria Natural 3.ª serie turma - I 
Geograpltia 4. • serie tunna - M 
Historia "· ª serie turma - O 
Geographia 5. ª serie turma - Q 
Latim 5. o. serie tw-ma - S 

A's 14 112 horas: 

Historia Natural 3.ª serie tw·ma - J 
Geographia 4. ª serie turma - N 
Historia 4. ª S€rie turma - P 
Geographia 5. ª serie turma - R 
Latim 5. ª serie turma - T 

utonos. os que constituiC'áO atlnbue pensavel p1oporc1onar á mocidade Somma 
Estados, ~) dobrar taxas telegraphi estudiosa P~a assegurar pois, sem Saldo de agosto 
ca.s, postaes e de outros sei viços fede - entrar em aeMalhes que no campo 

DESM:SA 
raes, <le entrada sah1da estada na- educac1cnal mo1al e phys1co, os I Somma 
v1os e aeronaves, sendo livre com~ conce::1to-. supeuore!: qll'e suggenram 
merc10 cabota2"em merm dmias n:,,. Ia_ rerorma. consti~uc1onal nos nortea_ Prefeitura 
c1onaes e Pstrangeuas que ha tenham rao na orgamzaçao das torças dyna- Thesourana 
pago imposto exportação Artie:o 21 m1cas do pais o conceito da nac10 Fis 1 ã 
Comoete µnvativamente ·E'i-tado.!. l) nahdade deverá ser semp1e mais d1L 1 1 ca izaç_o Publ1 
decrêtar constitui ão f> lei · fundido e enraizado. aconselhando l ummaçao. ca 
devem reger se, ç2) exercesr Pi~l que o:s ioven..s ã renuncia de todo egoismo Obras Publicas. . 
qualauer poder' lhes não !ór neg~d~ enervante e a s~rar cqntlnuada- Tax~ d~ Limpesa Pubh:a 
expre~sa _ ou implicitamente esta mente as suas. prop~·.1as acçoe.s jn no_ Cem1te,:10 .. 
Constituiçao. Artigo 22· Mediante bremente realizadas . Gamar .. Mumc1pal 
accôrdo Govêrno Federal F.stado~ Matad_ouro 
delegar funccionarios Umão ccmpe Rouplnhas para creant!IS Expe.~~r:nt~ 
tencia ex.'cução Jeis serviços acto.s 11: Gra,if1~acoes 
ou deci~õe~ seu 2'0Vêrno. Artigo 23 : Novo e n rlado aorttmeoto a preço, Alugueis_ de Predi?9 
E' competencia exclusiva Es4B,dos· lj ,er, concurrencla, na CASA VESU... Subvençao á Mus1ca. 
de~retacão 1t~postos sobre: al PrO_, VIO. rua Madel PiDhelro. 111 · Apc_sentador_ia 
priedade territorial excepto urbano- D1v1da Passiva 
b) transmissão propriedade immovel A N o V A Eventuaes 
intervivos Inclusive sua incorporação 
ao capital de sociedade: d l vPnda.~ Somma 
e ccnsienacõE'!s effectua a., por com Saldo que passa para 

---- PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
8:45735001 CUHY 

19:949S400 ----1 Balancête da receita e despesa du 
28·406$900 rante o mes de setemb10 de 1937. 

1 ·780$000 1 RECEITA 

ggg~ Licenças diversas 915$000 

1 . 6625200 Imposto de Feira 777S200 

2: 585$200 ~mJ'""tt~ predial Is à n~~~1gg 
· 837S700 tad~ 

1
~baÚdgrot t 

O 
69!.1-,.100 i:= !}!~r~it~ca da producçá-0 703S200 

160$000 Patrimonío !~~~ggg 
53Sl00 Imp. sobre Vehlculos 90SOOO 

750SOOO Mo tricu ias 76SOOO 
130$000 Rendas diversas 748,S?OO 
400$000 Divida activa 2sooo 
181$600 Imp. sobre renda de immov. 1 :860$000 

1:000$000 
557SOOO 

11 :881$800 

Somma. 
Saldo nnterlor 

Total Rs. 

14:460$800 
1 :978$700 

16:439S500 

merciantes e produc,ores. isenta pr1: e sangrenta campanha ini• outubro. 
metra operação peoueno producto!' Deposito em C e Limitada., DESPESA 
como tal definido lei estadual: e, -ciada por Stalin contra os na C<lixa Rural de Camara municipal 1503000 

1 :183Sl00 
225SOOO Pxportação mercadorias sua proctuc-, d Santa Rita 12: 536$700 Prefeitura 

ção a.té max!mo 107' valores vedados Ulfiffl05 rt:presentantes a Deposito a Prazo Fixo na Fiscalização 
quaesguer addicionaes; f> indust1·ias mesma 2:060$000 Thesour~_rta. 
e profissões; gJ actos eruanaaos seu igreja na Russia Deposito em CIC no Banco Obra., Publicas 
Govêrno e neg-octos sua eronom1a. ou do Estado de Parahyba 697$100 Estrada de rodagem 

r:~;a~~~fç~ l!!taeJ~;!~~I~n~ag.~b;t~ LONDRES, 25 (A B ) - A Dinheiro em cofre 1.:231S.~OO ~~:;::~ospubllca 

r~·:.~:~ro~~~m~
5
tt~nice;

0
da&pr5;~;cte~~:a imprcm,.1 londrina concede grande Somma 28:406$900 i~;:::~iversa.s 

1 :8555300 
357S700 
364S500 
320$600 

62f000 
572$800 

1:,63$800 

destino ou especie product.o-;. Para_ importancia :í nov:1 e singrcnta cam- Santa Rita, 10 de outubro de 1937. foº~~gâa~g~t\u~bçtioga~~i~~ 
CADEIRA RUDIMENTAR DO SEXO grapho segundo: Imposto industrias p,nha iniciada por Sta in contra ,15 

FEMININO DE COCHICHOLA prof1s.5ões será lancado Estadc. e ar_ ultimas representantes di igreja na Angelo Baptista de Sousa - The- :g~st~) Assistencia. á Inian-
631$400 

284$100 

1 ·066$100 

621$600 
300$000 

Jo~ar~~s dte~!r~o Cec~us~lbu~:~~~! 

~~ª~a~·ielº;~uei!:. e J~eJ~gra~~lc~:o RussiJ soureiro. eia e Comb1tte ás EndemL 
rrfro: Em casos excepcionaes e colll O "Daily Tclcgr:iph " diz que Dr. Flav1o Maroja Filho - Prefel- as OdcmJ 

Lins, approvadas com distincçáo; Dal_ 
"·a Lucas da Silva, approvada -plena 

rontentimcntto _ Consâlhi Federai mi_ i.ntervi:nção saoguU1:1ri:1 de Stalin no to. ~;~i~~ r!spec6~
1
~str~c~~~o 

r~~oo :e~~~r~~.~~~~t!r :1eé;n ª4'f1n~\~; exercito, na marinha e na aviação PREFEITURA MUNICIPAL DE PE- do Hotel 
menLe. trata letra e do J.)Umero um. p~ra sovicticJ e na administração civil foi DRAS DE FOGO Credito Especial. 1Dec. 
CADEIRA RUDIMENTAR DE NOVA grap~o buarto: Imposto ~obre trans .. tudo o que quizerem, menos uma Sêde em Espirita santo ~;ro~\açi:s 1-º 7 37l Des. 

VISTA ~r~ª~errft~~ioco;~o~~~sem c~~~a:;~a~ , r:commc~d~ção ho,nrosa p_ara O re- do 1 Serviço de E.stat:.isticn 
o transmissãc caiisa-mortis bens tn_ 1 ~1me sov1et1co Na Russ1a commu- m!ª1

~~c~i~~r~ceita e Despêsa 
Maria das Neves Maracajá Coutinho, 

V1r~in1a Maracajá Coutinho, Francis
ca de Farias Oliveira e Rosa de Fa_ 
rias Olveira, approvadas plenamente . 

oorporeos inclusive titulo:;; e credito nista, diz o referido jornJl, a trahi- ! Saldo p~~~
1
mªoutubro. no 

~~s.,;j~~ª~ºuaº;d~e :taLi~:r 1~~{:t~i.1~~; ç.lo é uma epidemia muito mais vio- RECEITA I Banco Rural de Picuhy: 

9 808:;000 

outro Estado ou estrangeiro será dt:_ lenta do q ue o typho ~~~as P atrimonie.es: 911$200 1 Em Ded. a prazo .fixe 
vido imposto Estado cujo . territorio As accusações dos S0t1iets contra Gado Abatido 513$400 ~o~: ~~ ~eoe::t · ~- JU-

400$000 

5 :352$200 
829S300 CADEIRA ELEMENTAR DO SEXO ;

1
~~:1!rí~6~a~çe~d~f{~!~ l~i~~~ag~~ g~ os sacer~otcs re~ente~ente presos, Cemiterios 45$200 Em vf:.lcs e documentos 

MASCULINO DE SOLEDADE Estados poderão crear outros imros .. um arcebispo e cinco bispos - me- 50!'f de Industria e Pro-
d U?S· E' vedada ent~etanto bitribul,1:1_ rccem tão pouca fé q uanto as ac- fissão recebido Estado 

,u:ve~~~n~~~o ~~~~lo , iff~â~~ç~ bªiiã~re;!~~~~en:a°m~~(e~;~ ~~~rc:~o cusa~ões. anterior~s ~ ~ais~ udente 
Costa, approvado plenamente. corrente. E' ccmpetencin Conselho part1du10 de Stalin hoJe p nao pod.!
CADEI RA ELEMENTAR DO SEXO Fedt:ral por iniciativa propri~ ou rá estar seguro de que nos proximos 

FEMININO DE SOLEDADE mediante represe~t!\ç~o . cont~1buinte dias n5.o se encontrará elle entre a-
g:~1i!~~o e~~::~~~~: l~;?~~~a~~fad~~i. quclles que serão victimados pelo 
Artigo 32 em seu paragrnpho unice gesto f,i.t.11 de .. um pallido policial" Maria Creuza Souto, Scbastiana 

cos:a. Eva Julia Falcão e Severina 
Mathtas de Oliveira ,approvadas com 
c.listincção. 

~~'6soz n1~e g~z~~º1se~~~~cºtribc;~~~ã _O "DJily Mirr?r" publica a res-
salvo a que lhes fôr out.orgacla inte pe1to que cm Onel condemnaram- se 

CADEIRA ELEMENTAR DE SERRA resse commum por lei especial. ne:, á morte 22 altos dignatarios da igre-

Licenças Diversas 
I mposto Predial 
Estatística 
Aferição 
Rendas Di versa.s 
Taxa. de Limpêsa Publica 
Divida Activa 
Renda c) aplicação espe::ial 

REDONDA _ INGA' ;~~f-v~;ai;~t:i~s~:S ~~!rar~~s~ii;~: ja ortodoxa, accusad?: de trahi~~o 
tcdo pais dez corrente mês. - (ass.) desses, lO .s.1ccrdotes Jª foram f u zila- Saldo do mês de agosto 
Alva.ro Carrilho direc1 or Rendas l n do(, Entre os mortos encontram- se 
ternas... · - o arccbú,po da Russia Central, dois Saldo do mês de agosto 

AGUA DE COLONIA LOÇÃO 

4:510$200 

5:980$100 
966$600 
17;!$800 
588$100 

17$100 
24$300 
79S200 
25$200 
5_2S40o 

1 :925$500 

7:905$600 
2 :352$900 

10:258$500 
Odacy Moura e Democr1to Pinheiro 

de Lim!l, approvado.s plenamente; Ma
ria de Lourdes Moraes Marluce PL 
t~helro de Lima, Martà José Rodri. 
gues. :José Rodrigues da Silva sevcri
n~ Marly de Andrade, Dalvanlra Soa
re~ da Silva e Maria de Lourdes An
d:-ade, a.,pprovdos simplesmente. REVEROSE 
CADEIRA RUDIMENTAR, DE BOA 

ORBlfU L8 HAZI N 

bispos e !.eis vigJ.rios O arcebispo 
<la igreja ortodoxa poloQeza dirigiu
!.e por tclcphone, segundo o "Daily 
i\[irror", ao p;1.tríarcha da igreja or
todoxa rum:iica p.1ra solicitar st1J 
intervenção em favor dos condem- d e G A L L Y 

Total Rs. 16 433$500 

Picuhy. 5-10-1937 
E. Maeedo. Secretario. 
Samuel Antão de Faria..... thrsou

re1ro. 
Visto: Se\'el'ino Ramos da. Nohtt". 

ga, prefelLo 

DR. OSORIO ABA 1" 
C&nrfllo b Aaobkncla Púllo• 

o • o Hospital Santa i.labol. 
OPEBAÇOl:S l'l VIM 
- URINABJAS -

Tratamento medico e ctrurt;:,v 
du doença• da urethra, pro, 
..a.ta oeYJII& e r'.n! CJ&ta1CO· 

VISTA - ALAGOA DO MONTEIRO lnclispensa.vel no seu toucador nados Assevera- se mesmo que o O PERFUME INCOMPARAVEL 1 
proprio rt.!i Carol d:1 R um ania de- um sentido novo para & 11u& 

'pw e urethroaoopla1 
CJomllllall dea 10 ú 11 • sa. 

18 .. U MrM 
f.lOll,nltorlo: - Rua Bar&<, 'I• 

·.r1umpllo, 480 
- --::--

Alice Nunes de Farias approvada O m elhor dos pedumcs na m e1bor 
co,n rUstlncçáo; Marta da Soledade agua de Cotonia 
Nunea Lyra, approvodll plenamente, A' VENO, .EM TODO O BRAS1" 

clarou-sc di.,poHo a particip.1r dc1;se presença, nas reuniões elepnt.ff. 
, ppêllo A' VENDA EM TODO O BRASIL 

- 10.IO PHIIOA -



6 A UNIÃO - Scxla·fdra. 26 de novembro de 1937 

IN S T l :::~d~:n~:~~~~sçf::s~e~a~~·~::c~t~·:, :~:c~i:~:c:~ 1 VIDA MUNIQPAL 
tit1.1to 00 Protec('ãJ C' Assistencia á Irúancia, pela comme11.1oração do 25." an- PAT03 
niversario de sua fundação. 

RECEITA 

Cinema Plaza - 040 ingres.so..s a ssooo 
478 Ingressos a ISOOO 

Movimento da b!ll1ele1·la 

Tombcla do ~"rviço de Chi - 333 bilhetes a 5SOOO 
Venda de ViolC\tas c'urante o dia 6 de novembro 
\1ovimento das br.rracas 
Tombol.e. de um seniç: d~ Linho Pi jantar 
Apurado do Buffet 11;; Pavilhão do Chá 
Ictem do Club As~ré:'o CS"Jh·ée de ciia 6) 
ldem de mesas re!elT~des 
Llgressos p:s.<.ados f'(lta ri Soirée do dia 6 
\"enda de v{)tos p:nn a Eleição da Rainha. da Festa 
Venda de 3 exs. de Cerveja~ (de frig_rifico) 
Livro de Ouro <Dono.tives - Conf. relação annexo.) 

DESPESA 

Pago a Cunha Rêg:, & Irmãos ('.-.;.:1f. comp. annexos 1 e 2) 
Idem a J. Hon:.:rato & C'':I.. <:cnf. com. annexcs 3 e 5> 
Idem a Maia & Cia. Cronf. C'-mP. a.nnexoo 4 e 6) 
Idem a Amad~u de S:us:~ lconf. comp. annexo n." 7) 
I~em a J. Mmcrvi':.10 & Cia <c:n:. comp. annexo 8) 
Ic!em a C. Perl"ira & Cia <c:nf. doe. ancnxo n,t) 9)1 
Idem Inco~·p8rnç2o <cffnta <le 5 exs. de dc.::es da firma Carlos 

de Britto & Cia. - de Recife) 
I àem ao Cinema Plaza <pzla exhíbiçú.o em beneficio do Insti

tuto da peiliculn " A Irmã Branca" em 22 10) 
I<iem 't cc.sa Ferr1:ira_ ror u.m pe.1· de sapatos cfferta á Se_ 

nhorita coHocada Em 2.º lugar no "Concurso de Pro. 
ducçác) 

Idem a Dona Analice Justa de Oliveira. por uma toalha de 
linho para serviç:o de jantar 

1':iem a Ubirajára Salles (pelo arrendamento do Pavilhão do Chã) 
l':lem por mercadorias ,pagas ao Pc.vilhão do Chá 
Idem a Vianna Leal & Cia. fpor louças quebradas) 
ne1ação unnexa de pequenas des,êsas 
Idem das effectuadas para a festa d::> Club Astréa (exceptuan_ 

do a do Buffet, que estão incluidos nas do PaArilhão 
do Chá) 

Saldo liquido 

O DIA DA BANDEIRA ' 

A cidadC' de Patos commcmorou con
l :s2osooo dJG:nnmcnt:: a dat1 ,1a insLituiçáo da 

478sooo Bandeira Nodonol. , 

179$000 c~~soPrâ;ei~~~:ct~~mJ~ip~~uc:n i&c6~~T 
e pe~soas c:e expres ·ão social. organi-

2: 577$0úO ?Oli. um programma, que procurou se_ 
l :690SOO!J t,uir, á. risca. 
1 · 125~000 As 5 horas da monhfi a philnrmo-

4;335SOOO t~~~olº~!r~~~~01~~ ~eu c~~t~~lorf~~cu-
5.~~~:ggg I A's 6 horas n~l.,timos 1~1 ~abrica 

. 691~500 ~·l~~~~;cin~~{~., eº Pcf~~f~!·ec~~eng~u1.~! 
,., . ;~,!!~~~ ettabe\:dmc_nL~ t11·lustnal. profca;cres, 

'1;4'11$200 l~~;~~:~~·~.e C'~~~i.~\~;· ~ ~gstt~:~,~~o ~! 
.17o~uou ~~.H ura. c.:ndo feii.J uma b'.'1lh:::11-e n.1-

8.198,000 loc,1ção o itust>·e._do dr. E:r.ilio Cunl'3, 

2ó:348S700 ~.~~;~~~ud~n~l!~;.~
1

~ 1P~~A~: c~l~~l ;i~ 

1 :317SOOa 
!6~%J~ 
225SOOO 
534$000 
DHSOOO 
578:;;200 

the:nz,. "N::1c!o1:;.11i~mo" e con.:iL~u aos 
1 ret.:s cµcrt:-íos a tr:b.slhnem em p!e_ 
na lmi1o de Yi'ti: n~uendc b.·m :::.l.:o 
o nJmr do B::a.nl e d~ su •, instit1Jições 
S.1"_:, 111 ilnn~ ; .1t1vrrs foram inLcr
r '1:1(d1c; ror e: .1 rnndo·a ~alv~1 de p:1L 
r.ns tcrr,1i•1adís mo CJs accmdcs dJ 
B), ni.no Nacirnal. C"'._.~utado pela b:1.n
d.a. de m11sica eh ciü...'\d:". 

