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AS ELOQUENJES DEMONSTRAÇÕES DE JUBILO DA PARAHYBA PELA CONTI-
NUAÇÃO DO GOVtRNO ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO 

O DESFILE, A'S 15 HORAS, DE UM DESTACAMENTO DE 800 HOMENS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO - O INTERVENTOR FEDERAL RE
CEPCIONARA', HOJE, A'S ALTAS AUTORIDADES CIVIS E MILITARES DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICIPIO, CLERO, CLASSES CONSER
VADORAS E CORPO CONSULAR - A CONCENTRAÇÃO POPULAR, A'S 19 HORAS, NA PRAÇA VIDAL DE NEGREIROS - A "MARCHE AUX 
FLAMBEAUX" - OS ORADORES OUE FALARÃO EM NOME DO POVO PARAHYBANO SAUDANDO O INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEI
RÊDO- S. EXCIA., DA SACADA DO PALACIO DA REDEMPÇÃO. AGRADECERA' AS EXCEPCIONAES HOMENAGENS QUE LHE SERÃO PRESTA
DAS - AS RETRtT AS EM VARIAS PRACAS DO CENTRO DA CIDADE - A INTENSA ILLUMINAÇÃO DO CENTRO URBANO - O PONTO, HOJE, 
E' FACULTATIVO PARA AS REPARTIÇÕES ESTADUAES E MUNICIPAES - A ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL DE JOÃO PESSõA RECOMMENDOU 
O FECHAMENTO DO COMMERCIO, HOJE. DEPOIS DE MEIO DIA - AS CLASSES CONSERVADORAS DO ESTADO VÃO OFFERECER, OPPORTU-

NAMENTE, UM BANQUETE DE 300 TALHERES AO INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRmo 
Poucos homrns clr Esta. 

elo conseguem m:mlc r,se 
no poder ( orno un•a c<;p('• 
cie ele necessicl:,,i,· pt,h'i. 
e;,, pelo co111ple,o !e q11a. 
!idades inlrinsec:1<; que llS 

singular;za e' os IDrna ne, 
cess.:irios l' i111p1·escindi
Yeis no ~;ccnario gr:mde ou 
pequeno em que t''-l'rccm 
a supn:111:1 dircn:iio collt'l'• 
ti,a. 

Esse phenonH·no politi. 
co que :dg11ns e:;cmplos 
nolaYeis apresenl:1 na ci\'i. 
lizaç,io conll 111porat•L',l, oi>• 
stna-se, no Hra .,! de lwjc, 
na indi, ictualid:1t'• ,lo pre. 
sidenlc (ietulio \''.,n1·1s e 
cm nossa pé··quer>Í!t:t r\1r:1- J 

l1yha, com ;;quell:i.·, llH''-• i 
mas excepcion:ics l :1r:1r,e. 
rislicas .ele lidcraw.·n 1,:nu-1 
rnl, nesse l_vpo fascin.:inte 
d(' home111 de gm·t\1 no, l 
que é o ex-< ,oYen,:ldor e 
aclual lnten·cnlor .\rge. 1 

miro de Fig11cin\rlo. 
O eminente parah:d>:rno 

não letu sido 1nt'.-ro ocru. 
pantc oe um cargo, ma ... a 
consu!Jslanciaçiio integral 
desse cargo, uma pc:·sona. 
lidade lüo pkna:ncnlc ra. 
dirnda num gon'rno que, 
restando-lhe um nnno e 
pouco dt· acl ua(,io adm i. 
nistrativa. 11m orgam da 
imprensa Ioc.:il, como i·co 
da aspira\·ào de lod-i o Es
tado, muito .:inles elo ad-1 
vento da noYa ordc111 de 
cousas, nüo enxerg,wa o 
ab.stm1o constitucional de 
um appeilo á ,\s,embli•:1 
para proporcion.,r :1 .s. 
excia. mais quatro annos 
de administraçiio. "mais 
quatro annos para a frlici. 
dade da ParahYba". 

O (jUl' o po,:o condernn:1 
- i· preciso que disto se 
convençam os í'l'lichislas 
da lll\'Sl irn sucn·ssorial -
ni\o é" um longo lcmpo Je 
gm erno, mas o longo tem. 
po de um gm crno que n:io 
consulte :1os interesses ge. 
raes e cuj;1 con li n uaçi\o 
nüo repn·s(·nll' 11ma neccs. 
sidadc puhlirn. 

. \pplicando-sl' e~la prc. 
missa <l:1 mais pura Jogica 
politica ú noss.:i al'lualicla. 
di· republican.:i, tem-se per. 
fritamente explicado l' jus. 

ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO 
tificado o exultamenlo na. 
cional com a soluçiio sal. 
rnc!ora dos prnhlemas ele 
,id.:i e rnorle d;,i ci\'ilizaçi\o 
brasileira, que foi o golpe 
dt· Estado de 10 do corren. 
te com a conscqucnle r:·.-. 
manl'ncia do sr. Getulio 
\' a1·gas na chefia da ~a
c:'to. 
· .\ conlinuidaclc desse 
l·sl:1dista de singular espi. 
rito dé commanclo ú fren
te ' los dl'sl inos do Brasil, 
impunha-.sl' a todas as 
conscienci:1s desapaixona. 
das como um imperatin) 
de sc1l rnção nacional. .\ 

Patria esta,a cm perig0. , \'a Consl it 11içúo que a es ... e 
Só a insidia e a solércia dns gO\·erno outorgasse rn, 1 
que desejarnm a sua n,i. somma consideral'c'i de 
na. o sr11 anniquilamenlo, pode1·es para salrnr ,1 :"\a. 
a sua qurda no ah.\'Slllo çi\o. Foi o que se fez. O 
\'ermelho ca,ado, dia a homem oue, ao leme l;a 
dia, pelos agentes de :\los- Hepuhlica, por duas Yl'Zl'-;, 
co".· nüo admittiam esse conjuníra O perigo 1,olch . • 
perrgo. Atapeta:·ª o a_hys. Yista inuninenle, apesar 
mo a rel:'a do hberahsmo dos limites constiluc-ionaes 
consl1tuc10nal ... 

. \. ~acüo carninhm a, de imposto-. ás suas preroga. 
olhos ,:cndados, parn e) ti,as normaes ele gO\·erno, 
fim. Foi quando as classes sem bastante amplitude tk 
armadas despertaram, dan- contrúlr e força, pelo que 
do o grilo de alarme. Im. era forçado a recorrer .1 
punha.se uma forma noY;i medidas de l'Xceprúo: esse 
de go,erno, com uma no.' homem prerisa,,i conti. 

nuar para que o Bn1sil 
continuassr. 

Assim o comprehen,de. 
ram o Exercito e a :\lari. 
nha, com o beneplácito da 
consciencia popular. 

Se a continuidade do 
gO\·erno Gel u lio \' a rgas 
era, como o sentiam lodos 
os bons brasileiros, um 
impcraliYo de salrnçüo na. 
cio na 1, Yeri fira ,·a-se, ao 
mesmo tempo, no modesto 
ambiente parahybano, um 
consrnso grral idenlico: o 
da necessidade ele conli. 
mwr gol'ernando a Para. 
hyba o sr. ,\rgemiro de Fi. 
gu eiredo, l:'io identificado 
está s. cxcia. com os pro. 
posilos patrioticos do che. 
fc do GoYérno \'acional. 

Srria fugir ú Ycrdao~ 
negar que ex islcm descon-

1 

lentes, bem reduzidos, é 
certo. diluídos imoreeisa. 
menle 11:1 , asl.:J massa 
exullank r solidaria em 
Lc'lrno do seu gm·erno. 
,ra-. esses mesmos, de olhos 
ahcrlos, hoje, para a rcaJi. 
cl:.de 1Jra~ilei1·:i, para a no. 
,·a leiçúo est:1 tal do país, 
niio cleslôam da resonan
cia unisona de rnthusias. 
mo e de jubilo de nossa 
lerra pelo facto de l'êr, no 
seu poslo de chefe de Es
t.:ido, esse homem sem o. 
dios, sem pref ercncias per
sonalistas, sem ncnhu11t 
cios sentimentos que lo!. 
clmn e amesquinham a 
1lma humana. 

Quem já o \'ÍU persegui;
º ad\'ersario injusto ou 
..:xlraYasar rancôres eon• 
tra a maldade rnais vil'? .1. 
l'arahvba toda é Leslen111. 
nha d~ssa impessoal posi
c:iio ele superiorictadc l' 

magnanimidade do t'sta. 
disla que lhe norteia os 
destinos. Sabe quem elle 
é. Sabe, pelo fonnLdan·l 
acên·o dos seus cmprehen. 
dimcntos administrativos. 
de quanto ellc é capaz em 
prol do bem collectirn. 

.\ natural presumpç,io 
da fallibilidade l' preca. 
riedade da acçiio indh i • 
dual, núo só na Yida priva. 
d.:i como na publica, lc, ou 
os consliluintes d.:is ante. 
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2 A UNIÃO - Sabl,ac!:i. 27 <le nonmhro <le rn:i, 

1 MIM~IJi Hl~m1~, A g u a r d e m ! 
A FRENTE UNICA CONTRA O Cõh1MUN1SMO PRESURA', 
HOJE, GRANDE HOMENAGEl\1, NO CEMITERIO DE s. A 
JOAO BAPTISTA, AOS MORTOS NO CUMPRIMENTO. DO 
DEVER, POR OÇCAS14D DA INTENTONA COMMUIYISTA 

Vão ser 

DE NOVEMBRO DE 35 
reguladas as 

d o 
aitribuições 
Jury 

da competencia EXCELLENTE MANTEIGA 
O SH .. JOSE' .\UGl'STO 1)1,:r-10 sr. Fleury Rocha, cliH·clor do 

X.,H.\' ~!ESMO ,\ POLITJC.\ l)eparte1nw11to :>larionnl ele Pro
ducção :lfineral. que tratou so-

HIO. 16 (.\. B.) - O sr. Jo- brc o modo de serem augmentn
sé Augusto, rx-senador pelo Rio ctns as YcrlJas daquclle departa
Grundc du Norte. entrnistado mcnto ,com o fim especial de se 
1wlo reprl'sentnnte <la A.ucncza intensifk~1r e desenvolYcr o tru
Brnsileirn, conlirmvu que deixa- balho das pts<ruiza, do pr!rnleu 
rá definitivamente a polilica, cm todo o pais. 

IIT UE RA 
indo Sf' dedicar ú sua protissão 
de a<lvoga<lo. 

REA.JL'STAME:\'TO l'OLITICO 
DE S. PAIJLO 

RIO. :w (A. B.) - A refór-
1na do secretariado paulisla ser
,irá <le base ao ri,aj ustamentu 
político daquclle Estudo. 

RETORNOU A' B.\HJA O SR. 
MEDEIROS NETTO 

RIO, 26 (A. B.) - Embarcou 
aa manhã de hoje. para a Ba
hia, o sr. Medeiros Netto, que 
foi presidente do Sena<lo. 

DISTRIBUINDO CHEQUES DE 

$ a 5 
A nomcacão do capitão Dul

cidio Cardoso, para o cargo de 
secretario <la Segurança é o pri
meiro passo. nesse sentido. 

Abordado pela imprensa o ex .. 
parlamentar hahiano <lecbro11 
que ,olta á sua terra a fim d• 
retomnr eis ~eu s serviços pro
fissionaes. co1uo advogado. 

r aorícan!es: PEIXOTO lOBO & e. a' L T D. - ÜiVino~olis -- Minas Ge: aes 

AGE~TES 80' \\- ('."--RUA BARÃO DA PA8SAGE)I N. :J~ 
HOUE.NAGE.\. 'DO os ~IORTOS JURY DA (A ITA I o :~~~:\'~;rn:.~ ~ .:\'rcnt,, doinJ~;;;·~~~n ~t;f" ~~;;·~~: u r E R s A L D D E D i BAHC p:~:~: E HO· 
Unicn Contra O Communis1no ordine.ria des1'• imno. 1 

decidiu comparecer. incorpora- dop~ibr:;:~r~ ~~:~~e:~~: tab~~~~ P E R G O C O 1;1 M U N, I S T A A sessão prcparacori:\ desse in<;ti_ 
<la, amanhã, ao ce1niterio de Sü(> cardcso e Severino José Ferreira, não _ { !JI . ; tuto de credito, plriJ con~tiruir sui 
João Baptisla, a fí1n de visHar tendo p:rém. si'")o Os mesmos Julgados I directoria definitiva. e tomar outrJs 
o tumulo das ,ictirnas <la in- vor haverem. ogcadeeido O Jul;,amento. O pa,do anti - Koniintern nippo - germano - italiano já está dclibcraçóe,, terá logar na proxima 

tentona commun!sta ,te :u rle ,· ra~dr~td.:'~t~~ tj~l~~1:;~·:;~~ ~"o.,1: ~~~ sen.l~· cons1ºd"' .... ado p'ela ooin:-:o publ:!".a m\l!ld.ial coma 2, foir.1, pelos 14 horas, no predio 
n0Ye111bro de l 93J • veria.no de Albuqu~rque. autor da mor_ W.J "' - em que vae funccion:ir o nlludidv 

SERÃO REGVLADAS AS AT- ~~i::i,"~~~1~r;~
1:f:~:Siuf~t~-~~ necessario á tranouilidad1! e á segurança do l'lliverso estabelecimento, á avenida Guec<s 

TRl8UIÇõES DA CO~IPE- anno na "Pa~ntia Orlcaal". BERLIM. 2,; <I\ E.\ - S rv1co 

1

1-cl1·~t 0 nos 1talhmcs luc.a-n coraio_ ~ercira nº 70 
A accusação esteve a. c"'rgo do dr excln'.""lVo-0 rl" am 6.-flfcc1oso • Con·es_ :::"m. tn "' n 1. Prn."mJla rr.r-:it'l em cie_ Sio convid~dos para tomar pJrtc 

TENCIA DO JLH.Y Clovi.., Limà, 2." promoto; Puõllco e potde"J.r-:a Po· h,.,·T_)i-,ir,mat!r'l" m_ fe=.-t da. ch'illz1rr.o me,·,-tir:·or.P3, a. n~ssa reunião todos o.s ~ubscriprorc.s 

RIO, 26 (A. B.) - - Es1)cra- ~a~efeza- entregue ao dr. Jooqi.im Cos- ~~Y~ª d~ ~;~11u~1:
1 i,;. n~"~. fu~!iº ur.i~ P~:_;c3

:
1;.~ci~(j~ti:;~C'~\ u~ id;al. v~~;; de quotas-parte, 

Se para breYl' Ulll decreto do go- 0 Consêlho d~ sentença foi O se- J!~~l~~ \nt~ ~e t --~ ~n;~.n .. t:~f's n~~~r~:.:.1 <}:~d\~rJd~ \~r;i1a d~o{·t1:~r -i-c-~-L-at-i-,a-.-O-a-c-cé_r_d_o_a_n_t_i_-k-om_i?_l 
v0rno regulando a.") a!tribuiçôes gutnte: . .c:cC'"t'e- o err Anti_ · t-r,t,,,m a_ mi~:! nnt - 1 , ª"'"~:mtura do pro_ tzrn 

1
netencc- ,cfl'cr-'!cer garantrn.s ef~ 

Uu competencin do .Jury. N 1 - Jose dà Cn1.z Nobrega; 2 - dr. · ... 11 der p:la I, Jlr. r Ia All(':m1:1ha trt...:l:o de '1..._rn.:l na qual a It;1lia de, f·cti1"2.s á. paz mundial. a..c;l:i~gurando 
O Jlrofessor Akanlara I\-Iacha- r ey d~. ~lm~1dé; 3 -: Gil~rto se;- 1 e p~lo lmri~rlo 1.,~,t -:::l!lr::ivR _qJr>rnemrntr adhenr ao ac_ o bem ~star e a. ci·,illz:ição ccntn1. 

xas ~·1ª· 4 - Al!tº:11º Al,tedo Pr1_ Depti<:. ele o,JrJ!I t01' idt:raçõc:;;. cs_ Ct-.tó::, t"uto_n; ~,)C!1~'.'c ".ini.".\Xomin uma propagtmda. revolucionaria. ab_ 
do, da F~1culdade ele Direito de mola, 5 - Bel. H .. Ui. soares. lcrcv~ ::·nne!! l ,..,..1. . 1' ·')Sb: t"n1·· a C'n~do ·ao dm 25 <!e •1ovcm olutarnente coptrariP. a todos os 
S. Paulo, opina que o crüne de E?cerrados os debates'_ que foram ··o !', : ~._1 "•1 · ..,. lt.1h,1 o ~TipJ.'.'> e bro de 193'3 principias evolucionistas da actua., 
JllOl"te n..lo drve ser julgado por ;!pl~~s. 3~oia~~O d;on:lá~ad~il:pie!~ ~r~;~r;;r;=-1l~~) &~~fm~~i:~;'; 1

TB i?.a <'~~~\· C'Ltii\·glito·;l~l"~'cti~~r,~~al!~f..~i.•
5
~t !idade. l Tolru., as grand~s pote1~cias 

um juiz togado. gráu ffiiXimo do art 294 <las COn"'oll se d O ,:·d tn1 pt>h . piri·fio r 1 frernm a minima modJlicaçí\o. O ~i~~r:c;i~e~re a'~
1
~~iia_cd:'fo~~~s~~ 

dação Penal. · ·.., - ~1f.:.':'lº m~1~(1~3{ Cô~o um ei('rru!1:ito ~~~ 1-n.e:tó Ani! Comnnmi.~t!I. é pura e yalcrf'$ ma:"r<a:: 0 e t.'PI_ntuaes. de_ 
ESTA' SUSPE~SO O PAGA- O advogado protestou, por novo jul-1 r s ""'º á tranq llillaçlé e à se~u_ simolcsm 11;, "um ao órdo wngléo I fendiàos pelo pactc .. ">..?t,_Komintcrn. 

~IENTO DA 01\'ID,\. EXTER- gamento. - ,n 1 ào un" -o. DPJ)01.S d~ ass.g. Coll~ro o e 1 ,mun,-mo" um accôrc!c HcJe cerca de 200 mllhoes de homens 
~A - l'l: tu:·a, E'm E 1i,n t. t'm F .. otn~. do cn1o r~.r~ '..ter ctefc1. i\·Õ contra as defendem "a lin':1a de _fr~ntc csp1r~-

!Ioje. pelas 8 horas sr:·;\ subrnettido P::1.cto P_.11;1_Cümrn1111t .a, ··.:. '. In"'?ç::1,i; :1ille1 .... á.· dl'l5 ctoutrma ,·rrm '!-in.s ul tua1·· contra o comm•.m1:mo 200 !TI-1-
a JUlgament.; o accui::J.do Ectgard Athn- :cnf"rf't:Í'"" do coin..m 1,·. mo 1!'1t"'rnJ_ trto .. pasf~m cm prC':trrrõcs. o caracter ihões de hc:nen!i firmemente decidi_ 

PORTO .-\LECalE. 2ô C\ B.) Yde Cavalcanti. que apre::entôl..l,fe ex_ ,.!("lfüÜ ~ontr:'l o:; t:-- t1'ios prmt"lpi;:,-. lggres~i"º que ~m>1t•nh .-;_ dem-::m:_ dos. par sua vez. a destruir "O$ des_ 

- Tendo sido o 1ninislro Sous.1 ~~!n;r~';:~rc,teng~~- 1~~ 1ui~ºa~~· J:'~º ~D. \;~:~"~ia i J· \'~"',. D ·ve~~~. ~,~m t~. • ~t ~~~a ~.J\ i~i~!. :se '"l~cv;~T1~1~1~t{s. tri.~c.t:~~~~v_ci. conclue o jornal "_Cor"1 
Costa consult:iclo pclu interven- rolidação Penal - rrc !lhec~. com . :,t f~ ;. ::i e c~r.~·. 0 ..,,,'l..nce n.,JP .:. 1.1 .. mc,;:,, efjl:.i.C' responctencrn Pvlltico .. D~plomahca". 
tor general Dallro Filho arerr:, S~o seus actV-rgado:, os drs. Pereir.i. n1~, a'..le e .... - .-; ~.Hi~. ~ .c.tào~,,~ImL s~r.C.O jlt l r.iend.: :r aJionos p~la::, 

1 

que no correr dos proximos meses 

~~J;'i~:t~n:1:::,ti11 ~a t~l/t;f:': ~;;~~:~ Dimz e Synesio Guimarães n~-~?~lafo~.s 141 k.i "a .. 11~t i:-rr;i\ ~~nct~~.}~,~:·~~~~ r~~~~~fll~as Ja x;~~~ :~;m~i~:er~:oo\~;~;~;;~:~}t: pcqucao 

~!ure'/,~i"~1:t,i;aJ~~'s::C~':.~e:i'.,~das VR A
1 

DD AI O P H O " 1 C A ~~JE;{: 
1
i~}Jt:i .. t~:tirtl;:: NOTI IAS DO EXTERIOR 

nl mintt'rD f!!'1) , n1ac'os m toctM os 

P R I p~nt0s m~ 13 lo-nglnquc: no çlol;!o e 
J:'\',\l'(;t;R,\DA. HO:\'TF:J\l, NO . • 4 oue traMIM,n b 11, 01• àn. ""-f 

HIO, A PRAÇA ESTADOS RADIO TAllAJA.RA DA PARA- lam.en,r, á .mor :•<•º dhs .doutrl_ . ALU.MANHA 

1

Somalia Ingle21, os territorios de A-
F:\'IDOS HYBA ~"à'ca~ct~tr~r ,1:1uw':º, ,-~~m.'/::\~~;_', BERU\(, 26 A B - O, srs dcn e de l~cny, A m~'.º' parte da 

p te:-; in, •. , frM'C.<: j ~ ~ ,": J t. r:it•ndo r.s ~ ( ) . v11gem sera feita de av1ao, tendo s1-
H.IO. ~() (.\. B.) - Rea]izou-1 rogr.1mnu para: primf'i:-o~ e!fritÚ dn. gn na ao cem_ ·D.~r.111y e .K.Jnvt, rc.~pect1vamentc do envi.1d:1s todas as Ín'\trucçõcs ne-

se. hoje á, 10 horas, ª. innugu __ - _ d I rrnmi<..mo ctrclat. ,,,. 1- '.'- rJ\t:n:-::, pnmi1ro_ .mm1stro e rn1n1,;tro d.1s R.:- . 0 d ntcs militJ 
- · ' • I . Ll e Novembro de 1937 fi.:.· l{crna c..n 13 ..... ,,m ~- de· Toki~ l .- F .· d H . . . cessarias aos e mm:m a -

r:tÇ<H_> da Pra\? J•.slac o-; lln1llo_. ... _. 11,00 - Programma ;, critiv cl [ gue;?. qtil"' j.â. e.Sta - t ..,:1t1•1<'1 C"Cm ,; 1 J{_m:, .. xtl.'.'1.1ores :i, ,ungr;, v1_s1tJ- l rcs dos acrodromos bric:111nicos do 
prox1mo ao Cnlabou~·o onde Ja 1p R 1 4 _ (L ,. Kp. d ~ i4 âpo1o cl um hnm~10 Lleva.nte ({. ral"i, hc,..-. o :icJmp.trnl'nto ª r,e~te 'J\.far Vermelho, no sentido de p<,r á 
existe a E\lalua da Amizade, of- , .. - ) ocutor enJr a - . grane! ' e P q_ul't1as !)\J •. n. (Hts n1--.n_ ,do Tr.1b:.l.ho Os ho. spl'di.::s do govcr- 1 ª.lisposicio daquelk mini'.itro de E'.it.~.-
fcrccida pela grancle nac;:1-lu :uni- ,a~ J 00 - P q . d dfac!. . . n~l .llfcmão Jecl.!rarJm estar conv~m- d~ tod,os os appJrclhos que cllc por 
ga. p R' I _ ro.o~ilm .. ma varu o da N.~? e nece.,..-a:·!o. 1 ·t~~~ 1 

1
~~:_: ir; <"idos d:1 11nport~nc1.1 dessa org:tnizJ- n~ntura neccssit.-:: 

l~iscursou. !10 ado ~le inuugu- !vão . 
4 

(Loçutor Kenard GaL f~[;1:~a~f~nC:ic~ii<1;t" t /i: :1 .i · n":-. -:<io .PJrJ .1 cc~n?m1J 11.1c1onal ~~ DANTZIG 
raçuo. o prefeito Henfl(JUe Dods- 1 ) . ··das armas lk r-.-p1. ·_o". c·~mo st1!fi-1segu1da, os ministros hung.1ros , 151-

warth. dizendo que uquelJa ll\C'S-
18

,00 - Pr?grJmm.1 paraº- Jiln- cientementc está .• -n_.,o ~ro,·:ido na ta.rama rl'gião reccnrcmcnte·· coloni- D.ANTZIG, 26 (A B) - Du-
Jil'l era a retribuic-·lo c1ue a cid:1 Irar - (Locutor Kenard Galvao) E~p~nha e 1'-0 EX_lff'l'lO_Ouelntt .. 111 ~ z:1d.1" d;t Allem:rnha convencendo- rantc os ultimo" dia<: J.s autoridades 

• ~ ·• • 1845 HORA DO BRASII também dr can110<"·. m_trah;oo:as. ~ 
de .raz.ia ú w·nlileza dos Estados - cD N p B ' . gaze~ asph.yxia.nte~. f~br\c,idOs_ no.1~c de. q~c, .º~ seu pai~. ;s~c_ S}''iten~a pr,IiciJe<; da Cid.1.dc Li\'rc de DJnt7ig 
L'n1clos. .1. ) R~1S!>la na Tchtco,JovaquiJ. f: mfr_ de d1stnbu1çao dJ popu1Jçao tr,H-i:1 scquótraram quJtro dos mais impor-

A seguir o C'mh·lix·Hlor yrJJJ- t 9,3o - Hot programma com a llzmente. na ptcpna ft:in;..:n. · lº''.:J.ttd·"s YJ.nta~en<.; Hoje :Í t.1rci_e, tantcs J·orn:H!!i .polonêzcs A scYén · '.. •. · ~- Jazz dJ p R I 4 O.;.d,1 Vf'?. que a 1mp..:cn.·a na~1~n1.. .., .. . ' . 
J.:ce, sr. ,fl'ilerson (.:illrev, reli p . . lbtn. e.la. E:icop• OC'~ii nt:.:l dc·n:me1r. cm comp.mh1.1 do 'ff D.11Te, mini~- :i.1cdidJ p_.olici.aÍ foi provoc:1d.1 pdo 
rou a <'ortina que <·ohri.:~ :1 es-- ~· rognmma de ~.cud,o "Locutôl"' um~ violaç-ão. _gr~ve dcs cc.,mprJrpis_ Ji tro d.t Alia1entJção. o_s sr~ D::rany facto de aquellc,; jornacs publicarem 
t:1lu·1 sendo ~1.j,plaudi<lo 1wb aldcm:i.r Gon1.::1lvl•., -"'O.: d, nc.t,:r:1lidade •_umt::los prl'l e Kany:1 visitaram~ F~t,bulo :Modê- c1ric1tur.n e artigos con'iiderados of-
mulii'dào. 