Dohi cte1~1:1n~!:u-am i.Odo~ á Fabric2. 
10$900 '•Sa!lbra". cn<l.~ o sr. Theo~onio Ro_ 

· driguc.s frn ccnc:.s~t r::re!ecção aos seus 
500$000 J opernrios. c.nci.•ndo a todos e:les .ª 

! ~.~~~t~~!~ i:1\~u~(;;}~}d~~~ef:-~ 1!!ª~~~ 
40$000 'fa~t:ts riu.:) :o r,nr::z ,1~ co:-is'~:tuírem 

It ~-!1.riam a Haç..?.,... ao c~1.1os da anar_ 
cllh. - V~v.ls 20 Br:J..:'i1. ao:s <l1s. Ge
(t.1io Varg'ils t: .Arge ni· o de Figueirêdo 
rrce~·raram e!'":> TE~ não 

280',0DO 
600$000 
377~0CO 

19S200 
861S600 

Nerte r:10mento o m·of. Fenelon Ca_ 
c!'.:lra distr~bu.u com· as crhnÇa3. ope
r:nos e ~vo innu•n<:rJ.-':; bandeirolas. 

Em grnnde rei:::si io tcdos .c;e dirigem 

587$000 ~~ta~~u~~s~~{;~~~ ·:~~ B~~~~~~t.r~~i~ 
7 :0l3S700 ;~ ti~f~~~~!n~o ~~-t~a~~~~a ât.:~~ 

(. 

Ao con11>rt~<.lor <lc uni can1!uhJo não intc--
rc~ ... a a econornin con:;cguida cn1 ex11cricn
ci;1.., de luboratorio; cllc ncces:,.ita de u1n 

, <'hi<-ulo <1uc possa render sen·iço <.·cono-
111i<-o durante annos. 

F.s!a econon1in. duradoura lhe asse~ura1u 
os lntcrnational, cnminhõcs especialn1entc 
coni;truidos para o scrdço penoso do trans
porte de carga. Aos Novos lntcrnalional 
foram incorporados no,,os ape1·fciçoan1.cn
tos co:no s<'jam : lubrificação á pressfío 

aos pinos <le pi1õ.lão ; an1ort~cedor de "·i
hr:tção torcional; eixo trazeiro <le tuho 
inlegral de nço; longarinas roais fortes, etc. 
que coutrihuem para ainda maior effici

cn<·ia e economia . 
ln tcrnational- caminhões de alta <JUa!idade. 

21 ,335$000 ~~b~~~uelle est~bclecimento de easíno AGENTES NESTE ESTADO: 

Importa a p!esent.e relação um saldo liquido de 21:335$000 (vinte um G~~:;!z;;~fc:rie u~todis~ur~~·e~;i~e d~ G . f E J R U ( ( 1 & ( J A. 
contos trezentos trinte cinco mil réis). C:1.tn. da cr·.:'.lçf.o oa Bandeira, fazen- -:- JOÃO PESSOA 

João Pessôa. 
20 

de novembro de 
1937 

do commcntarics em torno Co ac_onte_ R_ U_A_M_A_c_IE_L_P_I_N_H_EI_R_o ______ __________ _ 

José Eugenio de Sousa, pela com.·tüssão geral organizadora das festas. c:~e~i~na do Grupo. M'.?.ria de L:mt-
des Camara i(~Z um3. entl:usfa stica 

Receb_eu -0 tl~esow·ei!o ~ importancia de 21 :335$0CJ:O (~te um conto .saudação 6. Bandeira. merec:::ndo rui_ 
trezentos e trinta e cmco mil reis) - DT. W. Guedes Pereira. 1 1 ctosri.s P..ccl:. macê.es 

_ . Aco:npanhado pela bande de muslca 
. Relaçao dos. ~bscnptos _do Livro de Ouro. organizado para angariar foi e~;ecutado. pelos e"cclares, profe.:;-1 

Conat1vcs em ben~f1c10s do LTlst.1tuto ~e Protecção e A~istencia á Infancta, !ores e poYo. pres!m~e.s á solennidade, 
çela. eommemoraçao do 25.0 z.nn1versano de sua fundaçn.o. :> hyr.:ino nacional. 

Sgum se um9. grande p1sseata civi- 1 

Dr. Virginio Venoso Borges · 2: 000$000 co-escolár oela cidade marchando á 
1 

DR, 
CLINICA DE OLHOS 

EDUARDO CAVALCANTI 
-DO-

(EX-IlfTERNO DO PROF. F. FIGlJEffif;DO) 

l\Iedico do Hospital Santa. Isabel 
Soares de Oliveira & Cia. 500$000 frente c;ncô cn;!nças, 'um~ d.:llas em- ! 
~~t~nt rtesi~:e~~lro ~~gg pi..~~1a1~~~o O p~;:\;lt!º r:l~~~l. ,·e.rios Con.sultorio: - Rua Barão do Triumpl10, 438, 1.

0 

J 

Ferreira Amorim & Cia. 300SD00 oradores· - do G:<m10 Recrrntno "91 JOAO PESSOA PAF.AHTI,A J 

Govêrno do Estado de. Parahybe. 2oosooo de Novembro" e altos da So,vetena Consultas: - De 9 ás 11 e de 14 ás 17 horas. 
José. Eu~enio d~ Sousa 200$000 '\VanC:rlcy". cs ns Eparr:1nondas _ ___ ' _____, 
e. Pereira & C1a. 200S000 L1c:bôa e José Lmo, do Gymnas1o de 1 

P.bilio Dantas & Cia. 200SOOO Patos á praçr, Jcão P1..ssêa, o prof (Antcmo Véras A's 20 horac;, houve 
Fernandes & Cta. 200$000 An'cmo Lustosa, todos elles mterrre- uma se.,:,são cn1cfl no Paço Mumcipal 
Flavio Ribeiro 200$000 tando eX))l"CfSlVamente o seu sent,men_ rjesta V\ila com o segumte proç;ram_ 
Cia. SCusa Cruz 150SOOO 1 <' pat_·iotico. mo: 
Carlos N3:-5cimento &:, Cla. (Recife) 100$000 Da res:.d~ncio. do dr_. Alb'!~to b~oge_ I - ~batu:a da S""ssão com o Hym_ 
Cunha Ré_.s:_o & Irmaos lOOSOOO nes. á n.n cel. Antcmo Pessoa. e pro- J nu Nac1'Jnc1l 
br. Renato Ribeiro lGOSOOO f~Fsor F€nclon C:imara leu a SAUDA- ti - C::1:~r.:ncia do dr. Jo~ué d:: 
Vm'va Francisco B. da Costa. 100SOl"IO C'A~ A' BANDEIRA do .renomado F"tins, .sobrE(-o th~mr... O Communis-
Dr. Clemente Rosas ionso'ó~ r.rd1co bl'c:.sileiro, 1::-of. Fernando de mo. L'1i::nigo d1 Pa~r!a. 
J. Barros & Filhr I00$000 Magalhães. III - DçcJ:,uwcao d:1, professora 
Jcão Ursulo Filho lOOSOOO Dura:1te a pa~c.ata ouviam_se inces- Iracerua Sc;ut~. "(! Brar1J e·ª ci;1z". 
Ulivio Mareja IOOSOOO sa:lte~ acclamaçotS aos nomes dos dr~. IV - De~L.;-,aç,::.o d<> M~na. E_stella 1 

~endino Nobrega 1008000 GetuJ10 Var,as. Argemiro de Figue- Sou::o, "B:1J.-ndo a B~n~ol'a" 
Oliver A. Von Sohsten IOOSOOO rêào e Clovis Saty~o.. V.-:;- ce_nt1c:, P__atnot!co. "Viva o j 
Manuel s:ares Londres lOOSOOO Ao reto,.nart!m a. sede do Grupo Bra 11 • r",o Orph .. on do Grupo Es_ 
Ca!·mello Ruffo 10ucooo aJumnos e prof.e&:ores cantaram o col,u. 
Basileu Gomes 100~000 liYTr!no á Band~!ra. VI - D:scurso da professora Ivone 
G. p-;otrucci & Cia. lOOSOOO Como ccrolan3_ das homenagens, .á; Souto _ 
Sabia.niano Maia lOOSOO.O 11 1.1oras. no sqlao 1;cbrc do Grem:o, VII - Declamaçao da alumna. Ivan 
Eitel santiago lOOSOOO r:-ali.z~u_se uma S"'"ii.\.:l magna. cem _a Chaves .. . . ,, 
Oscar Jucá Rêgo Limo. lOOSOO'.:> r1:·cs."n:!a do_ que P:tos possue de ma~s :vin - Meu Brns1l , canto pelo 
Anisio Cunha Rêgo lOOSOOO d1stmcto. d1~cnrsanclo: - Theotcmo 01 pheon. _ _ . _ 
Vicente Soares Filho lOO$OOO ~cdrigue~. orador do Grewio.: .scn~o- IX - "l\tll~· Patne.';. declamaçao da 
E Gerson & Cia. 100~000 I Lta MarIE". de Lourde.a Ftrre1ra Pl? 1:rofes~cr.., .J.vcn~ _Scu .. o. 
Rene HaU3heur & Cia. 1005000 

fessoa do Gruço; )'roíes.rnrandu M'lna X - De.:lamaçao d. alumnn Lour-

Emprêsa Limpeza Gera' 
Eni::ciamentos de SO'·lhos com 

distribuicáo dC' c~ra a mo..chin:, 
perfeito Polimento, a cargo de 
compete11te enren.:.dor, contrac
tos sob:--e metros qu:1-d'"ados por 
preços c'-peciars e pagamcnt-03 
rner.i.Saes. 

Limpeza d<> pl~cls de metal. 
etc., cem pagamentos mcnsaes 
de 5$()00. 

Pi!1turas a duco df' moveis de 
vime. prcdios, e~u~drilhas. re
forrr.n.s dP c.::tufamento~. e feittos 
de empanadas, etc. 

A Ui"i!C-\ NO GENERO 

J. \'E!;PASL\'IO 
Run Mri.t·icl Pinl·ciro, 262 

l.º andar 

J:sé Henriques de Araujo 100SOOO Ido Soccor!"c St ares: prof .. Fenclon ~~s Me.,qu .. ~:! A em Ullfaressar possa 
William & Cia. s 

I 

Cc_mora. vice-·x,dor do refmdo soda_ XI - E,,ccrromcnto. H,mno Nacio- qU I" ~ 
Hermenegildo Di La.seio lOO ... OO') I1c:c: dr .João Navarr0 Filho juiz de n2l B:::.u! m, r('lo C~nhec1_1._ En!;iu,tm-s~: Portug:·1és, Arithmeti-
J:ão Pires de Fi(l'ueirêdo lOOSDOO di.r::-ªo dri Co.-,1..3rc,..,.: Padre F-rrn:in-:!o f\T0. mie o _(1'1 r•fe11,:i'1 s•.:,sa~ o dr. ca e Inglê • no período cl;1s féri:1s es-
Nerva Granaeiro º 1oosogo Gc•w•s .. zeloso yig<1r1n da cidricte, e dr. JC"~U..' cl .r:uia- l~'tomctor publico de~- ,..olares. a começar de l.º ele ,1ovembro 
Francis·o F;rrc a Ra!:>ay 100SO~O Chdomn-o Albuqurrque, in~J;"'rtor_ a- ~r Coma ·c'l ccnndou o ~r. Antomo lJro:ctmo. 
José Fr-anclsco 1;',aula câvalcantt ~~:gg bl'i('ola. todo.· M· C')nduz:ncio na tnbu_ 1 ~! 'Y R':\_malho par::1. p~esi;1ir ª m~a Tratar com Fírmino S!lva, rna Indio 
José da Cunha Coêlho r.. de r.1"d.o &. m~·i -· r f1·'U1cc applau_ .1 qualidade de nprcscn~ante cto d- P}-T1.gibe. 105 
Dr. Jo1qUim Silva ;g~~ dil n~cisLncia. !~~i~~1i~_1\;:1~,~13:c1f:~~~ª· ci~nc!g~~r~~Õ 1-------------
Domin~os Goi:ne5 Meir<'~lcs 50$000 T~nto no io;c.:.o c-,mo no término d.1 ~cnv:t'.~ tr··nsferindo-"J ao rPv. ccnego p • .i .1 ' d 
Scnh::mta. Nair de Oliverra B~tos 50$000 se~·~ão foi exccui;.a~ir, o Hvmno NaC'io- \'\ntor.io R:i.malb.o, n:sso estim3dO yj_ roprBEua14e 8 ven a 
Sr .. Francisco Mendo?ÇQ. 10SOOO nal tendo o c!r. _Err.iLo Cun.ha, cUgn ":f'?'io. Est.· ao assumir preferiu um vende_te a propriedade dt'r,omlnacta 
Guilherme Cunha Rego 20$000 p!·cSiuEnte da sc..:,tdiidf' ma.mfestaclo _a improvi.3o b'"ilhante. agradecendo o- •·sta. Ir::tbcl "- annexa á povo:rão de 
Sambra lúSODO sua alegria, pr , ... :·indn pela1:r~s Ct ,1 ,J,,, r.<:>fcrrncia á sua. pes~;oa c~~n- Pi · ·t b eguint s bcncfi 
Um Atvn_ymo 38S000 ,·crdacieiro In"itamcnto patriotice. dE:.1do_!1í'. i:tirida.. fCbr" as Lrf'ºmendas ~i~;tr111~1: i~: ~·: ~e~ictc·11..:rn muiL; 
Renato Sa 50$000 A nui~e trvc lug.ir i:r:1a animi::1(

1
'.) rc cc:1s~quc nc.ias 011C' trn::,; o commu."11S- bôa e bom; commodo~. inalli uma casa 

treta. comcçar..do_:.;e pcb execução cl.o m-- clr ~1:0~t"~lll. O dr. Josué de F'n- de t,J·,..1,_ .. no c::>ntro ct,.1 propricdad~ 
8:148SOOO Hymno N\.c:ic11él Bra~Heuv. •·ias, fez umn c::nfPrcncia improvlsacta <41--1,J,'.) 

r11, .... cn husi:tsmmi n a.<;~i.stcncia, dri.d:• e 3 ca~a>i cti tC'lh~ e taipa, t"da cer-
Im;porLa, a presente relação em rito contos cento e noventa e oito 

mil réi.s). 

CIRURGIA GERAL - PARTOS 
DOENÇ A S DAS SENHORAS 
DR. LAURO WAIDERLEY 

CHEFE DA CLINI CA G YNl!COLOGICA DA MATERNIDADE 
CHEFE DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO Dli r R O

TECÇAO A' INYANCIA. CJRURGIAO DO HOSPITAL 
" SANT,A I SABIQ. • 

TRAT!,MENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOJ!lNÇAS DO UTJ!:
RO, OVARIOS, TROMPAS E D.AS VIAS URINARIAS DA MULHBR 

Diathermia - Electro'i"agulação - Raios violetas 
BUA DIREITA, 389 - ,- DAS 3 .l'B 8 UOJUS 

PBONE DA RESIDENCIA, ZII 

'------~ .. ._....,. 

0 commerc·o. !2bric:1s, Tepartiçõ~:<.: ~un gr:in".ie <"lcq11rncia. cadn ác ar'ame com uma area {lp 50 
pubU::3..5 e officinas cerra rim as sua. Ncvcmtro d l937. qua.clros com 6 quadros d~ m~tta.:\ 
rortas cturant-e todo o dta. Co;i-2spondente>. com un; tre7P~tos pés df' ma11gns sa-

frej~1:do e 8 .pés d<" rtr:os f' out:-a~ 
(Do corresp01'd~ntel. 

NOTICIAS DE- UMBUZEIRO 

Campan11a co1>1nt o Communi.:;mo 
- A Commissio Nacion3.l dC· Propa. 
g3nda. Con+TR. 0 Cou-,1uunismo, nrd~ 
r:1t•nicipio. que é coru.t1tuida ~lo dr. 
Jo~ué de F.a.ri~. prrimotor publico des
ta comarca e prcfessor Emílio Chaves 
d!!'"'ctcr do Gru!}O E.c:.coi;1r, re~liz.ou rp 
clia 14 do corrrnte, nes'.a V1lla, uma 
fr ~ta em fignal de prot 'rto no bolch('
vi,mo conforme o prcgramma que se 
segue: 

A's 15 horas teve lngar uma con_ 
corrcdm;pnn passeata civica que par- ! 
tiu do Grupo Escolar. onde usou da 1 
J:.:lavra o pr::>f. Emílio Chaves. Em 
seguida, na pra.çn da Conceição, di~
cursou o sr Tito de Souto Llmn; á 
pr:1cn Dr ,Ji i\n P• ,:,~:i -falou o rtr 

GRAVATAS, CINTOS E SUSPE:"i. fruct;s banhada pelo rio do Padre e 
SORIOS, as ult imas novidades aos maís urJ1 içudc e um b"n·ci!'O. iendo 
m _l.horr~ JlTtços encontram.se na muito al!r;cola para arroz e .Algodão. 
C.\S:\ VESUYIO. r ua. l\lacicl l.'inbcl. Pos:-uc lnaU:i 66 cnsati que pagam di_ 
ro. 160 1 rclto urbano. 

ODON BEZERRA CAV AlCA TI 
ADV OGAD O 

J oã o Pc ss ôa 1 



A UNL\O - Sexta-feiro, 26 lle no,embro de 1937 

MOVIMENT AMªSE 
TODAS AS CLASSES PARA LEVAR A EFFEITO, A,_fyl_A. 
NHÃ, EXCEPCIONAES HOMENAGENS AO INTERVENTOR 

ARGEMIRO DE FIGUEJRÊDO 

cios. Abrnços :ordin~s - Manuel H.:no
rio 

IrL.á. 25 -- Comrratulo:m~ v05,.c:rn
"'::1: o.cto gr .1nâe pre~idente Repllbli~a 
,.,,an:cnd-:, á frente destinos prl·:Hegi
:..d~ E~l..Jdo homem que h--:n't'~ com 
nn;t~o briiho seu alto mandato. Res_ 
r."~' ;:,::<; rum-c:imentos. - Elias An_ 
<lrn.de - Pr<'fcit~ .f!m excrcic1o. 