2º·ºº - Progr~inma vari.tdo com r;~;~1Je~~i~;)~~~ª·u°ur~~l~r~~ d~1G1~~-: I 'º hnJlmcnrc. á noit~. o mini\tro fcnsi\"C)S J persoh.1lidadc do chanceL 
Or!Jndo V.1~concdlos e Nclic de AL mC:e~ ª. ·vctdade nlJ. l\',1 :1 int.r.·~::. hunKaro t.m Berlim offcn::ccrá _un~:i ler Adolf Hitler C ao Go,·êrno da Ci_ 

O ~()\'() J>IHECTOH DO SEH- meid..t ç~o JU;~.;i na Pcnt, ·. la Ib :·i\"a Clà rcccpc:io cm homcn1g-em .1os visit:rn- Jade Li,·rc de D.int:,i~. prop:1hndu, 

'

'!(-() l)J·'. J>L'.S(',A l·'. C.\Ç.\ 20.10 - Orchcstra de Salão rao b Ttante qu e, de _'llentrctes < [_ 1 ' . I 
• - i:.. - 21,00 - :\·fusicas populares com f11;~~~!1~:v!;n Roa SCJes; {~í' .. ;,8ºcrf~~ ·~s tcs IHGLATER.,,A além di,;,;o, noticias polincas ( e CJ-

Palo Alves. provocado• prb co:1traba11do de , r_ n deter tcndencimo 

RI~). 2(;. (.-\ ·. B .. l F."i ~~0-1 21,H - Program~ia lc:1.der com ~~; e u~:~1~:õ:m E rc,~c;1;ud~1,~º~t~: 10. ?DRES. 26 (A B ) - Co1,_ 
menGo, hoJc .. dtn•i.: tor do Senit.·n Olcg:ino de- Luna Freire. menlo · propoifi'lnef díl. re, cçào nnLi_ finn;t-lic, offiçialmi:nc(~, a proxinu ALUGAM-SE dois modernos 
de P~sc:a e Ca~·:-t, o sr. Lcopold,, 21,30 - Valsas com a jazz d:\ comx:nurns~a na ro.~10:·,. do~ pa.i5rt do v?agem do rnh~~ecrctuio de [,;tado predios, recem .. construidos em 
~lorell'a Horha. 1 P R I 4 ,ont,neni: rmop u. A Gra,Bretanha Jo \fini\tc.rio d:1 1 Col<lni 15 , Lrird Duf_ local aprazivel, ã Avenida doa 

1 

21 45 M . 1· . C'stà- -brit1cto e clho. co '1prehcndcn_ . . , J . . E t d (Therezopolis) com 
. • ., .. • .. T , • , - u~1,.1~ 1gc1ras com Or_ do 8 \C ·d ""· mocliGcnndo ~ensivel tcnn, a_trave'i de to Js. a,; pnnc1p1e\ s a os , 

(.()~ i,.;,F;RJ'..;\(.I()l .c.OM~ º. ~H- hnd~ 'asconcdlm . m(!l~(' ª'" -u ; _ct1rrt'tr:.z.,; ccTnc.<s d. 1 conc1.·t:~\)Ç~ colo11 iJt·~ bnt.1nmc 1<:. Pc_,- dois pavimentos, quatro quar-
N IS IRO D.\ ,H,H!Çl 1.1 UJ-L\ 2_,00 - Jorrul I.,l,Jo d, p R r 

I 

i,ol!t1ct\ mte nae.2on.nl. . 1 demo, ,lfirm,r '.l"C Lord Duffmn tos, installações sanitarias com. 
O l)JHEC:TOH DO D. N. P. M '4. ap~~~ 0dª;n~~~~ta quâe m;:J~;r.n a~ ,·i.,it:1d, cm primeiro logar, m tcrri- pletas. nos andares terreo e su-

l 
22, 15 ]tJsé Jorge e seu a~,or.. potencias. que hoJl' !azrm pane da I tori05 di: TJnga111ko, cx-Africa Ori- perior. 

1lfP. 2B (A. B. J · Confroren- dcon fre;1tc mtern~non.tl a.nti,"'.ommuni• .. _ cntaI All~mã Depois O <iub-s.:crctJ- Bonde 6 porta. 
rit!u h, jt~, c·om º .. 1.nini~tro '!ª A· 22.) o - Infornuções Bô.1 • r 0 j_ , ~u!s;t~r1P:.~:t i~ai:~~~?' tg~J~ BP~:~~ l I io d~ Estado do Ministcrio dH Co.. A .. tratar com o ar. Antonio 
i,;ncnltur.,. w. 1· t'rnundo Costa. , te I ctos nnn a (1 $'" d cl.,ô o~ loni.,s , ,,;rar.i O Sud,ii Britanniço, ~ 1 Raposo, â Run 18 de Maio, 423, 
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AS ELOQUENTES DEMONSTRAÇÕES DE JUBILO DA PARAHYBA PELA CONTI
NUAÇÃO DO GOVÊRNO ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO 

(Continuação da 1.• pag.) de elementos de representação ,de Caxias, comprehendído entre Oliver von Shosten e João Celso Bnrbeiros, BtbL no Na'JCimeutJ· J:t<:·l 1 

do commercio, classes trabalhis_ as prar;as Vidal de Negreiros e Peixoto. Ailü:.nça Prol{taria Ben~fice11t 0 
.:.~-

riOl'f'S leis nu1gnas da l~('. tas e círculos sociaes desta Ca_ João Pesf!Jôn, a fim de emprestar ~~~lf'fi{e~~t~_rªiofr~l~eyi·l;;~ p:~"; ~r. ~ 
publica, a reduzir a qua. pilai. o maior realce ás demonstrações O COMMERCIO N.'\.O ABRIRA' clc:to Oµera1;o Tchl d· se.1ta 1i,1 

, , l d A esRa reunião que teve logar 1popularcs de hoje ao Interver.tor A' TARDE ~·t:aquim Guule,; p<·h A,~oc1açao 
triennios OS P<'l'IO( os e no salão ele honra da Academia Argemil'o de Figueirêdo. Empregados no Commercio de Cor -
goYCrno da lr nhi.p e dos de Commercio Epitacio Pessôa, Associando-se áS homenagens ~s~~cia~l~n~~s ~~~~~1~~aaZ:~,i~. e~~.~ 
Estados. :\Ias, no plano na. sob a presidencia do mons. Odi- FOGOS DE ARTIFICIO que serão prestadas pelo povo ao merclo de Gn,r•b1r, Jcaé Clcm ,,,,_ 
cional ,·üun OS brasi]eirós lon Coutinho, compareceram as Jr,tei·vcntor Argem,ro de Firuei_ no; P .la Assoclaçáo dc,s Empre• L., 

COlllO falha \·a aCJUCHn JJre. seguintes pessoas: srs. mons. Após a manifestação pbpu1ar ré do, o C'ommercio, no expedien_ ~fo c~~~~-~~1c1i: t~bCaji~:~7i~Çã~L1~~-
0di1011 Coutinho, drs. Octacilio ao exmo. sr. Argemiro de Fi- te da tarde, Jogo após o almoço, cartt:iros. 1\Lnuel Bezer,a A .. ;ump-

sumpr,üo dos llOSSOS legis. de Albuquerque, José Maciel, gueirêdo serão queimados, na não abrii·á as suas portas. ção; pela Socledade da. Senh·" , 
la(":ores CI1l relação ao CS• Du::ttan "Miranda, Fernando No_ Praça João Pessoa, fogos de ar_ ~~1Tà:u~.t1:~~to~~~l\1f5~~~~~~dp~?.1~~~~i-
t 1. ·t , ·'d ,·, I , , ibrega, Pedro Ulysses e conego tificio. O~ C0l.\-JMERC1Aln0S NAS HO_ i><a de Pensões e AR·,entaàoda ctc 
aws a JllO\l encia • que "!José Coutinho; Anisio Cunha MENAGENS AO IN1'ErtVEN_ Empregeclos ela Emprê,a Trn·c ,, 

o presi<lenle Gelulio \'ar- 1Rêgo, Manuel Maria de FigueL AS RE1'RÊ1'AS TOR ARGEMIRO DE FL Luz e F.rça José Ltma Freire: p 0 1c, 
gas cuja continuaçüo nn rêdo, Heriberto Mom·a, Antonio GUEIRímO ;~;~tº1~~';,'l10 i~.J;;~P~'.~,i/.'·~,; .._ i · a l, 'l lo Yi 

I 
Azevêdo Ferreira, João BeHsio Nas praças do centro da ci_ b. socied.'.'1.d_· Benetio"'lte Je;.:.qy ,.11 

J)O( er era lllll . q l~S '- .. de Arau'j0, Jou.quim Pereira do dade, a'3 bandas de mw1ic:a da Associando_se ás homenagem, Torre<.;. João F.hx santcs; pela s. 
tal para O Brasil. E no am., Nascimento, Francisco Salles, I- Policia Militar do Estado, San- que vão ser prestadas, hoje, á ciedode PosLal Antonio A:au.10 ar 
bilo parahybano, a rei; •. dalino Francisco Xavier, Juve_ ta Rita e Rio Tinto farão retrê_ noite, ao Interventor Argemiro ~i;tªr,l~i°ea~i~iei~•d:;lle/•p,~~tet: 
tricdio conslilucional do ,na!_ Pereira. d'.' Silva, Ulysses ta até ás 22,30. de Figueirêdo, por todas as elas_ ciedade Beneneents de Oper rio• , 

: . . . / Coelho, Jose R1be1ro, Lourenço ses trabalhistas da Parahyba, o TraOalhadores. J:.1ve!lal Pereira. pcl•i 
penodo adnurnslratl\'O a. Filgueiras da Graça, Manuel PONTO FACUL'l'ATIVO NAS Syndicato dos Auxiliares do Com_ Centro dos Ccrstructorer Civt, Jo: 

figuraya.se a \odas as Carvalho, Manuel Pereira, Os- ·REPARTIÇÕES ES1'ADUAES E mercio de .João Pessôa delibe_ Pej',;k';·?esslia. 25 _ Encerrado:, m _ 
consciencias Jimpas e des. car Pereira de_ Sousa, Oswaldo MUNICIPAES rou tom;;r parte em todos os 1,hc-s acti,·idades mag,;t,ratura E:St, _ 

. . _ 1VI0nte1rn, Jose Fehx Damasce- f stejos, convidando a .Junta Go_ ào. sin·o-clle desimpedido assegu.rJr 
prendida~ uma 1nlerrupça,, PO, Adelino Rodrigues, Apolo_ A fim de que o funccionalismo vernatirn, todos os empregatlos a rcs<encia minha solidar,edade me 
melancoltca da marcha d,J nio das Chagas, João Macario, estadual e municipal possa as_ se incorporarem ao prestito pro_ :;;f,~L~, ~~~~i\t~.,r;~~n;~",;~'lfz'': 
Estado. !Antonio l\Ienino dos ~antos, •sistir ás varias solennidades are_ lletario. rC-s yulto int ·r,or capit~. .to-

.. .. ~ . \ , - \, ... Francisco Dyonisio da Silva, Se- ! alizar_se ao interventor ArgemL Uma commissão composta c.l<,1 1:io (?ucdf's_.. ... 
Estas COilSl(lciar,ocs CJ,l verino Fe!pa prof. João Vina ro de Fígueirêdo os Secretari0s !lirectores e de grande ume · Joao Pessoa. 25 - Congyetu!o-m 

t j f" , , q ll' ,' ] , · - ' f . C . , . . n io Farahyba suo pcm1anenc1a tren: 0 g -
0111 ~ e I,ll1.(flll'Zd,. L gre e Antonw E ys1ano dos San_ ,de Estado e o Pre eito da ªP!-1(1e associados syndicalisados, e11; l"º_m" E:L,dc. -.. Ren. av, Li·m.a. 

enunciamos sobre a COll• li tos. tal resolveram tornar . f~cultat1- home da cl3sse, cum_pnmentar_« . Joao Pe,:s(n _20 .- ;"cce,te .''O';:,--:;-
. · 1~ d\ '.] , e \, 1 vo o ponto nas reparbçoes pu_ 'o Interventor Argem1ro de F1- 11,1a meo.'> c11m1:1,.m,.nto pela ~Ul p ..... -

llTilll( d e ,, OS ::,O\ 1.:1 no~ O GRANDIOSO PROGRAMMA ·bJicas. gueírêdo, no P,lacio da Redem_ ~."ct~enr~~ &;;'~~1;(~-b1: ''' _'.:'ª';;~a~e!L~ 
quanr!o YolU1dos para :i DE HOJE Para que A União possa dar, 1 pção. Mcndonca - · · - -
bem •rnblico, implicam Jo. amanhã, uma completa reporta-1 - . Jo,_o Pe,sôa. 26 - Academia Com_ 

0 · 1
1 

1 
t · , · r . ..- < Ficou assim organizado o gem dessas excepcionaes home_ Nai:; festas de ho.1e, em home_ merc10 Ep_~tJ.cio ~.P~s~oa _ c~r.~ra.:~r-~ 

t,LCrlI.1.Cll e na JllSd H ~Çd ) grandioso programma de home- nagens do povo parahybano ~o nagei:n ª~ fnterventor :'-rgemi_1:n ~~-:::~1~~t~o m~ii1~m~~iJ~~açã~mpc : 
do golpe de 10 de 110\ Clll• nagens a ser prestadas, hoje, ao seu eminente Chefe, haverá ex_ de F1gue:cedo, ª- povoaçao tle Li_! p1rahybano. saudação.; - M Juel 
broque 1undou, sem- san. interventor Argemiro de FigueL pediente normal na Imprensa OI- ,ramento se faia representar porlBastcs dneclcr, Jo,é Soares Ns l. 
gue e sem babs, 0 Estado 1:êdo, pela ccntin;tação de s. exc. ficial e nesta folha. uma g!'aNle c?mm1ss~o. . se~~·J;1 ;es,oa 26 _ Futez,, ac"t º 

N . l 1 . 1· ."\ frente do Governo da 'Parahy - Numerosas pesc:.oas 1eR1clen-1 ~1r"e1a <ellc•ta.cõ<>c; CG":ltmu1c:io i-

l ac1011a 1nl'l110111CO e ,;r. ba: - NA GUARDA CIVIL tes em Barreiras, ~o municip10 ,e;'i'.i, ncs ai t' ' Saudaçõ,, :_ ,,, -
te aue l'Obu~leccu e reno. de Santa Rita, \ll'iÍO especial_ Jor Joio l"l 1enc10 

' 1 , D h t t . t l f d i João Pe:ss::>~ 20 - Cu•npnmento '" \'Oll o Brasil. DESFILE A POLICIA MILI. Nas omenagens (Il(' serão 11ncn e a ._es a cap1 a, a 1~ e º- excia peiman"'nc:., c1escnos 11 ~ 0 
O E ,.cJ ::,: , . ,· TARDO ESTADO prestadas hoJe ao sr Interven- mar p~r,e nas niamfestacoe, qu, E,tado qnohd,d: Incervent r ;, -

... SL,f~ O ... O\O \(Ili ao tor Federal os funccionarios da as ,~ari:1s classes sociae~ ele noss::1.iral solido.riro \·. cxr:-ia. reaovar;20 po_ 

e~c~ntro. elas aspiraçôes ela A's 15 horas - A policia Mi_· Inspectoria 'd~ Trafego Publico e te~ra vão prestar a~ intcr..-entor \!~:,cl11<ie-;:'º.':'. "J.:~~\:~-,e~al corct,o 
N:,c10nalidade porque e:·~· litar do Estado, formando vm Ida Gua1'da ClVll do Estado, te~ - Aigemn o de Figueu edo · . ~oii.,, Pessoa 2.6 -:- ~ynd:.cat.? u, ~o 
OU llllUl atmosiihera !lOhli. destacamento _de cerca de 800 1 do á frente uma comnüss<>o ___ do . Rcta,hi,Lss rcJ~bu,2-s, . p,la co_ -

. . . . homens eAtara postada na ave- constitu1da dos srs . sub_1nspe- tmuac 1 € vo"- cxc. "º gO:YOLm ... 
e~ e adm1m~trali\'a pn~]ll• nida g~neral Osorio. A'quella ctor F. Ferreira d'Oliveira, aL TELEGR.>HIMA~ RECEnmós PELO l;;;~~lh.Et't; 0;;E'.'ct~~~º ;~~~)~~-,i.s 
CJa á execuçao de um pro. hora, o ,·r. Interventor Federal moxarife-pagador Manoel Ca,_ CHEFE DO .EXECUTIVO r:sT.\- c· ·.·.lia•, sr, d. cuc_ - Jo e 1,. ·rc. 

gramina effecliYO e dura. passará re,·ista á tropa, que, a va!Ho, encarr~gado de secção Se_ DL\L can~cuo ,· ,- .· . 
· ! geg11ir desfilará pelas ruas do verino Queiroga fi~caLgeral . , . . , Jo:10 _Pes_o~ - 1 - Tenho rr..a l!'"l douro de engrandccunen. . . . . ' ' Por motivo (.:'t ~U'l pf'rm.:uv::i..r 'ª .l ~at,sfaçan felic1t,11 cal1 ro..;arr.ente l .. 

) . .. ., _ fcentro <in c1dade. S. Exc1a. da 'Manoe l Pereira, dactylographo "rent{" do g0,•(>rno <la P,·,rrh,\·:;a. (\ 1&:ncüi pcl.i :r.ov., pr,Y·1. l. u! 9.nÇ' o 
to da I atna e consoltdar·:10 sacada do Palacio da Re(\emp- lJ]ySlilCS Coêlho e escriptul'ttrios ,nterve,lt'.r .,,·gemi..-o de . F·. igu .. •iri·.·iu 1 ' .. ah>.-11.k te ·•·.m. l'r.Lar .g,anck. p•e,i-
clos nossos Jll'Ínri1iios c1,,. ,1ção assiotirá ao desfile. t'ires Filho e Victaliano Tosca- VCI>? ieceucn.-lc de.todo<> poa.,os elo deatc r 0ot.ui:o va. rges p.r.n1t l~ o 

. . • . . . no, numa demonstração de rego. Est1d-, ct-ntcnas c.1' mem:1.~,}'n~ ct:in ·onti11uaçtu d·t d.Vt,,:,.m1c:1 e ho:ic a 

l1l0~-Ta i icos essenc}ae~. RECEPÇ.\O DO Sll. LNTER. sijo pe]a permanencia do exmo. ;í1:' 11
!:it:.~~:ra'!fc/~igos. c~.rchgior.::- z~~~~>1~s~~~\

3
r, ,1~:n:1~t·;1~~;h::.~; f 

Se para a ;'\;iç,:o. O VEN'fOR A'S AUTO~IDADES sr. Argemiro de Figueirêdo n" F'ub!i,:imc, ho.i!' o oegui,! .. ~ te- Luiz Clem·nlino Oti·<'cira. 
acll1al ref!llne é Ull1 des. f , - Govêrno da Parahyba, mandarão h.;rammas rect:1.Jlttos pr..r s. cx('1a.: rx~~aão ~~~~à/5 rcii_f;;~~~~ntor.1~t.:.'o 

lll'l'lar desassombrado e A_s lfí.30 - Recepçao de ~- queimar <·m frente ao Quartel de João PEssôa. 26 - Felicilo 'º"'·'- su, nomcaçfo Interventona nosor 
. . Exc1a. o Interventor Federal, as sua Corporação, ás 5, ás 12 e áf:. da C· ntinuaçao tccundo gov:·1 ;,1n Estado. _ Sel aphico Nohreg: F"1 ln 

energlCO no SCTI[JdO do autoridades civis e militares da 18 horas, salvas de 21 tiros. A' Dr. _José M_arin~o , ,J'fio Pessôa, 25 - Cono,,·a•ulr-m 
forlnleci1nento d~ SU:.l uni.· 1 u,nião, d0 Estado e do Munici. noite, n3: ~rande pa~Reata civica l:;:~~;e~o::~x~t'l.-no~~~~~alUinI'\~ ~~~~n~~;·ra. l~~~J:.;,.~:~~n~~~;;ã; p~ 

(lacfe da saiY<tCÚO do St:'~l l p10; clas~es con"ervadoras; ele_ q~e parttra ás 20 ~oras da pra~:.t v~ntor F~deral Estado ~n~e contin;w 1~ 1:,r'~perid:lC: E ta elo !UUll.J d v.c e 
.' . ., I l . ro e corpo consular. V1dal de Negreiros, tomarao Ira irand1os11 obra adm1mstiat1\·a .\eu I espt:ra '"' ~.s:.> 1utnotLmo. Cc;.di P:, 

palnmon10 mora' ( a ;,tia Nessa occasião, tocará a banda parte todos os funccionarios da fecundo dvn_orr.ico g:vérno. Atte:'c .,. lsa,,éscé•" Ca·:"" B,11.o . 
Inarcha pnra l!Il1 grar;,(h .. 1 de musica do 22º. B. C. alludida corporação. ~~~é ~i~1

1J0 es - Ern'.3n~ Bap~i<;l-J, 1 cfd".l;~; ~~; 1~~~, 2J~·;;.d
0
:?·

1~~=! ).1.~ -~ 

l
fu !Juro, para a 

I 
llOSS,Jll Panll• A CONCENTRAÇ,\O POPULAR O ESPE('TACULO DE GALA r/~;\·ig~:ed;6c1;-cfi~t~~/j.~~'.~:- ~~:~'.;'rn~;;,~ ;,' e:'1~r~,at'\

1

/~ t:;,, 
1y la >'<'Jll'CSCl1,a l' e es e NA PRAÇA VIDAL DE DA COMPANHIA BE'JtTlNL reg.1sjjado . conlmuaçâo vo·sencia meicre ,,,Lo0 f L ct d - "l: ,·e: 
fado ,111spicio~iss:mo:. a NEGREIROS BONI EM HOMENAGEM AO'llrnte destm1 nossa t,eiTa.·e·n.na. sm.- ~1;eu/~!i~t:·f~11,/'ri'.'cr ,,}r'\'.''.': 
c0ntinuacào de Argcnmo INTERVENTOR FEDERAL f/;f/:1eâu~~m~e~~~p%it~~~!

1
~~,'.~~,.;;~; Ncrrr,:-,ic'o F1lpira: Gale•" , ". -

d p· : 'd ' , A'3 19 horas - Concentração - Torres F1lho pre.s1ctent:! tencr.,:·c Oct:1.no Cabral . tic 11._ l >, 
C JgUCJrC O no go\ erno popul3r na praça Viciai de N~- Na quarta_feira da proxima J,:\o Pes..õ,. 25 - Proletanado P·1- João l\o B,,. :ra Jacir.t~';i rn; ' 

do E~tado. greiros, qae se ap,tesentará fee- semana,.ª. Com~anhia de, Opere- ~~~hº~'1~~ng!::1:ir:~~taicº~en~:;
0~1ª~<lo ~~:r~~b\\;~1::~;~~~ i~.1:rirJ p ')~ J ti~ 

Desde hontem que reina a 
maior expectatiYa no e~nirito pu
blico em torno das excepcionaes 
homenaf!ens que Rerão preiüada~ 

ricamente illuminada. tas Berbm_Bon1, que fara nesta Esildo oe!a <"ontinuação pr \ _ OHw•ir. se,· rino Marl ".)il ,rfi. 
capital uma temporada artistica ro go,·erna,-Jor frente ctest.inc, t 1:- Luiz Hc1·m.inio Santr ~ Ju:,.. C ·-

A ºl\fARCHE AUX FLAI\<L no Cine Theatro Plaza dará um n T~bajàra s:mpre cngrancl"t1
- ~!~~~.itif~,q~i~:ii~t~elf~\,/,~-t: e t 

BI...EAUX" E óS ORADORES espectaculo de gala e~ homena.- ~os ict%1tnl~~~:~~lca r:c~;~~;1'º v.S~~~-1~~ Jo,'~ Pe!-,;;ôa 25 - Curnprün"'ntq 

hoje p01 todas as classes, ao A's 20 horas - A multidão se 
ex.mo. sr. Argcmiro de Figueirê_ dirigirá frn ';marche aux fiam_ 
do, ln!er\'entor Federal neste Es_ heaux" á praça João Pessôa, 
tado, pela permanencia do bene- lpostanrlo-se em frente do Palacio 
merito homem publico a frente tia Redempção, em cuja sacada. 
dos dd!inos da Parahyba. falarão os srs. drs. José Maciel 

De todos os pontos do E ,tado e Octacilio Albuquerque, conego 
são enviadas mens.agen~ ('Ong-ra_ José Coutinho e Miguel Bastof--. 
tulatorias a ~. exc .. pelos seus ~. Exci:1., n inte.ventor Fe_ 
amivo~. c.:urreHtdonarif1 ~ e admi_ deral. agradecendo, falará ao 
ra<lore~, C'om declaraçõr~ for- Pôro. 
mae:s: de decidido apoio e solida_ Todos os di::.clu~os serii.o ir_ 
rit'<lade ao norn reir;me. ,·adiados pela PRI-4, Radio Ta_ 

O povo parahybano, portanto, J,ajara da Parahyba, que instai_ 
e~tá viYcnclo hora~ intensas de !ará o seu mícrophone no Pala_ 
exaltação civicu pela completa cio da Redempção. 

gem ao sr. Inten•entor Argem1- eia que a:ran;e«rr\01 P, ruhyt,t ,. - !:~~P~;!~~~~~n\"12 ~~~t•.;ntt:;1~~%;n;,< 
ro de Figueirêdo. ~~·rçi~i-dc~~Pe::le'Ó~ão R~i;tº,~.~, :kicl'.làr. - Dir;:-C'tora Colle:'.10 Ne-. 

O GRANDE BANQUETE DAS Trr balhado_res Syndkalizad:c: de. P. ~ s~~;;~ ... ~;:·\o;t .. r1~; ~- s:~1:~~;~vi:.-
t _ , lrat.yba Miguei B_astcs; _pelo S~ 11cl,- .... 

CLASSES CONSERVADORA:,; cah dos Operanos Estivadores ct, l ,,ca apr>se:1tam voa<en:,a vot s r -
AO SR. INTERVENTOn AR_ cabedello Arthur :Moreira; pelo sy~,. ~..;';.;~,.:~~~·•;~c,~~~

1
~~

0 c~\~~~~~to~;1• ~~: 
GEMIRO DE FlGUEIRtDO :~~ ,tbrfa~~doB~~t~[~~~ ;1ee10 J~;!~di~~~.~ "'Jimc!1to ,-br1 bt>m digniiic:cclo cu-

1 

o.os· Qp~n.rios pm Conc:trucç_ ~o Ctv1', , Í!lT!G y.:.s..,eur'µ. - Dia~, Jl1,1ic" ct1-
E d· ' · t 1 A - l rrckJ!, F1a:H , .. -.e, Antonio M ,·n 1 ., 

m 1a w1e sera prev1arne11 e Ma•1uel Js!doro: pe a .s.$'.CCrn.çno < · \]bertin() l(i•i.md:t Nntio T 
marc~do ,l'e>alizar_E>e-á um ban_ Em)regud?s nc, C~1~.mq ... q:: ~·~

1,cf,.R,·-, ~('tto DamiãoJ c.,~ 11 .a e M,11 
qncte de 300 talhere~. em home_ ~~;3 . Tr;:b~~ha~~;;~ 'dei 1º-rr·;.J <T'" 1."· : - z,,,::,bJ Jo..'sé AI,·~ e oa·, .. ·ir 
nagem ao Rr. Interventor Fede- Peito .. 1 nnexos. Manuí'l Fellr.10; ~ t"mo S -r:1 JtEúor Cl on C • 
ral de iniciativa dac:. classes 1:, Syndic-ito de\ Operario. ... n<: tnf J :\'I.J'.·b d 4 ttmI)Ç-tJ c:;a 1t ago, 
c:o~~ervadoras do Estado. trio. ct' Ta.t,aç.:aia. Jo5..o Lat1rrntm,,' nc~~~;~:~ttn~:~ar':1f' 25 n ,~ t 11 

Encor:itra_se . ~ fre~te dessa ~~o Ci~;';;~c~t')c~\~!ras~r~~fr\~~j~~i; cicl"cl~ da Par·i11y,, .. c1e d'" 1
• º" 

expresR1va mamfestaçao _de a_ La; w·lo. s~·ndirato doi:; Em_pr<"'rH,1.,, ;dv nto r:i1 c,mst1ttuç'o de 
1
0 <l 

C f d G · ,..1 11 M.;.n pl i Yf'111b•o p:i..;sa a tt·r e "'RU hf' _,.n 
preço ao he e o oYcrno, a cm. Rotei; t' .::-,.m. ares } ( · Bº .,...xn~dor g1tiandn 05 ctc l'l" d 

integ1·a<:fio da Parahyba no es _ 
pirito reno 1:ador ela~ a('tuac::3 ins
tituições da Itepublica. 

segu~nte _co~missão:,, sr~. drs. ?~~:~~.: Ar;:/gnioc~;~a;do~lo ~
11

~,
1
t
1
;~ ',f'll granctc po,·o 111 irn· 1c H 

SERA' REFORÇADA A ILLl'. Flano Rlheiro, ,To~e F ructuo~o Trobalhista de J-ã_o pe,,,,,. Macu 1 Jnt r •nlor. uptr ent, 'º E 

l\11:s!AÇAO cigAi:NTRO DA ~:;:r~~ ~~~?d: ~!~:~/~\,o;Jr~~~ ~~~~~~io/~lou:;~cta~;•n~;~~1aAt1 • fütf r '~te;1na T.'nrn 
A REl' T\O DE HO:'\TE)J P.L 
RA A ELABORAÇÃO DO PRO_ A Emprêza Tração, Luz e For_ 
GRA;\,11\1.\ DE HO:IIENAGEN::i ça cxecutarú hoje serviços de re-

l'OPl'LAHES A S EXC:. 1 forço na illuminação das pra_ 
,:a, Vida! de Negreiros, João 

Conforme e:tant an'1unciudo PeR~óa e. Yennncio .. ·eiva como 
ru\liz'lll-k(I hontern, urna rPuniã;1 ;dncln nn 1rec·ho da ruq. ' T>uqne 

Jc 

~r:<: . Antonio Mr!1de~ Ribeir~,, ~~ªitec: p~~
1
,~1:,~~~ia~ ~~~~1~f~ª Jn~1;,, Jo~ri P('s~ó:i. 25 Sin"•r.i:, ' ll,.. , 

An1~10 Cunha Rego, Octa\'10 p~la s:riPdacle Beneflcer.t{' G de A- "~ '1orr. ... c;.-10 ,--~ PnC"ta 1' Pr 

l\Iontejro, .João Frrnande~ <ll' J bril L~urival . MPnezes: pel~ e 2H l": E t •d('t Commumdad" Fr ... ni · cLI 
Lima O"waldo Pef:.RÔa, M11noel :SenPfic?nie ?arahyb.:rno Joao Evoi 11~101;~.sJ;~o ·ôa 1, Tt1:1 )<; h 11·. 

Soar~s Londres, .Jo~~ Fat!~tin0 ifi~!n\~/ prJ:b~1fiã[l';r~:~nd~ir~~~o~ r.n\' 'lr no~ 9 'f l:r·t.~(' C P<'1
l CC' ,: 

C.dc Albuquerque, D10n \ 1lkr. j 1>ela Liç:,1 d'.:l.!: üe.tTOC:C'iros Jo:, p,. 1w:i..-:1b d, oiic-o o e pa i•l,l' 

Antonio Rodrigue~ ftp Almeida, c,11t>no pd Ccnrru Benefircnte· do;:: IConrlue na 7.' paç' 



A UNIÃO - Sabhado, 27 de novert1bro de 1937 

PARTE o F F 1 e 1 A 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR, ARGEMIRO DE FIGUEIR~DO 1 

Secretaria do Interior 
Segurança Publica 

e ~~~:findo com a seguinte demonstra. XVIII - Exclb.sões - Recomme.t -
dação - Sejam excluid'ls elo estado 
effectivo desta corporação e dn.s re: -
pectivas unidades o sd. do 1. 0 B. I 
n. 493 José Avelino Gomes e o dito 
d".> 2. 0 n. 807 Bizerril Ignacio da Ro_ 
cha. por terem o primeiro raptad~ 
uma moça e casado civilmente, e íJ 
segunde_ !)ido condemnac\o pE'Lt r, ._ 
marca de S')US9. ú pena de 2 ann:)s 
e 4 mêses de pri.São simples como in
curso no grau maxlmo do· art. 196 
~ uniao e 303 da Consolidação "fa.S 
Leis Penaes. 

PREFEI T UR A M UNICIPAL 
SJld:> ;.interior 

CADEIA PCJBLICA D A P ARAIIYBA Receita do mês de outubro 
391$800 
284S000 DE J O ÃO PE SS O A 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
26 DE NOVEMBRO DE 1937 EXPEDIENTE DO DIA 26: 

Officio nº 1Il9 - Ao dr. Sc>crcta_ 
rio do Interior e Segw·anç:1 Public::i.. 
1 emettend'J par3. a devida aut.oriz~
ção a requisição sob n. 0 62 referen
te 9 0 fornecimento de viveres para 
os d-etentos a serem consumidos dtt
rante o mês de dezembro prax1mc 
Yindourc 

Portaria de elogio - Em portaria 
clP hontem dat1da o 61'. directo1· 
desta repartição elCgiou os funccio
narios que servem no gabinete da 
direccão bem como aos gu:1.rdas do 
estabelecimen~o. pela corre~-ção. 01_·
dem e d1sciplma cem que tl'm servi_ 
do de:,de que assumiu as ftmcçõ-s 
interinas do refendo carg'J 

Movimento geral de hontcm: 

Existi3m 251 reclusos. foi recolhido 
1 ficaram exístindo 252 sentia 2 não 
ai-raçoados por esta Cadeia p:>r sC'_ 
:rem alimentados 2.S suas cuStas. 

Foram hoje distribuídas 405 n..-
c-ões: 13' aos cietenLos que se encon
tram em diéta na enfermaria 23$ 
aos demais presos 17 aos empregfl.ct,s. 
inclusive aos d~is · guardas civicos arL 
didos nesta repartição_ Manuel Bn:·_ 
basa de Lucena e José Jov:no P')ntc.s: 
100 aos presos communistas. inclusi_ 
ve 20 aos soldados que fazem vigilan_ 
eia aos mesmos na Fazenda "St.n 
Raphael" 30 aos sclciados que con
duzem oS presos aos serviços exte!'
n~ da capital e 7 aos indigentes in
cluindo 3 aos de que trat.l. o offic10 
do dr. chefe de Policia. sob n. 2656. 
de hontem datado. 

Galdino de Almeida Montenegr-o, 4.0 

escripturario. 
Vi~to: Durwal de Albuquerque, d1_ 

rector interino. 

Prefeitura Municipal 

EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 
DIA 26: 

P etições de: 

Somma 
Despesa de outubro 

Saldo para novembro 

675S8CO 
78SOOO 

597~800 

XVI - Caixa Benencente - Tran~
cl'ipção de balancct1'! - Reuniu-se 
hontem o C..:nselh? Deliberativo da 
Cai~a Beneficente. par:i. tomada dt: 
contas do mes de outubro ultimo 
tendo o sr. "'apitão João de Araujo 
PessC·a. thesoureiro da mesma aprr>
sentl'l do o brilancéte que abàixo t-

transcreve. o QU'.ll foi aµprovado: 

DEBITO 

Emp1·estimo a longo pra1:o: 

Recebido por 
effectuados 

Men<.aUdades: 

ronta dos 

Recebido de diversos so
r1os, refe1 ente a setem 
bro 
Quotas ext.1·aordina.rias: 