H1b-:i.yan~. 25 - Minhes sinccrc.s fe-
(Conclusão da 1.• pg.) v~1bl1ca sue nomeação. - Frnnc:h. llcit'lcões .1w,ta nomeação interventor 

co Marques· d~ Sousa. ! ~àtral nc, 'º ::.::stado. Attcnciosas sa.u-

!~~~~!e~~~~o ~~~e~11m:0~~~ \' ·Ei;~=Jv ex~~'lã.
0 ~~~~·os 25pa~l)e~J'~s~1:1~c1Io Agentes: - J, R, DE VASCONCELLOS & CIA. ti::X~!f~. 25 ~d~ll!!rosos amigos c~ti-

Parahyba unanim~ 0.guirdnva an~·in- minha terra cont!nunr ~er dhiw:ià-'1. Yc:·am hontem e.lt9. h·rn noí~c minha 
sa ccntinuação alto p:15to seu dign0 \. exc1 ~. - ArLhur Jader Neves. Campina Grande 25 _ Conrrratu r,t1? minha intrtrn r,0 Jidariecl.Bclt'. sau. rtsdencl'.,. campo a fim me communica-
representante sentinelia avançada on JoE.J Pe<::Sua i:i - Apre.sento res- la moo:; com voc;sa · exc1a continua_ dar:ões.. _ IJ?:nnc'.0 Sl,hral. r •:,, alviça-reirn noti~fa. trar,.smtttid'.:I. 
ordem. paz progresso seu po\'o. SJU- p;:;:ita-rernent~q VOSSC'ncia calorClsas fe- cão govérno ncSS::l oueridíl Parahy Camplna Grande 25 _ Congr~~u r,.::1,. d-e haver sido eminente amigo 
dações - Joel Fonsêca. lic1tac6?.s motivo !-Ua in-,:~!:.tiC:nn ra. ba. - Scvf'rin:::i Br-mco Jo.sé Branco. lanrl0 nos vo~sc11cia virtli.rle gC'stc dt:.r.,.to exm senhor prcsidenté Rc_ 

João Pessáa 24 - Os COMmerci'l- terventor\El. Estndo. - Saudações rf!S BJJtha~a!' Rodrigues. Cl:?1"€5.'"i-..... residente R~ouh'icR m'Jtn''TI- r,•.1blira nomead:> int\.:rventor E~tado 
rios de Jcá:, Pel:sôa congr:'tulo:m-S"' pcito~a.s. - Jc~e Cajú. Campina G:aude 25 - Cumpri. to na:ional apre:Hntamo..;_)hc nost'a r'·jub.lado 2uspicioso acontecimento 
com a Para.hybo. pela ncm.;ac.,:uo de João Pe~sCc. 25 - .M:mh1s s!n::erae; mento vcs~enc1a pela ncm.ear,ãf') car 1 nccnclirional Sl lid.:.rirc\a~<' c:::rti1111a_ 1 qt;?r: ::er dm p:imeir:s envi'lr_lhe meu 
v. excia. Interventor Fcde-1al. f~lil'."itaç(,~s n· meac,ão ,~:~s,:-nci.a ln- Eo interv~ntor Estado novo regim~ cão frente de~th:c·.; glono.:ca P1rJ.l.l" ... cc ... :J.iat zbra:"'o e co:1gratular-mc nosso 
José R~malho, prCV:o Paulo Almeida, t~rventor no~so Est:,do. Ahn~jo que Pa.rs.hyba &tá parabf'n: vir!u<le ccn ba. - Jcnas Mangr.b~ira.. Joã1 Mü1~ o;..c ·ir.lo E~tado. Cordiacs .saudações._... 
Jacome Lombardi, ctircrtor~.,_ _ s~:ndi- o pre<;e11t,e mnnd'lto de vo.:;.se1:cb ~·eja tlnu11,çá.;) govêrno paz, tr:1halho e de . Crnh:i. Lima. An"OU O~v~!ra. Cc.:niu. J.,ilna. 
cato Au.....:iliarcs comm~rclo Joao PC'-:- de p ... :z C' progre:c:ao como anterior. justi"ll. vo.:.sencia. Sauda()"óeis cor Agrippino Agra Jo<:: · Lvcari:io ~l- pj;,;:i.,,. 21:- _ r-"c·licitamos vo.ssencia m-:-

~õ:.. --J~i~elt~~~e 
0

25 - FPh< iLo llOSbO ~~ªui~ Barbo~aeverino AthJ.I!asio CW ~~~~a D~rd;Ís ig;st~:.rniinft7~;~e ~~f- t1~;~/~~o as~~r~d:) c~r::i~vue::ã~ta f~~~g 
Joá!> Pc.ssôn 25 - Apresento a v Est:idc- :ç~la µermanenci3: de , . excia Ccmni.na Granel"-'_ 25 - .Ap:-cse'.'l H~<"J. fun~c10P.arlos Ccomu.::..sao Sa_ G-ori·.,..n-:. Resoeitos:is saudações. Ana_ 

c,:Jia. minh3S f~licitaçõrs e votos frent-e Govêrno. RespeHo.<:o~ sauda- t~ minbl.s si~r:eras felicita~óc-s mrJ. neamento. . . r ~ B?.··acuhY. F!·ancIB('o Ruffo Hen_ 
felicidades contln'.1::tção {rente fl-.:Jn:·- ções __ J-oão de Deus Mnuricto. 

1 

t1vo sua_ co.1t.muação Gove-rno Ec:._ Ca-mpina G_ r.:.nue_ 2.; __ - ~ll~1,_,,~cl:i-:... riqu_c_s_ Lyra __ · cunha FH_ho. Joã·o Go_ 
no que tão dign2.mente vem di:igin- Jcão P,ss6a, 25 - Pt1i-abe1..s voss:l taclo. - Thor1:az Soare.,:;. _ cm.Jest.a v?m P,0:< meto aam~r~jorc ~ me.e Carlos Lyra. D1niel Cl.!nhz.. Jô.',é 
do. Cordiaes saudações - José C.•- r.:.:m~'lc~o dt.sejo unis.cn~ povo PJ.- Cqmpm-a Gtande 25 - Cmpo cio 

1 

º_ ·~·e:1-'UO feliz ',_0,.:...enci~ ame,ent .,. pj_m 2ntel Be __ ~jflmin_ Filho S<?verino 
yalcant.t de Albuquerque. rahybano _ Aurina. Silv:?ira ~~nie do I_:1st_1t11tr Pedagoq-1c'> tem .3f..u,1vos P"l_'ab ns pe.a felL1dad. C··rr· '.a. J:fé Muniz Euclv·des Cunhia. 
SOJ~~~o p~t:rn::; :ie°"ct!:.~r~b.::.1.S::;~- Jcão Pes!.Ôa 25 - Eulhtl.':iasticc.s l 1mm~~sa ,~~tis!a.1!º r~ngratu,lar_~t' al~;:~~ad~. ncd,o Es~d(! t·;~~~ ,i,0! A~...:.r,iAS Ca··aJcant,< Edg9.rd Correia: 
do da Silva Pessôa. ~1~re.-~cns envio ~ v~_:•m e~cellenci:! 1 ~~:;i Q'~~~~~~Cl~u!~l ... ad~~~~-:tr!ri;,e:ç~~ 1 ~~Ü~~~~~~-Ud;çõ:~o _a Joâ() B~rb:,. f.\1~ffor.Ly1a_ Lutz Alb~que,rque. 

. ;!·~tl\O ~ont_inunçeo.. vU :~cundo . , 1 Et;tndo P formul., v:to~ i11lc:ra qwu1~ sa da Silva Mar!a Dulce B::1r~::.,c;a_ .""· ...,.ranue. 24 - Cc;_n:1d·--rand_o ma-
.João PeEsôa. 23 - Qt!e!ra v. exc1-~-. ,.p_roo;? "'overno fr-~1t~ no ..... sa 2uen. l to 1,rstrirt!'l .~!ir1,.""iPd~de seu n3 Maria de Lourde_ Barbos-a.. Naz1~ih>l x1ma g::.·JndEza r.,ara nossa Peiahyba 

ncceitar meu!; sinceros parnbens sen da Pa..l~-a.hyba. S.ntd .. çoes - rt-ynal- trictico governo. Snudaçõe~. _ Alft"('., B'1rbora, sargento Jcão Faustmo na con;;~·ntulam~~ Y~s.c;: _cx~1a. perma-
nomear,ão IntervenL'J-r nosso Esta- do }:olary. 'rio Dantas. Manof·l A1mcida B:1nrt~ \ Costa. Marin da.s Nens Costa. Ap_cl n2ncm Govf'l1_10._ s .. uu~çoc.s - Jo~é 
co. Saudações - Tte ~oüo Fa .... a~, '!0.~0 Pess?~. 25 - Parn~ei-ü~o Pa to. Antonio Correia Lim::i. Zeferina I lcn', ... B.cnor!::i- d~ ~t}lo_ Sevet ,.!]O 1 HE::rcub:10. Gerem., Leite. José LeI-
tnspl:ctor geial Guarda C~vil _ ra~1}b1. jus.t1.3s1ma nome_açao vo:-sen- i Rl'frl()S Noemi Marinho. Sf'ver'in'J FE.ntao do Rego comm"rc·nnte: Joao: te Sohrmho 

Jo~o PessõJ. 2_5 - Acc~1te v. exc. ~ia. ~espe1tosas saudaçoes - Anta- Franca· Antonio cabr:il AntonJo Clemente. comm?rc~ante; Vicente I A. G:·ande, 25 - Com a mesma sln_ 
meus sinceros parabens pelJ. nome:..- l .üo D~.- 5 . . Marinho Maria Amen!'l.ide Pimenl : Fra11ci~cr Flêr :!Uxiliar _do com•ner_ - ccridad-1:'! e abnc~tição :ie hontcm a-
çio Inten·entor nossa ~uenda Ps.n'1..~ R::oc~? 24--: Felicito v. f~·:c1a. con- tel Autà Araujo, Alayde R::ir:icõ 1 cio; Man.021 Alfredo L~1te. comm,er_ 1 presento h:j.::i minhas felicitaçõ<.!S e so
hY~a. Deus CO_!ls_erve _, · e:c:~ .. I)l_?• th~l\9,Ç":.'.? G:,.•crno. no~~:> Estr.do_ de- Lectiein. Ph-e5. DurceJMa Carv:11'1~ ! cian~~; ~oaq1i1m Barb~::-.:i. d~ S:,\?, l!1ar:f"dade. - C0:12go Severino Ca
mmb temp.J. ~~udaçoes re .. p ... 1to~a., 1 s~JRndo mesma f1rmez~ administra- João FPrreirn _ ~h:a Tri~1-~iro. Lu ·· 

1 
rrmm~rciant.'; L ... unval Barbc.5~ e,:-

1 
va1,_~:1.nte 

- - rancisco Ftrmin:> da Nobrkga, çao. - Nathildo Ar'.!JO. Marcellino. Clarinda F;alc&.o Fran_ ! Silva ecicrlváo: . MttnoEl .Teno!"1c d~ A. a.-ànde. 25 - Felicitações c:ntL 
telegrJphista nacional. . . 1 R:cife. 2~ - Como portueuês feli, ri~ca Amorim. Augu~to ~anthg(? 1 s_ous:? ccmm?-rc1~{n~r: _ \~1ct:al Fran_ 1 nu~ç~o (~ "· excia. no Govêrno do 

João Pessõe.. 25 - Ac~e1~e vos.se~1- cito v. cxc1a .. continuação govêrno Fla,·ia schaler. Heraclito n:os. Na~r ! cisco da s:t'.'ª· comm1·rc1ant~: Jo~·c E:"CfldC'. c.".udacr,,s _ José Ramalho 
eia congratulações just~J.Ssnno _ aclC E_:tado. -: El~o Magalhá.:s. gerente Gusmão José Ahneidi:i Jumo::.·, O:t1. 1 Barb~3a Ma1._a. Sevl:~no 1?arbo•u I de Lima, fac~ ~PdO) Maria Rozet~ 
Govêrno Federal nomeaçao vos.:a I_n- Hotel L_usitano. lia Xavier Avay Borb'1rf?ma. Nana Maia Napch.~o Aug_u~to Maia. Na_ Rc.rr:alh~ prcfc·,~on, Maria Cordeli3, 
t.erventor Federal Parahyba. - Allce Campma Grande~ 25 - C~!!l o ca_ Ferreira. Carlos A~ra. E~ther Azcve_ ??leão Segunao_, _ JOP.~ ~r3.l!;lS~': ~a prJ!esscrã. 
cunha, profe_c:.sor:.. . lar ~o mc_u enthW:1a~mo_ fehc1~0 VOJ- do. PersPU D"ntc<s. 511--,a _ c01 .. 1mercrnJ1t~; Joao .L'nt 1 • ·-'l I A. a.-u.ndc 25 _ Emviqmos ~nthusL 

João Pessôa 25 - Immer...sa ~at.!s~ sen';la p.;la conlmuaçao <llrecç..i.o l qan:pina Gnrnde. 25 - Grande de Lm1s commerc.ant.P. _ si2'"ticas ,·,,.lir\rn.çõe~ •·ossencia a"to ele 
fação ctunpriffientar v. ex~ia ._ nova ~o~so Estado a"?~~m·ando progre~so sahsfação saber _ c.:ontinuaç~o seu go_ c~mpina Grand~. 25 - Distri~:to va:io iu.si:'ç:.1 µ--esi-:e:1te R,e_pubÚca no: 
investidura. Cordi&.es saua.açoes - hperdade ~eu glono.s:o povo. Sauda .... verno _frente 1-nterv~nto':"16, federal. 1 Lagoa Secca me·.1 mter~eô.io m-olivo me"_ ndo .,. ex("h In'erventor Fed~n.l 
Alui.si.o Raposo. ç?eS respe1to::as. - Alvaro Gauden_ saudacóP..s. _ Jt1hq R1oue nomeação v. ex.ia. contmu1dor mo_ Pa:-ahyba · S"t·dacé~s _ Joscel da 

João Pessôa 25 _ Em meu nmn:e cio. . Campma Grand~ ~4 Api·esen. delar govêrno EstadJ, c,:ngr~t11Ja_se Silva Ivs.ldo F(llc:ni José Delormino 
pessoal e arr..igos Ar.uuna renovo mi~ c ... ªIl?-Pma Gr~nde. 25 - Centro tand.'"' nosws- feh~1taçf?CS pelo act_o tod'l bo.m . P_arahy~ar:-o e_ feh~1ta v. S:•isà BAc,tcs. Clovk.-:; !3:!st:s. irmã Fal
nha solidariedade que nunca nega.. M~oonstas cohercntcs hor:t,em C?mo presidente R .. publlca mvestindo vos_ excia. 1ust1s.s1ma dJStmcçao Jh~ con- _. J - V"'lh A .,lph Barbos" 
m~s Govêrno fecundo v. excia. Abra. hoJe cc_m o seu gr~nde ch~~e e onen_ seD:cia c_ar~o ~nt.erventor ren~vamos feriu Govêrno central. Saudações. - i~;~,::sc~'l~a Snv~Ír'l °J. C~rrel3. E;f: 
çcs. _ Pcdrn Targin'J Tel;a:ira. tador sente a ma~or al~lS. no mo_ nos~a _i:.olldanedadc. Saudn(oes. - A~tom::, B~rges. be··to Cnofr~ A!'l.t.c.1i? Alves 

João Pessõa, 25 _ Peço v. exci'.l. mento em que fo.i .. ecn.1rmado pela Dr. Joao Tavares, Manoel Tava_ campine Gra!ldc.'25 _ cnite. 2.0 Â G·arJ.d.e· 25 -__ :~l'l;s umã vez sin-
acceitar sinceros para bens que et~vol- conftanç_a .d~ GO\ e1 n~ Central a. Sl~- res. . . . .· . B:::.talllão e o!ficl:l.cs presentes ncst_a é ...... · ã.rab~I1.S - Lin_ uc AzEvêd::, 
vem con~atulaçó~ Estado !arga1:1e!l~ ~:i~~ ~c~~~il?g ~~!:jo~tsdo prui.. ra~~fra;i~~~~u~ .... çf~ª~~oes5~ict~~1:ro~~- cid:1:e re-3.ffirms.nd_~,. se\1 ªPfr~z!rs~~: t~?~es~ 
te ben_er1c1a_do acçao v. exc1'.l. hf:~te Campina Gr1nde 25 - os meus lslmo_go\'êrno c-audaí'Õ!é'"S - Manoel d::i.,1-dade a v.1_x_1_t· ,êr;,1 ~l act- F1rmr:tub3. 2~ -_ Cm1_sratuI0-mc "'.· 
n0$os destmos. Cordhes saudaçoes. para bens - Al·tiquillno Bellc •. ..., ' . pressão seu con en amcn o. pe o ..... ,. excie.. acto ius~1çii pres1df'ntc Rep1.~b!1. 
- Merra ?1-!enezes. . / Campi~9. Grande 25. - Parabens Campina Grande 24 - Congratu- justo sr. PreskH:nte Getulio y-arg~s. c:1 ncmeand'J_O mtervC'ntor glorics9. 

João Pe&ôa 23 - Estava e.nsn::5:o c-:ntinu'lção gové_rno tão nccess1ria 1-c ~ ne vos.senc~s. _ nomeação_ interven emúirmand~ v. ~:~eia. os tdestmos -- 8 P::irahyba - Saudaçõ:.:s - JcãJ Ca.n-
para que fcssem resoJ,·idos os desti- / Pare.hyba. - Ravmundo Cuentro. tor deste Esta.de R~speito~as !:auda_ P::..r-:i.hyba. 'l?remiando ct.es a man:~:~ talice. 
nos da Pnrahyba_. Ago;.·a com a T'.O~ campina Grande. 25 _ Felicita ções. _ José Pimentel. 1ealdosa at~1~ude v. exc1a. neste -:: --------------
meação de v. exc1a. para Int~rven!or mos v excia. pela sua continuaçãÕ campina Grandf'. 24 - Envio vos mente_ difflc1l que_ atravessa. o pa15 -LGNETA ·• llE GR.-\.."IDE ALC:A~CE 
Federal envio smceras fehcit;;.çoe& govêrnõ ~stado. Cordlae-s ~sudações. seneis ~inceras felicltaçõ~s. - José Respe1t?~ls saudaçc_es. - Ma.1or M3:_ A' "Venda _ Santo Elias. 180 
continuação operc.-·ida,je seu govern ;_ - Anderson Cloyton & Cia. Ltdn. Fernânãe:- nuel Vte.g:as. Capitao Ascendi.no 'Fe1-
- octacilio Filgu:ira~. telegraphista. Ca!llp\na Grande. 25 - Parabens. campina Grande 25 - Queira ac- tos<1, :apitão Mannel ~arlnho, tenent~ o DIA DA BANDEIRA 

João Pes~ôa 25 - E" cem grande - Rom::m Cavalcanti. ceitar meu abraí'o acto justiça dr. Dias Novo~ tenente J·:ao Gadelha, te-
alegria que Vejo vossa excell~nr:i:a Campina Grande, 25 - Aprese11- aetullo Va.rga3 mant:indo_o !re:1.te nene Christiano Silva. . . . 
continuar frante Govêrno nOSS!> Es~ to prezado amigo meu~ cumprimentos destinos no:so E<stado cujo progresso Cajazeiras, 25 - Acce1te v. exc1a. m_1_ 
ta.do g2.rlntia c:nttnu!dade fecund'l. virtude continu~.çáo r.en operoco go., tem sido a res_ultante sua alta visãc nha~ sin~eras felccitaçóes contbuaça.o O dr. Ou· :an Miranda. Inspetor ~o 
e pàtrtottca ~dmhilitração. Cordlaea vêlno. ~arabe11s. - Darcy Ramos. pohtica e admin!strativa. - A.'1tonio frente Govêrno nosso Estado po_vo 1·c. lUJnlsterio do trabllho neste E.o:;t.aao. 
saudações _ oscar de Castro. ~ampma Grande. 25 - Queira e_ Miranda Albt,querque. cebeu v-:ssenci~ com grnnde mthu_ r.::cebeu os .3~guintes telei;rammas de 

João Pessôa 25 _ Accdtc illustr: mmente chefe acceitar sin~era:e con_ o Canp111a Urande 24. - Momento siasmo. Saudações. - ~ery Dimz. ?' éia ác.: commemon:içô,..:,; do Dia da 
chefe mtnhn~ sinceras felicitaç:3,c gratu1acões _ continuação govêrno. - Estado ~nfrenta gran~es servi~05 P1:1- caj:1ze1ras, 2!:l ·-:- Quf'ira vos.-;encia cto.ndcira. r{.J.lizadél-5 a l!.l do con- nt~ 
acto e~mo. presi:.ente oetJI1o vj:. P:dro ~ragao. blicos m_lciados governo vo~sen~ta ! acccitar minhe.s smc-:?ras con~ratu!a_ C?ja.::.~lras. 15 __ ui. Dust~n Mi
gas nrmeando vo~sencia tnuervento~ C.>m!Jl.na G,rand~_. 2~ - Fel!cito .iusta faz1a.sc sua nomeaçáo,. ca~go -ções ,pzla continu1ção_ seu b~neme_ randa. _ In~,pcc:ona Mimstuio .n·9-
nossa querida terra. Respeito.c:::-.s sau~ vo:;~encta ~ont.nuaçar. '-'.eu governo int~rven~or .. AproYe1to mon;_en~o m_ 1 rib Go\lêrno para. maior cngrande.:t- baihú. _ J')âo PeisóJ _ Assocrn._çao 
dações. _ Euna)Jio Tcrres. - Ho.rtens10 Souss Ribeiro. ~. tensa al ... gria apresenta_r m ... us ~0:ra_, mento n-:.ssa querids. Para_h.Y,.ba. Res_ Empicgados Commerc~o Cajnt!I'~ 

Joã Pessôa 25 - Felicitamos \' Cf:mpma. Grand_e. 2§ - Qu ::.ra bens d~seJando . ma10r prer,t1g10 / reitosas saudações. - Gemmiano Sou· . t a Inspcctorn 
exc.ia~ t:oro~o Int,z,rvtntor Fec1··- a_cceita_r mu~~as fe:J~1tacoes pelíl: con- sua acçao .. Governo __ Centrnl para 

1

. ;a. ~-ª~~:c;E~l r:i:;~sel~~~~r~,~~ M!gurÍ B~:-
nl nosso E...o:tado. - João iv!artil"', tmuaç1:-o< ,::o,erno E.stad,, ncto!'i -çeVõª.- grandrza E.s~ado. fehc1dade c::>i:n~le_ Cfl.jazeiras. 25 - Sciente sua Pa- '.os quem acabo delega:· plenos po_dercs. 
L~ureiro e Carmlnha Couvch L~U- ~:~~~UÀ~~~ci~r~~1;~~ro?etu O ª1

- ~~me;,~~pfna GrnnC:.e. - Christmo, rahyba vcnflo cong:1atular_n:1e c_om v . .Agr~decendo g:ntnezn ccmmumcaçao 
reiro_. . _ ,.. . . ~ Campina Grande, 25 - Queira campina GrandC' 24 - Almejo_vos excla. per e.sse a~to ... de inl-ena JUSt!~ \'L"SSO t legr.1mma anL-h:ntem rcCt!. 