R~~ae:~~e:~s d!
0

~~~U1fo~ra 

Emprestimos rapidos: 
Recebido pelos effectuados 

em setembro fínd~ 

Juros de emprestimo'i 
rapidos: 
Recebido pelos cobradores 

em setembro p. findo 

Caixa: 

292s~no 

2 :786SOOO 

2.298S00;J 

15 :261S'100 

154$200 

Pele que rec,:.mmcndo ao sr. cm!. 
do 2. 0 B. I. apresentará justiç.~ pL:
blica da comarca de Sou:;;a o referido 
<.,oldado 

I..AS.) DeJmiro Pereira. de Andra-
1e. coronel com.mandante gerz.l. 

Confere com o original - Gui 
lhenne FaJco11e, major ~ub_comman_ 
dante inWrlno. 

lNSPECTORIA Ct'RAL no TflAF't;_ 
GO PUBLICO E DA G\JAJWA 

Cl\'IL 

Em Joã') Pessõa, 26 d~ novembr-:i 
de 1937. 

Servço para. o dia 27 (sabbacto). 

Uniforme 2. 0 e ka ki) . 

Permanente á S,P. guarda de 1. 
classe n. 2. · 

Permanente á S T. guarda n. Ui\. 
Rondantes g;uardàs de 1. ª classe 

ns. 3 125 e· 5. 
Plal1tões gut1rdas ns. 42_ 150. 109 

e 80. 

BJletim numero 260. 

P.:ra conhc:cimcnto d'., corpora<·' e 
e devida execução, publico o seguin
te: 

Saldo elo dia 25 
R-zceita do dia 26 

&ECElTA: 

DESPESA: 

Paga a João Pereira de Lima. pú: 
conta de seu credito nesta reparti-
ção . . . . . -

A' gu.n-da municipal percentagem d0 
impostos arrecadados . . 

A' funccionarios. gratificação pc1 
servicos extraordinarins .. 

Pago a J. Mello LiJla & Cia c~tll::.:. 
de medicamentos . . . 

Idem á Cia. Chimka "Merck Br;1.c:-il 
S. A idem ic1_an . . . . . 

Idem a· Antonio G:>ma por conLa do 
moc:;aic'J para a praçà 1817 . . . . . 

Adeant.amento ao nlm1xlrife dest!l 
Prefeitura para diversas despe~as 
de prompfo pagrimento 

Salde para o dia 27 

Em documentos de valor 
Dmheíro em caixa . . . . 

J0:202$600 
5 :915,300 

1 :ooosooo 
71$300 

1.500.,000 

4445000 

39CSOOO 

3 .500SOOO 

'i 
~!'f43S0ú0 

9 :868S400 
2:692$200 

22:117$900 

9:657S300 

12:460$600 

12·460S600 

Tllc OUr:l.ru. 
No,·en1bro de 19:i7 

dn Pref<'iturn ~1unt~ipa1 de J•.:áo Pessôn em 26 rle 

Gentil Fernandes, 

Theioureiro Interino. 

Saldo anterior S:819$650 I - Aprcst:ntação de funccioaarios D E S p Ü R T Ü S 
1- Aprescntarnm-~e ll')j? ccrn p1 ·1 
cedencia da Aroeiras onde exerct.> 0 
cargo de sub_ dekgrido de Policia o 
escripturario Antonio da S1h•a B'ar
ro.s. e de C.lmpina Grande, o enc c:'.l 

NOTICIARIO 
Joias: 

Recebido de diversos so
cios referentes a setem
bro 'findo 

CREDITO 
Immoveis : 

Pago por um terreno Pa
ra a C.iixa 

382$000 Secçã3 de Trafego local José de Fi
gueirêdo Lima os quae-s ficam ~m 

26 :993:S2!i0 transito por esta capital. 
II - Resulta.do de exa.mes - Nnf. 

exames a que se submettrrsm
hontem nesta repartição os .sr 
OetJcilio de Santanna Mello OdiJ1:.., 
Candid.n da Silvu e o soldadÔ cta P<"'--

,PORT CLUB UNIÃO 

(Offici.11) 

TRANSPORTE PARA TAMBAU' 

Levamos á direcção da E A V. 
P. o ap!J•llo que lhe dirigem varios 
vcr:111istiS de Tambau·, no sentido 
de ser ec;

0

ê,1bclccido :1os sabbados um 
novo hora.rio de omnibus que partam 
destJ. cidade :h: 12, 1 S p:ira Jquella 
prlia 

Luiz Antonio de Oliveira. requer':'n- 1 

~~ ~~:~r~a p~~~.n~?r~t~~ir ~:1h~t~ec~ I Beneficios: 

Deferido. 1 Pagos neste mês 

'1 :746$600 licia Militar do Estado Mnde.~to ,;., 
Silva, para chauffeurs profi!-Soionacs 
e Markus Peter Jenner para. amarJnr 
res"i..iltou sahirem todos habilitaàos 

Havendo jo~o official domingo 28, 
a Din.:-cton;1 do S C União pcdl! o 
comp.1rc.:imcnto dos Jmadorc\ abai 
xo, ás 13 1 2 horJs, no Sta<lium dac; 
T rin,;hcir:is: Dias, Alceu, Mathias. 
Zébraz, Pinheiro, Nilo, Odilon, Nes
tor, Massilon, Biu, Lélo, Alyrio, 
Louro. Frederico, Agcnor e Bciriz 

A Dircctoria adianta que é neces

Baseia..,i; esse pedido á E A V 
P na justa razão pelos mesmoç :1-

presentada, de ser aos sabbadm dia 
em que v.irias casas commerciaes e 
as Repartiçõrs Publicas fecham, ie
ralmcnt~ ao meio dia, ficando assim 
sem transporte muitas pessoas alli vc
raueando 

3:000SOOO UI - Dt.',pac·ho~ de petições - DP falta Ruy Mendcnça i~sJdcnte nesta capi~ s:i.no o comparec1men~o sem 

1 

tal sohc1tando rest1tmçâo de rioc II dess..!s amadores, em virtude desse jo-
16 799~<Sv0 mentas que JuntQu ao seu processad') go ser de muito interesse para o club 

Manuel Quirin~ Pere!r;1.. Sobrinho 

~=~ere1~~0 -~~~:;~:ag;~a J;llo~~~d~~~J Emprct•1imos rapidos : 

pharmaceuticc. Anem1otomco em dl- Pagos neste mês â: â::0 ::eiJ~er~i
1
0 f~:~~n~\est~ ~:~r A Directoria 

tua-.se, mediante recib? j 
De Alwsio Franca mot.ocvel!sla GUARANY SPORT CLUB 

versos p?ntos desta capital. - Como 1 _ D,.~1n.1 .a de administra-
requer. ça:o: 

Pedro Bento Collier, requerendo Pago por d1ve~sas despe- Ha na reoartiçáo dos Correios e Te-

~;[~~~°Jta~e!.e;gr!~~i~5 For!~:,!~~~ cart3 de habitação para o predio ~e- sas neste mes 
centemente construido á avenida Cah.a: 100S300 ~~~çaesJ! p~';;.fe".:':~~:• pa~;q~•~;~\~r~'-í (Offôcial) 
Monsenhor \Valfredo Leal tle prc- Saldo que pas.sa para no_ 
priedade da senhorita Maria Violêta vembro 346S550 ~s~;8 dib Pa~a S1~ :O~to3~c~~;~ ~;: 

nio Pessôa 64; Angelo Cizele; Ers:n 
para Ranulpho; R. 'B. Driver. 

Vasconcellos. - Como req1.1er. 
José Fernandes Vieira. requeren;.:o 

mcdificação e.a collect9.. do predio n. 
6i, á rua Professora Anna Borges 
- Faca prova do allegado. 

C. Rosas & Cia requerendo lic~n
ça para fazerem distribtlição de pro<-
pectos dt:: prop: ganda da Emprêsa 
Nacional de Econ":mi:l Ltda - Sri
tisfaç.am ns c.:xigencias da D. E F. 

Antonio Ferreira de Mendonca. so_ 
licitando rcducçflo do imposto de ele
cima urbana do pred1c n. 280, ú rua 
Desembngador J~~é Pere~rino. - A' 
vista elas informações att.endido 

26
:
993

:;>:líú gando a tax, deit'1da · Communico :1 todos os clubs o;u _ 

. . ·- . . doº~.e~~~~~t:0 P~:r ~~
1
~~l~eni~~cit~~ê I bu,rbanos, qlf ~m sessão de Assem-

~ As. l Seoast1":o Cahxto de ArauJo. juntou ao seu processado em que re- blea Geral r~:1..hs:ida cm 24 do cor-
2· ~nente sec!etan~: . _ quereu para prestar e_xame de chauf. rente renunc1e1 o cargo que occupaYa 
so~~:i

0
~e ArauJo P~.,oa. capitao the-1 ~u;e:i~oa.dor. - Restitua-se, mectia.n- de presidente da. d_ire~toria e passa~-

Confere: <as.1 Jo-;é Gadelha de do o cargo :l.O v1ce-d,to sr Antonio 
Mrllo_ cap .. contad;>r. . tAs.) F. Feneira d'Oliveira i,;uh_ Rique - Ecilo Vidal Nobrcga de 

<Do boletim de 25-11-937J. mspector. resp. pelo expediente. 'Vasconcellos 

GRAVATAS, CIN'J'OS E SUSP EN
SORIOS, ~ ultimas novidades aos 
melhorl'S pr ~t:O!!i encontra m.se na 
CA~A VESUYIO. ru:i Maciel Pinhel-
M. um 

"LUNETA" DE GR ANDE A L CANCE 
A' venda - Ssnto El ias. 180 

Secretaria do ex-Tribunal 'A 
O DirecLor da Secretaria do ex-

G UER·RA CIVIL NA ESPANHA Regional Eleitoral / 

Tribunal Regional Eleitoral, neste OS MEIOS MILITARES NACIONALISTAS CRÊEM NUM C O MP L E TO COLLAPSO DA 
!'a':~\~;u'i:~~bec, o seguinte telegram- FRENTE GOVERNISTA DEANTE UMA OFFENSIVA DAS TROPAS DO 

Manuel Soares Padilha. requer~n_ 
d:~ transferenria pnra seu nome cl!l 
c:!"ficina de concertos dr> autonnY ,1 
rio sr. Francisco Mororó situada á 
rua Barão do Trlumphà. n. 5. -
C_omo requer. em fac,,, das inl01ma- "RIO, 23 - Circubr de 2Jllll37. GENERALISSIMO FRANCO 
co~~anna de Paiva Leite iec::ueierido ICo~munico-vos, em nome Mimstro MADRTD MAIS UMA VEZ BOMBAR_ piolcrigada conferencia com o general de viveres e de C0!11bu~bvel d_estma ... 
dispensa dos unpostos de decimi. U"- Jus,1ÇJ.. que funccionanos mtermos DEADA IQueip::: ct.h Llano. d~:onhe.endo_se_ Idos a toda a zona govt:rmsta estao sen_ 
bana d".> piedlo n 170 á rua Viscon_ e contractados dessa Secrctaua f1c:un PARIS 26 (A União) - Dizem de amda, os e.ssumptl.s d.e que trata1am do febrilmente preparados H á. carne 
d" de Ita1)H1ca - Attend1da qua11- dispensado,:; a. p:1rt1r 10 corrente, de- Madnd que, a artilha110. nac1:-nalista ·suff1c1ente para reabasteJer toda. a Es-
ta ao corrente exerc1c10 , d f Jh 

O 
• l j espanhola bombardeou, hontem á IA PROXIMA OFFE1'l5IVA INSURRE- 1 panha bem cAmo l'.'arvao, J)OLS todas 

cn º. 0 as pabamenlo contemp ª- noite. mtensamente aquella capital RECTA as mmu.s das Asturias rem1c1aram o 
os ate o d1t 9 Quanto cffect1vo. l Uma verd.3.deira chllva mort1fera de SALAMANCA 26 fA Untão) - Nas l trabalho 
ficam os mesmos m.rnt1dos. devendo metralha cam sobre diversos baU'ros vesoeras da ma.01 offens1va nacionrills- , Foram criadas ccmmlSSÕeS encaI· 

COMlUAN))O DA P OLI CI A MIL ' f J\R figurar nis folhas e aP-uardar oppor- fazendo ~ntir_~ c~m mais violenciz., ta os circulo_s autonzadcs mostrc,n1 e J r~gad8fi de estudar 05 pro~l~ma~ re~: 
DO ESTADO DA PARAHYBA DO . . " _ no :oraçao da cidade. • maior optimismo quanto a um C'."m_ 't1vos. a w1lta da normali_d ... de, pôl.3 
NORTE t~n Olp!)r~, c,tamento cm outros ser- pleto c:-llapso dn. frente gcverni! ::a. i:;resume_ise que ~ destrutcao de vidas 

(Reserva do Exerci to) 
\'1ço~ publicas Saudações attencjosas. Três secções das baterias :republt- Emquanto se succediam os comb: ~es. n~ wna g<:vermsta criou um deficit 
(.1ss ) - F Negrão Lim:i" canas responderam ao fogo inimigo_ o general Frapco esteve prepara1·do. n.a prc~ucçac. e a escassez de 1:1ate

mas foram 1:go reduzidas ao silencio durante O mês corrente. de mari •ira nas pr-nnas_ deve ~etardar o rein1cio 
Quartel em João Pessôa 26 d· no- por ter sldo alcançadas pelos obuze3 methcdica essa offensiva que a~ ser d.os tra}:)allfos da mdustria textil na 

vembro de 1937: · " LUSF:T A" D E GRAND E ALCANCE nacionalistas. i' e.s:encadeà.da, ,.~gundo se ecredta. Catalu:rtha. Na ~ma.na pa.s~adll os 

Servço para. o dia 27 (sabbad )) . 

Official de din. 2 ° tenente João 
GJdelha de Oliveira. 

Ronda á Guarnição, l _ 0 sar 'e1:to 
Jo~é Fernandes da Silva. 

Ac!juncto ao off1cial de dia 2. o 
s~,rgent"J João Coriolano Ramaú,,1 

Dia á Estacão de Radio 2." ~ar
gento Manuel Bernardo. · 

__ A'.~~=--C.:a nto Elias. 180 no?te.fogo ce5:sOu justamente á mela terminará especta~ularmente com _a observadores: .n~i::1ona~is~as infor~-
guerra espanhola, Depois de dezt ,eis ram que f.$ mtl_hc~flnos aese~ta.vam_ as 

8 1 8 L I O G R A P H I A Esta manhã, 2.s ambulancias s:1ni- mêses de guerra. d11rant€ os quz.,; o centenas. das f1le1ras repubhcanas. 
"Minas Geraes _ Revista da Pro~ tarias desenv:lveram grande activL chefe nacionalistt., marchon s:br<' '.1'.a

~uccão": _ Editada pela respec'.iva dade. recolhendo as vicitimas do bom_ drid, c-anquisk.Lndo Ba.:iajcz. To1 :do. 
Secretaria de Agricultura. aooba de ba <leio ncctun1:. As primeira<; ho_ M~:12.ga_ Bilbáo. Sar.tander e Gijl') L a 
circular mais um numero da publi:a _ ra.$ da ma,hii p.,.."'Ude-se notar que o mai:r preoccupação do a-eneral Fr: nco 
cão "Min2.s Geraes _ Revista da Pro_ ponto mais affectado pelo ataque foi é a organ11ação de poder::>!'iO exer ~ito, 
d acção" . que se destina a divulgar as- .') bairro de Cuatro Caminos. onde o que será assentado em ba.c:;es gem.; na_ 

BOLSAS t Ypo K odac e outros mo ... 
di-Jo'i. reC'<'beU um form!da vel sorti .. 
men to a C'A8A VESUVIO. á rua J\l=-. .. 
" ' " ' "P inh~ir n l r.o 

wmptos relacionad:s com a vida eco- trafego foi grandemente prejudicado. mente espanholas \SSOCIAÇÕES 
nomica do grande Estado montane;.o:. Cer~a das oito horas, os soldado5 do Presentemente_ com o collap5c da ; .... 

A re\'i.<ita em apreço_ que apresenta general Franco fizeram uma .c:ortida frente norte. o genenl Franco Ui _:)5~ 
exccllente felcão material. encerra, nes~ rontrz.. as posi('ões legalistas. partindo de \·P,rdadeiro exerclt ~ apoiado po1 in_ 

3 ° ;~argcnto ~, numero, um summario variad'> e da Cidade Universitaria, conseguindo dustrias de gnena. na reclagtl·· ·ds.. 
attrahente. que bem &tte.sta a sua fi- conou1star algumas casas c;ue se encon- que pr-duzem :antinuamente. Se lbe-

Guarda do Quartel 3. o SHciTnto 
Antonio de Sá Luna. · 

Guarda da Cadeia 
Carlos Scbreira 

Dia á Secref orh do c 
Qthon Nunes da Silva 

MUNDIAL CLUBE 

G .. c•bo naltdade. tra\'am em poder do adversaria. se quP som!'nte em um d.)5 s:?ct res. A dircctoria do M. C. solicita o com-

Día ao tekphone. soldad? telephc
ni'ila Sevc-rino Fnrelra de Sous..i. 

Boletim numero 257. 

VII B.t lan<•Hr do C'a~ ino do1.; 
Sa r~t·n l11,) - O sgt.a.idt o~éfl.s The. 
ntrio de Anci1 ade direr-tor do Casi 
no spr .. .o:entou o balanct•te da recelf"a 
e de.r;pesa, occon1das no mês pro;.i.,..:i_ 

Env1ada i,e,le. sua <lirec<;ão. recebe_ de ondP a off<'n..'-iva podc!'á ser de en_ rntdmento de lodes os seus associa_ 
mos um exemplar da •Mm;i.$ Ge-raf>~ _ CHEGJU A SALAMANCA O 'EMBAI_ cadeada. o generol Fr&nco tem t•.·e- d:s residerites nesta cldPde, princip:il
Revista da Producção" que é referente XAD)R ALLEMAO VON STOHRER zent~ mil ho_m0 n;. P~·esum~-&e Cj 1e .0 

1

. mc:nte os "S~hd.ario.s", á reunião do 
ao numero 7 do seu primeiro ann movimento nao _terá objectivo p rt1- orcxuno dbmmgo_ 28 do oorret~te, As 
---- ~ · SALAMANCA_ 26 <A União, - Ca- cular, mas consistirá na rcuniáo de 114 horas_ a qual t('rá lugar na. sede do 
P oupP seu t t' mt>q <'O n riando as ,;;nas dialmente rf'cebido pela e; nutoridades maior numer~ de tropas no long-1 da 

I 

rlub. á Praça ArL,t_ides Lôbo. 67. 
<'nbran ('.ac, ao Depa11a m <> n t-0 ,1,., Pro-! da Phalang-e Espanhola e pelos mem_ 1 mr:ior parte dcs mil e quinhentQ...: .ilo_ o-...w}o')c9mparec1mento de qualquer 
,-,1radoria. da Orranizat:;:ío ·• '.' H NER.

1 

bros de colonia :lllemã., chegou hoje, 1 metro,51 de q·..:<~ é form:-ido. n !rent1 , dos se11~fnµ'mbros ora convocados. re. 
VA" á rua J\far i<> I Pinlwfro , :mo. nue a SevHha o embaix.id:r german1co tom TcdRs as actívidades da guarda civil I dundadará. m1. sua. approvução .sob1e 

c:;:d:~~C'S SCl'\'i(jOS, mantem UJn ad. $~'61n::re~·~dosr di!f~~l~:ih~=~ilzou uma 1 ~~~~~~l.t':t~ l~~~~âi:.t ó~e io~l;O~~ j ~n?d1i ~~ ~~~~~~.d~ S01UC10Il8 1" Da re .. 
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TÉLAS & PALCOS REGISTO A MAIOR DESCOBERTA FJZERAl\1 ANNOS HONTEl\1: Marcado para o proximo dia 10 de dezembro, no "REX" 
o lançamento de "O Grito da Mocidade" ! . . . 1i:~~t~~~·;1~~~é~~~~r;;ôr\~~º~!o:~~ 

Após as ultimas neg-or.iaçÔf'~"i com a J que o ''~ex" . a.nnuncia presentemente. offtrP~eu ~.m alm()Ç? ~ pessoas de 
agencia cfü;tribuidora da D. N. no Nor- a techmca cmematograipbica tem um , sua..:; 1elaço .. s de am1zaae. 

~ÍºJ:! ~~ 0~~1:;.11~::ª0 rt;r!N~ 'fr~:J.elc~~~·r;~~:~f~:.º·d~~~ !~~~ FAZEM ANN03 HOJP.: 
dia 10 de dezembro, no REX.. o lança_ tista desse drama que exalta ~ m::ci- Dr Arlindo Correia: _ Trancorre. 
menta de o GRI'r.:::> DA MOCIDADE. dade brasJleira, conseguiu imprimir no hoje. 0 anniversario natalicio do dr. 
e primeiro grande film nacional para seu film tudo que tinha visto e apre~- Arlindo Correia dir€ctor do Centro de 
todo mundo. dido em Hollywood . A sua experiencta Saude desta cipital. 

Em dezembro, pois. a CiA.. Exhibido- n_a "cidade das estrellas" muito o c.uxi- B. S· que gosa de muito conceito no 
ra lançará no REX. dois super_films h:u para o remate final de O GRITO c1rr:ulo de ,c;;ua!- ~mizade.s. será. certa-
brasileir.:s, o que e.ttesta n crescente DA MIOCIDADE. O fi~m nã:° é u~n t b t tf' primentado 
,progresso cto nosso Cinema. e unanime vulgar apanhado de artistas a.o Radio m~ ~'\. ~!nªi~a J~1;e Parente. · filh'a 
ac:eitação dos films brasileiros P.ntre e Theatro, nem um amontoado de qua_ do i:;r. Francü=co Olavo Parente. func
nós. Realn1ente. a fita nacLnal. que dr:>s sem nenhuma connexão entre si. cion:i.rio publico t·esidentf: nesta capi-
d 'antes despertava commentarios jo- O GRITO DA MOCIDAD~ te!fl um tal · 
cosas da parte do publ_ico. que rieixava grande thema E: um.a e.lta fm.ahdade: _ P., menina Nautilia, filha do sr 
a frequencia dos seus cinemas quando elle retrata a vida.. aos jovens. que. lu_ Manuel Rodrigues, residente nesta ca
eram apresentados, toma. actualmen- ctam nas academias. nas uruversicla- pital 
te, 1-~gar de destaque na preferencia des_ em busca de um futuro maior, e l - A S"nhorita Mana Avehna do 
dos fans. $-O lado das produ::çóes es. glo11f1cc. a Juventude bras1le1ra, de Nefc1men'o professora publica de l 
trangeiras mais famosas. Acabou-se cujo esforço e c~mpetenc1a o Brasil racnre do mumcipio de senaria 
es.se conceito injustificado dp, que mmto espera e mmto prec1Sa l _ o J'- ven Raul Agra_ filho do sr 1 

"fi~m brasileiro nà;, p~·estçt ''. E ahi A C1a Exlub1àora de F1lms, contra_ Josinc Agra. fazendeiro em campina 
estao para prova. os ex1tos de "Favel- ctando esse f1lm para ser exhibido en_ Grande 
la dos Meus Amores" e "Bonequinha trenós_ nos dá uma opportunidadc que - - A sra. Nilce de Carvalho Gomes, 

PARA A MULHER 1. ~ 1 f] 1 a;3 ~ 1] : í j 1 ~; ~, 
.(O REGULADOR VIEIRA) 
A mulher não soffrerá dôres 

Allivia as colicas uterinas em duas horn~ 
Emprega.se com vantagem para com

bater as Flõres Brancru1, Collcas U~rtn.as 
Menstruaes, e.pôs o parto, Hemorrba.gia.s e 
Dõres nos Ovartoa. 

E' poderoso calmante e reg1U.a.oor pai 
n:cellencta. 

FLUXO-SEDATINA, peJa l'U/l éom-
provada ett1ca.cta é receitada pnr !D.ais de-
10. 000 medicas. 

FLUXO - SEDATINA encontr"·•• em 
de Sêda ". que fal.:;u bem alto das nos_ não e de admirar: um film real.mente t:~posa do ~r. Moacyr de Medeiros Go- tocta a parte. 

sat0:stbi~~r'1;t ci~~ma~~f~~~. 1 ~~~n~sd\~~i~~-e applaudido por to- ~:~idu~~~~ci~ga~~ia3~. Directoria de ""=======--===================cdl 
- O padre José Pereira Diniz. vi- r 

Os espectaculos do illusionista Sárdio e sua Companhia ga~o od~0~!;ª~~i.r~.anue1 Tobiss vic- INFORMAÇÕES de Phantasias Magicas ri~·i°i,;it~~~ºdodad:~~~h~aii"o s Car-
o habil UlusLcnista Sardio e sua e Grande Sardio e sua com'panhia, _:_ O sr. Margarido de Sousa Souto 

Companhia de Phantasias Magicas, num programma interessante. Maior, inferior do 22.n B. C., aqui 
A INSPECTORIA D'.:J SERVIÇO DE 
PLANTAS TEXTEJS NO ESTADO 

DA PARAHYBA INFORMA 
COMMERCIO ALGODOEIR,'.) 

Di.sponivel . 

que actualmente se exhibem no "Cine - rquartelado. 
Theatro Plaza ". realizaram, hontem. SANTA ROSA: _ Do'!$ Aauias em 1 - O acndemico Cleveland Botêlho, 

Cotação pelos 10 h·llos. 
FIBRA LONGA l!ó;e,idóJ 

mais um espe::.taculo. no qual apre_ Vôo, c.:1!1 Jack Benny e unã Morkel alui'!lno àa Escola de- Enge~haria do 
sentaram novrs e interessantes traba- gczadiss1ma comedia da M. G. M ~ec1fe e flll:to do. sr· M~.nann<? Bo- A$ teias estendidas pela concurren
lhos de prestidigitação e hypnotismo. REX: - Viva o Casino com Ge- telho. funcc1onano da Directorta de eia especulativa estrangeira e as tra_ 

Typo 3 • • . . .. . . 38$500 a 39$000 
Typo 4 • • . . . . . . . . 37$000 a 38~ 

FIBRA !\lEDIA /SPrlá.o) 

O elegante casino da P raça Vidal de orge Raft. da Paramount. · Saude Put:il~ca, do .Estado. mas depreciativas constituidas pelos 
Negreiros apanhou uma. casa cheia-, C:mplementos: Nacional D. F. B. e ~ O me1~1110 Jose. fllho ~o s~ · An- imprevistos excessos da pr~ducção A_ 

Typo 3 • . . . . . . • . . 38SOOO a 38SOOO 
Typa 5 .. • • • . • • • 35$000 a 35S500 

e que bem demonstra o agrado que um Fox Movietone News. tomo Bapusta ~o Rêgo, mfenor do mericana, ainda não reuniram mate_ RECEBEDORIA DE RENDAS DO ES. 
tem conseguid:>- despertar. em nosso FELIPPE'A: - coracões DivididoS, 22.º B C. aqm aquartelado. rizl bastante para entravar a expansão TADO DA PARAHYBA 
publico. aquelle applaudido conjuncto. cem Dick Powell e Marion Davies da do nosso precioso curo brnco. 

O espectaculo dt. hoje constarâ de Warner F!'i.st. · NASCl!\IENTOS: Por isso mesmo nota.se que o retrahi- Pauta dos principaes generos de 

~~~:~~~:~~numeres destina- ,J:l{~E:~:tf~~~~;.=f~~~ nc~~co~~·~~./~it~~11in~ H~~~\'."r~,; [~,iil :~~;~f[: !~:::~riJs~~i~ ~~:~:ã~ J1r~~n~~·~;:1;;-rtfiãoF.stado 

CARTAZ DO DIA Íí·uiStador Audaz e mais Dois Cam_ cio nofSJ amigo sr· Jos~ Ramalho da negocios entabolados em vista das van_ semana de 22 a 28 de novembro de 
peões · Costa, pr~si~ente do - Syndlc~to dos tajosas p:s.sibilidades que nos oftere- 1937. 

PLAZA: - O Grande Sardio. num ME'TR.O~QLE: - Anjo d-O P11a.rol, Commercianoc:: de ~oao Ptssoa e de cem os mercados asiaticos de qu~m so_ Por Litro: 
espec,taculo verdadeiramente inédito 1 com Shirley Temple. Guy Kibbe Slim I sua esposa. sra· Circe Menezes da mo.5 o maior fornecedor. Vam-:s as. .\guardente de cannn S450 
em João Pessôa. çom 25 numeras de I Summerv1Ue e Buddy Ebsen dà. 20th Costa· sim entrando em plena phase de obser- \guardente <lc mel ou ca~haça S300 
alta magia. sendo também apre.senta- Cent ury Fo:r. ~ vação das escamoteações dos cteten- '\lcool $550 
<ks Miss Borbolêta e. meis, Visó1?S de REPUBLICA: - Favella dos Meus VARIAS: t::res estrangeiros do commer:io de ma_ Por kilo: 
Arte, finalizando com uma apotheose · Amóres, coín Jayme Costa, Syh·io Cal_ . . . . tenas primas Torna-se necessario po_ \.lgodão Sertão Seddó 3$000 
ao immortal maestro Carlos Gomes. das_ Edurado Vianna, Armando Lousa_ 1 Senhorita Olga da SLlVa VCi.gl!· - 1ém que fort.slecamos a mtensiflcação !\lgodão Matta 2S900 

- A's 16 horas. na vesperal escolar, dg e outroJt .,ga Brasil V1ta FUm Acaba de ccncluir com distmccao. 0 da assistencia officrn.l em tmno dos Algodão cm caroço 1$200 
cmrn Comme1cial no Colleg10 de Nos- :r:equen:s Iavradore!- e industriaes de Al~0dão rebeneficiado - Ser_ 

VIDA ESCOLAR NOTAS POLICIAES Sl Senh~,a das Neves a senhollta Ol- algodão, tendo em mira. principolmen_ J tão _ . 1$500 
1 ga da S.lva Vnga, filha do sr Anta- te O controle da escolha das melhore..-.: \ AJe-rdao rebeneficiado -Mat_ 

.: j mo _da Silva Veiga funcc~onar~ dos , sementes que possam pioduzir as fi- . ta • . 1$450 LYCEU PARAHYBANO 

Prova parcial 

Foi affixado hontem na poÍ-ta1'1a do 
Lyceu Parahybano edital chamando 
hoje á prova parcial todos os alun~-
11os matriculados nas seguintes disci
plinas: 

A's 8 horas: 

Mathematica 5." serie turma - S 

A's 9 1 I~ horas: 

Matheuiatica 5.ª serie turma - T 

A's 13 horas. 

Physica 4. ª serie turma - O 
Historia 4. ª serie turma - M 

A's 14 112 horas: 

Physica 4.ª serie turma - P 
HistOria 4. ª serie turma - N 

Cone10s e Tel~rapho& des .. e .&.ado. bras preferidas pelos nossos freO'ueses AJgodao residuo.:; de piólho 
. Por es..c.e motivo a st.n!lonta Olga Seja portanto a n~sa meior º reoc: beneficiado ou linter $600 

S1lv~ será bastante. ~ellc1tada pelas cupação O factor quardad J' d Algodão residuos de piôiho 
PR!SAO EM MULUNGU' 

O sub-delegado de Mulunc·u' pren- ~uas coll€g-as e amigumhas. conquist'armos ~d-::neiJade e, ~etlg.;tiv: rebenefiC'iad~. $900 
deu naquella pm·oação o crimincso nas pri.ncipaes praças ct:s diversos con- Resíduos de p1olho bruto de 
Francisco Victorino pronunciado por Seus títulOb s:.i.o t'obra.dos t'Om s,egu. tinentes. descaroçador 
crime de roubo na' comarca de Ah- rança e presteza , quando fõrem con- O futuro do Brasl quiçá da sua re Arroz desc~cado 
gôa Grande. tiado~ ao DEPARTAMENTO DE PROª giã-o nordestina. está' na expl-::ração ra~ i\ssucar ref.mado de 1.; 

Ao que consta o mesmo individuo CUR.\OORT\ DA ORGANIZi\ÇÃO cio ... n~l d8::5 terras que possue. A pro_ ~~:~ 1JJm::ade 2· 
é ~~nl~°J~~d~e n~ict~~~~~ ~o µ~7!t~ ap- ;~:11:0:_itVA'', á .-ua ~laçiel Pinhei- ~~çii !~~c=d~~r~;a ~~~~ará em to- ~ucar triturado 

prehendeu duas pistolas "Com,blain". •UM BRASILEIRO Exan:iin~mos as actuaes· condições ~--;ar ~rystal 
nas prmcipaes praças: car ranco 

SUICIDIO EM BELE 'M ! Em New-York o mercado i.presen_ ~~~=~ s~~c;[0ara 

Q U E NASCEU p I N TO R ; tou_se ante-hontem estave1 e com •L t\Ssucar masca Vinho 
Ing<;.rindo forte dosagem de arseni

co. vcluntariamcnte veio a fallecer na 
J)OVoação de Belém· a sen-.:>ra Domiti
la Cardoso ele Araujo, alli residentf'. 

A policia não apurou O motivo C!Ue 
C.:etcrminou o suicidio. 

RECOLHIDO AO PROMPTO 
SOCCORRO 

. . . ta de. 2 a 3 centesimos de. centavos Assucar mascavado 
(C.:.rresp::mdench:. de exclus1v1dade lo_ por ltbra: os Uplands medianos, va- !\ssucar bruto sAcco ou 3 º jacto 

cal para esta folha ;·emettida pelo Bu- · leram 7 .91 centav:s por libra oo pro- Àsc:ucar bruto melado · 
reau de IIl'l:prensa de. VIDA DOMES- i duetos para proxlmas entregas alcan_ Bo;racha de mangabeira 
TICA do Rio de Janeiro). , caram 7.83 a 7.96 ce1tavos. Em Novia Borracha de maniçóba 

Este rapaz que conta vinte e pou_ 1 ~~~eans O Ame:·tca~ Futures para iden_ Batatas nacionaes 
cos annos affirmou a sua personalida ' s entregas obtiveram 7 .95 a 7 .05 Café 
de sem nlais delon.aas C<>m a modifi~ 1 centavos. Em Liverpool O mercado. es_ Café mol<lo 
caCão que impcz 0.; seu nome. Cha- i tavel, fechou com alta 7 pontos. tendo Por cento· 
má-se elle mesmo "Barrs o Mulato" 1 os ~edian~s de Pernambuco e Maceió Côco · 

$250 
1$200 
$950 
$9()f) 
$85G 
õ770 
.150 
$720 
$680 
S600 
$550 
S460 
$460 
$420 

1$500 
1$500 

$200 
1$200 
~$000 

40$000 Ferindo-se accidentalmente acha~se 
recolhido ao Prompto Soccor"ro nesta 
('apitai o agricultor Antonio caetano, 
residente em Alagóa Grande. 

nha da sua mestiçagêm; &o contr~rio r~duici8n Fully . Middlings 4 · 59 ~ os couros de bol sêccos salgados 2$200 
quer que ella o acompanhe, na p.:ss1ve1 ~ntreO'c os • amencanos para. pr x1mas Couros de boi. sêccoo espl-

Nãoe5.::ondeasua'côr náo'seenvergo~ ·1~~f1do 4·19 ° dE: S: Paulo 4.59 o Por kilo; 

O mesmo foi submettido a txame e 
operado pelo dr. Avilla Lins. 

quasi certa escalada da fama e gloria ºas ,aleram 4.50 a 4.64. chados 3$500 
que emprehende com a sua arte. Bal'. - Couros de boi, sêccos flôr de 
ros o Mulato, é ,Pintor. Nasceu pintor INFORMAÇÕES DA INSPECTORIA sal 

Prc.fessora. Severina, Pereira Lima 
- Colcu gráu ante-hontem. pelo 
curs'.:> commerciàl do Collegio de N«?S
s1. Senhora das Neves. a se1:ihor1ta 
Severina Pereira Lima que fez ~·n 
curso com approvaçóes plenas e chs- "LUNETA" DE GRANDE ALCANCE 

em Pel:tas Rio Grande do Sul sua t~r- 1 DO SERVIÇO DE PLANTAS TEX- Couros verdes 
ra natal. de onde part1u para éaminh>r ITEIS NO E~T. ADO DA PARAHYBA couros de bode. 
todo o Norte de.. Republica pintando COTA<"º no ,,u.r..oDA.O Couros de carneiro 

2$500 
1$500 

10$000 
9$000 

tinit~~vem diplomada por este motl A' v~nd~ - . Santo Elias l80 
vo tem recebido muitos cumprnnen- Seus ht?los ja_ ve~cidos ha :,anto 
t"' d pessõas de suas relações de tempo e amda. na.o foram ~ago5i. De-
cs. ~s parentes I partamente. de ProcuradorJa. da. 01·-

ª1~e~~riti Seve;ina Pereira Lima gan~zaçã.,,o "1\UNER'~A "' Maciel Pi
é sobrinha do sr. Severino Perei:·a. 1 nhc>1ro .. ,06 
conceituado ccmmerciante nesta pr~- ------------
ça. 

Registro de firma.? Só o E:,CRlP
TORlO DE PROCURADORIA "MI
NERVA", á rua Maciel Pinheiro, 306, 
está. apto a. resolver com segurança 
e> promptidin. 

o NATAL EM 
TAMBAú 

Com o fim de emprestar um c~nho 
de grande brilhantismo aos pr:x1mos 
festejos do Natal. nesse e)egante _pon_ 
to balneario. acaba de ser organizada 
uma commissáo central. compcsta de 
elementos destacados dos que alli se 
:i.cham veraneando, a qual eml):enhará 
os maiores esforços para a realização 
das referidas com memorações. 

Para isso, já houve um entendimen
to com o sr. Augu.stc Marinho. director 
da "Ir.leal Jazz''. que será contractada 
i;ara tocar nos dias 24 e 25 de dezem_ 
bro. no "dancing" do bairro de Santo 
Ant:nlo. 

Opportunarnente daremos noticias 
mais detalhadas, bem como a publica
ção do programma dessas festividades. 

RUMHIA 
BUCAREST, 26 (A B ) -- A

caba de renunciar .10 c.1rgo de pre
sidente do Partido Nacion:11-Zar:mis
ta o sr Milulache Foi eleito, por 
unanimid:idc, o ex-presidente do 
Conselho, sr Julius Maniu que, des
de o inicio do anno corrente, já des
empenhava as funcções de vicc-prc ... 
sidcncc do P:1rtido A eleição do ex ... 
chefe do Govêrno, fr J\1:rniu par:a 
a preliidencia do Partido Nacional
Zaranista, é considerada, nos circu ... 
los policicos desta c.1pital 1 como um1 
prova daç intenções daqucllc PartiJo, 
em organizar uma oppo">iç5o sc1,.·éra 
ao ac:tu:l.l Govêrno da R umanía 

NEUROBJOL é o agente poderoso, 
que dá. forc:,a aos fracos. coragem aos 
t.imidos inll'epidez ªº"' desanimado!. c
vict.oria0 aos que pen~am t.er 11erdido a Nl ·u rRi·õ~ e ·, põT 

sempre. VIDA DOMESTICA em seu _Dia 26_U-1937 Courinhos de outras especies 
oroxlmo numero occupar-se-á, com a - De Joao 'PPS.'iO~ d~ animaes 4$600 
ajuda das suas magnificas mustrações . "0 mercado Estavel" Pcrr /itro: 
dos quadres de Barros. 0 Mulato, cuja 1 - Cotação pelo<. 15 kilos. . Fa:_inha de .mandioca. 
exposição caba no Rio de Janeiro de FIBRA LONGA (Sendo) Fel~ão mulatmho 
ser aberta. evidenciando o talento ex- Typo 3 428~ººº 'Feijão macassa 
p:ntaneo desse joven artista e a aguda Typo 5 · · · · · · 38SOOC' ~va 
r·mprehensão psychologica que elle FIBRA MEDIA (Sertão) 

41500
(' \!:1lho 

$600 
$500 
$4-00 
M-00 
$250 

t:em dos motives. homens e cousas, Typo 3 Jleo r~fina.do de se.mente de 
que elle transtorna em soberbas télaõ. Typo 5 FJBR.,\ · cúiti'°A. ·ow;.Ú~) 37sooc algoda~ '1$800 

o que ha de mais surprehendente 3 · 39sooo >leo ~ru de semente de a1. 
em Barr~ o Mulato. é que não teve TyTypo 5 35SOOO ~odao 11'.'<'1nf) 
escola ;apenas aprendeu cem O pint.or po . )leo de _semente de mamona 1$500 
Jcão Farih::m algumas noções. e esse ~M~~a~~ci;~â.co" ., i:or kilo: _ 
curso livre niio ultrapassou de seis _ Cotacão p~ios 15 k;los. a::,ta de semPnle ~e algodao S1')0 
m<!ses. Desde menino, pmta e desenha. FIBRA LONGA (Seridó) ~pas de solla polida 3$000 
Elle proprlo diz que a sua vocação se Typo 3 l · 
affirmou por étapas. Pittorescamente Typ() 5 : : : : . . . . • • Raspas de sona envernizada 
diVide em gradações ascende:lt.emente FIBRA MEDIA· (s~~tio) Semente de algodão 

3$700 
$220 
$250 mais complicadas a sua vida arttstica · Typo 3 40$000 Scm_ent-e de mamona 

A.s.slm começou :om a phase do lapis; Typo 5 . . . . . . . . . . , . • . . . 38$000 Tacoes ou quadras de Taspas 
depoL<. sentiu que já lhe era p::ssivel FIBRA CUR1rA {Malta) de ~olla. 2SOOO 
tratar os themas a pastel. transportou- Typo 3 . . 3~0 Vaqucta ou couro.<; preparados 6$500 
~.e. após para a aquarena' e. por ultimo Typo 5 . . . . . . • 36i000 Os demais P?'oductos constam da 
nao teve duvidas em adquirir uma caL - Do Rio de Janeiro. PaJut_g. geprª!:.A f)O d vembro de 
xa de oleo, e uma vez "ambientado"' Entra.das . . 1.103 fds. oao e~a. .. e no 
neste material - segundo elle mesmo Sah.idas . 1. 028 fds. 
affirma - sentiu a. "neces.sidade in- Stock . . . . . . . . . . . 1 392 fds 
t.eri·:r" de appnrecer em publico. Mercado estavel. 

Barros_ o Mulato, ao inaugurar-se a 
sua exposição no local onde estava 1ns-
tallado, nos baixos d::: Theatro Muntct_ 
pal do Rio de Janeiro. o As.syrio, que 
foi tudo - cabaret, mustc-hall. restau_ 
rante de luxo casa de cha. familiar e 
"<lanctng" - para agora ter a bel!n 
d~stinaçã:J de servir de estimulo á 
arte - foi ouvido pelo redactor dô Bu_ 
re~u de Imprensa de VIDA DOMES· 
TICA 

- As télas, que aqui vê, facturando 
motivos humanos, são de pro:edencJa 
sulina. Razãc teve o eminente Acade-

de habito tão despida de mattas e den_ 
sificaçóes florestaes- que a propria 
arvore na coxilha. adquire persona11-
dade. E' sclitarla. Ausente a floresta. 
a matta. o sertão ,o homem se destac~ 
<>csinho. Já no Norte eu me senti 
"c:agido pela natureza". 

BOLSAS PARA SENBORAb - ~lo
del09 elegantes, confecção esmerada 
acaba de receber a CASA VESUVJO 
ru MJ,clel Pinheiro. 1611 
-~~-QUINA_P_E_T_R_O_L_E_O __ ~ 

LOÇÃO 

RI D O N 
Usando-a, o cahello branco 
retoma a 1- ua côr primitiva. 
Perfume agradavel, effeito Para cobranças de contas <' tttulos, 

amigavel e judicialmente, ó"'1Der,a1·t:1ª 
mento de Procuradoria. da ORGANI. 
ZAÇÃO "MINERVA", mantéln um 
advorado Rua Macie-1 Pinheiro, 306. 

é o in!a11lvtl tonil'o do f'erebro. 1 mico de Letras Alcides Maya cm rlL 
A' VENDA EM TODO O BRASIL zcr que no Sul, a superficie do sólo é 

E de facto "Praia 1e Iracema". "Car_ 
naubeirc.s'', "Victorias.Régias" e "Co
queir.;:s de Marajó'' são puras evlden_ 
elas da affirmatíva de Barros. o Mu_ 
\ato o brasileiro que nasceu plnt-0r e 
cujàs téla.s prlncipaes VIDA DOMES~ 
TICA reproduzirá para que sejf\ m cc_ 
nbecidas em tocto o Bras11. 

progre~i\'o e ::rarontido. 
A' VENDA E~I TODO O llltASIL 
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PREFEITURAS DO INTERIOR 
VISTO; 

feito. 
José Vieira Lins - Pre-

PRSFEITURA MUNICIPAL DE 
SAPE' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARARÜNA 

Balancête da Receita e D?sp~sa em 
31 de outubro de 1937. 

RECEITA 

Li~enças Diversas 1:114$800 
Imposto Territorial, PredL 

al, Urbano e Suburbano 1: 504$300 
Imposto Cedular sobre 

rendas de inunove1.s ru_ 
raes 

Este.tistica (taxa) 
Imposto de Feiras 
Impcsto sobre Gado A_ 

batido 
Imposto sob:-e Diversões 

Publicas (taxai 
Taxa de Limpêsa e melho~ 

•! :2925000 
1 :731$500 
1 :468$900 

478$500 

1 :373$100 

61S200 
1 :098$200 

DESPll:SA 

Prefeitura 
Fiscalização 
Thesouraria 
Obras Publicas 
IJ!urninrt.çã:, 
Limr,êta Publica 
Cemitçríos 
Subvenções 
DeSpêsas Diversa!= 
Camara. Municipal 

Somma 
Saldo para o mês 

vemb:o 

Total 

de 

Prefeitura Mu!ücipal 
de outubro de 1937. 

José Alvares Pereira 

no-

de 

-

1: )50$000 
430$0<•0 

2:082S200 
l:020S700 
1 :795SOOO 

113SOOO 
75$000 

200SOOD 
1 :481S20J 

200SOOO 

8:549$100 

9:087$400 

17 ;636$5-00 

Caiçara, 31 

Secrebri:J 

Exercicio de 1937 

Balani.:ête da Receita e Dcspêsa do 
Município. Mc.vimcn•.o do-rnês de ::igos_ 
to de 1937. 

RECEITA 

I RENDA ORDINARIA 

a) tributaria: 

Liunças Dlvcrse.s 400!000 
Imposto de Feira 1 :488~200 
Decíma Urbanr. 231$000 
T,1xa de E.;t'\ti<:-:ti:a da P!'O-

duccã.o Municipal 1 :%4S800 
Imposto Pn?dial 67l;OOn 
Ma·ricuhl de V•nlculos 50$000 
R-:-ndas Diversas 121SQOO 
E.'.pedf-:?:1te 26°;00 ramentos Publicos 

Taxa Patriplonial 
Francisco José da Costa - Prefeito. 3 :438$1QO 

Somma da Re:elta 10: 122S500 
Saldo do mês c.nterior 16 :090$130 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SAPE' 
bl patrimonial: 

Total 26 212S500 
Exercicio de 1937 

Renda do matadouro 
Idem d:s ccmiterlos 

594S500 
46SOOO 

DESPf:SA 

Prefeitura 
Thesourar1a 
Fiscalização 

950$000 
370SOOO 

70SOOO 

Balancête da Receita e Despê.i::.a do 
Municipio. Movin1ento do niês de se
tembro de 1937. 

640$500 

II RENDA EXTRAORD!NARIA 

Obras ~licr.s 
Llmpêsa Publica 
Illuminação Publica. 
Cemiterios 
Aposentadcs 
D~spêsas Diversas 

3 807S800 
487SSOO 1:1::~~ 

RECEITA 

RENDA ORDINARIA 

1 Divido Activa 
!'."!ultas e e,·entuaes 

i 
185S100 
15~740 

Somma da Despêsa 
Saldo que passa 

Teta! 

25SOOO 
2:826S7C~ 

a) tributaria: 

Licenç~ Diversas 
9 :786S400 lillpo~to de Feira 

16: 426$100 Decima Urbana 

26: 212S5!:>0 <luccão Municipal 
ImPoSto Predial 

----· 1 Taxa ª. e Esw.tt~tica da Pro_ 

Prefeitura Municipal de Araruna, em Matricula de Vehlcul:s 
31 de outubro de 1937. Renda.3 Diversas 

Arnulpho Gomes de Arcwjo - se. 
cretario. 

VISTO· - Luciano Ribeiro de Mo
raes - Prefeito. 

Affericã::> 
Expe:liente 

so!:~~Z Florentino da costa - The_ 1 b) patrimonial: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO I fct~r;;;a dii :~rt~~i%° 
JOAO DO CARIRY 

200f840 

1 

III RENDA c; APPLICAÇA::> ESP. 
797$400 

1 :693$700 Imposto •1diêional 74$800 
166$8DO &:n iço de Limpêsa Publica 48S000 

625$600 122$800 
1038000 1 Saldo de JUiho 13:643!330 

40SOOO 
121S500 18:036$570 
303000 
25$600 1 DESPJ\:SA 

3: 603$600 Funccicnalismo Municipa.J; 
Prefeitura 
Thesourari:: 
~rvic') ci Estatistica 

736S500 F.iscaliza:;io 
31$000 Ir.st~ucção Publi:a 

1 :515$000 
350$000 
150SOOO 
460~000 
140SOOO 

Balancête da Receita e Despêsa des 
te Municipio referente ao mês de ou: 
tubro de 1937. 

II RENDA C1 

767$500 

A?PLICAÇAO ESP. 
Aposentados 
Subven(.'ões 
Gratificações 
Obras Pub1lcas 

2 :615SOOO 
120:;noo 

G5SJOO 
438<qoo 
184:·lOOO 
357$5'.)0 RECEITA 

Licenças 
Imposto de feiras 
Imposto predial rural e ur-

bano 
Imposto de estatistica 
Aferição 
Llrn.pêsa publica 
Patrimonio 
Dlmninação 
Imposto sJ ve!llcu)os 
Mat:iculas 
Imposo terrltorlaJ 
Im.p::sto -cedular 
R".endas diversas 
DiVida activa 

Somma 
Snldo que vem do mês 

anterior 

DESPESA 

Consellio Municipal (F:m-
pregados) 

~feitura (Empregaãos) 
Fiscalização (Empregados) 
The.9:w-aria OEmprega-

dos) 
Obras publicas 
Estradas ,d-P. rodagem 
Illumin.ação 

Imoosto addicional 
S,·r·viço de Limpisa Publico. 

1 :722$000 
1 :371$500 Sa,d: de agosto 

2:495$600 
1 :455S200 

t 
45S5-00 

DESPf:SA 

2 14Sl00 Funccionalismo Municipal: 
; P'-efeitura 

lBSSOOO Thespuraria . . 
55$000 I &!rv,ço &statishca 

4 :054$SOO F1$caliz~.9ão . 
1 :OOOSOOO Instrucçao Publl:a 

s 
12 :581$400 

825$300 

13 :406$'700 

180SOOO 
2 :690$000 

700$000 

2 :444S700 
1 :245$100 

967$5DO 
2:230$000 

Aposentados 
Subvenções 
Gratificações 
Ob:·as Publicas 
Serviço Limpê.c;a Publicai 
Assistencia Judttiaría 
Alugues de Prect1os 
De~pêsas Diversas 
Ev.entu:res 
8-:corros Publicos 
Mm·ets e Utens1hos 
Cemiterioo 

Saldo para outubro 

111$030 
18W')O 

121?S0fr} 
6 824S870 

11: 325$050 

L515S000 
350$000 

Snt-ico de Limpí'sa Publica 
Illumin~ção Pubiica 
Amortização da Divida 

Passiva 
A~sistencia Jud1ci:lria 
Expediente 
Despêsas Diversas 
Moveis e Utcr.:ili:s 
Eventuaes 
Scc:rros Publicas 
Cemiterios 

5:COOSOOO 

190~000 
lOOWOO 
32S200 

213$000 
l:395SOOO 

340$000 
!lSIOO 

150SO~QO 

!~g~::; Saldo par& setembro 
140$000 

8 :596$700 
6 :824$870 

18:0J6S57f 

2:615SOOO 
72~000 
65SOOO 

547S900 
127S5.10 
345ê000 
100S3J{) 

60SOOO 
135SOOO 

37<200 
6S400 

770S:J00 
150SOJO 

2:416~000 
6:294$050 

11 :325Sü50 

Thernurnria da. Prefeitura :Munici
pal de Sapé, em 5 setembro de 1937. 

Sevaino Cam.pello da Fonsêca -
8ec:rct.:rio. guarda_:ivrcs. 

VISTO; - José Vieira Lins -- Pre
feito. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SAPE' 

Exerci..:io c'.e 1937 

Balancête ela Re:eita e Despêsn do 
Municipio. M::vimento do mês de outu_ 
bro de 1937. 

Eeono nieo 000 

Ao co1nprador de um caminhão não intc
rcH~a a econon1ia conôegnida e1n cxpcricn
cias de laboratorio; elle 11eces1Sita de um 
vehiculo que possa render serviço ccono
n1ico durante annos. 
Esta economia duradoura lhe asse~ura1n 
os lnternational, caminhões especialmente 
construidos para o ser,"iç.o penoso do trans
porte de carga. Aos Novos Ietcrnational 
foram incorporados novos aperfciçoan1.en
tos como sejam : lubrificação á pressão 
aos pinos de ph,tão; amortecedor de vi
bração tot·cional; eixo trazeiro ele tuho 
integral de aço; longarinas mais fortes, etc. 
que conlribuc1n para ainda maior cífici
cncia e economia. 
ln terna tional - caminhões de alta qualidade. 

ftif.i 1 ~ ,; ç.Jfti 3) ~ ;J ~ fJ ir+l~ f+1 ffl 
AGENTES NESTE ESTADO: 

G. PETRUCCI & CIA. 
RUA 1\1.\CIEL PINHEIRO JO,\O PESS,'.)A 

Agentes: - J, R, DE VASCONCE.LLOS &. CJ~~ ...... -

Imposto de Feira 
Decima U:bana 
Imposto Predial 
MatrX-:ula de Vehi!;ulos 
Taxa de Estatistica Qa Pro_ 

ducçãc Municipal 
Re:1.das Di ver~":l.s 
Afferição 
Expedlent~ 

b) patrimoni!l.l: 

Rende. do m;ltadouro 
Idem das cemiterio.:; 

2: 177$900 
3 :285$770 

258SOOO 
40SOOO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIANCO' 

bc!ancétc dn Receita e DespC'sa refe 
rente ao 3." trim.e~lrc de 1937 

347~900 
366$500 RECEITA: 

i~Ü~~~ Imposto de Licenç:,. 
____ rmrcsto de Feira 

9 , 498S8Ga Imposto Prediol 

/ ~;~;LSt~~:'idO 
Afferiç~ "') 

915Sl00 !l;d. e J?rofjs.:âo 
298000 Renda Patr1mon!al 

C'.:rai':" ri'J 

944S100 }~~~asº~i~i;: as 

I0·4<f2S9G'.> ri:;;g:~ ª~~~~-' div=rsão 

8: 130$000 
4:537$401 
6 ;709$100 
5 :539SOOJ 
6:656$000 

362sOo1 
21 :4425900 

1 ·392SIOJ 
435$000 

4:406$]00 
962S801 
161$:JOO 

4:000S-000 

II RENDA EXTRAORDINARIA ..... ota1 da R· r.eH,a nivida Activ~ 23S6')') 
Limpêsa publico. 
In.sti11cção no~.) 

264S800 
$ 

Thesourarfa da Prefeitura Munici
pal de Sapé, em 3 setembro de 1S37. 

RECEITA 
\ Multas e eventuaes 2S526 

Eialdo que pa.<:.sou do 2. 0 

trilr.estr~ 

64:711$300 

95$500 

<4;806$800 A~r~;o a maternidade, etc 

Auxilio para combate as 
Seccas 

Subvenções 
Despésas di ver~ 8.3 
Divida passiva 

Sommn 
Saldo para 

gulnte 
o més se_ 

$ 

s 
695$000 

l ·394SOOO 
s 

12 '811$100 

595$600 

13 :406$700 

Thesourari:l da Prefeitura Munici j :t~~o S~~ i
9
:;), do Cariry, aos 31 de 

Jo.')é Chagas Britto - Thcsourei.ro 
VIST:>: - J. Brttto - Prefeito. · 

PREP,EITURA M1JNICIPAL DE 1 

CAIÇARA 

Pr!i~~~:t~i~1cr;;r
1
~~ ~a1;:!ês~ef~a ! 

rente ao mês Qc outubro d: correnté 1 
exer;·icio 

RECEITA 
Lict nçns 5 · 083$80G 
Imposto de Feira I: 682S200 ' 
Imposto Predial 1:751$300 1 
Estatlstlca de Producção 1 · 607S200 
Gado Abatido 783S500 1 

Aferição 1: 106$800 
Patrlmonlo 1: 191$200 
Rendas Diversas 482$000 
Divida Activa 220$000 
Impo•to Tetl!tonal 277$600 

Somma 
Saldo do mês antnior 

14:187t.600 
3 :448S900 , 

Tnt11 

I RENDA ORDINARIA 
26$226 

Severino Campello da Fonseca -
Secretario. guarda_livros. 

a) tdbutaria: 
Licenças Diversas 

1 
2:737$500 , III RENDA C. APPLICAÇÃJ:) ESP 

1 

Imrr,sto Acidic1ona1 691S812 
~ - - ~ - ..-. .-. -- Serviço de Limpêsa Publica 980:tJO 

~-,:w-~.-,;. ...--. (. ----

LOUCURAS !! SO LOUCURAS, 
PRATICADAS EM NOVEMBRO 

~-... .,...~.--,,,... 1 

SUPREMA l.OUCURA, E' A FEIRA 
DE CALÇADOS QUE A CASA FER· 
REIRA ORGANiWU ! VAI VENDER 
EM NOVErilBRO PARTE DO SEU 
STOCK COMO SALDO. CALÇADOS 
NOVOS A PREÇO DE SALDOS ? 
SO' A CASA FERREIRA VENDE 

APROVEITEM 

!. .. 

CASA FERREIRA 
154 RUA MACIEL PINHEIRO 

Saldo de setembro 

DESPf:SA 
Funcion3lismo Municipal: 

1 ~r;:;~~~~it: 
1 

Se:-viça de Estaustica 
Fi"'::alizac:í... . 
Instrucção Publl ~a 

Aoosentados 
Subvenções 
Gr.~tifkorõe..c; 
Obr~s Publica~ 

j s·-rviço de Limpês-a Publica 
Illumln:ição Publica 
Arn '.1rtização da Di\·iàa 

Fa&iva 
Cbrigaç1ec; a Png-2r 
A"':i.st'.c'ncia Judiciaria 
Ah.-guets de Predios 
Expediente 
Despêsas Díversas 
Fvrntuaes 
So:corr{;c; Publicos 
Cemiteri:s 

Sa!do para novembro 

1 ·672S212 
6; 294$050 

18 :435$448 

1 :515SOJO 
350~/'lO 
Hi0$0CO 
46~$00'"1 
HOS'.•OO 

2.615SCY.D 
60$000 
65~000 

665~700 
286S5,J 
438S5-0J 

2 :400$400 

190$000 
308$00~ 
100$0M 
385~000 
606SOOO 
127$000 
373SIOO 

16$000 
150$000 

6: 170t80~ 
9: 649$648 

18 ·435,44~ 
Thescura ria da Prefeitura MUnicL 

pal de Sapé, em 5 de setembro d"' 1937 
Severino Campello da Fon!!êca -

8-Preret:::.rio. guarda_livr.:-s 
VISTO - ./n.1,· Vl,tra l /11.< -- Pre

ffit<i 

Total 

DESPI':SA· 

Crn::i.n: !\funíclpal <em-
1 reiado.:) 

1 } 1; ;~u~; :~01 e,~~~r;;~~~°c:ds) 
Th~sourar,a f~mpregadcs) 
e b ·:is Publica::. 
p-,1 rJ.d~t c:e r)d. ~em 
rh minaç:"!o 
Lit.1pê~a PU1)liC:t 
!nctruc--::Jo I c.:ntr buiçã0 

cie 1Qn'O) 

C.emi.tcr!o 
2u!n·encÕis 
De pé<:as di·:cr~;µ 
Dc·pêsa d~ Elei.;ão 

'T'Q..'.· al àa drspés::i. 
Saldo CJU':! pass'..'l para o 

4. 0 trll!l ~re 

Totil 

300SOOO 
3 746SOOD 
7 :035S900 

650SCOO 
15:201$600 
2;093sioo 
4;350$10J 
2·650$000 

6:291$700 
385SOOO 

s 
J 1 ·664S7C0 
5 :526$200 

59:894$200 

4:913$SOO 

64;806$800 

Thr .. r:1p·aria dn Pre!e1wra de Plnncô. 
5 L:._ ~ e- t'J.l;r, ele 1937 

R .mcttrntes · 

Jrué Leite de Alm.cida. tbesoureiro. 