Joao Pessoa, 2o -:--- - ehc1t~m.o.> v vo~sencln, mais uma vez. . accei~ar felicidades perma.nenc1a Governe E~.. do em1mmt.e pre.:sld. nt~ ?"etuho V,. - b de hon~cm ncit':' r-:-ttcro protc)-)tos ::;o-
exc. gr;::ndc c,n_f12nça. p1_esident" ccngl'atulaçõe:; e voto de mmha 111- Lado. Affectuosas sa11d;1ções. - Car _ gas. Attencl,çs~ $nudaçoes. - Joaqulm liC:ari.:.d.1c'e momento forças ponclernve1s 
Repubhcn. - Sal via no Siqu?-ira Cos- t.angiyel solidn.rierladc pelo novo los Ferreira !;r;u ·li Matf.?s. . . . c::.:.rs~tas se ccnt:rcgam para fortale-
t&. Malaquia-s saue.s. Gcnumo Alb.1- evento de .seu fecu-ndissimo govêrno campina Grande 24 _ Immensa I CJJazell"a_s. 25 - Smceros pe.1abc_ns_ cimc.nto unidr,de !1:.d:.:pi:nj<.ncl.a i::ran_ 
querque, Ellio Lclte Gomes. A::Jrac;cs. - Alfredo Dantas. mente satisfeitos · sua continuaçã,:> nomeação v. exci9:. intervcntoi:_ nm~u Ctza n:icicm,es fim nrun~:r form.l de-

João Pessla 25 - Mando-lhe_ mi~ oa.mntna Grande. 25 - Accette Govêrno Parahybu enviamos nos~os Estido a f,.m contmu::i.r execuçao pru niocratica umão Feder.:\ n·a. - 5au-
nhas fehcita.ç.Ôes pela. ::;u~1 C')OtF1u.- si11cer3.s felicita,..ões motivo nome~~ abrn.~os. CeS8r Ribeiro. Hildebran .. :-;rramma Go\·~rno fecundo modellar. - (1.ções _ Antcni., Cunalho, rr;;.s:dcn. 
ção no Govêmo do E::itado. - Augl!S. çào mternintoria. Abraços. - FclL do R~b·-iro, Pedro Ribeiro. Paulo RL Fen-etra Junior 
to de Almeida.. ciano L~ite. bell·o Mano<>-1 Ribii.r?, Severln':> R~ Cajn1~lras. 25 - Congratulo_mc com ~~ Caja?:~ira5, 15 - ln 11_1 ctcr Rrgi?n?1 

João Pessóa, 25 - F'elicit~ a ~ara- Campina Grande. 25 - Receba. v. r beiro Zacharias R1be1ro. Totc.. P..ibe:- v. ex.cio.. pela conf!rm'.1ção seu go- 1.ta.btil!' _ Jc.lo }l"'~-OJ. - Accoroo 
htba pela sua_ perman:·nc1a fren~G excia. felicitações r_lnczras de Oleg_•_ • 1 r-o Aldo Cnmara. _ vêrno a.n.se!o r'.e tod~ oo_ m P,1r:.1.hrbn L. lEgr:tt,~Ula vc.-<=cJlCiJ. -~lclrgo poder~s 
Bovêrno E".t:do. Abra\·Os - Jose rio Azevedo e EcnJO Azevedo. Campina Graade. 25 - Ar:abo ou_ no. Attenciosas saudaçõe~. - PatrL cr se~ ·rm: co:-a . .ro 111n r~prc~cntnr 
Faustino C::i.ve.lcanti. Campina Grande. 25 ~ Directo11e. ·dr r&dio alviçarenJ noticia. ;,ua no do de Barros - Prf'fe1to Intet"mc. t t. A..s;;;::,clar ão fel :.1.._, comrn--1:101 ::tt1v s 

João Pessõa 25 - Queira acceitar l Hm.pital Pedrc;> 1.0 apresenta ao HU I meaçã0 cargo intervi~1tor Par3hyba. C3.beciello 25 _ Queira a.cceJter e.ia B~n.lci."t l\np1cvo .. o opportuni-
mlnhas- telicitaçóe;; nomeação Inter. j g!'ande -bemfe1tor- ~incna.s A feacitn. Env10_lh-e abraçcs. - Dun•1eval Men_ vassencia_ Sineo ros cumprimento~ r_-c_ ~-o.de ça~_··a cm _nku no_m~ <' da /\ssO
\"!ntor!a E1.;tado a.cto v~m trazer Jil- çoes sua pe1:nanenc1.~ Governo E!".i'_ de3. . , . cente n-meacão ~nten'( nt.or federal J cia,;ao v mint>rcial <..., 11azc)ras n.'i.~Od. 
ranth e 1elicidatie mlnha. p3rahyb1 J t:1_do. Saudci.;oes co~01ae~ .. -4 Sebas_ camp~na Grane.e. 24 - A. mmha :~u E3tado conti•rn:mdo frente des_ iar_m~ á f' tr-.ida etc t~ gj·ai1cl~ a.a 
Saudacões _ Gallilcu cie Eelli. jtúz I uao Alves d~. Ohvelf':. ~estdente. alegria vae no abraço cordrnl_ QUf' tin~s querida Pai·ahyba _ Ma.!-"tchis.s r, con~!.llltlH-n- 0 e rr1 ,i. 11 va f~r~u: 
municipal. - 9a~pma G~ ande, 2;, R,ogo ~c: lh1:_ e1w10 J?ela sua nomeaçao. ....... da Ccsl3.. e Silva - In~pcctor Po1L·1a 1 :a_ Governo n -,>u'_-,L~ . C::n rt '~ 

João Pes.c.ôJ. 25 _ Queira ~cccH'\r ~e1ta1 mmll~s 1m1c~i:-a~ fr l.citeço~ Joao M~ndes . Maritima. :::i".UdJcL-~:L _ flt•is O ~I la, pt_,,.idrn.< 
\·os.c.encia mctis cumprimentos art"J ·.~ª P:~'man.ncia ~\~r-1.º nos~. que Ca.mpma Giandr, 24 - Nes~e mo~. Gal){',d.!Jlo 2:i _ Acceite vo~~cncif:. 1 A~"'c.c1acão Comm• rda . 
exrp.o. pre8dente da R:-pubhca nc- udo E .. tado. CcrcUue:, saudaçoes. - m'"~t() ~m Q\te a ;"~~ahy~ cx~1;2, c:~c nos.sos ctun.Prtrnentos ncmeac;ão_ 111_ Guar,.i.b'.ra. 15 - I:1c:pcc!or:a _Rc'cto_ 
Jneando VOS5eDCÍíl Interventor e:::e Se~:~~n~ru~rande 25 Felicita Ifttl~~çao dy::~ iií~~muÁ.açagento- s'eu~ te: vc:ito;; Estad;, p:ua engnmdectmen• Ílc l cl~ ·'!'rab1lt J - ;o~o r<:~3 rei; 
Est?.do. ---:- Pires F!lho. e.scripturanJ mos v: excia. pe:la. ·co~tlnuação ao: d.e~t~o/ regos:jamo nos e ên\:iatn.)S to nome Parahyba. - Al\1na. Gom~s. Ass~;1~ça\ ~mpr~~a~~·.cntal~~n~Dl'll-
Guarda C1vt_cn. . vêrno E..c-.;tado. Cordia.Ps tuudações. - 8 v C'X"ÍR sincero ahra.ço de felicita Pedro To~cano coni .. nu pod.rc.s r: ·1 . , Se 

João Pes~a_ 25 -_ Ao trr cor.he"l- Comp;:inhla Parahybana. õe;. ss"uda~õe.3. _ Mano Nune:, Jo: C:lbe.:!ello. 25 - C:-ngratularno_nos 11,cta~es ~ JJL .1' .. C':H.l.e• ª.::1.~. cfn.oc,o · 
lll::::nto nomeaçao em~n!nte para?y~'l- Campina Gmnd'.'. 2:5 - Parahen_l~ ;ê Pessáa dê Bn1to. \"O~enda 31l.3ta r.oi:n-c,c!io Intrrvf'ntc-r bas_t_,ao Ba.st:,.s. - A ünc_cvo.r.a,, ional 
no e chefe par:t. c.-ntihuaçt:1.0 Uovêr- zo O Estado da ParRh~:ba na per.soa campina Orai:de 25 _ En\'Ío ao FPdcral no~a qu,!rtd_a Parahyha om1c ~,:,)'Ud.nl 1 ~-~ -P 1~"r,r~L')I~ ~~'\udri 
n, &tado como lnt"r"'."en.~or Feder::•l. de \·_ cxcia. Abraço:;. - Joao Nobre prezado mnico :n{u s~n('ero abraço v:-s.sc1.,;:ia ,,mha ·ervmdo c_omo gon•·1:- Tr ... ba1J1P - J,.al ~-'''t~~

1
- ·~{_u~,_

0
_ 

1.::w10 V()"-'-:kllCHl. ef~U\IVO.'> 1mrabet~.., ga. . pela sua continuação no Go,·~rnC' r.aclcr dem'..:1J~l.ra•1d(l capa~1dadc ad1r.1- v~~~~ t€Jfgr,;mma ~ir~.' o eF. ~e "-vos 
P.?\a justa e merecida pern"lanenl1a. _ Campina. Gre.nde 25 - Venho fe_ este g2sto do benemerito pr~sldPnte nh:trativ1 dt~n:dade petrJOt1smo. Cor_ c.:iaçao tenho pr~~ rf' <- mmun_ ~;

1 
·\ 

frtnte nc"~o.c; d~t1nos juntando _s!n- ltcltaLo. calororarnrnle. prln sua per.. Getuiío Vargas veiu trazer a gran. diz.es sandaçõ~s. - F'>_tanl '13.u Din1z, estarei ~h~ rm~n ,l im rC'lr,f.SC'I~ -~I'' 

cera a_d mirB?_fio S€U fecuh-:l.o gover_,_º manenci_a. fre~ltc de~t111os da Pa~a_.) deza do nc,,:so Estadó. Abrt1ç03. - João Din.'..z. Artoriio vi~tpres. . - Snud.1~ .... L., . c.01mac~ - C au • -
cuja o.rf;'áO J~ o rngrou grande ~.·1- , l.,yba. Saudaçoes. - Ernam .Sat;:rn. i\:lanoel Feliciano. Cab-•d?llo 2ii _ Accelte v. C'.X'.:la. B.1sio.,, pr. · .. ct._rn ,\ · · · r Re 
b0!n v1rt-udes civlcas m-01:aE·; no<.,:~~ Ca-mpma. Grande. 25 - Pela _vol~9 campinn Grar..~~- 2~ - P:tr&bt:"n.! felicitaçC-<-'s ºinterventc_'T nosso. Se.uda· . Camp,na ~-··•-nde 16 ~ ln.,~t~a _· 
l> rahyba. pois que sua bn!hnnte RCL pcrmanenc1a frente de.Unes nosso ru?. n')meação mtervtnlo1;. _!: -1.ado. ções. _ Ttc. Ss.n~os ,;;rmal. Tr9~lho - ,J~ao . t: -; 
rti 1n1 ·trac-ão v"m vorre pondmdo rwr. E'iLado aprewnto vos,eenc1a mmha.: saudaçõ~. _ JoAo Vaz R.oe1ro. Cabed:--Ho 2!5 _ Fcllcit.o vossa cxc1a. Som:>nlc !°lOJc r~fbl vo.,so tele:grn~n~ 
fri•A nerúe bem no!'i mais JW,t:s :,en. felldtaçõrs. faz(ndo votos pro~pera Campina Grande. ~ _ Apresento_ sua nomea,'ã.o int.f'rventor n0&.sa Para- rnot.Jvo na.o tc1 envl;ido represen 8ft..: 
lu .. 'nto•; no·;;so:; conterraneos. A~r"-- admm1ct.ra:ção e J)ere-nnes f:::1'.cfda~rs lhe sincrra~ congratulacóes conti_ hyha Saw.tações _ Hermrncgildo de S:-kn'-e C?nteudo !lneza transrn.1 ·;,,ir 
'º' __ F FcrrC'irn Olrucira, :,ub-m~. ~ U(I .. ue-~a. R l;>'ito l.3 3DUclaçoeK nua('ão vc:;<;rnria no Oo"~rno do ~.J- Alme.ide urgl'nte c1~hl'icraç<X! toma~~s- reunJ, '> 
1 ( tor ou·i.rd:1. civil - 1-liooJau Toll;ut1u1.. tado da Parahyba. Coí"'Jlaf.s ::-auaít_ c bcd 11 25 _ ApTes('nto v. excia. R um "'XC'<:uta,. - ... osé Ba110., Ram(,..,,, 

,T;.ào Pessõa 25 • Re-·p-uows . Camplna Gr~d~. 25. Para fE~l. çõcs. _ Joel Rocha. .,1, ~l·as efe~.Úclta õe.c; sua n_meação in- 1~_.rv1d~.~te l1nlao de::; CommcrcJantcs 
r.u·,pnmentr:i \"0$:l deslgna.cão Jn. cd:i:de da Pa:!l,}yb:.1 e ao Brnsil co,1_ camplua Grande 25 -- InterprC',. ... 'lc ç d ~ L1;tnll~1·_tu 
te ';·enic Estul _ Viuva B ,ptL<ta 11nu:1, vos•en~:a a frPnt("! dc~lnos E!'._ tando sentimento'> 'crnt~nas parn.hy_ ten:entor n~.!'iO Er.Lad.ú. Sau açoes - Cam,:,lna · Grand"". 16 - Doutor Du.t-
Le .e. r O tado. _Arcclte emhv.nte chtfe siní'e_ banor sob mlnha direcçfio apresento Frmci.sco L_al t, n rtira!!da _ Se ~.:.n•e hcje dC7.(' 

,l'là!'.> Pf!c- ôa 25 __ I-L1.bita~+e$ ír.J- rn5 ffl!Cit.açórs inLei .. al apoie Atter H).5SeÍicia effm1vos para~ns motivo Ingá. 25 _ Ccngratulo_me com vo.s_ !!'.'Is rcctb1 ulegr ... 1r.m1 J6::?; e la.rt.1mo 
"'''· ã ci - r-_ '"'nt'" -u11:: cic :i .. ;audaeõe -- Ammco PJrto jtL<;ta nomeação cargo mterve.itor .:::enc!a e.-::t::> erni!:itnte dr. GetuHo Var_ 11c1o kr c~ado f>m ..cn1po deita AS
f araº". ram.am"' 'ácr, '"º' ;:. ) ,,, Camp'na Orande. _ 25 - Fo1:Udto F~t:::ido. Saudacõcis cordlaes. - João g:is n,::meando \. cxcla. Interventor Fe. meta cão se fa7..r reprc" ntar rEum:\_o 
t.rtc:t~~p~~~fç,d~ Pa:'B/l}~~ _: ~~s.:~nc~t~~la as.~~~~~~!~~to ~e~~-t1~o Ximenes. p~stor. dt>rl\l Parahyba. Sauctaçõe.:. - M1.lcta :_.~;~ ~~~~~~r {~~~-~~~~ :.':~~~vi~l~ 

~ ;.ncJ.sco Llme.. ,..J,.o'>t' dcs A. Jos.,;::: grandccimt:nt.... &audnçõ..:s rt~peito: ill~~':'~Jt~~lg~r~~:êor;li ítitci-;~t~~ ~~~-~~ = ro~ 1:;~~u~o-me com vre- 1cbrr ccmrr.~m0r.~r;ão dia Band0 i.r.1 
d! llcloB P~plra . .., z.m?' Fi:F -a, t;-- :as. - A.scendino Gaudencio E~""tado tcnttnuArá recLUE'r r clarec!_ ~rn'ia r,clv Acerto e aprumo com que J\grnàeça_ n .... ·ni'"' rlaS"C ccmmunicnçâo 
1:~ºFr~~~o taLu~ªt}~/T a.v'[~dvcte~ Cam_pina Grai~dc. 25 - Pariibcns de administrador copiosa romm:t b, .. _ e. 1ndgne doutor Gctulio Varg9-.S pro_ acLual. sttusçào Pais. Ccmmerclar.l~_, 
B:1.,it19UJ Jo1é Marceur':o · Antonh - c~~Jg~no0~:~~e 25 _ Comp:na nof1é1os nnentatlo tute1esses cultura di2at18ou a nq'S&l Psrahyba mcntendc, Cempme~1Se offtreceram ªft~ Go~~1 = 
MatheL:.S Ma.nue:1 d.1 Cunl-ia M..1,nuel Grande e.!tá de pai-abe~ cotn per po.ra\lybana. - José Fcrnal. á. frente de seus destinos um grande e nc e '."-Pl ov .. 1tam opportrn a. e

8 
re ;/ 

Carnc1.ro
1

• ' • rnant>_'1cia .eeu iUu.stre fiiho na adm( CEtmplna Ora11da 25: - Meus ~ln_ , dmamic? Gov~rno que ter:"1 dei·~·am~do 181- 0 Ult.c~~~ .. ~o ;·1 exc ~-.. ~lrn~u t-
Jo!lo Pes:611 :n Coni;:-ratulo.m,. nlstração do Estado AQra~O..'I, - Er~ ceras parab~ns vowa nomeaç.w ln_ por to~_s cs recantos dcL-~ pllvehq;I~ 1 rões - Ri' · A n 

" PXrl1 fH-1;) ,1, to pre idC'ni" "RP- nf\nl J ,1,.11ii(~T1 ! !rr\'(·1119,· fpfi1·ríl,I n<,\~ f..A:11ln )(•lo isclo F..'it..tcio os tTitlls oo-.tt1yo.1s b~nr!l r. r 
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u (! t~ ~TRAlj~o ~ A ~ MIM~Hll Hl~mn1, 
DISTRIGlO FEDiRAl fRANÇA 3.._.;::;~r~0 

q!!g'!~;~::'v':u~icf.:'dlc~t FOI NOMEADO, HONTEM, MINISTRO DO TRABALHO, O 
SR. WALDEMAR FALCÃO f:IO !J ( \ V~'l \OJ - Cbf•.gcu. 

h(lj, ;10 t'arr.J>a do~ .. \tfon<os, a es_ 
quadrilha dl~ ;n•iót-s do!uinicano.s e 
cubanos qu(' Vl m r<·alizando um YÔo 
i;..ln_arncrit,uto ·· Pró l'h;trol dt· C'4-
lombo ". 

Os 1llu•:tr .. s '':17(':<- •· rrmã-3.'> tivtram 
,::-r.tnc!f' rt-c(·P<.-ão no at·1·ódrOJ"füJ. 

O t·t·nei·.11 Col~lho ~;,:tlo, dirrctor 
da A,·ia\áo designou o <'rq.! t á(J At<'l_ 
dr .. , 'c,va para f1ear á <li"pu,ir'1o do.-; 
aviadore--- .-nilit-an-::. vbitnnh·,,:. 

RIO GRAHBE DO NORTE 

PARIS. 25 [A UNIA.O) - A Con
fercnda. das Nove Pott'ncias foi con_ 

~~~~ª:: ~:i~~!~~~ e•;idor:t~ed!ª ;!{~s 
E~tados Uuid1i~. que d('sistiram de se 
immbdifr na politica. cxteriot·. 

do Duque de Alba. para. representa..n_ 
ie nacionalista junto ao "Foreins
Office". 

JAPAO 
O novo occv~ante da pasta do Trabalho, falando aos 
jornalistas, declarou que continuará a ohra emprehen

_ TOKIO, 25 1A UNIAOJ - o go_ dida pelo seu illustre antecessor sr. Agamemnon Ma-ESPANHA verno acaba de receber uma commu. , 
nicaçã-0 d.e que a Italia enviará s.ooo I galhães - Serão realizadas amanhã, no Rio as festas 
athletas as Olymp1adas de 1940 a se ' ' 

S,\LAMANC\. 25 (A UNIAOJ ~ realizarem nesta cidade. do Dia da Bandeira 

PARA UMA INTENSA PROPAGANDA o NOVODJV~::x.s; PASTA :~º!:q~~t;~ do m,u tempo rc,nan-

lNTIMADOS A ABANDONAR O 
N\TAI,. _5 -· \\. ~-' - o int~r- CONTRA O (OMMUNJSMO RIO, 25 (A União) - O pre,i. TERRITORIO NACIONAL A1t' 

vcr.lor RaJ)t." 1 fcrn.:n~rs ",,.ígn ;u dence da Republica, por acto de ho- li DE DEZEMBRO PROXIMO 
~~~f,/~1~'';0 ,~~:i:~;':,.,'(;:;';,ã:reJ!'~EI:~ A REUNIÃO DO PROXIMO DOMINGO NA "UNIÃO OPE- je, nomeou o sr Waldemar Falcão, '.:i PAULO, 25 (A N ) - En-
do nara e;rrr, :10 ,le um tumulo ao l'e_ RARIA BENEFICENTE" ministro do Trabalho, em substitui_ tre os estrangeiros quf' se achavam 
míu .• i9 lual, a fim d~ P~•Jldua,· .._ ção ao sr Agamemnon Magalhães irregularmente em São 1PJ.u!o, foram 

~n:~~
11

~:r~0~0i~~d~lrc\~:~0c-::z1~~~n~: Proscgurndo na sua campanha de querque, actual director da ~adeia O MINISTRO WALDEMAR FAl_. intimados a embar:ar, scndo-lhcç fi .. 
<·ommun1,ta d-.• rn 1..1 .10 Rio Grande 'p1 opagamb. contra o corpmunismo, a Publica, desta capital, realizara, na _ . • 

1 
xado um prazo ate 15 de dezembro 

do :"-lorte I Comm1ssão Central das Associações mesma occas1ão uma opportuna pa- CAO FALA A IMPRENSA para esse f1m, estão Max Hulbcrg, 

INGLATERRA IOpcrauas desta capital, organizada lestra, tendo por thema o combate á RIO, 25 (A u,,,ão) _ E:1tre- He,bert Benger, Loebel Rosenze,g, 
,.,0 1) 0 p.ltrocinio do mterventor Ar- 1deolog1a destruidora de Mo~~ou VLStado pelos JOrn'lltst:is :iccrca de ! Gertrudes ~awcl, 1fox Rawel.. S1c~-

LO:SDRES , 25 { \ UNJn:.CJ - Em gemiro de F1g1.1eiredo e dr Salviano / Tratando-:sc de urna reumao bas- sua actuação á frente da pasta do • fned Bart1n1tz~, ~ Hugo Nartm1czk1, 

L().r.:} Hahnn. e o cha u rl!e, .. n,Uer ! p bl , l1dade plt'"lot1ca, cercamente, com - , I ' , d I Fntz S1lbe1gcrg, Helmut Klembcr_ 
conscquen1.·m r'a. cr.n,<.·rt•u ia cr.tre I cite, secretano do Intcnor e Segu- tar.ite s1gmf1cat1va, dada a sua fma-1Trabalho o sr Waldernar Falcão !fanny Ehrenz\\eng, Julius Sva1l-. 

na :nul ., n.•l.n r'1 .1 •l~1.1,t Io1 con~1de~ l,rni;:.1 u ica •. promivera no proxt parecerão á mesma, não só elemen- ~ec arou que hcontm~ara a grh1 d~- gcr, Lothar Bcrliner, Adolf Graum ... 
rad:i i;t1i;N10 a o u:1:•1 l oh~, o Lon_ mo domingo, as 14 oras, com aque - tos de nossas classes o eranas, bem ta que \IO a sen o empre cn l ,l ba.um, Anita Esth~r ~ht, E,win 
d1fü,, 1 a11::. •,1.:1:1. tu.ti;, ado. 11~- f 11u!id.:'dc, ._uma 1mp~rt:rnte . reu - como representantes d: outras elas- pelo seu 1llustre ~ntecessor, sr Ag:i.- , May, EilJ M:iy, Ceb Wagber, Hcr-

DEPOIS 
DAS FARRAS ... 
Para que não sin

ta os suas rnós 

l SAIBAM TODOS 1 

Desde 19:U os r;tados Uaiclo!:i 
véin,-!'.e fazendo pto'ltogra.pha,.·. 
Scb <:9 au~pidt>:S de tres a•lmir...!.S_ 
trac,:õf"S conj11g:1.d:1~ a A e :ic-ultu_ 
ra! Acl,iw,b~<..!'t. Athnini..;1r;_t!o:t. 
Soil Consuvatirm '.'-:-en!ce e FOL 
1 ~st Senice. innum!-ros a \·iõe~ 
H brevôam 'nct-~antt-mcnte o 
1 ~n itorin d~ Cr.;L1lo Unitlc~. 
a;>:lohando r·hulogr.i.phl···• que 
um verdadeiro e~ercito de func_ 
cionarfo~ retrr~ formancl'> uma 
(·arh. Perto tle um t~r(':o da r-ar
ta iá te :1eh:1. a::.sim. constituido. 
P~ra co1. · htir .:a ~er:i ,> p? ecisos 
air::!a. 4 ou 5 :•.nnos, dur.?.nte os 
f'la:i.e~: mds c!t- 50 '-!ompanhi:lit 
aére2~, utiJiz"-..,d: eadn. uma m1_ 
rnerct()~ aop;1.rt'lhos executarão 
2.s in~ trum:ões da,: tres adminis
trac;_·ões c.o~utadas. Quando e-sti_ 
ver tcnnimt ll:t a car•.a cobrii-.t 
uma sup,erf ,<'k de 3 milhões d,. 
milhas qua1r~das trrá 11rce,;si_ 
tac1o de 2.500.fH)O clit hi~ ~ tná 
cust..1.tl.o 30 r..~i111.ú'!;j de d,llatt ·! 

Deoois d~ Salzburgo, qu<: festf"
.i'lu h1 mrn-2') Mo7:>rt. br-ilh:..rt,·. 
menteo. Prag-a -::-'"r\tie :u .o egu;.1.l
mente eID <.J:(fJbro ui• imo. Ali 
fr,;t,:,,~ C'"~'lf"".'t · ~"'l no d:'.\. 2::. n:i 
tfd'.ldf' t:io chci2, df" rl'rcrdat;.õcs 
d.o grande _:m.:.,ito. J>""r ur (·0i1_ 

u.rto dr IT'"tl if'.t ·l .. ca:.ncrl daJ,l 
r.ela. s~·· ·•"~: de ~,toz~rt uo m\!'
~eu ~JrnNJI.,'"' . .:\ m~·:·"'1:.i so.-i"~',L 
de, 110 «Fl w. C ··rut,·H O ··ot"' .. 
t•ui'" p-·•r1 iru:trumr-n1.",; df" -t~
p•·o na r,rq•,t"t··• cL!.,tl,~ d"' "-=rn! 
chov ond':' ,\,uz..irt ,oi. t.:., ldi:., 
e no mt~mo farciin1 on·ll'.' 1.'ll~ 
couclu~\l 1 ('ç,,npo.:f .:.'.) '1· ab",·~ 
b~r2. Ue "Dfln Juan··. O 1ii., cU!
win::..nte daE Í"-t:t') a:.~i,;11.11-lu_..,t> 
com a. rrpr.~sentae.'"'n. no theat ro 
do.., E~!ados. dC'" ·· ()on Juan·· (·s .. 
crir,to ~m ho_..,en·1gem ao-s ha.!Ji
tantes d~ l"raga, que i.i!1h:1m 
frito 1~reced"11~PmE'nte ·m1 :tcolhi. 
mti,to ('-:tt \.l:1· s.tiro ;\',, ··sup.-h, 
de Pir;:\n,". 

n1.1o da Uniao Operaria Benef,cen- I memnon Magalhaes b S hl G h d M I M 
tt.·" á .ru:i Indio ~yragibe, nº. 74, que ses~oºs~:r:~a;: J:r~~mmissão Cen .. SERA· REALIZADA, AMANHÃ, 1 ti:1 s:h:1:·snit~tr Eà~::~sc,Fabi:~~ 

1 devc.ra se revestir de expressiva so- trai das Associações Operarias, Sr NO RlO, A FESTA DA BAN- 1 Fritz Goythein, Bertl~a Silberm.1nn, 
knnid;1dc João Belisio de Araujo, recebemos ---. DEIRA Kur~ Rosembaum, H~inz Blumcn-

Espccialmentc convidado, o nosso um convite para a mesma solenni- RIO, 25 (A Unitio) - Será re_ thal, Erich Wl.nrhcr Viktor Wei)s e 
co11frJd~ jornlli~ta Durwal de Albu- dade alizada depois de amanhã, a festa do Oscar \X'eiss 1-indo o prazo conce

Dia da Randeira que foi 3diada em dido, serão expul~o'l os rc=c:tlcitrantcs. 

NOTAS DE 
PALAC IO 

E.)t:veram durante o dia de hontem. 
no Palacio da Redempçáo, em visita 
ro sr intervente!· Argemiro de Fi
gueirédo as seguintes pessõas: Coronel 
Thcmé Rodrigues, commandante Lemo.s 
Cunha. dr. Alva.oro de Carvalho_ desem
bargador A-;rippino Barros_ d.rs. José 
Ha:iz. J:sé de Miranda Henriques. A_ 
dhemar Vidal_ Flavio Ribeiro. Isidro 

~~~ei, t::i~:.r~<:ib:~~ief ºsé La~Õ 
\Van<lerley_ José Gaudencio. Fernan_ 
do Nobrega, Octacilio de Albuquerque, 
Pedro Ulysses. Gonçalves Fernandes. 
Onildo Leal. Oscar de Castro. Jósa 
M-1galhães, Matheus de Oliveira. Celso 
Matt:s. Coralio Soares Dustan Miran
da W. Guedes Pereira. João Fernan
des Barbosa. Alcindo U!:ite, Clarindo 
Gouveia, Newt::m Lacerda. Ameríco 
Main, Ephygenio Barbcsa_ Sá e Bene-

1 vidE's, Appolonio Nobreg°' Renato RL 

l J~~~~%/º~~adi!~~10M:J:~t- ~~1:r~~ 

~~s d~~~~aAd~~!~~ GUARDA· LIVROS DE 193 7 PELO 
LO~:~~- I!!' _d~/:.~~aAinda COLLEGIO N. SENHORA DAS NEVES 

hoje a imprensa se refere á visita do 

~~~s~~1::i~~~s 11
Jéu~e:;:~die~~~íc!! Etfectuou-se hontem . ás 15 horas no Renato Lima, parnnympho da. turm!t. 

para toda a Europa . 0 ap~ello do rei Collegio N. Senhora das Neves_ o àcto e professor daquelle educandarlo. 
Leopoldo. diz O ,. Dally Ttlegraph". da entrega de diplomes á turma de Foram homens.geados os srs. pr:fes
para que O povo' inglês não esqueça guarda.livros de 1937, pelo mesmo es_ sor Octavio Mesquita e dr Orr13 Bnr_ 
as suas re~ponsabilldades perante O tabelecimento de ensino. basa. 
mundo. foi além dos hm1tes marca_ Comp*'eceram innumeras fami.Uas Receberam diplomas de guardadL. 
do.s de costume para taes allocuçóes e outras pes.sôas de desta.que do nosso vrjg' ac; seauintes alumnas do CollegJo 
em identf~ ce1imoni"r. Es~ appel_ meio socia.l, presidindo a solennidade ·N Benhcra das Neves: senhoritas Jo. 
lo é tan_to 'fhais im)X>rtante quanto O dr. Severino Guimarães, represen_ anna d'Al"" OhveLa Lime_ Marta Lu
pr?cede de· um monar::ha de u~ tante do Intervent,:r Argemiro de Fl- 1z1 de Freitas .. Maria d~ Lourdes SI
pais cujo presidente do C?nselho foi , gueirêdo, que se encontrava ladeado qu~lra. Iracyi S1~va. M~na do Céu RL 

, -encarregado pela Inglate1ra e_ pela , pelo mons Odilon Coutinho represen- beiro, Cefüt Reg1B_ Man_a da Penha A_ 
Franca de. uma m.ls6ão ec::.onom1ca de 

1 
tante do s~. Arcebispo MetrÕp:litano e rauJo, Cle_clite Ba~a Silva. Gercy PL 

tmportanc1a mundial. ·, Supert.ora Maria Da.vid, directora do Ir:: f::~~~: ~~i~::· ~:~:n~t;-
BOLSAS PARA tlENH~f\~8 - Mo. Collegio. Elza Svenruen_ Anton'1a Guedes octn: 

delo9 eleg-antH, conlecçao esmtrada, t Pronunciara~ expressivoo dLscurs?-5. vie.na Araujo, Guiomar Mnf8.nhão, 
&caba de receber a CASA VESUVJO pelas novas diplomadas. a senhorita Hllda Vinlgre. Cléa Toscano, Myrthcs 
rua Ma.P.teJ Pinheiro. tRO Joanna d' Are Oliveira Lima e o dr. Cesta e Heloisa e. Limo.. Menezes. Severino Procopio: João da 

'.tiiª;:itf~:fi A Guerra entr· e o Japa-o e a Ch1·na 
1 

chG. Romualdo R:llm, professor José 
de Mello, O.tac1lio coutinho, conego 

t,~~~ Cvo~m:ihs~~~n'i:~a!~á~ac:?.~ 1 O MARECHAL CHIANG-KAI-CHEK DIRIGIRA' PESSOALMENTE A DEFESA DE NANKIN, 
1';;~g~~1 !ª1~~~- J:~e~~.~~!f ~~: EMBORA OS PROPRIOS MEIOS MILITARES CHINUES ACREDITEM QUE SEJA UM 
12iu;:u:0lh;ezei:'rr~r" ~!rno. ;:~~ 1 SACRIFICIO INUTIL A RESISTENCIA 
1 ~~ 0 /:s'.;~~. Jii:'!'r~~staEt~~/:S B'.;,~';;;!. Falando aos correspondentes de guerra estrangeiros o general Matsui, commandante 
1 i::º~~\~lis~,s;:;;~h~,1?;;,•rr1,:~~unte;~r; das tropas japonêsas, declarou que o. Japão combaterá até que a China hasteie a 
de .\lhayde. Cavalcanti. Franclseo Cou_ b a n d e J r a b r a n C a 
unho de Lima e Moura Miguel de Al-
meida. Abelardo Pactua· da Silva_ Alo- CONCENTRAÇ.~O DE TROPAS O JAPÃO LUTARA' ATE' QUE /que o Japão não declara guerr, ·, 
Y<io Xavier e Antonio Gama. NIPPON ICAS AO SUL DO LAGO IA CHINA HASTEIE A BANDEI- Chi!.',, º. gener,I. respondeu que ,1, 
Al~i_:~~u~i ~~~t:i~~.:z:o ~tfnªJ~i:~;;~ , RA BRANCA - DECLARA O acçocs militares so se dirigem contri 
'.lo F·,tado. agradecendo os pezames TAIHU GLNERAL UAGK! os elementos communistas e anti-ja-
oue lhe enviara s. excia. por motivo TOKIO, 25 (A União) - "A ponezes d.1 Chin:1, mJs nã!) contra- o 

1 cto a~sassinato de seu filho Manuel SHANG!1Al,. 25 \A _B_ ~ - O China pertence aos chinezcs, motivo \povo chincz, na sua totalidade, sendo, 
Pe'.tozr. Ventura. Esta?o Maio~ n1P_pon1co 1mc10u, . ª por que o Japão deixará que o seu portanto, desnecess1ria umJ dccl.trJ-