Alice Vieira de Vascon.cellos, escrlp-
•\..lra. ·1a 

:Cctéef de fallta!õ'la, ('aboucbons c
Yivclla.-,, Biro e Renda ,s tudo que h;1. 
-te m.ais cb·, para l'µ(eitts de s.tnho
ra , rtbeu •· e· a- Azul" 

Par:i Tf'ghslro!ii df'! ti.unas, maa·t3.s e 
H,·, º" <·ümrn r<"iars na Junta. Com. 
1,1erl'i:al ! De art.a:mente de rrocura-
11oria da. ô, :'lnit:tdo n :\-11,iF,RV, ", 

T1t,frl J• 1111 iOli 



A Ui"l'liiO - Snhbuclo, 27 de no<cmb1'0 ile 1937 

AS ELOQUENTES. DEMONSTRAÇÕES DE 
JUBILO DA PAP.AHYBA PELA CONTI
NUAÇÃO DO GOVÊRNO ARGEMIRO DE 

FIGUEIRÊDO 
(Conclu~ão da 3.11 p..1g.> Joã~ PP.' '-oa, 25 - R~goc.ija.do d~

rnonstn•v..io c:.1.:tio11ça Gorerno Ccm
vêrno de v. c.xcia. - Tito Silla ,$.:. lr~.I ctc. i~E'.lçf:.o lnterv~nt:na 110:-:.:.0 
Cia. Estado ignific.:.ndo conti.1unção sen 

João Pess('a !!5 - A<;socic-mc ~e p!'C'2Tf"':Iº t•nv!o vo;jscncia m1tu abra
c~raçâo ao g'":.-i.nde jubilo com que tv- c,:o conzratulntori'>. - AnWnio Sousa 
da a Paral\'.,'b.1. rece~u a n.::,ticia ,-;a Fe&:õa. 
continuirtade de v. cxcin. i frente João res.t>ô:i. 25 - Felicito v. excla. 
dos s~us destinos. Re.::peitosas !)C - o:!:) louva\·el acto cio pre-sidn1le d'.3. 
dações - A111s10 Cunhn Ri·go Republit:r. Saud.3.r,õ;,.•.:; - Dr Trevf!t, 

Jcâo Pe.3sÔJ, 25 - QuLir::i. ac.::riLH Filho. 
meus sinceros pnratrns aNo Jü.'>ticn Jc · ~ Pc,~óa 25 - A.c;so::::io-m::: gr:rn
jmin~n!.e ~Jresideme íf,;;Írmb:c:i. 110- de JJbll, Parànyba rnomcuto se con
meando vc~sen-:1'3. Interv.nto. Fel~- firm:i continuidade V05.W opelt1!') 
ral n~.:;o E':);.adJ. Saud:cões - \Lt- ciyu ... ;r.1uJ g.vh:.io pa1.:.:. t€llcidacte pa_ 
nuei Carv~lho. '3'U.:!rdn c:i,.íco. r h:,'b~no .. Abrt'.çc .... - Edgal'Cl 011-

João PessôJ 25 - Vc,~a. cc!'ltlnuri- ·,eir.1. 
cão gon'.rn: 111:::.i-T h.em p::,de;i>l fa- J :iu Pe. ,ôa 25 - ];:n'.'io tTandc 
ZCr preslden1.e R~pub~1ca a P:i.railyb·, chefe nmigo ineu ~braç;o felkit,çÕ\:;j 
- EnclYdes Salles. sua nomeacão <U,,segura continuid eh.' 

João ·PeEsôa, 23 - Ac:~lt~ no.::.:·ts ::::ituação or.de:m tranquillldade fami
felicitaçõe& merecida co1.Jian;a prc- ;13. con:errnnca Sauctaçoes - Jcãn 
eid:..:nte Republi:a escolha GovPrn,• Alves de Mcilo. 
Estado. - Viuva Jaõ.o O:cB.r e filhos. Jo~;o Pes,;,ôa 25 - Em nome meus 

João Pco;: .. ôe 2fj Sin"pr- .. :rehri umiffd'i fel.tttLO grande cnefe pel:.. 
t;ii;ões pr~~a ·co~f!;:;:;ça Õo\.'.Úno f..:= <.t.n1lanra El.b.:;.0It1b acab:1 receber do 
ctirnl. - Aristldc.s Villar ho.1rado J..'!Csictcnte Getullo Va.rg:i~ 

J'oão Pe~~"Õ:l 25 - Como p::-ral,ylx1- Int:>rventor de no~so E~tacto pre.ra l:Ala 
na cumpro gi-ato dever envi~r vu.~- :n.· 1cr gnmdEza e .reiic!rtnde. Renovo, 
sencia mt:u nomz e directona L:; t a v. excia. mmha solldRrl~aade ab
Carroceiros sinceras if'lici~J.tões p:da ~clma. Abraço.e; - Adellno B2zerra. 
provn c:,1f1anc;a acaba . ~·~ccber. rto Jaio Po..:~sêc, 25 - Acceit::::- VO$.Senci1 
pr:!sidenle Rtp•"iblico. di~~,.,ir d_.~ :ti,., l :L _iva~. felicitaçõe.:; ncr.sfl' novo pc-
nos~o Est::ido p.ua n: 10.r t ~'.icwc,.à 1.cào E:ntra :-eu br.nemeriLo govêrno 
Parahyba. C:·rdia s:.ucl~çve' l :..:a p::::spEr:dade r!ossa terra -
Jcsé Pequeno r,rt:.s1jente Lt'.{a ú: - lranc3. Filho e frimilia. 

rn~~~ft~\>es~õa,_ 25 -. Felici~:'J, é-~s cr•_n- ~b~~Í;tap:~if~rfejd~e ~tgi~~~c~e~~~ 
~~

~ ~ '1tull~ c,ue ~11('4! ~ tinmdaCe gove!no '05°SCfl(;rn, · _SaH'J..-- r u'.·érn" \'O.ssencia momf:nto actual en
çõe,:,. - Antonio S:mrcs~ Cor:..:.ho Soa- \'.i:J.'!'ldo vd;:, c:::-ração mC'UlS effU5i\'Os pa_ 
1 es. _ Clodonl_do .~oan•,; · . _ . 1:. ::.b ... ns lY-'ht n::;meação interventor!a 

:loao P2_ssoa .... ., - A~ceit..: _' · cxi. · fcd':'ral ·querida terra. - Saud::tçó~s 
minhas nnceras con:.,-otulaçoes _acto Pe,peitcsas - Arnaldo de Borros Mo- As criancas bem alimentadas têm um sornno presidenta Rt:i=Ubhca q 1.1e c·?1:,,1uta "'- r~:.rn. ,. 
do JustJs ancci<:'s un~ntmida~e par·.,__ Jcão p.,ssôa 25 _ :r-.rer·'.'ida nomea- f d t '11 E b ·b • · d' ão 
hybanos acaba uwest1I-o cnrg, Inter- c5.c Interventor apresentamos congra. pro Un O e ranqUl 0. e e - por ln lCOÇ , 
ventor federal n~sto Estaclo. -; P.es: 1 t,ilacõcs acto auspic:cso grande fel;- medi' ca _ Vem Se n d O Q 11' rn e n t Q d O COffi O 
peito~as sau.Jiçoes. - Eduarao u .... , c:d1de Estr::.c!.o natal augmentará gran. 
Med~iros. . . . . \ele .scmm2: b;.neficios pre5tados. - CTQGENO d N 1 · 

Joao Pessoa, 25 - !"1Inhas fellc!tO- Faurilia Fctc'.a. Ventura.. LA . a est e, um 1 
ções distim;ça.o g-:.ven~o Rcpublic-l João P,:ssõa. 25 _ Congratulo-m::: .-e 

pessôa vcsse_ncrn. - Joao Bo;"':·rap justa ncmcoção VO!Sel1Cia Interventor leite em pÓ rnaternisadO e gordo, , f:, 
rfi-~ã~ J'.%~fta e

2
:u1~m-~1;,~,~~~'.~~,,,~~~ l~i,;.~hyb~. - saudações - Jcsé Ri- especialmente indi- " .. ?..f:.. • 

motivo µerman~!l.:L' cmmc11te anug.> . ,Toão Pe.,.$ôR. 25 - Felicitando vos- ~ . 1 
frente povo. p>rahybono. • .. ,ncia sua nomooção Intcn-entor con- ado para crianças 1ti 

_ Jcao Pessca. 25 - Mto chefe l, - n ,tulo-me qn ·riria ParAhyba pela C ~C'.llD~~ D ' 
ç~.o nomeat?-do ,·oc;~rn(la I~t ·!·~.·enr ... r - :mt~i:.t:.adio profícua modelar adnu- ã S 
Estado satisfez JU<;to;_ an· .. t(?S P""ª 1 i:·.'.l,raçá~· illustre amigo _ Saudações n O r ffi Q e S 8 S • 
paraiu:.brmo que u::an~m:!. _ qu.1z COI~- _ Jcilo E,,;:r:imola 
t1r:.ua~ac \'CS~o governo. !v.l _nifeslan- João P~!:i~O?, 2õ _ Momento todos ,' a4 ·CER - L11 ·(", 
do 1:únha solid?,r,ed:1de env~o a .rtt;:-- r:arnhybancs vlbnm enthusiasmo no- REIS R B d p 12 

,., 

sencia cumpnmentos. Atter.c,osas moação vossencia Interventor Feéeral Agente: F. - ua . a assagem, 
saudaçõe..s. - Arsenio !'<!~n~110. c!as5f' gazeteir~'S mais ume. vez hypo- Parahyba Guarabira, 25 - Fellc1to em1c1:-n•.e beca irrestricta solldariedad:!- cert&. de J o ã o P e S S Ô a 
~te::nt:~ti;ie ,!~~es~~~~ra~:i~gr~n~~= ri~~:~r~t~.~ ~r;;:i~rc~~~:l~~ª~':n~~~= - ···- ·- - ã Interven~or F~deral Campina Grande. 25 - Compartilho 
za d:t Pn.rahyba ctabelccictn em vr:.c 11~nct~ndo. - Saucl::ições - Manuel Joã-0 Pcssóa 25 - Tenho hom·a a- co)n sua nome~b ': N ção em face sua I m"'n··rc tações campinenses motivo me-
~o criterioso g::.vêrno. - Severino Ign_·,cio d:1 Rocha. presen·ar' nm:Sas sinccr:t~ congratula- 1 ~ç ~d~~m:1u~tu lee ~o a graVc momlnto ;ccici~ nomeação ". ex.eia.. Interventor 

c;:Ces contmua.ção v. eima. suprema n~c ~ ª· 1 e - v z de nos- E:5 rido. _ Alrl"êdo Guerra. 
Rc.zende. j!Jfio P .. ssóa 25 ...,... Quclra acceitar adininist.·::i.ção _deste E:tado. - Alb:r- ª~i.eave~ arros. Q~~ro1~!r ~evi e muito I Campina Grandt, 25 - Juventu~e 
mt~~~ 1:~1

51t~· ft~"õt;- ~rt~z~~r!~i~c;~:; ~!;;~~e.c~a re:~;;;;f~~01~l~ºt1i~ta~~~1eWe~~ t,!i\. c_ore:1a Lima, pr~sidcnte Assoc,n- s~-i itcrra qf; tXever com prosegui- · Sccial Club que represei~ta populaçno 
- 1 ~ tt""!" - ça0 P:cgre~so Femimno. . ma.<:. v~e I e d ovtrng €nviando- bs.irro s. José tem maior c~ntent9-RepublicJ sua no~f ?,;ao nter\'-, n '.-:· man:::ncia vossencia dlre~çao desth10s Campina Grande_ 26 -:- QUeJra v_o~- mento ~CU; ecm~. o g c.ndA ões. _ A- menta :.'.Dl fehcitar-vos pelo. nomeação 

~~1~; N~:~~ri:~ª· Saudações - Vi- !~~;i'i;c~r~g~~f~r~~ c~~i~~ ii~~i; .sencia acceitar nofs_as s1~ccras fehr~_- ~:e ~s mai~ eff~;--;;ªJ0
5 

0 . ç Intuventor Ft::deral offerecndo a mais 
ô ..,5 Q · ·• r tações mot.ivo contmu:ça) vosscncl.1 -~~! 1lu1. ªd~ande 25 ·_ Paraben.s \trei:;tricb. sclidariedade a~ vosso fc-mf~~ Pt~Tic:~aç~s-vo~~cir~10ª;:~1

~;0 ;~r~!~ ~ºçi~~d~ g~;;n,;~i~r.~~!; frente destmos Estado Q\:~ ~9.nto be_ . P_ ,. ncl · Interventoria Es~ ~untlo govêrno. ~ Saud:i.çOfs - Pe~a 
lnterventcria P.::rll.hyba CUj:J :::..cto jus- Joáo PefisÔa, 25 _ FelkiLo v. excia neL.cio vem ~-ecebendo ç:~verno v?;~ r~ºd~ca~nin:~~'.)E: B.'.7-bo~a. Dir'"ctoria, Ant:m10 Graciano, prest-

R bl' 1t b . sencla. CCrd1aes ::audaçoo..:& -:- J_,.~ ... in o-an1 ,.. 25 _ com maxí- der.~r . . 
~~rr~~esi1:~}~cta.1!p~O~~~ ~~ta~lo~:~ ~ofê~,.~~o ~~~~~~. ~o s~'t.cªropeJ":~:~~~c;; B'lrros R~m08 presid~nte Uniao do1- _ca~~grfa ;nv' .. ;,;os ao emin!:'nte • C~mpina G:ande. 25 - F1quc1 f!· 
Phsrma:euti::? Franci·co Lonjr . ..s. Jo}o Pcs.séa 25 _ Inccnt~da satig- Commerciantes R;;-tc..lhista.3. b g:of:· e PrE:z..'ldo .... amigo .. o nosso cor-11os1Jad.1 em 12.ber vo~sa_ nomeaça'J 

João Pessôa. 25 - Sincen .) icLci!:i. l L!'_&o tenho à hcnra congratular-me Camp!na Grand~. 25 .- P::i.ra ens àia'í" abra,..o pela su:\ nom-?a<:âo Jnt€r- Tn·u1:entcr Ertado. -- Joao Cordelro. 
neto pr::.sidcnte Republica nomeando . . .. 0 ue si nifica O major campina Grande. 2o - Amigos de 

~;s C~~;r1~:;~0~om~a1i_á.:> ~~'P81~; ~;~rnÍX~i~..:rr.:~~~~~~Jâ~C;;~~~r~:n~~ti~~-; \'._txcia. Interventor Federal para fe~ ~~~ ~r re~~alO ~O~O ~uerl('lo Est?.,t.J scmprf cn\'.l8mJS since_r~:.; tongra.tula-
Maur1c10 mensa2.eiro. Fe.rihyba. - Saudaçõc.:, - Sylvia de lictdade no&So Estado - Jovino do o .;cl~r·~ °rember do E.;;:010 dt'. Oetulio côes investidura v:r,sencia inte:rven~-

- Sot.rinho. r, · 1 ·. Lei · e Joõ. Vir- Í!a Estado. - Attenc1csas S_audaçoe.c; 
cit~~a ~~~e~çii ~tc~~~\;t;~ .. \·1s.s:,~.; Pej~,~~ Pe:-sôa., 25 _ População pra'3. c~mpiJ?,a Gran~c. 25 :- Acceite pr~- \l~I~~s·B;;b:;e~i~e. tf 

O 
_ ~ofcsscr Barretto. Antomo Te~ha, 

perms.ncnc.ía frente dt'~tino~ nof>~'.J Lucena exulta conten:amcnto motivo ndo amigo 1t:;af11I·maçao ~inha soll- e c~mpina cirande 25 - Camphia Lounval de Andrade1 João Flore/1t11~

Es:lado a.sscgurará ~e:e?1\'0lv1r:1011Lo 1xrmnn~ncia v. €Xcia. gon!rno Para- daried3de bem como expr~çao meu_re_ Gra~d reJub lada 
1

fe,lkita v. exci~ Joaquim Azcvêdo, P~dro S,c~av º· --
gos.ijo vendo-o continuar a frente aes- '°. ~ ã · ~êu f€ctindo govêrno d3.ucto Moura .. zacanas Ribeiro. Joao 

Estado felizrnen~:.: n3.o ffrerú <=

41
U- h:.-ha. - Jcão Monteiro Ft.lcão. "lnos noss:o Estado, com O seu fecundo cona.idne!1;_~çn.dº ... Dr>,

15 
a ·f.-Jicld de con- 'l&v3.rcs SevErmc cruz. Jayme Barbo-

ção contin.uid,.1cte. Rauc'. ções ntten- ,João Pessôa 25 - Tenho satisfa.çáf') i;overno. _ L'~braços _ Manu:1 s~u~o. ~g:'.d 0 ,- pº ªhvba _ Francisco Ma. fa Igna~to ,Jo:,e de Fn::ncn, Ez:q,u:cl 
ciosas. - I,uiz di:- Oliv:ira G:?.lváo. ~abcr nomrnção V. cxcta. Interventor Cam~m:1 Grande. 25 _ Fehc1to :~01 a a ara . · IlCdrigu:.3 c.i.e S?u-=:~. szvei:mo Bnt.o, 

•Jofw P2t.sóa, is - Acceite \·os:-:~n- Fé.à·. ra1 Est3dc. Maior IE1ic1dade nos- vossencia acto gcvt.rno ~entrai conser- .1~ ; G-E nde 
25 

_ Ccngra.tulo- Antonio Vaz R;.be1ro1. Jor;e Lopes c~e 
eia sinceros r.umpr~mL:1t::s c~nti:1U'1- f?.. ttT·a. - Abraços - Leoncio Lopes Hl. ndo-o á frente dzst1.no nossa qu~-1 eª~. ~:;\;\ba" pe!'man.:>ncl;1 VC>t'Féncfo And!"ade_ Pzdro Ara.gao. Antonio. B01-
c1}u~ezn,otâs\:~;ti~ct~~~~~str,P1~~~10:~.iir~~~ EilJ~l;~~tP2ssôa, 25 - Felicito V. rxcia. rida terra. - Saudaçoes - IgnaclO r nt-. :oVêrno facto a<:~rgura fcllci- bw·tma. Octacllio Colaço. AntC!110 Vi-

... ~ Lms. . . 

1 

~e e n _ 8 ,.uda-çõ2s _ sevc- ai:118 , Rümcn C..ivatc.:ntl. ~o~e Frei-
gr.:ndecimentf') no.s::.a Parnhybri.. ..\1.- r.om~ação Intcrven~or Fed~~-al. contL Campina Grande. 25 - Acce1te mi- c\""de Est 1º· - rfs. Anto1110 Graciano. G'."nL1l di Pad, 
tencw·,ai:; snudaçõe" - Dias G:h·ã.o t.u:ncio frente dcstmas ~lor1osa Para- nhas folicttaÇCCs _ João Lopes An- r1~ai!t~:~: rdninC:c, 

25 
_ Pcrsonali- 11anu. l !{enrtquc~ c!e Franca, Anto

& Cia h:;b:,. - Saudações - Ernani Ncbre- c.rade. ~ 1 dado J~ v excia:. como Inten·tntor I mo Genudo, Alfredo Co~ta e Orlando 
Jcã3 Pc;.:. 6a 25 - Cumpro C• ~1.0 f'::t campina ar~ncte, 2_;:, - Motivo Sll;ª . · : confiEm ·a à fàmfln pa- R-:mos. 

C:2vn cte ft"'licitar Parahyba rd P~ - J0ã:.:i P:>s~óa. 25 - Co;;gra·ulo-mc r.omeaç~0 int:::rvi?ntcna estadual que1- :1~~~~~n1fª1'X ~r~int:1~z n opportunl- . campi?a Grande. 25 ~ Gra~ckmnl-
fôa d"' VO!'..::encia pela contirrueção com \' e:{ci~. nf'la nom-:ação par;, ra acce1tar m,nha!'i dnceras con2:ra- ~ 

1 
dt 

11
. 1 Iellc!'ai fatcnô6- voto,! :e ri. .. gos1Jados per cc,ntmuar_ ~· exc1a 

uu her.C'm~ito govêrno Ps<:ig::i.n c.:lJ ;ntrn·entcr1a E~fodo. A rermanencla 'ul'.'lQões e felicitaçõ~s - Cord1aes (P·:if: qUC: ~~tinue ~eo'lizanrld um go- á. fr-.:n.E _drstinos nossa a!tna P~ra
por emprehe:1dk ".'ntos m:ilur rele\'-, dr v. exc13. no govêrn"J 2sseg\'Ta ~ Saudnções _ Alfrêdo Barros. _. a de a.t crdrm e trabalho_ _ hyba ennamcs·lh_r a.s mais effustvas 
- Octa\>·h .MontPü·o. rcn!-:>lidaç-o de uma. aclnünlstraçã'J C2.mpmn_ Granõc, 25 - Na oesso:1 ;en~o ll'e$ P ·Luiz Ta.vare-. de Melh. feliclt:çé. s cstcns1~:as a te.dos cs pa-

Joé.o Pe.s- dt 2:) - T"rnos pra:er b:n~mc·--:ta com o seu programma df" de ,~. e'l:ctn.. fc:1ir1to o nosrn. Estado &~ u~çlna Õrandl" 25 -Apr€sentamos r:hybnnc!- qu~ dr -,~jam ver a Par~-
cx:pre~-ar ·:ossCnci:J. noS!'a grande sJ- p:i.z e r.arantlas. dP in~xcedivel acti- relo acto do Gové1:no da.. ~açao c?n: \·cs;ncÍ:\ ncss.,s ca'lolT.sas fel1ci1.~cões. hyt,1 ç o .I!Y~~il _tnlh:-trem o c~1~u
tl.tacãc ao ~ahfc';·mos perman;""ccrá {~ vid:ir!e ·e cx~raord!nar.:1..o;; re~11zações ~erv.indo o seu d1~no g0Hrna.do1 :i -'- s:i:udtu;

6
,
5 

_ severino Cabral, An- r.ho c~a _c1\i1I1za_çao. _ - Jo!é Augu .. t_o 
frc,n~r de.<,tino.c; P3.rahyb1 cmde nr. A~trncic:cs Ccmpr;mcn'.os - Stver:no frente <!os dest.nos aa Parahyba co~o t-Onio Cabral. de OhV€Jr?. Joao Punente! de Ol1ve1-
ri. li71Dllo g •.'êrno paz ju1'tir"3 re' li- Canclido Marinho. In.t-erventor em f9.~e da nova _.Const1- á~rnl)ina Grande 25 _ congratu~ r<, e G:n1v2.ldo Pimentel de Ol_h·etrn 
Z?Ç'5c._; c:<tr.:i-:rc111u11n - F. M 1- Jvão p,:c-•:ôa. 25 - M::-ttvo nomeaçRo tul('ão. _ sauda:;oes - Seve1mo Al- IHmÔ-nos pres,do ~inigo justa medld~ c~mplna Grande 25 - Smcer°? 
donça t'

1
,t, Cia. Ltdn \'. 0:xcln int.crventcria Parnhyba quei~ vcs de ~lbuquerque. . ,_..:,vêrno Ctntrc1J sua n~·cessaria perma- parabens permnn~nc13. v. cxcia .. n 

Jo,\o P:-e.<:óa ~.-:, - Tenho prazer ri~ rc receber meu nbraço - Oswaldo Camnma Grarir:le, 25 - Smceras ~cncía. admlnU:tracão &Lado. _ A.- tr.::.ntr LltE!'VlntonJ Estado - ~b1a-
cnviar-lhn rnt'nh,1 ~olidadedade pela Bra~1

;1rr f~Hcítações .com grande nhra("o nomea_ ,raçcs __ !i.larques· de Almeida & Cb. ços -- Maautl do O' Junior e Ro:tcndo 
n meaçGo lnt<.·rwnto1i~• noi;.,n EstBdo ._..,,.,Jc~.,~·ºarP,e

11
,
1
~~ªr· ... s25f• .. I-,·ct•al'..f• ':.º .• pevº,.'ase

0
n
0
c
1
I
1
a_ r:-ió vo~:·enc1~ r11·e1 .. v~ntor F€d~ral para Limitada. 1-uc~n~-. 

e-1n fa ... e nc,•o rti:;imcn M:..nui:l .:'.~ ~· , " ., t!Sv, maio,. felkinadé _Esfado .cla'-:'!CS. C:'lmpina Gr:Jndc, 25 _ F.::llc:ro vos- C3mpm:,. Grandf'. 25 -:-- Como hu-
RJl:tr "'urs d M('in .. n~s :tu·aliaJ." crm- tlnuaç:l.o V- s.o exemplar govêrno - Saµdcçõe.s _ Thiag:1 Cana lho_ .., .. nela ~la perman:ncta governo Es- n1ilde adm1rador vc:::~·!c'nc1'.l appr,.~nto 
mi ·L · s· u~a:õ"s - Sotter Gunra Cam(?lna Grande. _25 - Acc~lte no.;- t;do _ s::.uclé.tC~ _ snvino Téjo. r<-rab~n5 suf' ccntmu':'-ção gov;1'no 