Grinaldaor;, véo'l, flóres e luvas. 0 partir da meia-noite _de hontem, im- povo decida se quer uma China S~- ção de guerra que, alem disso, podl.'
maior sortimento da praça, recebeu portantes conce~traçoes de tropas. ao ptentriona1 autonoma ou uma Chi- ria accarretlr ccrl.l<; difficuldaJcs 
"Cas~t ,\:tul". sul do lago Ta1hu Estas medidas na Nacionalista unida') internacionae,; 

O imualudi-~l:J (' uma rlas fl. de cara.crer esrrat~gico i~dircctam~n- Estas foram as declarações feitas, Com refcrcnci1 í lttitudc 1oti-
f"rca.-. df' forr.--1. (•nrl<r.tkl m is Sociedade de Med"1c·1na e 'te con_f1rrnam os preparativos de uma hoj el perante os jornalista_s estran- britannica que se rnani.festa, :ictuaL 
c:i:a1l.adas no P.""1undo Frt·Q'.l1 n- ff d d d 1 1 U k \ 
t r d e· . d p h b o ensiva e_ gran e enver~a ura, ·- geiros, pe e genera ag l que, na mente, no Japão. dec!Jrou que ella é 
e~~,;~~- i.~;';~~ ._! tl~n~; u~ ;~, ;: H'Urg1a a ara YJ .ª , tacando a c1dad.e de Nankm s1muta- qualidade de ~em~ro d? conselho devida ao facto de que algumas gran-
bo l':lraclc-ri~t: .!mentt' i r.,pi< · l. Reune-se amanhã, em sua sede a neamente de doas la~os, de E~te e ~e do governo n1ppomco, ~ uma d~s Ides pdtencÍ:!S prestam á China apoio 
cJlc a!-~ol,iu •<mpn.• l'Orn ma ')r ru:i d:i,; Trincheiras ás 19 horas a INorrleste Segundo mformacocs Í1- mais destacadas personalidades pol1-1rt 1 T • d 
:~·.r:°':~~01

~ \"\i: ·~l~,t~Pa 1.·t')':~;<'/:1~ "S~ci~dadc de Medicina e Clr;rgia dedignas, o Estado Maior jaÍ,onez já ticas do seu paiz 1?:ª. e mi irar, J° que so.po .J cot· 
meu1e :i. 11alh onde ton•ou o d.t Parahyba" Tratando-se de uma teria concentrado na.qucllas localid:t- "O go~~rno j~ponez - p.roseguiu 1 ~ric~~fik::a pro ongar, ,nut, mcn e, 
~:~';;!st~.e m:·

1
iJ.r},~~~f:!vc7.;i~!r ~ ~~.,~ão para a posse da nova directo- des crrca de 350 mtl homens Os O genen.l - nao formulara qu1L • I' d 

medko n-nlit:lr f anci-s, a dt>s: o. 1 n 1 da.queila sociedade scientifica, é japonezes utilizam para o trançpor- quer reivindicação territorial atten- O generJ.1 sa Lento~, cfmtu o,b que 
~~rttf:'~::l~.,!~~J~i/1e~,to i!iºoa:~:}df:r!;~~ di: c,.pcr:ir o maior comparecimen- te rapido das tropac; ·esquadrilhas de <lendo-se, portanto, ás normas politi.. ;emente em _certos circu O\ se f ;1: ... 

1 

to <le socios 250 aviões cada uma ca.s que vem seguindo até o prcsentl.!. ; "ª. esse 11:ovimentof~ontr:iJ 1 ... 
11 ~ 

:m '\
1
trJ<·~-;,,ov!~1~:1~~haUf' '1~t1tº~;1~~ Se a China entrar na razão, o Japão terra Scp como , or, 0 l~.to esta 

r., ~ueno lahotal· rio do h'J'>I>it, 1 ITALIA ANNUNCIA-SE UMA PROXIMA estará disposto a entabolar negocÍJ-; dl~posto a lu_r:ir lte qu~ .1 China hl,-
milllar de Con t:rnlma \rgelia ROMA, 25 (A B ) - Monse. OFFENSIVA' CONTRA NANKIN ções de paz I tc,e a ban_deira brJnc, 
1 a. 1 .f"H:a do ~rrt,.. Fic.>u ~cndo 1 1 d J 1 
o&r i<: :, o mzjor mrdi"o de 1 . .i nhor Pizz~rdo, secretario da Congre- Caso o governo central de Na!'1- Cone um o,. e...: arou que, por 
~=n~üª;,.'J;-=::

1
,~;!:d~;·:e•uf'rilo G.1 i_:.1i.;.io do9 Assumptos EcclesíastÍ- SJfANGHAI, 2) (A B ) - A- kin seja derrubado, o Japão negocia- 1 em,:.uanto, nao S\:' pode C)pc~r d 1 

~·n~ e Fxtraordi.narios, continu'a re- credita-se nos circulas militarei. chi - rá com a!: .1utoridades locae,; chine- tr.1nsforntação do J.1pão num stJ 0 

M t\ rERJ \f.,8 ~ -\NIT \ c ... he1_1Jo centena<; de tdegrammas de nczes de Nankin que uma offcnsiv2. ( zas que estiverem promptas . a coll:i. t~talita.rio, uma. "ª que o .. E,~~1° 
1 

... ...'-' .1. :J"- "' · 
1 ~ - 'd1c1tações pela ma proximl nomC'- ,eer:il <;crá dei.encadeada i,elas forças borar com o governo do M1kado ~1ppo~1co ,;e ba<li~t.i na comttt.l.11\JO 

RIOS, rkctricc~, fr1· ·ao-e1 S 1 ,, •o i c,rdeal Monsenhor Pizzardo nipponicas, logo que a, condições I De qualquer forma, o Japão não ,mponal A e<tre,.ii coll~boraçfo _com 
] À • • 1 ""' ' rn.·,:,h:"u, tambem as felicit:1cões pes_ metcrcologicas o pcrmittirem Por deseja a intromissão de terceir:i,; po- -os Estado,; fosc1<1õta1o nao signifo . .1 

azu f'JOS e \.1' ros, a:1~ rr·~· !.0.1es Jc todos o;. membros do corpo cmquanto chuvas torrcnciaes e vcn- tencias na contenda, o que só pod~rá quJlque: modific~ç.ío ideo1ogu;~, 
lhoreE< pl'é'C'OS, ver.c1P.m á l'lla ,l:plomatico ,creditado junto á Sanu tos fortiss\mos paralisam quasi que difficultar a marcha das negocia. co':'o tao po~co nao affect, a, n-
B·n~:"' ( d T.,' n· }, o z~l :>e e ele m1meroso11 soberanos e che. por complêto as actividades militares ções j laçoe,; do Japao com o,; outro~ P.11 

... 

" c.l ' O I ll, · P ,O 11. 1 '\, ~ de [sr:.do europeus nipponicas I lntcrrog.1do sobre o motivo por .,e,; 
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JOÃO PESSôA - Sexta-feira, 26 de novembro de 1937 

EDITAES 
COMMISSXO DE SANEAMENTO 

DE CAMPINA GRANDE - Concor_ 
rencia de uma calha medld.ora para 
esgôtos - O Escrlptorlo Saturnino de 
Brito, em nome do Govêmo da Pa
r&hyba, receberá até o dia 10 de de• 
2embro ás 14 horas propostas para o 
fornecimento para a apparelhagem 
de calha medidora, comprehendendo 
reelstrador de descargas e os demais 
accessorios necessarios. para a des. 
carga maxima de 138 litros por segun. 
do, destinada á Commissão de Sanea. 
menta de Campina Grande. 

Ai; condlçóes d~ pagamento e os pra. 
zos de fornecimento constarão das pro
postas. 

AI; propostas poderão ser apresen
tadas no Escriptorio Satlll'nino de 
Brito. - Sala 1617 - Ediflclo de • A 
NOITE" - Rio de Janeiro - Brasil 
ou na. Commissão de San"amento de 
Camr,tna Grande. 

~O:tr;, 
2
~:~:: 86n;ec\':ne::: 

2~~ 
11_ com 207 metros quadrados e 16 de
cimetros; n.0 12, com 111 metros qua
drados e 88 decJmetros; n. 0 17 com 
197 metros quadrados e 90 declmetros; 
n.0 18. com 134 metros quadr.a.dos; n.o 
19, com 134 metros quadrados e 60 de
drados e 30 dectmetros; n.º 22. com 222 
cimetros; n.O ~o. com 112 metros qua
metros quadrados e 60 decimetros. A' 
rua Padre Melra, os lotes: - A - com 
85 metros quadrados e 40 decimetros; 
- B -. oom 604 metros quadrados o 
60 declmetros. entre o flanco direit.o 
da nova igreja. de N. S. das Mercês e 
os terresos dos quintaes das casas de 
n"s. 61, 86 da Praça, 1817. A' avenida 
Beaurepaire Rohan o lote - A -
com 41 metros quadrados. As prop(>S_ 
tas deverão ser encaminhada..s á se_ 
cretaria da Fazenda em duas vias com 
enveloppes fechados. se1Iad3, a pTímei
ra via cem dois mil e duzentos réis 

ADMINISTRAÇÃO DO DOMINIO (2$200). 
DA UNIÃO NA PARAHYBA - EDI- A concorrencla encerur-se-á no dia 
TAL N." 18-A - A/IJl"amento de ter- 27 do corrente mês. o prazo para as 
renos de marinha e proprlo nacional edtficações será de seis mêses a contar 
- De ordem do sr. delegado fiscal do do dia em que fôr assignadà e. escri
Thesouro Nncional neste Estado, faço ptura de compra e venda obedecendo 
publico que d. Maria Emitia Porto as construcções ás plantaS approvadas 
requereu o aforamt:nto dos teri:enos pela Prefeitura Municipal. As plantas 
de marinha, e pt opno ~cional, situa- dos terrenos acima podem ser exami
d~s á praia ~onnosa, districto de Ca- nadas na Secretaria da Fazenda. Ga
bede1lo. mumclpio de J. oão Pessôa. l binete .da Secrete.ria da Fazenda.. Pin 
neste Estado. . João. Pessôa, 12 de novembro de 1937. 

Os _detalhes tcchmcos e demais es- Eliseu de Barros Maul, funccionario 
clarec1mentos constam do edttal n.• 18 do Gabinete 
publicado no jornal officia1 A UNIAo: · -
desta capital, em sua edição de 19 de EDITAL - O Doutor José de Mi-
ncvem~r~ de ~937. randa Henriques. juiz supplente em 
• Admmtstraçao do Dominio da Uni- f'xercicio na 3.ª vara desta comarca 

gfno19de d~a~;~~~~~ri~1o l:~:-ar-;;g;'t~ :1~1 ~fit~t1 ct!º ler~~~~ da Parahyba, 
da Administração, Classe G. Faço saber. que' tendo sido dispensa-

1os do serviço na sessão do jury des-
ADM! NTST .RACÃO DO DOMTNTO ta comarca convocada. para o dia 26 

DA UNIÃO NA P,1RAHYJ3A - EDI- do corrente ás 8 horas da manhã os 
TAL N. 8 19-A - Aforamento de ter- Jurados JoaqUim de Moura Machado 
rrnos acrescíd-0 e alagada de mari- e Ernani Dantas o primeiro por ha
nha - De ordem do sr. delegado fi.s- ver requerido despensa, allegando jus
cal do Thesouro Nacional neste Es- to motivo o cartorio deste juizo e 0 
tado faço publico que a firme. A. F. segundo por se encontrar auzente des
de Amaral & Filho requereu o afora- ta comarca, procecl.C os sortei~ de Ju. 
mente dOs terrenos accrescido e ala- rados supplent:.es, tendo sido sorteados 
gado de marinha situados ao Norte oS seguintes jurados: 1 - Sebastião 
do Porto do Capim, no legar denomi- Vianna; 2 - RaUl Henrique da Silva 
nado outr·ora "Zumby"_ em João Pes- das quaes convido á ccmpar~erem ás 
sõa_ neste E.'Stado. sessões. do jury. tanto no dia e.cima 

os detalhes technicos e demais es- ·~ :referida hora, como ncs demais em 
clarecimentos constam do edital n.º quanto durarem os trabalhos, scb as 
19, publicado no jornal official A penas da lei se faltarem. 
UNIAQ. desta capital, em sua edição E para que chegue ao conhecimento 
de 19 áe novembro de 1937. dos mesmos passei o presente edital 

!l/:f'(t~~ãono~~m~:u:i~ f9\1u".:: ~~ent!'~J:
1
~ªg~~d~fl~t~

0 
c;~;,1; 

sabino de Cam']JOS. escrivão encarre· de Joã,o Pe.ssõa, aos 23 de novembro 
gado cta Adminlstra~ã-0. Cla.r;se G. ~!}i~i7~ :;,u.j~~r~ses~:e~ 1~:ª~l 

EDITAL DE CONVOCAÇAO DO de Mi,-anda Henriques. Conforme com 
JURY - O dr. José de Miranda o mig!nal. Subscrevo e as.signo. O ..,_ 
Henrique.,, Juiz supplente ~m exer~ crivão - Carl.os Neves da Franca. 

~~
1
º&ª~k;~r~ade.p;~~~c: ~~ca:.: MINISTERIO nÃ 1'IARINHA -

tude da lei, etc. Cat>ilania. dos. Portos da. Parahyba. 
Faço saber, que designei o dia 26 do - EDITAL - Venda, de lnuteis -

~ae~~ric~!~ 
8
e~º:: q~~~Í<, !~t~a~f(ã~ta~~ ~~~i~:.· a~: f;d~!11 N~

0 

ordlnaria do corrente anno, o Jury d.a vembro corrente. propostas de com: 
capital, pelo que. de accôrdo com o pra, para desmonte e remoção do lo
que determina o Cod. do Proc. Penal cal. da casa de asbesto existente na. 
do :&,,tado procedl ao sorteio dos 20 Ponta de Mattos. em Cabedello, anti. 
cidadãos j\lrados que têm de servir ::d;ª1~ujT E~!rº6~~~~~~ ~~i JI~: 
~d:ese.~te !~:~nro _ s1~ SOJ; tonas. _ lnfo~ações na Capitania, 
Cruz Nobrega; 2 - Antonio Alfredo em Joao Pess?a e, em Cabedello, 
Primola; 3 _ Bel. Nelson souto CO!'fl o pharo1e1ro Leandro Santos, dl
Maior Rosas: 4 _ Gilberto SeLxas anamente. dur~mte o expediente. com. 
Mata. 5 _ Leonel Rosarlo· 6 _ A11- I mum. Secretana em Joao Pessoa. 23 
gusto' Simões; 7 _ severtn'o Olnl~; 8 d~ Nov~mbro de 1937. <a) Elyseu Can
- Antonio Muribéc? .. ; 9 - Ernani d1do V1anna, Secretario. 
Dantas; 10 - Dlogen«1 Chianca; 11 ESCOLA SECUNDARIA DO TNS-
- José Eduardo de Hollanda; 12 TITUTO DE EDUCAÇÃO - EDITAL 
Bel. Helio Soares; 13 - Gazzi Galvão - Pc.r ordem do sr. Director aviso aos 
de Sá; 14 - Daniel Martinho Barbo- interessados que do'25 a 30 do corren-
~:: J~ur-; i{~~~~Yªí7 1

~ Dr ~~ll: te das 8 ás 11 horas. se acham aber-
A1meida; 18 _ Bel. Joa.quim Ferreira tas nesta Secretaria, as inscripções pa_ 
da Costa; 19 - Antonio Henriques de. ra os exames de l.ª época dos alum_ 
Gouveia Monteiro; 20 - Lourlval de nos do curso Oymna.slal, desta Esco_ 
Souza Carvalho. la -

A todos os quae.s e a cada um de O requerimento. de accôrdo com o 
per 61, convido a comparwer á refe- modêlo adaptado nesta secretaria, 
rida sessão do Jury, no pavimento será sellado oom 2S200 de sellos fede
terreo do edifício da Sociedade de raes (inclusive o de sau'de) pagando 
Medicina, tanto no a.Iludido dia como o inscript-0 a taxa de 5$000 por mate
nos demais. emquanto durarem 06 ria, conforme determinação do Depar· 
trabalhos da dita sessão, sob a.s pe_ tamento Nacional de Educação. 
nas da lei se faltarem. Secretaria da Escola Secundaria do 

E pe.ra que chegue ao conhecimen. Instituto de Educação, 24 de novembro 
to de todos passei o presente edital de 1937. 
que será publlcado e a!flxado legal- João Pires Freitas - Secretario. 
mente. Dado e pa.ssado nesta cidade -• 
de João Pessô:L, aos 4 de novembro ,,IINISTERIO DA MARINHA -
de 19~7. Eu, Carlos Neves da Franca, Capitania dos PIJl"tos da Parahyba -
escrlvao do JUl'y o escrevi. (a.) José EDITAL - De ordem do sr. Oapitão 
de Miranda. Henriques. conforme com d0g Portos, convido a comparecerem 
o orig1nal. Subscrevo e assigno. - O a esta Capitania, as pessõas abaixo 
escrivão, Carlos Neves d.a F-ranca. declaradas a bem de seu.s interesses: 

Alfredo Ocrrêa de Mello 
Anton1o Machado SECRETARIA DA FAZENDA -

EDITAL N.• 6 - Venda. de terrenos 
- De ordem do sr. dr. secretario da 
Fazenda !aço chegar ao conhecimento 
de quem interessar possa qUe sã.o pos
tos em conccrrencía publica á base de 
vinte mil réis (20$000) por metro qua
drado, os terrenos proprios do Estaao 
abaJC:o discriminados. A' rua Cerdoso 
Vieira, cs lotes: n. 0 1. com 256 metros 
quadradoo: n.• 2, com 196 metros qua... 
drado.s; n .0 3. com 211 metros qua.dra.
do.s e 20 dcclmetros; n. 0 4, com 226 
mC'tros quadra.doo e 4-0 decimetros; n.• 
5. com 241 metros quadrndos e 60 de
Cim<'tro.~; n n 7_ com 272 metros qua
drados, n: 8, com 287 metro~ quadr!l-

Antonio Gomes de Almeida 
Antonio Cardoso 
Antonio Ciraulo 
Ant:ni:> soares dos Santos 
Balbíno Pereira de Mendonça 
Cio. Pesca Norte do Brasll 
Custodio Pereira de Mello 
Francisco Fernandes de Oliveira 
Irene Fernandes de Sousa 
João Pereira de Mesquttri 
Jonas Monteiro de Andrade 
Jcsé Floripes Rosas 
Josepha Braz 
João Monteiro Falcão 
,João Martins P<:'rf'lra 
João Romão da Silvo. 

Ma.ria Balbina de Oliveira e Silva 
Manuel de Sousa 
Petrarca Grisi 
Severino Ferreira da Silva. 
Thcmaz Aquino Ferrell'a 
Waldemar de Azevêdo Maia·. 
Esta Capitania está aberta dlarla_ 

mente, das 12 ãs 17 horas, excepto aos 
sabbados em que o expediente vae de 
9 ás li horas. 

secretaria da capitania .. c. P. - 2, 
em João Pessõa 24 de novembro de 
1937. 

Pedro Marciano de Oliveira - Escri_ 
pturario - Chefe da C. P .. 2. 

ORPHANATO D. ULRICO - EDI_ 
TAL de Convocação - De ordem do 
sr. presidente do Conselho Adminis
trativo do Orphanato D. Ulrico desta 
capital. são convidados todos os so_ 
cics quites desta instituição de cart. 
dade, para a reunião da Assembléa 
Geral a realizar-se no dia 28 deste 
mês_ domingo ás 16 horas, l1o salão de 
honra do proprio Orphanato, para o 
fim de proceder _.se a eleição dos 
membros 60 Conselho que deve C.irigtr 
o referido establecimento no blennio 
de 1938 e 1Q39, na conformidade dos 
arts. 19 e 22 dos Estatutos em vigor. 

Joã.o Pessôa, 23 de novembro de 1937. 

Se~C:~di1!º S::r~i:~io~e VasconcelW$, 

REGISTRO CIVIL - EDITAL -
Faço saber que em ;neu c::i.rtorio_ nes_ 
ta cidade, correm proclamas para o ca
~~ento civil dos contrahentes seguin. 1 

Dr. Manuel Monteiro de Oliveira e 
d. Maria José Santino. que são natu
raes desta capital; elle. viu 'vo com bens 
inventariado no c:irtorio do dr. joão 
Franca. engenheiro e filho do fallecido 
Arthur Januan~ Gomes de Oliveira e 
de d. Maria Rosa Monteiro de Oliveira; 
e ella. solteira ainda menor e filha do 
fallecido Santino Joaquim da Costa e 
de d. Joanna Xavier Cavalcante, todos 
morad:res nesta capital á rua Fructu_ 
so Barbosa. 

Manuel Ferreira. da Silva e d. Ma_ 
ri& ~urea ~e.rti.ns da Silva, que são 
solteiros. maiores e naturaes de Goy
anna_. Pernambuco; elle, commercian_ 
te e filho do fallecido Antonio FerreJ. 
ra da Silva e de d. Maria Gomes Quei
roz da Silva; e ella, de profissão do. 
mestica e filha do fallecido Manuel 
Martins da Silva e d.e d. Antonia Go 
mes da Silva, todcs moradores nestã 
capital, ás ruas Visconde de Pe1otas 
203 e Aristides Lôbo. 90. ' 

6i alguem souber <li,- algum impedi
mento, opponha_o na. forma da lei. 

João Pessôa, 23 de novembro de 1937. 
O escrivão do registro - Sebastião 

Bastos. 

SEUS DENTES BRILHARÃO 
COMO JOIAS 

As manchas e a descoloração desapparecem rapidamente· usE Kolynos~ differente de 
qualquer outra pasta. Sua 

acção é differente, sua formula 
tambem. Age com segurança 
sob1·e os dentes embaciados, e os 
resultados são immediatos. 

É tambem economico. Dura 
duas vezes mais que qualquer 
pasta commum, porque basta 
usar a metade do que com ellas 
é preciso. Lembre-se bem: um 
centimetro de Kolynos sobre a 
escova secca é sufficiente. • 

nacional, beneficiado ~om outra pa!- , tença e sua execução, tudo sob pena 
te da casa n." 376, ~ntlga 96, da praia de revelia_ ficando desde logo citados 
Formosa, na J)OSbe illegal d.o reque_ para todos os demais termos do re!e_ 
ren~. _ . rido inventario e partilha. E para que 

Sao convklads todos os que se JUL chegue ao conhecimento de tcdos e 
COPTA. - Edital de citação de her- garem pr_ejudicados com o aforamen- dos ditos herdeiros, mandou o juiz que 

:!i~s ~us~r~~º~s~~rctzo ~~~~1I;~ ão~e~~=~~d~nf!X~ ~~ ~~t: d!e 1\r~~~· ~!te~~~~ º~~~m ~i\!~1aiu~es~átit~ 
Castel~o Branco Lº Supplente do JuiZ blicação deste edital, apresentar pro. d-0. "A União" e affixado no logar do 
~~ic1pal do termo de Ingá, exer- t.E::stos no Gabinete desta Delegacia , costume. Dado e passado nesta villa 
c1c10 pleno do de suas funcções etc. Fiscal, de a:côrdo com o artigo 16 do de Araruna aos vinte e cinco dia.s do 
Faz saber a todos a quem interessar decreto n.n 4 .105, de 22 de fevereiro mês de out'ubro de mil novecentos P 

P~ que se tendo iniciado neste de 1868_ provando suas allegações com trinta e sete (25!10!1937). Eu, José 

~tl:° s:bs~~v;~r~or:ve~°ta~r~v!o ~: ' ~:~:~ f~;~isq:b ~~~º~e ~~.f~f; :y~~~:~:e~b~al s~~~:e:~rgã~iie:~~ 
deixados por fallecímenbo de Antonio I os interesses da Fazenda. Nacional. José Antonio Sobral Filho. (Ass.l Lau. 
José Custodio, foi declarado pela in_ Outrosim, faço sciente que o afora· ro Coêlho de Alverga - Juiz Mun1c1-
Ye.!1~2.riante d. Anna Custodio da con. n_iento em questão ficará sem effeito pal. Confere com o original; dou fé. 
ce1çao na pessôa de seu advogado que 1 ~1. em qua1Cf1:1er tempc_ se verif1car no Data sup,a. o escrivão. Jo~é Antonio 
se achavam auzentes os herdeiros', Jo. ~rreno a exISen.cia de areias monazl- Sobral Filho. 
sepha Custodio da Conceição solteira t1cas ou metaes preciosos. nos termos 
de maior. residente em Itambé do Es~ da Circular do Mlnistelio da Fazen- COMARCA DE CAMPINA GRAN_ 
tado de Pernambuoo, Luzia custodio da. n.º 39. de 4 de setembro de 1912. DE - EDIT.4L - Fallencia d.a "So-
da Conceição de maior solteira resi- Administração do Ixminlo da União. ciedade Exportadora Lafayt'te, Luce_ 
dente em Goyana do ÊstaOO dê Per- 23 de novembro de 1937. na Ltaa." - O dr. Julie Rlque, Juiz 
nambuco Joanna Custodio da conceL Sabfno de Campos - Escrivão En_ de Direit:> da 2.' vara da comarca de 
ção, de maior, solteira, residente na cL caITegado da Administração - Clas- campina Grande. em virtude da lei. 
dade de Recife Estado ele Pernambuco. se G. etc. 
Pelo que ordenei se passes.se este edi- TER_MO DE ARARUNA. - Copta Faz saber aos que o presente edital 
tal com o prazo de trinta dias com O - Edital de citação de herdeiros au- virem ou delle conhecimento. tiverem. 
theor do qual_ cito e hei por ciiacto to_ sentes, pel'o prazo de trint-0 <30J e ses_ que por parte da "Exportadora de 
dos os herdeiros ausentes para no pra_ ~nta (60) dias. O doutor Lauro Co_ Productos Brai;ileiros S. A." lhe fo
zo de 48 horas que correrão em carto- elho de Alverga, Juiz municipal victali- ram &presentados o requerimento e 
rio do dia da ultima citação dizerem cio do termo de Araruna, d;1 comar _ documentos para a sua habilitação co
sobre as declarações da invel'ltariante, e.e. de Bananeiras, ~tado da Parahy_ mo credcr retardatario da fallida "So. 
valendo ainda a citação para OCdos os ba do Norte. em virtude da lei, etc. ciedade Exportadora Lafayette, Luce_ 
~rmos do inventario até final par_ Fa~ .saber a _tod~ quanto o. presen- na. Limitada··. pela importancia de 
t1lha, sob pena de revelia. E para que te edital de c1taçao de her~~u-os a.u. quinhentos e cincoenta e neve contos 
che..:,aue ao conhecimento de todos os sentes virem ou dell~s not1c1zs tive_ setecentos e t;·inta e oito mil e quatro_ 
herdeiros mandei expedi' este edtal ~e~ e interessar possa que, ncst,P, centos réis (559 :738$400) . Para 
que será affixado no legar do cos_ JUIZO e no cartorio do escrivão que es- c.onstar mandou passar o presente a 
tume e publcado no jorna: cffcal do ~ subs<?reve, está se p:-ocessando o fim de que os interessados reclrunem 
Estado "A União". Dado e passado nes- mventar10 dos bens com que falleceu seus direitos no prazo de vinte (20) 
ta villa de Ingá aos 14 de outubro de Samuel Pinheiro Camara. cujo flbito dias. durante cs quaes se acharão em 
1937. Eu, Euclydes Garcia. escrivão O occorreu no dia 3 de agosto do corren_ cartorio o requerimento e documentos. 
escrevi. (Ass.) oswaldo Trigueiro cas te anno, nesta vllla. e conste.ndo das Dado e passado nesta cidade de cam
telU> Branco. Conforme com O origi: d~clar_ações do inventariante Samuel pina Grande, em 16 de novembro de 
nal. a que me reporto e dou fé Eu Pir.hell'o Camara Filho se encontra- 1937. Eu. Maria das Neves Tavares 
EUclydes Ga.rcta, escrivão O daêtylo: rem residindo fora deste teimo e do Cf.. valcanti, escrivã o dactylcgraphei e 
graphei e subs:revo. Eu Euclydes Estado, o.s herdeiros: Clarinda Cama1·a subscrevo. A esc1·ivã Maria das Neves 
Garcia. escrivãlO O escrevi. Torres, casada COI'Q Gustavo Olavo Tor- Tavares Cavalcanti. < Ass.) v'Ulio Ri-

ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO 
DA UNIAO NA PARAHYBA - EDL 
TAL N.• 20 - AFORAMENTO DE 
TERRENO DE MARINHA - De or_ 
dem do sr. Delegado Flscal do The
souro Nacional neste Estado, faço pu. 
blico que o sr. Giovamli Petrucci re
quereu o aforamento do terreno de 
marinha beneficiado com parte da ca-