.. io P2".sôa 2·) -- Vo<:sa n--m .. 1ção Jc:io P~c::"',êa, 25 - Queira v. excia. sa'i feltcit3.çôes motivo f-iUrt nom-=-ae:a..o Cap,~ina O;áncte. ~!i _ Nome com .. E~tado 3c!-0 Jt1~t1ça p_rc·31d( ntc Gc.ulh 
lr,f ·nnt...ir!a · nos:::, c;u•rí ,ú E ~aLJ i:L b .. ,. ur. <1.S .c:;nre-ra,; .'•:audaçõ~s nc- cargo Intcn:cntor Federal. - DLhra :;nma e meu proprio congratulo-m" \a1ga, tao necess~u10 t:.onrn e pro-
l" ,.. L1 a ~1a1or jll! '1 o N': '\ m ~ ·io r::irg,:i Internntor Frderal -.•o .. Aw·ea e Tomba ~cu prtsict.mte Republlca C{lnflrm~n- gr~s.:o da Parahybn. - Nathanael Ri~ 
r·n, 1rnte e .. r.tlista clr. G: ti V,..... tf'l.· muat'lS f"licidaclcs · - Lindolpho campina G:ande 25 - Felicito-vo~ d:, vos.::encta govêrno Estado mot1Yo beiro . . 
b ·, prr .dent ~ P:t publica. \ sn Go ,.('_~ '.' f ~nl!la. c!e5'vanecido Victoria P~rabyba. frl!Z JF.sta.,. mtnifestJÇÔ"s reg-01>ijo . conU- Cab,1cerras, 25 - ?!ou_ assistindo as 
c·~.o Yerr" de ·o r-t!11·Lni..".:~ .. :1c10"" r J"áo P1..c-s61. 25 _ cumprimento'"· ccntinuação .vosso prcflcuo govérno, nuaçáo_lf.o prospera e apphud1da ad- ~315 iranc:a! ~emon.)ti1~oes de alcs;1~ 
t·o 1ntr n ncc:so E t\do q .,. rxc 1. nrruc> C':áf') Int-:·nntor &tado ~:-rande anseio povo parahybano. - mmisiracáo en_llt~c"dora ct.stacad1 r:,.rte pop.u!rçao .cabace.ras aca~a e 
P0 d rr.oc e n~,r l'"r m r r- nt li o a"'t' \rtn ac:·egu:-ar contlnutdac!P Eo-:ilia Araujo, rc~ir;ão dc<::fru:kl nc~a feliz Parahyba. ubo::- noticia inHstldttra no c1igo de 11 '·•·to pan f')S ria. h··h · -- ~nn'"n .1 "PfT)".t :1rlminlstraçf10 - Sauds. Campin~ Grande. 25 - Auxllinre,; _ Attenctoc;s:--: Saud~çÕfs - M. AI- c-nc! .... ccnt.tnua 5 ~,ir Parahyba "~-:-
c·io \n«- o 1m·,~,-, l ~ ~-:, .. "~ l C:0 LLaes - E ·c.vam G'::'rson t·zina Andersen Clayton em Campina 1.u:fo1 Barrctto pref,t·lJ. trnadccendo Brasil - Abraços - Jooe 
C.i'l' 'S ..... NOi-,<>!f:..o Hc 114u > Fil~~ Jc ;o Pc c-óa. 21 _ Congratulo-me Grande \'eem expressar vossencia ln- Catnp;r.a Grnnde, 25 - Parn~ns. E.Jrboo:::a 
ia~ t 1e-:r1-a. h a rle ..: cl~ " • ··, _. "11 ju•h me1-ecida nom<'ação t a:idBde F"U grande Jubilo 1ma c.:m- _ Do!õrc"' Rccha. . CebJcP!ras. 2:i ~ l\.1omento tclegra-

.J,.·w P ' 25 F r iJ m; e I :1"r1-tn,cr Pect ... rnl este Estado - tmuor;ãJ frente destinos parahyba. que Campina Grande, 25 _ Mçu forte i:ho pon,tlaçA.o Pxultn civlco _s:i.t.istação 
l:,C\.'[lTlr, ferJf"r ·l •;rm. :\ndt. x a I f 1,.-dl r Saudaç.J .. !S - Antonio José . ~I.! ren:trá prospera e. fellz sob o con- ::,.;Jraço. Tocte. Par..-hyba . f10r1:,.scent~ tace not1cia. irrn_~iacla Int~·:'cn .cr Es_ 
Inr··rv ·11 or rn '1 .e :1do. c011t .. ···-1ü. S.,t.1!:\. 1t1óle de um admimtr:1dor !nvulgnr. ltranqullla sob n1a ndministraçao ex- tndo _fl,:.ndo f1~nt~ gc.ve1no illustre 
d-....ae 11, edmi. 1 t_racaq muu~ '·1_cr, ·"' J1;_.o p,~o;en 2:5 - Queira v. <xcia_. Recift, 25 .- VoS!:n oernamzncia ult,fl liUB pertr.:inencia gov!rno. - A- r~t:id1sta glorh P~tahyba - Sauda· 
<'cll rl! d ''" '"' ahyb:-:n:i. 4w •, m :.'IU"1tcr f llcilaçoe,; nomeação Inter- j govêrno Parahyba aS!tgurà parahy- 11:.reçcs - Aloysio Campos. 1 çu:s - José Aureho 
i ec€bicto grar,dr, bencf1c. l5 honrw va~tcr ,rgura ge.rantrn publica adm1- banas tranqtt,hdade progre~o. Mlnhas Campina Grande. 25 - Congratulo- . . ,. "' • 
Patrtottca g 0 .:;di.o \l exria. A1Jrr.· . i ! 1 :-t:-ação nosso Dtflc1Q -- lrint1\I Ran- Congratulnçô-es - Altino Vt>ntJrft: 1 m~ cem v. cxda .. ·-· Coré:11'\( s SJ1tcta_ C.1m1'. a-s. de tr~n.m~. ~ 12~,:no ... em 

NcnnrP1c' \11 ·10 F!l··ur-1r ,. l I Cnnt!)l!Hl Orn.ricie, 2!i ReeosiJtirio l'ôes - Honorlo .t\t~yde, frt'la-; ;i,.. f'flfCS, (.1 na. ta5a J\z•tl ' 
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DO TRIBUNAL DIE APPELLAÇAO DO ESTADO AO INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO: - "JOAO PESSOA, 26 - INTERVEN• 
TOR ARGEMIRO DE FlGUEIRlDO - PALACIO DA REDEMPÇAO - O TRIBUNAL DE APPELL.AÇÃO DA PARAHYBA CONGRATULA-SE COM V, 
EXCIA. PELA SUA PERMANENCIA NO GOVtRN O, O QUE E', DE CERTO, UMA GARANTIA PARA A PROSPERIDADE E ORDEM JURIDICA DO 
ESTADO. ATTENCIOSAS SAUDAÇÕES. - ARCHIMEDES SOUTO MAIOR, PRESIDENTE DO TRIBUNAi/' . 

AS CLASSES TRABALHA
DORAS DA PARAHYBA 
congratufam-se com o Presidente Getulio Vargas pela 
implantação do novo regime e continuação do Interventor 
Argemiro de Figueirêdo á frente do Govêrno deste Estado 

Ac0.bnm de reunir_se. l"m inmor. Felic10; pelo Syndicato dos Opera
tante a::srmbl~a. todos os syn'licat.os, rios na Industria de Tabacaria. João 
nggt·mü1.rõc, cn~ralia5 e cienuhi so I L.1wrentino: pelo Syndicato dos Tra_ 
í'iecladrs ~e C'.la.csc de nessa. terra.. a I b<ilhedorcs em Cimento e Caiei rn:, 
fim de definir a sua posição no nctual Salatic-1 Costa; pelo Syndicato dos 
mr::m::ntc d::. virl.a repubJi,..-:i,~~ do I Emp; egadcs em Hcteis e Simila.res. 
oais Mancd Siqueira: pelo Centro dos 

Aoóf;, p?los reprer ,:'ntanL~ das rn- Chaufieu:rs, Antonio Gama; pelo 
Lidades re::;pectívas toi tran~mit.ticlR Centro Trabalhista de J oão Pessôa. 
a ~uintt"' expf·-:·.iiVa mer.:;af..:P"'i ~tn Mancel Lanco; ~ela Scciedade Me . 
f'minente Pn><illent.e Grtulio Var~as: chantca Operarics e Liberaes. Fran.; 

"PRESIDENTE GETULIO VAR. ciscc de Ac;sfa Cação· pela União 
GAS - RIU - Clasws 1:·nb~.dhado_ Gra.phica Beneficen te Pa rahyba na. 
rar P;;.:i.-ahyba se1r..prc solidarhs Go. Antonio Menino; pela Sociedade Be_ 
verno Vô5:encia p~lo<- rele\.an. -::, ser_ 1 n(fi.::.:.nte 6 de Abril Lourival Mene_ 

~;1~al)J~;~1~~~cs c-a:ic·~eg~~~~~
1
:s

0 e1:: 1 ~~s~o pc,;~ã~el~ti~n::irs~~~en~ee1~ª rt~:~ 
plantar.ão novo regime rissig-nal:.Hi('I Trabalhadora Beneficente, Sebas tião 
poi· estreita coilaboração :ala~se.'; or. Pinto; pé:la Liga dos CaKrcceiros. 
ganizadas com µo<l~·1r pllbi1c, con_ José Peque no: pelo Centro Benef~
gratulam "C com_ emmeme chefe na_ c.:ente dos Barbe.iros. Bibi-ano Nasci_ 
cional pela c~nt~~w:,...:ê.-, ~vén10 Ar_ men ta; pela Alha nça ~roletaria Be--1 
(;'emh-o cte_ F'!t~u~irêdo cuJa a.~1ülms •. ndicente Mano~l P ereira; pela u_ 
trarão é 1den,.1fltarb cnm a::p1n:ções hlão Operaria Beneficente João Be_ 
maic:; alt.as p::rro parahybano e ,.upe. 1L~o; pelo Syndicato Operaria Textil 
r:ores int,"reSSl"S rle!,t~ Estado. Re de Sanl",a Rlta. J oaouim Guedes; pela 
poto<;~s , auc1açÕí:_·s. - PeLi Unif.o Associação dos E mpregados no Com .. 
G ~ral ctos TraiJalhadores Svl1.rUr:n1L mêr(;!v de Campin a Grande, Rarr:.iro 

ULTIMA H 
(DO PAIS E E STRA.NG EIRO) 

SERÃO EXPULSOS DO RIO E S, PAULO 2,000 FALSOS TURíS'fAS - f'Ol.i HDNTEM, 
CREMADO NA ABBADIA DE WESTMINSTER, O CORPO Df.. LORD MAO DOHALD 

NOTICIAS DA CHINA E DA ESPANHA 
SAO PAULO \~~~% ~v~li1u:1e ~~~~1~;c e~:!1s~~~~ \ ººi:ª;r~~c;~~;~:~:~ ~~:1;c;a~:11~idio 

SAO PAULO , 26 - (A UNI ÃO} - até 31 de dezembro 2.0(l.0 falsos Íl!- GGinçah ~ ~cdaranm á imp•·<',i·,a que 
Re·:pondendo. á pergunta dn um jO'"- ,ristas, ist o é _ ~rangeiros, na sul e, serviç.o de <Ontroie á ertro.d:,, P, es. 
nalista se era consideravel a quanti - D"aioria. isr.u::litas vir..dvs da Allema_ 1 ad·, <lt- tnrh t.:s no Bra°'il devera t.;fr 
d.ade de falsos t uris tas a serem P-X- n..lia QL'I~ aqui civ!ga.ram e · em n•s- 1-tafiz.;;do \la manfira nnb p~atieà. r, 
puls-Os do pais, o sr. D ulcidio Gon- peitO á lei que r1"gula. a P~tada de í.u.. r~1pida R cht".-·a,ta dr-..-s ru,·!.o!i e daran
(alves 'dihse o seguinte: rilltas no paL"i_ fixa.ra m .se en tre nós, te a ri ... rm.in,· ~<.ia dcs e!iitr::u1~dros n;') 

"Maior do qur~ p od t>rá parecer ao to'l:aggeraudo o commercio e nd-o µ~~. fü:~e p1·oct~ ~o ,·is:a. n5o afU[f"'n. 

COMMUNICADA AO INTERVENTOR 
ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO~ A SUA 

NOMEAÇÃO, PELO MINISTRO 
FRANCISCO CAMPOS 

t~r do Brasi'1 o vrrd:1~1r;ro tun..-·~=i.. 
Aqu"lle que \.'em <'Cn!l€1'.'er o uo~so 
pt'"l i !'-: P am eh~mento que só'Tios póde 
intel'..:~5:a.1·. 

RIO GRANDE DO flORTE 
'\TAL. 2C - IA UNLiO/ - Fci 

..:~~!f:;n?.do um decreto que ap<• ... enta, 
a pedido, o desembo:ir;;:id-0r Silvino 
I~zerrn Xettc,. 

zatios. da. Farahyba_ Miguel Ba:stos; Arnim; p i? la Associação dos Empre_ O 1\1inis tro Fra ncisco Campos, t itular da J ustiça, com-
~~~~s s~~d~:t~ct~~~. ~l~t~:;.osM~i:~t::7 ~~il[ c~~1e~1f~

1
t ri~?a ~sso~i~~:b!~S muni cando a nomea cão do sr. Argemiro de Fig u eirêdo para 

O int ~n~ntor federal no E•.-ta~o di
dgju.Jhe cxpn:,:siva ,-::.rb na qu..1.l 
:!..gradee:e os :-erviços pr .. ~tadc:io ac, Es
tado. 

pelo Syndk:tto dos B.rnc.1ric:.,; ri~ , 'mpref;,tciu:- no Commercio de Caja_ Interventor Federal · na Parahyba, d irigiu a S. E xc ia. o se_ 
Jcãc Pess?Q. Orh\ndo Darita.s; pelo _,,eiras_ Antonio Carvalho ; pela A!So.. gujnte despacho telegraphico : 

CEARA' 
,,1R1'ALEZA 20 - IA {;-;.!IA.O) 

r!u~~~~llo ív1f\,~~~;1!·:c;sict~!·~; c~~iã ;~~~t~ãi~s pel~a~~~r~~~deMJ"a~oe~en~: " RIO , 24 - Dr . Argemiro de Figueirêd o - Governa _ 
Assoc:a"-â:.> <lo:;; Emprega :;o., !lJ Com_ ra.s Marly Nunes; pela Sociedade dor do Estado da Parahyba - João Pessôa - Communic;o a 

A Liia dos Rc;oi·ters do ('.(-ard so. 
knnizou a pa' ag;t:m do l~:·tl!ir o an .. 
,1iv.:rrn~io de '-Ua fund:içac c<>m fes~ 
ta.! dvi, a.s em ~:ta sr'de ~ um ban 
Q:.!f:~e na. Ccni'dtuia Cry5:ta!. 

m ercio da Parahyba. Fedt~ D.ilia; Q..waldo Cruz An tcn:o Elisiario; pela V . Excia. que o s r. Pres idente da Re publica n os termos do 

~~~fe~~;n~~ca~~rt~ºsc ;{;~~:~;ct~~:;n:1:~ ~g:~rr?peregiâ~:õ~! ~nt/r::n%~ºti:~ art . 76, paragrapho unico, da Constituição F ederal, acaba 
Luz e Força. Jose Lima Freire ; pelos ·de nom eai-o o Interventor Federal n esse E s t a do . Felicito V. A." fei tas csHveram muito r.oncor

tida;i. Sc~iedm!e dôS Professor.!5 funcc1ona rios da Empresa Tracção Excia , pela alta designação, formulando os melhores \'úCOS 

~c1I:a~ 1;;i;.ª· t;~~~~ºcte Az; ; ~~~ic~~f; pe la sua f e licidade pessoal e exito elo seu Govêrno. Sauda_ ESTADO eo RIO 
J · Tcrres João Felix Santos · ções Cordiaes - Francisco Campos - Ministro da Justiça". 

A. directoria d:i SOCTLDADE DE p~~qu~~~1edade ·P ostal. Antonio GinÓ 1 ~!CTl!fROY, ZG - (A UNL\O) -
PR OFESSORES convid'.! o profr~.o- de, Agu iar; pela Sociedade Dois. de VERANISTAS ATTENCAO ! "S . d ,I d M .. r • Em fac~ do_ d.'.'.po~ltivo co~1stltudonal 
r~do, p ara, inco~poro.d~ ir, an _ P;1h- ~!f:ni~iieÍ aºJ! ~ ~~~fi~!nt~ª 0~!;:~ . - 1 OCII a~e e fultffna e qu~ extmgun1 a Justtç.J El .. ttoral, o 

> d . .. quantidade de sapatos para banho 1rur171a a rara y a nou a elltrega <lo archlvo do Trià;;.-ras, a 1m e cumpnment:u· ., rxc1.L r1:l e pelo ~ ~mtro ~e Constructoree. Ci. t:t 1 R · 1 El · 1 E t 
c10 dt _ _Red("mpçao, ~"IOJC, a~ J) h_o-

1 

rios e Trabalhadores. Juvenal Perel_ 11
Casa Azul" acaba. de l"fCeber gran- e• • d llll . h b " ehefe de Policia fluminense d'!termi_ 

o sr. I nterventor Argern1ro de h vis. Joaquim Pereira. e e "' tá vendendo a titulo de reclame. SESSÃO DE POSSE D A NOVA no1 .. :eg1-:m3 . e1t~n- ao s a.elo _e 
DIRECTORIA 

I 

consequente mtntl.1'.:'~ao ,,o rdific,·.> 

gut~~~ de rounião : Gr~P," Escoht NOMEADO INTERVENTOR FEDERAL EM on,lc 
O 

mesmo funcc,on~ . 
D, T homaz \lmdc!lo ,s 14 40 Realiza. se hoje, ás 19 horas, INGLAT(RRA 

ERUAMBUCO o SR ÂGAMEMNON eR\ sua s éde social á rua d~:,,i; J LO!-JDI~ES. 26 - !A. B.) - Os res-fUTA DA 01:.s,1:mDA p 1-, · Trincheiras, a sessão de posse tos m oi,oes de Lonl ~lac Donald r,_ 
' • da nova directoria da "Socieda I ram t,·ar.sp.o:·tados para a cape;Ja da 

M A G A L H A- E s de de i\!,edicina e Cirurgia da Pa: , ~:!~ª ~cel!~~m;~~.~~~·e:.'1Jc se ro ~ 
rahyba - ! A's 11 htT3.$ da manhã o seu ca-

Conforme temos notlci:id-:- rc.iaa no 
seio da clas!e estUd.'.!ntina · da Pa-rri 
hybl o m~.i.::; fl'anc-, cnthusiasm'J cm 
tornó da ··Festa d,1 D espedida., que 
os alumnos que concluem este 'anno RlO, 26 (A Uniíio ) - O presi
o curso pel: Lyceu Parahybano. vfr.o ciente Gt.!t ul io Vargas, por decreto 
~:~~~~•~)c.r am .. nhã, naquellc e.:stabele-_ ,de hontem, nomeou O sr Agamem-

0 novo corpo directivo d ;1_ _ d.'1.vt.r foi cremado de :icc5:-do com 
buj a Villa Nova das funcções que quelia conceituada aggremiação o testam ·nto. ~enilo as su~ cin2a'i 

v inha exercendo como Interventor scientifica es tá a ssim cons titui.. ~a.::i!:!:~!~~éri~mda i:~~1:rlc-d"de b~'lé~;~ 
Federal em Pernambuco e coi8man- do: presidente, dr Walfredo f!moph. officiando () act.c-. o arcebis;-o 
dance da 7" Região Militar co1f1 Guedes Pereira ; vice-pres idente <"h Can terbli.ry. A ··?esta da Despediàa" consta1á 

d~ 9 ni!n:l<la vespt'ral dans;mce que 
ttrá inicie- ás l4 horas cem o· cr-,n. 
ru:·so :lc a;"i:·i.ada. jazz. · 

N2,: .i1 ·v~ri convites e.sp~-~~~ic T:::. 
r.,.~o íi1gTc:.;so 1:0 s:zil:":.o de d; iJ..·.a es. 
tud:rntes do lyceu e de ou.:·cs ,·c:;t~·
b~lechnt•ni:v!; qL,1.ncto ncomp~nlndos 
c!e s~n~rnri.t. . 

l ~AIBAM TODC'~ 1 

A cavit-t l do Rr!Ch c-:> lfhrou rc 
centementc a 1,:.us.agt'n1 •1.. , "ti: 
m o cP:nter.ario de '>U" fu,•d:1,•<J. 
O rr.a'.s <tnfr'.:() dccum•::1to q_ ue se 
conhece. ~en".'ianauc!c- o n o.me de 
Jt ... -:-Hm ié um '""~i'e de 1~5:; re
preser. t.an(I) uraa aguia l~eada 
pr;l' d{l.h •oure:,;. O urso que fi .. 
g-ura m .. :,;_ armas ac:i.u~r,·-,, e que !sC 
t.crnon o e:mbiem'.l berl.in.ês foi 
a"ion tado < m 13~0; até () ~ulo 
X VII pairou, ~obre elle. a ?.,!t' uia. 
m as. a part ir cic 161S, o ur·~o fi 
cou sõzh ll'lo no bruzã 1. Em .iG ·;o· 
a famora cei-vt-Ja bra io. t't> .... •&·~ 

lim f1i m en.eion:-t da :,, r,1·i~c: ra. 
vez offit 'ilm'' .: '"':m 1721_ p .. o_ 
C'"dPtL ~,.. af) 1, 1;- 1eiro r e.:en!> -a. 
"lent? da p<0puh<;>io bcrl&o:v ·i. 
E111 17~!'J comefara m a ci1·cula.r 
os primeiros vchifu !~)<; <lt• tq ·'S 
v11 ~te m·b~nc, t ra( e;fr{) ~·1imat -\S 
primeiras m eias rl e 1<,Põ f ) ,· :m 
cxpo:-. t.as 2. " "n<1:i " m 1;75; ~~ 13-
f rnir :un _s~ na'> r u::\ c;; os {'triir. d .. 
r~·· lJ:J (;''º'" Pm 1814; ~.Ut>"' lu a H
htmina(·á.o ·1. i;az em 18 .!6 C' t ' l'
l"eu t m 18~8 o Ji r imeiro trem d~ 
ferro ent J"P Bul:m e P ct sda m. 

Ouando - esl·1·eve um jornal 
fr . nc3~ ·- •,e i:; r o1.ulia a r tca ra 
<. .)es num:i. grar. Ja. i-itua ria nÕ 
va i,.- do Scr rth )Iold:r·fa 1 (ti, 
m a n ia !, fo i ,.n(·outraô'l. a uns 8 
m etrc .s de prnfundicladP., _iJ,n p,, _ 
Qt::r no cofre 'llf' hr'l hlc 3rEstka 
m ente ti·aba '.bado ~ l::lo solida: 
m ent e t'ct h ado, CID<" f 'l í diffi('fl 
!l btilfi. Eucnnt r c u _s<" no -~ru 111-
tr ·f"r um JH·Pc· io-.o e~ta,1dJ 11e <Je 
1>u n.1: ra . d fúr.n:i. q,ia dr ik ,1w~. 
tell ;lo l> '>rá.e:...,'l n•i ;.u 1g-ulo !mp erir•,. 
a. mid a l i'. \ e1· f - cu_~,. r~ tr<' r, e'. 
<r ivio ~ de rrocc i en~h i:>r'),t c,. 
tavdmt n tt- roirr. ;1n.1 , •.u ppcn!Jo .. !. ! 

que da{ ,1a e '1C;I dt '.fraj;.t!l', 
C'omo St' ~ b (; t: ,t ~ im ner tdar 
!':.Ubjugou a D .tr1a q ue é ffia is 0(1 
rrlf"'l"- 'l Hum1, h ri r ho>. f' :? h i 
int.n.du.t iu <Olon'ltJ; tr.1.zhlc!J de 
Uifh1 t ll h.'N- ponto do Jmpcn ,,. 

séd e naquelle Est ado, nomeando-o dr. José Maciel: 1 o. sec retado' E-~teve pre:sent-e ás cerilllvnias co .. 
command :1-11.)e da 7i Brigada de Jn_ dr _ Hygino da Costa Britto ; 2,, .' :uºq~ .. ep~~eGn~ao:,~eesfeº, Rei JotTc VI o 
f :mtaria ._ "' 
O INTERVENTOR AGAMEM _ secretari<J. dr . Emmanuel Mi_ 
NON MAGALHÃES PARTIRA' randa; thesoureiro; dr. Pyragibe I ITALIA 
PARA RECIFE DEPOIS DE A P'.nlo. Commissão de Heví~t~: R0)1A. 2G - <A. 31 - "Il P.yo!o 

' _ - 1 d1 s , Oscar de Castro, On1]cto I cl' Italia." ,:s".':reve que fracasrnu <'.om-
MANH_A · Leal e Ney de Almeida. :;,!elamen te a lrntativa ele se crear o 

RJO, 26 (A U,uao ) - O sr 1 Tratando.se de uma r e . ... J eixo Londres. Pari~:-l\ra,hington._ a, fim 
Agamcmnon Mag:i lhã es partirá p ar:1. l;mportante t ] .~ni ao de e~fi,~ntar o t!.n.ngula Berhm_Ro .. 
Rccif~ no prox im_o dia 29, a fim de /da S. M . é.º ;_c ::ca,-::ee~ ce:!~ rna.1 okm. 

assumir ª" func çoc1, de Interventor parec'imento de todos 0 ~ associa_ 
Federal naquclle Estado Idos . · CHINA 

HAN-KOW, 26 - (A. B./ - .\pós 

A E S T RÉA SEGUNDA / ~:d~,;:ia,;, 1~"1~~::,.;,.'··1~·:'.::b~i:;: 
~ ' · • ~~.n~~~~~:~~~\i ~êd~N~t~~Vê~~oq:1~~ 

F E IR A ' No '' p L A z A '' ~oi b~~.,,i.:á~;:;''":i:.:i-·· ame;cças 

D A G R A N D SHANGHAI 26 - íA U",1/lO) -
E C O M P A N H I A D E., O p E RÊ TAS As trova, nlp.ponicas acab;,m d,, "'-

" B E R T I N I B o N 1 " .:,!t~;â~~efroa:d~~ok e?t~~d~~lh;: 
. O publico pes~oense v~m. a~ar- As assign.aturas para a te mpor;i<l.1 ~~~~~ ~i~d~~s via:, d e communicação 

Cbn~o com o maior e mais 1ust1f1ca-1 a c:irgo do sr Renato \V'a d rl, 1 
do mtere_sse a a~unciada .~st~éa, se ... t êm merecido a melhor ac~:it:c~~: ESPANHA 
gunda- fe1r: prox11~a, no « Cme Th~- scnd,o que, para o espectaculo , d.1 \' l'~~E~CIA. ·w - (A - US{ÃO) -
acro Plaz1 da ~1-ande .,, Companhia es trea, rest .l apenas um numero bem o_ ~rv_:'..'n·o :i .• ntb,.1 de ren.rur· todo o ~i-
de Oper.etas Bertin1 Boni , que se es- · reduzido de loc l"d d 

I 
m'!': t cn o a t:m de tra.t.:.t.r da.. sitqa.çJ.o 

tá cxhibindo resentemcnte no Th,. 1 ,. a 
1 ª es geL aã do p::a.;. 

t ns ' p b l" ' . ~- Como se ve, o povo conterraneo S.1a-,..~e 9ue reina gra.nde des:inimo 
ª ro . anta Isa e. , do Recife está corre s:pondcndo perÍeitamentc .i t-llh'.". a .1 ~-o~:tcs n]l-ubli("au a .• {l(l:.rnto 

I nt n •enlor Ag-amt mnon Magalhães lor, mtegrado por artistas de renome, . za" que num i lo v . l d º? , &::ta que. a mw·a. v,a de con,mu .. 
C~nJuncto de inc~ntestavcl va- espectativa dos emprezarios do "Pla_ i ao };~':.!:: ;-wmento _de. !~cta. t i:mio-se 

r Grande Comp:inhia de O i '_ ' u .. a\e cmon,_ 1u.--:c~o ~():n !' txt trio; c;.ue r e~1 i· ao 

non 1vbgalhães, ex-titular da pasta 
do T r.1ba lho, para o cargo de lnter-

"B . . . B ." 
1
. peretas traçao de esforço e boa vontade con- ii; O\'ernv d(' \: alrnc ia t• uma e.,; t1 •ita. 

c1tin1 om vae. rea 1zar uma seguiram tr:ize.fl até nós um con·un faix:,. _dt; terra. sep.araf'tlo a Frr 1~a. 