:os~~ ~I:tri~~ig~e 
9~a~'!ie1{:.1ª m:t 

~~~ni~ t:ãiei;t~~~~m~::tede ~;!~~e 
aos fundes, 33m.oo e 33m,74; e no fun
do. 20m,60. abrangendo a ãrea de 
602m,2[25. 

Limites: Ao Norte. com o terreno de 
marinha requerido em aforamento por 
Avelino Cunha de Azevêdo; a Leste. 

1 

com o ~eano Atlantlco; ao Sul, com 
o terreno de marinha aforado ao gene. 
ral dr. FrancLc;oo Camillo de Hollan
da; e a Oeste. com o terreno proorto 

res. residente na cidade de Picuhy. que. Conforme: dou fé. Campinr. 
deste Estado; Lydia Pinheiro Cama. Grande. 16 1 1111937. A escrivã .Marta 
ra, cR$0.da com Manuel Abllio da das Neves Tavares cavalcanti. 
Costa, residente na cidade de Nova 1-------------
Cruz, do Estado do Rio Grande do 
Norte; Miguel Pinheiro Camara_ mi.li_ 
tar, residente na cidade de Três Co
rações. do Estado de Minas Geraes; 
João Pinheiro Camara, solteiro. maior 
residente no Estado de Matto Grosso; 
Gabriel Pinheiro CamaraL solteiro 
maior. marinheiro do Couraçado "M( 
nas Geraes"; Abel Pinheiro Camara 

;os~~~~~~s. P~~;~!~tes c~~3::p1 t!f ~!= 
dera I; ordenou o Juiz que se passa_se 
o presente edital de dtação pelo prazo 
de trinta <30) e sessenta (60) dlas 
pelo qual chama e cita dltos herdei: 
ros_ e os tem por citada..~. para no pra
zo de quarenta e oito horas (48) ho_ 
ras que correrá em cartorio, depoi..,; 
da ultima citação, dezerem sobre &~ 
declarações do ~nvcntarlnnt~ e acom
panharem o 1nventnrlo nté flnnl sen~ 

ATTENÇJlO ! 
Precisando V. s. comprar Joias, re

logios e objectos para presente. etc., 
diriglja-Se á "CASA PONTE.-5", av. 
B. Rohan, 180, que encontrará va. 
ri ado sortimento das ma.is rec .!1\tc.s 
novidades e pelos menores p1eços. 

A "CASA PONTES" mantemo ma
xlmo criterio tanto nas vendas dos 
artigos do sea ramo. como nos con
certos de joias e relogtos 

Av. B. Rohan n.' 180 João Pessõa . 

ROUPAS DE BANHO par:. .. nbo
rns, de'°ide 8$000, para criança~, de~dc 
4~500, <':tições p11.ra. honu~n, e rap.t
ZMI, o melhor sortlml'nto, na CASA 
VERUVIO, ru:i l\laC'h·I l"Jnhetro, rno, 
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FLAZA 
I-Ioje ,ás 8 e meia horas novo espectaculo pelo 

Grande Sárdio 
Espectaculo ine,dito 
rahyba. Duas horas 

de alta 

con1 numeros nunca visto na Pa
no reino da illusão ! 25 nun1eros 
magía, destacando-~e 

É, a mulher mysteriosa ! 
Após o espectaculo, bondes para todas as linhas e Omnibus para Tambaú, g~n
tileza da E1np1eza Tracção Luz e Força e do sr. os,v ALDO PESSOA 

P,·eços - ,lduUos .J.$-100 ---------------------------=----------------------
HOJE ,

5 ~s~:r !,A ~~A~\OJE, 1 
PLAZA 

DOIS AGUIAS ElVl V<->O 1 
com JACK BENNY e UNA MERKEL-Uma gozada comedia da 

Metro - Preços 1 $1 Oü e 700 reis 

Amanhã ás 4 horas grandiosa matinée escolar 

o G-I~ANDE SÁRDIO 

e sua companhia de attracções-Preço unico 2$200 

SEGUNDA FEIRA NO PLAZA 
Estréa da grande companhia italiana de operetas temporada official patrocinada pelo govêrno do Estado 

O Conde de Lu.xe:n.-i.burgo 
AS ASSIGNA TURAS SERÃO ENTREGUES SOMENTE ATÉ O SABBADO Á NOITE 

CINE 
1 

CASAS ~M TAMBAU' ' 11{· PARA DOENÇAS DO PULMAO? 

Alugam-se pela tempora-
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA T':LA da, 2 casas de telhas, m0- ' 
HOJE - 2 ses'_ões ás 6 1;2 e s horn..s _ HOJE saicadas, com luz e cacim-

-----------------------1! ba, situadas á praça Ribei. t 

Sô VINHO C R E O S O TA D O 
Do Pharm,·Chim, JOÃO DA SILYI SILVEIRA 
Combate as Tosses, Bronchites e Fraquezas ! 
PODEROSO FORTIFICANTE ! - GRANDE CONSUMO ! 

A genial garota, • larnrita d,1 mwHio inteiro, vac OllCantar seus ·ran,·· ,._o de Bar1·os ns. J(l5 e 187. ------------
caintando lindas cançõeo::, lncluS"ive um trr~ho dçi fflmosa op~ra "Lucia de ~ 

Lamermcur" no mais radiante romencc r.lll,ical ! A tratar na GRIZA. f A D 1 \li A 
SUIRLEY TEi\lPLE - em 

ANJO DO PHAROL ·1

.----

Ave.s madrugador.as - No baile do ba::alhau - AJ~·ucm a Qllem nmamo:; - / 
eu; as musicas cantadas por SHIRLEY quz desta vez ·-tpJ)c'rCcP no papel 

da rainha do phal'Ol com GU"'Y KIBEE - SLIM SUMMERVILLE e 

CASAS - Vende-se a ca
sa n.° 53, á avenida Jüão da 
Matta, nesta cidade. A tra
tar com o dr. Camillo de 
Hollanda ou com a senhori
nh>i Maria José de Hollan
da Chaves, residente á ave
nida Genernl Osorio n.' 113, 
nesta cidade. 

BtJDDY EBSEN. 
Uma obra p:ima da 20 th CENTURY FOX 

Sómente esta semana fl '"S::0 sáo das MQças" SPrá reproduzida hoje. 
--- J>reco1,: fünhoriia" <'4"0 ------

/,manhã - 5.' serie de CONQUISTADOR AUDAZ e DOIS CA;\,!PEóES 

Domingo - BAL'iE,\1110 DE Ll.:\:O 

- ·=====================-=="'· ===dl' 

não protefem sua familia 
contra as nojimtas moscas/ 

FHt é o inietticido .mds insfC!ntone~ 
por~~e contêm uma comb;naCjêio d'.? 
e.gentes cxterrninador-es nó!> encon .. 
t;ados em nenhur.1 ou'!ro tn;~ctieida. 
Fllt não mar:c:.ha, e é i'laffensivo, tanto 
pora o homem q1H111to para os orti
mae!õ domestico,. P-,-ecov1nho .. se con
tra todos os substitutos q-oe se mcs-

car·Jm sob o nor."1-(! Flit. Toda· lata 
d~ Flit e nllo1'!a piMr<!:I maior pi·otec
i;;ão. P~§fJ sempre o (ato amcrrt:llo 
com o sotdodfnho e a faiJ"a preta 
-uré a ,-ua gorontfo ?-: acf~uirir 
o uni:õ e yerdadciro Flit. 

los ou mais diariamente> poderão ganhnr em. sua propria casa 
quando dccticnrc>m 1Juas horas vagas á originnL artística e ren
dosa. industria "!1.1. A. N. I, S. ". Para tnform1.ções, escrever a 

"M. A. N. I. S." Rua do Passeio. 56 - sala 141 --- Rio d~ Janriro. Reccb~rá 
um f<>lhoto grat!s' explicativo Se desejar amostra do trabalho a executar, basta 
remett,er Rs. 3$-000. 

S('os tih:.lOfi sá.fl cobnd05' com segu. 
ran1 a r prtst~za, quando fôrem <'On

fiodos ao nEr,\RTAMENTO DE PRO. 
CUll..\DORI \ DA ORG.\JSIZAÇ.\O 
"1\-IJNER\' '\ .. , á rua ,1:uiel Pinhei. 
ro. 30G. 

.MENTAl? 
• 

Bom emprero de capital 
Vende-S€ o terrenl') .<:ito á avenida / 

Mm.as Gf'rnes. junto á rua dn PnL 
meíra. com 22.50 de frente por 4:8,00 
de fundo, todo mur~do. 1 

cE>~{~!~~~~c ºim~:~~.e-s:it: á e~~'\ 1;ã 1 
Palmeira, 873. 

Tratar nas Trincheiras, 41. João 
Pessôa. 

No caso de aluguel exige-se fiador 
idoneo. 

RELOGIO PERDIDO 
Pede-se a quem en<,mtrou um pe

queno relogio de pul~o. de senhora, 
todo de 0U1·0. no tl'('Cho comprelu•ndido 
entre a rua Bcaurcpaire Roha.n e ~ 
bairro do Rogg~rs, o ra,·or dr- entre
gaLo á rua D. Vital 16? que sl'rá 
gratificado. ' • 

UM OBSEQUIO 
O prnfessor Sizenando 

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

THESOURO DO POYO 
Clalt •e Merr,adorlu te 

TOURINHO 4 CIA, 

cart.a Patente n.• 1 

Av. Beaurepalre Rohan o.• H'I 

Plano • Bóio Sportlft Pars. 
IJ7bane• 

Resu!ta<lo ,doa torteloe para 
C<llltalll'm de pontois do plano 
"B61o Sportlvo Parahybano ft, 
realizado ..,. 111& 16de, t, a fttllda 
Beaurepaire Rohan, 267. no dia 
25 de novembro, ás 101:2 horas. 

l.º P1·emio 
2.' 
3.' 
4_. 
5 •• 

~6Dll 
1597 
0&65 
~460 
4790 

J. Pe,sôa, 25 de novembro de 1937 

SEBASTIÃO VIANNA, ag. fis
cal aõimp. de oons. no impe
dimento do f!scál de clubs. 

Toarblhe 6 Cla,, -...ie
lUll1N. 
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TEM A HONRA DE APRESENTAR EM DEZEMBRO SOMENTE NO REX 
O PRIMEIRO FILM BRASILEIRO PARA TODO O MUNDO ! ! ! RAUL 

o 
R o·u LI EN 

GRITO DA MOCIDA E 
A obra prima da cinematographia nacional feita para empolgar todos os brasileiros ! ! 5.000 extras em scenas ! ! ! Uma magistral 

realização da famosa - D. N. 

IMPORTANTE: - Este f i I m só será ex h i bido no R E X o e i nem a rh to d a a e ida d e eh i e 

A mais deslumbrante opereta militar - Amanhã - na famosa - Matinée Collegial do - REX - á;; 4, f 5 p~la uiíima vez ! ! ! 
A DESLUMBRANTE OPERETA ntIL1TAR &EPLETA DE MUSICA MARCIAL EM MEIO DE UM CAP1'IVAN'fE ROM,\SCE DE .Ufôll ! O GRA,'DE r:,rErT'\Cl:..O D.\ :11,\RI

NHA • 'ORTE AMERICANA NO SEU ASPECTO MAIS EMPOLGANTE ! 

DICK POWELL - o "crooner" romantico colado á sua eterna namorada - RUBY K~LEER • em 

VI V A A MARINHA 
Com LEWIS STONE - ROSS ALEXANDER -:- Uma !lroducção da WARNER FIPST - ~)reço umco: 

Um delieioso espe,taculo historico - Amanhã na elegante DOMINGO NO FELIPPtA - IJMA OPE.RETA Qüf HONRA 
"Sessão das Moças" - no - FELIPPU O CINEMA INGU.S ! ! ! l<!lÍ 

> 

UM VERDADEIRO ROMANCE DOS TEMPOS EM QUE O AMOR ENCONTRAVA OS 
MAIORES OBSTACULOS ! UMA MARAVILHOSA REALIZAÇAO HISTORICA DO 
PERIODO NAPOLEONICO I O GRANDE IMPERADOR, PESSOALMENTE RESOLVEU 

NOITES DE LUAR.. CEO CHEIO DE ESTRELAS PALAVRAS ROMANTICAS .. ,A 
1 

MUSICAS MAGICAS POR VIOLINOS .. UM CEO /sEERTO PARA O AMOR ! ff(~ 
DIVIDIR AQUELLES DOIS CORAÇÕES ! 

DICK POWELL - no papel de official de Napoleão LILIAN HARVEY - a famosa estrella dansarina, em , 
'\A 
~1 CORAÇÕES DIVIDIDOS VALSA DA FELICIDADE 

Com Marion Davies - Claude Raios 
LINDAS MUSICAS NUM GRANDE ROMANCE ! 

Um encantamento em ponto grande ! 

UMA PRODUCÇAO DA - W A R N E R F I R S T Uma maravilhosa opereta da - GAUl'rlOUNT BRISTH 

R E X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CHlC - FELIPPÉA 

-- Soirée ás 7,30 -- -- Soirée ás 7,15 --

As mil aventuras de um jogador profissional que resolveu o ROMANCE DE AMOR QUE PERTENCE A NOSSA 
mudar de vida ! KPOCA ----

GEORGE R A F T MYRNA LOY - WARNER BAXTER 
--- -=-

VIVA O CASINO ~ ESPOSO E AMANTE 
Um film da - PARAIIIOUNT Uma produccáo da - 20 Ih CENTURY FOX 

Complementos: - NACIONAL D. F. B. e FOX MOVlE- Complementos: - NACIONAL D. F. B. e FOX MOVIETO_ 
TONE NEWS - Jornal r,,cebido por avião. _ NE NEWS - Jornal. 

e 1 N E • 
O CINEIIIA MAIS AREJADO DA CAPITAL .. 

HOJE - Sessões continuas a começar a l.ª ás 5,30 - HOJE 

PROGRAMMA DE ANNIVERSARIO 

Commemorando brilhantemente o 1.0 anniversai·io do CINE METROPOLE a ge1·encia 
deste cinema e a R. K O. RADIO têm a honra ele convidar todos os "fans" da cidade 
para asistir um magnifico drama ele heroismo, a ser lançado hoje pela primeira vez no 

Norte elo Brasil ! ! ! A historia authentica ele uma mulher audaz ! ! ! 

B A R B A R A S T A N W I C K - num notavel papel dramatico 
ao lado de - MELYIN DOUGLAS PRESTON FOSTER 

-•em -

A MIRA DE UM CORAÇÃO 
Uma impressionante producção de - MARCA DOS MII.LIONARIOS. 

Como complemento: - A RECEPÇÃO - deslumbrante desenho. 

IMPORTANTE: Este film só será exhibido hoje na festa de anniversario 

AVISO: - Não haverá meias enirada3 -:- Preço unico: - IS500 
Amanhã - SHIRLEY TEMPLE - a na;orada do rnun<lo, em - ANJO DO PHAROL 

JACUARIBE 
Fechado para reformas, iaclusive pin

tura e apparelhagem sonora. Reabertura 
no proximo dia 16 de dezembro, rlata do seu 
4. º anniversario com - SHIRLE'l TEMPLE, 

a mimosa, em 

OLHOS ENCANTADORES 

Film especialmente contractado para 
esse fim ! 

CINE REPUBLICA 
HOJE - UMA SESSÃO A'S 7,30 HORAS - HOJE 

DOMINGO, 28 - Um fllm completamente inedíto nesta capital, vindo do Recife, espe_ 
cialmente para este Cinema. 

O EMPOLGANTE FILM DE AVENTURAS DA "PARAMOUNT" 

A CERCA INIMIGA 
Com BUSTER ORABBE. Juntamente com a 3.ª serie de 

A V o L y A D E e H A N D U' (O Magico) 
Com BEi.A LUGOSI - Complemento: t:m N.\CIO:\'AL (D. F. B.) 

Preços: 4-1-' Lª cJasse 1$100 Crianças, estudantes e 2.ª classe $600 

Amanhã - "Sessão das Moras" com PAVELLA DOS MEUS AMORES - por CARMEN 
SANTOS e JAYME COSTA 

o EXPRESSO DE ROMA 
Com o formidavcl actor caracteristico CONRAD VEIDT, o grande Jntcrprclc de 

"O HOMEM QUE RI". 

o EXPRESSO DE ROMA 
E' um film que ficará int'squecivel na memoria dos N.pectador ~·, pPlo ~eu valor artístico 

e enredo empolgante, su;gestlvo e arrebntndor 
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NAVEGAÇÃO E COMMERCIO ___________________ _:_ ___ _ 
LLOYD BRASILEIRO BASILEU GOMES Age11t1 

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

PARA O NORTE PARA O SUL 
Linha Belém - Porto Alegre 

Paquete PRUDENTE DE MORAES 

Linha Belém - S. Francisco 

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

Linha Belém - S. Franc·isco 

POCONE' 
Sahirá no dia 2 de df'zrmbro para Natal, Snhirá no dia 25 de novembro para Natal 

Forhile:m, s. Luiz e Brlém. Fortal('za, Tutoya, S. Luiz e Belém. ' 
Sahirà no de 13 de dezembro para Recife 

Maceió, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Para~ Sahirá no dia 27 de novembro para Recife, 
naguá, Antonina S. Francisco Montevidéo e Mace:io. Bahia Victoria Rio de Janeiro; San-
Buenos Ayres. ' ' tos. Pa1:an.aguti.'. Antonina e S. Francisco. 

Linha Porto Alegre - Tuioya 

Cargueiro 3 DE OUTUBRO . 
Linha Cabedello - Porto Alegre 

Cargueiro MANTIQUEIRA 
Linha Rclém - Porto A lr~re 

Paq.iE:te PARA' Sahlrá no din 26 pum Nulal. Mal'U\l, Al'e1J. 
Branca Aracat\· Fortaleza, Camocim e Tu-
tora. ' ·' 

Sahirá no dia 27 para Recife Maceió Rio 
de Janeiro, Santos, Pelotas, Rio cirande e' Por
to Alegre. 

sa.hirá no día 2 para Recife. Maceió, Bahia 
Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande: 
Pelotas e Porto Alegre. 

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

LLOYD NACIONAL S. A. - StDE RIO DE JANEIRO 
.. JEVIÇO ILU'IDO PllLO• P&QUJ:HII •u&I" llNTIIS C&llllDSLLO • POSTO ALllOU 

PASSAGEIROS "SUL" 
PASSAOl!:IBOII "NORTE" 

PAQUETE "ARARANGUA" - Es. 
perado de Porto Alegre e escalas no 
dia l .º de dezembro proximo, sahindo 
no mesmo dia para Recife, Maceió, 
Bahia Victoria Ri.o de Janeiro, San
tos Rio Grand~. Pelotas e Porto Ale
gre: para onde recebe carga e passa· 
gciros. 
~: ' -

~ • ., ~ • ~ • - .. ., ~ - • ;:. • .;, 1 -:, 

CARGUEIRO "CAMPEIRO " - Es

perado de Tutoya e escalas no dia 

26 do corrente sahin 'ia no mesmo dia 

para Recife, Maceió, Bahia, Rio de 

Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas 

e Porto Alegre, para onde recebe 

VISTORIAS: - As vistorias só ••· carga. 
rão attendid:is e feitas dentro do pra-
zo legal de 48 horas após a descarga 
do navio. 

t>ARA DEMAIS INFORMÀÇõES 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. 

CO~PANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
SDVIÇO SI!MANAL DI! PASSAGEmos I! CARGA 1!:NTRI! PORTO ALEGRE I! CABl!:DELLO 

VAPORES ESPERADOS 
AVJ.SO 

"IT.\TJNGA" 

Chegará no dia 28 do corrente, domingo. sahirá no 
me~mo dia para Recife. l\1aC'eió. Bahia, Victoria., Rio de 
Janeiro, Santos, Paranaguá, Antonina, Florianopolis, Im
biluba, Rio Grande. Pl·lol.is e Porlo Alegre 

Recebemos tambem cargas pa.ra Pen~o, AracaJO., 
Ilhéos, s. Francisco e ItaJa.hy, com cuidadosa baldeação 
no Rio de -Janeiro bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em trafego' mutuo com a "LeOr;:>ldl!ia. Rallway". 

A Companhia f2Cebe cargas e encommendu a~ • 
vespera da- sahida. do~ seus vapore.,. 

PROXIMAS S,~IIID,\S: 
''lTJ\QUF:r.,,\" - Dmnín!;o, 5 de dC'lcmbro p . 
"JTAnl~lt.\"' - Quinta-ff'ira, 9 <1«• d1•/ mliro }l.. 

Os consignate.rioo de ca.rge., devem retirai-"" do tra
plche da Companhia dentro do praoo de tres (3) dia•, 
após a descarga, findo o qual, incidirão as mesma& em 
armazenagem. 

Pata pa.aarDn.a, euconrn1.tudaa e valores, attende-se no escrtptorlo atf: is 16 horas na vespera da 1abida doa paquotes. 
A. d.erua,, infurmaçõea aeri.o dada, pelos Agentes~ 

Dr. Arnal~a DI Lascro 
~ 

Ex-Interno do Hospital de Al!e. 
nadas (Serviço do Pro!. Ulysses 
Pernambucano) . Medico Interno 

do Sanatorlo Reci!o 

:::UNICA. MI!DJC& 

T)()llnças Ner-.JO!D.! e Mentae, 
Consultoria: Rua João Pessl',a. 378 
- 2.º andar (Edl!lclo d'A Pri

mavera) , De 15 às 18 horu 
Resld. - Sanatorio Resl!e - R. 

Pereira dll Cost&, :?g3 
Phnno 20'll 

- RECIFJI -

WILLIAMS a, CJA, 
Praça Anthenor Navarro n.• 5 - Phone !34 

Odette Fagundes VENDE-SE ou aluga-

i 
se uma casa com bastante 

Diplomada pela Acadenua de Córte commodos, com agua, luz 
e Costura de Pernambuco, de estadia d 

\ 

nesta cid_ade, orrerece os seus traba.. j e saneada. Preço e occa· 
~;:cu~a d~~t;c~!r!e%~:ª.~x:V:·:~~!;~ . sião. A tratar com o pro-
crcanças e casamentos,. vestidos em prietario na portaria da 
qu::1 lqu~r modêlo. Ensma um curso 
de cozinha pratica, constando de me. Assembléa Legislativa, das 
nús especiaes artistica em lindo es- , , 
cylo, e os bicÓs em qualquer feitio sob 8 as 11 e das 13 as 16 ho-
~a~~t~~d~n;: é E;~;l:m~ctº:1~~~~:rr~~ ras · 
ga-se· de preparar mesas adaptadas 1----------
para gurys. anniversario em geral e 
casamentos. Tudo pelo menor preço, 
com as maiores vantagens. A tratar 
:, AvC'nida João Machado, 436. 

TAMBAU' 
ALUGA-SE a casa n.0 

548, no bairro de S. Anto. 

APIARIO MARIA IRE· nio. ,!'1- tratar na Avenida 
Optimo emprego de capital \TE_ Vende puro Mel de D . Vital n.º 136, Roggers. 

m~t1~i~1~~~0,.,a ,i:~po~~,<;,~~~ ;~,':'. \belhas "Italianas e Urus· D A U R A SANTIAGO 
taç,o • Encadernação, ou aeccita.se ~ú. Av. João Machado, RANGEL prepara alumnos 
11111 todo q1lf'! pos.sn Cf:tar á Irrnte elo 
ne::oeio F,H'illtn •• o pnganiento. 1155 ou Cap. José Pes• para exames de admissão. 
1',nlnr na 1n1· ma cnm o Sf'U propr1C'- l Ô '>~ ~ 
\afio ,·, 111'1 \<f•u<'l 1•l11hc·iro, 12D. ~-ª· -· __ _,, __ __._ Rua São JOSé, 216. 

COMPANHIA CARBGNIFERA RIO-GRANDENSE 

Linha regular de vapores entre Cabedello 
e Porto Alegre 

CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO "BUTJ.'\." - Esperado do s.:ul, drvr1·á. d1rgar cm 
nosso porto no proximo clia 28 de no\•embro, sahindo aJ}Ú\ a neccssaria 
demora para os portos de Reeife, :i\Jaceió, Rio, Santos, J:,io Gran<l't, Pe· 
lotas, Porto Alegre. 

CARGUEIRO 1'0LIND.\" - Esperado do nortr, de\•crá chegar 
em nJsso porto no proximo dia. 21 o cargueiro "Olinda". Ap6~ a nert>s
saria. demora sahirá. para os llOrto<.; de Rrc-HE\ J\,ía.,·c·iú Rio, S:\ntos, Rio 
Grande e Porto Alegre. ~ 

CARGUEIRO "CIIUY" - Esprrado üo sul deverá rhrgnr <'m nM· 
so porto no proximo dia 23 o cargueiro "Chay". Após a. n<'eessaria dl"'
mora. sahirá para .JS portos de Natal, Cca1·á, 'J'otoya r An•ía Uran(·n. 

Agentes - LISBOA & CIA. 
au& BAR&O DA PASSAGEM Ji.• 13 - TELEPHONI!: N.· ZZI 

BELLA OPPORTUNIDADE 

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

• 
OPPORTUNIDADE UNICA 
AOS INDUSTRIAES DE FIAÇÃO 
Vende.se abaixo as machlnas des-

ALUGA-SE 
Um ap~artamento espaçoso, 

com 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 
Maciel Pinheiro, 74, l.' andar. 
A tratar com Antonio Menino, na 
portaria da A UNIÃO. 

crti~~~~~elra de panno PLATT O P T Í M O P O N T O 
BROS Co. Ltd. PARA QUALQUER. RAJ\10 DE NE-

1 potente calandra JACKSON & GOCIO, E:\l CAMPINA GRANDE, 
BROS Ltd. JUNTO AO "CASINO ELDORADO" 

1 estiragem com 3 tabPç&..s e 3 en. Traspas.::a-se O contracto deste optL 
tregas para marc::i. MASONS POCH- mo local, por motivo de viagem. Pro_ 
DAI,E. curar Senhorzinho. no Restaura.nt 

2 pdlas de !erro com 1 metro e 72 Co~stancia em Campina, ou com 
o._nt. cada uma. Aristides Fantmi, leiloeiro official, á 

3 espuladeiras de afam;tdo fabrl-1 Praç.!1 Pedro Americo n." '!l - João 

cante LEESONA. P~~~~taria do Montepio, 2~1101937. 
1 motor para caldeira de p1·essão de <a~s.) - Joaquim Pinheiro, secre-

10 HP. ) tario. 
2 reostatos para< motore..s electrtcos. 1--------------

ALUGA-SE Trata.se com o sr. Antonio Borges 
da Costa, praça Clementina Procoplo 
n.0 95. Campina Grande. Estado d'l 
Parahyt>a.. 

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

404 e o terreno adjacente. 
A tratar na mesma. 

CABELLOS BRANCOS 
Evit11m.se e desapparecem com 

"LOÇÃO JUVENIL" 
Usada como loção, não é tintura.. 

Use e não mude 
Deposito: Pharmacia MINERVA 

Rua da Republica - João Pessoa 
DROGARIA PASTEUR 

Rua Maciel Pinheiro, 618 
Preço: - 6$000 

CASA A' VENDA 
Vende.se á. rua Eliseu Cesar (até 

ponco Vidal de Negreiros), a .casa. n.• 
84, de regular accomodaçõcs, oitão li. 
vre ao nascente. Com os sí'rvko~ ,la 
Lagôa, ficará de esqnlna, t>m e,cC'C'I .. 
lente situação para. re."ldencln.. Trala.r 
-muma. 

Aluas-se o 1. 0 and&r da ca..,a n. • 
122, A rua Peregrtno de Carvalb..i. 

Optlmas accommodações. 
A tratar na rua Duque d.e Ca..'daa, 

11 . • eu. 

CASA PARA VENDER 
VPnde-Cie a eMa n.0 40, tí praça 

1817, nesta. c~pHal. A tratar na. mes
ma, {la\ l·t ás 17 hn.-a.~ . 

'ALUGA-SE 
A casa n.0 296, sita !t rua Abel cta 

Silva. cm Cruz elas Armas. recente
mente con:-.truida. e com bõas accom
modações. 

Trata-se & rua rhts Trincheirns 
D.º 326. 

ALUGA-SE EM TAMBAU' 
Uma confortaYel casa de 

palha em Tambaú á rua dos 
Coqueiros n. 0 100. 

A tratar na rua Carro. 
reiro J of:é Lino, n. 0 J 86, 
(RoggerR).. -,L~ • ....; 1 
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