1 

vcn tf)r Federal em Pern:imbuco 
temporada nesta capital destinada, cro de valor e do me ec · J cl - d , _C:a t :1.lun ~a . p~is t.o~o o Utt r ~l 
rode- se affirmar, ao mais significa- Companhia '{Bertini B:n/•~ento .1 ~ ;,~;1~~a~~c1: ii~ t.} loq,1e!.lda 1:cla. 

Por out ro decreto, o presidente da 
1 Ri.!p ublic ,1 exonerou o genera l Azam-

tivo succes.r;o "' 

l REGRESSOU A ESTA CAPI· 

A peça escolhida para a .?'Stréa foi 
a i:n agnifica opereta "Conde de Lu_ 
xemburgo", de Franz Lehar, na qua l 

1 

TAL D, MOYU S COÊLHO ~~m:í;:c:arte os principaes actores 

Regr~~ :--ou, a n te-~ontem, a es .. Terá, :issim, a nossa culta plaréa, 
la capJta l, , S - E;xcia. Revd~o , opportunidadc de assistir espectacu_ 
!) - Moysei;.. Coelho, Arcebis po los de verdadeira arte, como são as 
l le! ropolitano da Archidiocese I represcntacões daquella applaudida 
da Parahyb:'. Companhia 

O · .\Joyses, q.ue se encontrava I Alem do "Conde de Luxemburgo" 
au~cnte desta c idade ha cerca de serão aprer;cntadas, ainda ao nosso 
um mez, pe~corr~u, du rante esse I publico, as operetas "Viuva alegre", 
tempo-' .· o interior paruhyba no l "A duquez, do Bal Tabarin " e 

. ~m nsita pastoral . "Princeza dos dollares" 

AO COMMERC IO 
Do Gabinete do sr. Presidente da As~oriação Commer _ 

cial recebemos a seguinte nota: 
"A directoria da A~sociac;ão Commerdal de João Pessôa, 

em face das manifestações projeda<lR~ hoje ao In terventor 
Argcmiro de Figueirêdo, pede ao c<,mmercio para encerra r 
o seu expediente ao meio dia. para maior brilha ntismo de~. 
sas homenagens. FLAVIO HlflEIRO. !'residente" . 
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JOÃO PESSOA - Sabbado. 27 de novembro de 1937 

VIDA JUDICIARIA 
CORTE DE APPELLAÇAO DO ES. Appellaçáo criminal n.' 162. da co. 

TADO marca de ~usa. Relator des. José 

67. ª S<.1jSÚ.o ordinaria, em 19 de 
outubro de 1937. 

.Presidente - Souto Maior. 
Secretario - Euripedes Tavares 
Proc. Geral - Renato Lima. 
Compareceram os desembilrgadores: 

- Sout-0 Maior, Paulo Hypacio, Mau
r1cio Furtado, Jcsé Flo...,~olo, Severino 
Montenegro, Agrippino Barres. dr. 
B raz Bdl'acuhy e o dr. Proc. Geral d'J 
E.5tnda. Renato Lima. 

L!d.P., foi approvada, sem observa
ção, a acta da. sessão anterior:• 

DISTSRIBUIÇOES 

F'loscolo Appellante Paulo Gomes Vi
eira; appellada a Justiça Pubuca. 
des. relator p1ssou os autos á revisão 
do des. Severino Montenegro . 

Appellaçáo civel n.0 69, da comarca 
de João Pessôa. Relator des. José 
~'<'loscolo. AppellanLe d. Eu~~sfa !:'! 
Carvalho Vieira; appellado o Estado 
da P1rabyba. O dcs. relator passou 
os 9.utos com o relator10 ao 1 ° ren -
sor des. Severino Montenegro. · 

Appellação criminal n.0 157, da co
marca de Bananeiras. Relator des. Se 
verino Mcntenegro. Appellante a Jus: 
tiça Publica; appellado Benedicto José 
c.ie OlivP-ira, vulgo ·- .uenedictv Pitula ·•. 
O ctes. relator passou os autcti á revi
são do des. Agrlppino Barros. 

Ao desembargador Paulo Hypacio: Aggra vo de petição civel n.º 56. da 
- Aggravo de petição civel n.0 59, do comarca de João Pessôa. Aggravante 
termo de Pilar. da. comarca de Itabay_ Daniel Martinho B.nbosa e outroc;; 
anna. Aggravantcs Nilo Gomes de aggravados o syndico da massa fallida 
Araujo e sua mulher; ai;,gravado Cus- de F. H. Vergara & Cia. e o dr. Cu-
torJo Cavalcanti de Mello. rador cta massn. 

Ao desembargador_ Maurício Furta- O eles. Severino Montenegro passou 
do: - Appcllação criminal n.º 173, da.. los autos ao 2.º revisor des. A. Barros. 

i~%1
ii~c: s~1 ~1

1.'i1f65(, ~~t:~~·:~~;=a~~; ~1~~~J1ª.; 
0 

n~~v:~ ~-1°:i~~-cr:d:q~i!e 
Paul? Hypacio). Appcllante a Justiç"l Jnze1ras. Relator' des. severino Mon: 
Publica; appell.1do Manuel Francisco tenegro. Entre partes: Antonio Mcn
vulgo "Mannel Caico). ! des Ribeiro e d. Salisa Cartaxo Rolim. 

Ao des_emba.rgador José Floscolo: - o des. relator passou os autos o'Jm 
Appellaçao crnn1nal n.0 174, do termo / o r~latorio ao 1.º revisor des Agrippi-
de Anthenor Navarro, da comarca de no Barros. · 
Sousa. Ap~ella1,1.te a J~t.iça Publica; / Appellação cível n.0 65. da comarca. 
.appellad~ :b;speCilto Feneu~ Lima. , de e. Grande. Appellantes: Antonio 

ne~o:d~e~~~
1j~~1~ ~;n~:~~ : 0º~~t · ~:~a ~~d~~~:_; ;g~~~ada · d. Philo-

do tern. 10 de Anthenor Navarro. ela co I o des .. Agrippino rlárros achando_ 
marca d~ Sousa. Appellante. a Jus_ se impechdo pe...s.sou os antes á revi. 
tJça Pubhca; appellado Severmo Pau- ; são do des. P:>ula Hypacio. 
hno, Appellação civ·el n.0 76, da comar. 

CO'lAS ;~/!.t/b
0
aãn°a Pc~:Só~in!~:n~~;~la~1dci;·. 

Appella,çào cível n.º 74, da cou~arc2. A.; appellada a. Pref:itura Municip:;,l 
d~ P1anco. Appellantes Jo.sé Brasil da O ctes. Agrippino .t:Sarros passou os 
~~t~~t:~3~6d~\~~csc dooutb~·;va~h~~llacto ~~~t~ ao 2.

0 
revisor des. Paulo Hypa-

App~l!açao cin•l n ° 82, d(? ,;,e~mo ele I Appellaç.ão cível n.º 80, da comarca 
Conce1·~ao. da coma.ca de ~1s.encord1a. de João Pessóa. Appellante Antonio 

füfa11
;

11
:t~tr~~m~~~1ia!~ar~~

1
~~

10 
u:~ ~~~~ri. de Brito; appellado ZYioyWô 

liano Pcdoni, sua mul~1er e oatros. O ctes. Agrippino Barros achando-

res e d. Othllia Maria da Conceição 
e dr. José Amancio Rama1l10; embar-
6ados os mesmos. O des. relator mnn_ 
ct·cu que depois de preparados, fossem 
os autos á conclusão. 

PARECERES 

Aggravo criminal ex-officio n.0 61, 
da comarca de João Pessôa. 

Appellação criminal n.º 166, da co
marca de Sousa. Appellante a Justiça 
Publica; appcllado Al1tonio Ferreirfl. 
Filho . 

Aggravo de petiçá-0 clvel n.0 57, da 
comarca de :::. Grande. Aggravante .:> 
dr. Speridiã.o Gabinio ; aggravado Ma
nuel Tavares da Silva.. 

O dr. Proc. Geral do Estado apre
sentou os autos em mesa com os res_ 
pectivos pareceres. 

DESIGNAÇÃO DE DIA 

Aggravo de instrumento criminal n.0 

8, da comarca de João Pessôa. Re
lator des. M. Fw·tado. Aggravante o 
2.0 promotor publico; aggravada Ce
lestina Felippe. 

Aggravo de petição criminal ex-offi .. 
cio n .0 60, da comarca de Areia. R·~
htor des. Severino Montenegro. 

Appellação criminal n.0 152, do ter
mo de Sapé, da comarca de Maman
guape. Relator des. Agrippino Barrus. 
Appellante o 1'éo João Cannafi.stula do 
Nascimento; appellada a Justiça Pu_ 
blica. 

Aggravo de petição civel n.n 50, da 
comarca de C. Grande. Relator dcs. 
José Floscolo. Aggravantes Montcr,e
gro & Cia.; aggravado Artiquilin') 
Dantas. 

Appellaçáo civel nº 70 <acção de 
preferencia), da comarca de Umbu
zeiro. Appellante Manuel Francisco 
Barbosa; appelladcs José Emiliano 
de Andrade, sua mulher e outros. 

Recurso extraordin'.l.rio nos autos d:? 
embargos ao accordão e na appel1a
çáo civel n.º 36. da comarca de João 
Pessôa. Requerentes Cidronio Moro
ró. sua mulher e outros; requeridos o 
bel José de Stlva Mouzinho e sua mu_ 
lber. Foi designada a. presente ses.são 
para os julgamenLos respectivos. 

CONCURSO DE MUSICAS PARA O 
CARNAVAL DE 1938 

A realização desse certame pela P R I - 4 - Radio Taba
jára da Parahyba. - Encerra-se no dia 15 de janeiro o 

prazo das inscripções. - Premios aos vencedores 

A P. R. I. 4 Radio Tabajara da 

I 

pagadas pelo concorrente victorioso. 
Para.hyba, em combinação com a ~ Unico - Não serão devolvtdos 

~~~::;!º e!~~:~!:an~::esI:~~eni: i! :~~~~:. das musicas enviadas pa_ 
propaganda da musica nordestina, § 6.0 

- E' obrigatoria a remessa 
lança para o carnav~l de 1938, um 

1

.m. cinco vias dactylographadas dos 
concurso sob as segumtes bases: versos que acompanharem musica 

aJ - Concurso para frevo. de maracatú ou do frevo.canção os 
b) concurso para maracatú.s; quaes de modo nenhum, deverão con-
e I concurso para frevos-cançôes; ter phrases de calão ou sentido du_ 
l .º - Para o concurso de frevos b10. 

as musicas serão apresentadas com § 7.0 - O concurso seré. encerra
orchestração e uma reducção parA. do no dia 15 de janeiro. na séde da. 
pW!lo. Radio Tabajara, respeitando-se a_ 

2.º - Para o concurso de maraca_ qUella data no carimbo do correio p.a
tú.'.:, igualmer.te orchestr.ição, e re. ra os candidatos 1·esidentes fora da 
du.~ção pa1·a piano. capital. 

3.º - Para O concurso de frevo § 8.º - Os candidatos poderão. ca_ 
ca1:ções, introducção obrigatoria. G'~ so queiram. usar de pseudonyml'.)s. 
frt''IO e parte de cant.o com orches_ Nesta hypothese, os originaes virão 
tra~.ão e reducção para piano acompanhados duma sobrecarta den

~ 1.º - Para maracatú e para fre. tro da qual estará a revelação do 
vo_ canção ha exigencia da letra ~- pseudonymo. 
cri:)ta cada syllada em baixo da. no- § 9.º - O julgamento <.lo concur
ta corres1xmdente ao canto. A letra so será feito por uma rommissão de 
deYe ter caracter regional pros. :~i~~i~1~:s, P ~nt~- er,es 4 ~b'~pr:_~ 
~~ift~. phrases de calão e sem ctubio A. P. 1. e outro da. .. A união". 

§ 2.° - A má qualidade da letra co~c~~~: -;LL.~~~s i:1e~t~ris°t~~~1c~~ 
poderá dar lugar a desclassificação sos anteriores ou já vulgarizadas. 
immediata do maracatú ou do fre_ ~ 11.º _ Os premios a distribui?" 
~~~!~iã~ :~~ca:ue formam um to- são os seguintes: 

~ 4.0 - As orchestraçôes devem vir a) - Fre\'o: l.º Jogar - 450$000. 
com as seguintes partes: ~~e~: ~:r~~~~~: -;__0

25
:~· _ 

l.º _ sax. alto; 2.º - sax. tenor; 450SOOO. r: ·i;is~~~: ªi.~o; pt~:o~ 1\{· t~~~;~~~~~ M:aracatú; 2,0 togar - 250$000. 
2,0 trombone. Cont.ra_bas.so em dô 

40
g~oo0. Frevo.canc;ã.o: l.º togar -

e uma parte de piano. Frevo_canção: 2.0 lagar - 200$000 
§ unic.o - A instrumentação acima 11. 0 _ Em caso de empate na 

co1n,prehende....se somente para. as classificação, será dividido o premio. 
marchas frêvo_canção e maracatú. As 12.º - As musicas do concurso se· 
marchas frêvcs ficarão a criterio do rãa divulgadas pela jazz da. P. R. I. 

Embargos ~º. acco~dao n~s autos de se impedido de funccionar passou os 
recurso ele r.?\JSta c1~~l n.c 4 .. da C<:.· .· autos á revisão do ctes. P:wlo Hypacio. 
marca ~e Jo~o P!ssoa. -~·moargan1_e Appellação cri_minal n.º 160, da co_ 
d. Amehn Guumira~s Pe-,..<;oa de 01~- marra de Ca.mpm3. Grande. Appellan-

JULGAMEN~OS autor, não devendo ser enviadas em 4. 

1 

numno inferior ao exigido pela cr- 13.º - Os concurrentes deverão en-

i~!!:~1e~m~~~t~1~a.d. Maria das Neves 1~sft'~ac~~bli~à~n~lv~s~latti~~~l.ª~ra~ co:1~~!º lee ~1~ª;-e:~~·;ar:~: d~ ch~t.!Ç~._As mu~icas premiadas po. ~;ara t°f;~ ~.sut c~:r~~~:e~~~aJi~ 
exmo. ctes. Presidêôlé da Côrte. Ar- der:'o ser 11nprPs...,!H;, grAVRclos e pro. Ca.ixa Postal. 110. 
chimedes Souto Maior Impetrant.e: o 

O dr. Proc. Gc~al do Estado apre_ Baratt1hy paswu os ,1ut.os & revisão 
f!entou os rcspcct1v:s auto~ em mt .l do desembargador Mauric10 Furtado. 
por não lhe cumprir 11ffic1ar. sr. Antonio Marinho. ém favor de seu José, em favor do paciente mls<:ravcl, 

1 

appellação civel n.0 33. do termo de 
irmão Severino Paulino Marinho, pre- Antonio Fr. anc1sco da Silva, vulgo ··~a- Pilar, da comarca de Ita.bayanna. Em
so mireravel recolhido á cadeia Pt1- cheado", recolhido é. CadeB Pub~:c., bargante João Ce5a.r Alves de Carva· 

Appcllação criminal n.0 164, da co. 
marca dP. 8"U<:;A. Ailpellant~ .1. Just.ka 
Publica; appellado solon Gomes da 
E11va. 

O dr. Proc. Gera I do E5t:ido lanç·:,.u 
a se~uint.e cota· .. Por JUlg?. r aind·t. 
opport.uno. offercço, dnta venia, c,:,mo 
parecer o que escrevi á-, fls. 55 dcs 
presentes autos··. 

DESPACHOS 

Aggravo criminal e"--officio n.º 62, blica desta capital. desta Capital. · lho; embargada d Lu1za Maria dcio 
da com.arca de Mamanguape. Relato,; Converteu se O Julgamento em dili- Idem n.º 25, da comarca de João Conceição. 
eles. P 1uh Hypacio. enci•. por únanimidadc de valos. Pessôa. Impetrant.e o adv. bel. Evan- Embargos ao accordão nos autos de 

n.ppellacã.o criminal n.º l70, da co- Aggra\·o de instrun:i~nto crimi..nal clro Souto em favor do pacienle An- recurso de revista civel n.º 3, da CO· 
marca de João Pes.sóa Relator des. n.º 8, da comarca de Jofül Pessóa. Re- tonio Vital de Lima condcmnado na marca. de João Pes.sõa. Embargantr 
Agrippino Barros. AppelL':\nt.e O clr. l.º Jator O exmo. des. Miluricio Furtado. comarca de Bananeiras. João Cavalcanti de Menezes.: embar-

Pcticáo de hahcas.corJ)'U:; n." 26, d1:1. 
comarcn de .João Pc&'iõa .. ImpctranV· 
o .~r. Antoni') P:iulino Marmhv. em 
fn vor de ::::cu irmão, Severino Paulino 
i:\1:arinhc, pre~o misr·ra\el, recolhido â. 
Cadeia Publica desta capital. O dr. 
proc. geral do Estado disse emittir 
parecer oralmente 

promotor publico; appellado João Aggro.vante O dr. 22 Pr;motor Publico. Mandado de segurança n.º 5, da gado o Montepio do E...-.tad::l. 
Mathias Barbosa vulgo •·.Jeca ca_ Aggr~xada Celesdna Feltppe comarca de João Pessoa. Rt>quenn1..e Fóram assignados os respectivos ac_ 
bf"lludo". Preliminarmente, converteu.se O jul- Manuel Perell'a da sqva, por seu pro_ cordãos 

!dem n.0 171, da com.arca de cam_ gamento em cliligencia, unanim,ement.e. curador e adv. bel. Evandro Souto. \ r,============ 
pina Grande. - .. elator des. Paulo HY- Impedid-:-s 05 exmos. des. Paulo H:,,.. Aggrav0 de petição crimmal cx-of. ] 
pacio. Appellante o dr. l.º promotor pacio e dr. Braz Buacuhy ticio n ... 59. da comarca de s:ma 
publico: appellado Ernesto Clementi. Aggrnvo de Petição criminal ex_ol. Appella,ão criminal 11 ·

0 
153. da co- H Y POLI TO RIBEIRO 

Idem n.0 172, da comarca de Maman- tor O cxmo. des. severino Mon~ne- Justica Publica, appellado João P~- FREIRE no da Silva. 8.ic:.io, n.º 60, da comarca de Areia. Rc- marca de Mbericordia. Appdl~ntc ., 

guape. Relator dr. Braz Baracuhy Ap- gro. dro dos Santo::. 
PASSAGENS pel!ante Henrique Frn_nc~ da Silva, Deu-r::,e provimento ao recur.s,:, para bulz~:~ n;Pl~t·'.l.:t~ cim~r

1
~ª p~·~m~~~I' 

ci:e~ft1~a\io d:rft;!~~~~, c~v:1 c1~~1;;~a<ªJ~ â~r ascfuttiç~t~nut~ll~~~1ciano; appella_ ~1~;:!~te~ decisão aggrav,tda.. un2. publico, appellado Octav1 no ua S1L 

~(!a ºJ!~r~~·tr:g~:~[~0~ª cs~~cfct:~~ co~ga~-~~vodedeB~~~!fr!i.ve~t~a~
3
·d: m~pdel~aç;é, ~!m~~1~

1
a~~: 

1J:· ~~1J:~-: \'aÃggravo de petição c1vel n.º _46. du 
tes; aggravado· Paulo Brasileiro ct.1 Agrippino de Barros. Aggravante a guape. Relator O exmo dr. Agrippt- Termo .de Serraria. da coma1cn de 
Silva, Standard 01l Company o.f Brasil; ag_ 1 no Barros. Appellante J0ão C.ilnnafis-

1 

Bananeiras .. Aggra\'antes Jo. sé Bento 
o des. Paulo Hypacio passou cs au- gra,·ado Manuel Ferreira dos Santo, tula do Nascimento. Appellada a Ju.s. dos. Sa11to5 e cutr,:,~; . ggra\·aclo 0 ('<i~ 

tos a.o 2.0 re,:!sor dr. Bra:t Baracuh:--;. Appellação ci\'el n.º 93 da comarca tiça Publica. . poho de Luiz Antomo Correu\ de Mel-
REcur.so de reVi.'ita cível n.º 5. ela de A. d.:) Monteiro. Relator des. Ag~p- Deu_se provimento á appellaç.ão, p?.· 1 Io. . . _ . . 0 

comarca de João Pe.sc;ôa. Recoaente p!llo Barro<,. Appellantes Canm.-~') ra annullar O julgamento. \1n1nime- Aggiavo de peticao_.cnel n. 47. dR 
0 Montepio do EHado; r~cOlricla d. Paulino de Sousa e sua mulher; ap- mente. comarca de Jcao Pf-:.s_oa \g~r.n.uur . ., 
Lydia dos Santos Paiva µellado Amaro Gonçalves de Lima. Aggravo de petição civel n.º 50. d:i A. F. do Amaral & Filh,:,s; ~f;gTtl\'a_da 

O d~sembargidor Paulo Hypacio Embargos ao acc0jclão nos auto.5 comarca de Campina Grande. Rel:i - The Great ,vest.ern Of Br,izil Railv.a•· 
passou os autos ao 2.º revi.5or deseir.. de appellação civel n.º 31. da C0mar- tor o exmo. des. José Floscclo da No- Gcmpany Ltda. 
bargactor Mauricio Furtado, ~"te jnl- ca de Alagoa do Monteiro. Relator dr. brega. AggravanLes Montenegro & AppeÜação ci\'CI n. 0 3R. da com.arca 
gandofc suspeito, passou os ~uto~. Braz Baracuhy. Embargante d. Fran_ Cia. Aggravado Artiquilino Dantas. de Mamanguape. Appt:llanle!i o~ dn; 
1mmediatamente ao desembargador ~isc~ de Macêdo, por seu assistente Negou-se prm•1me1~to ao recurso. pa _ Antonio Lins Marinho Fale: o. Jo."é 
Jo::;é Floscolo. JU<.hciario; embargado:-. e~ menores ra confirmar a decisão aggravada. U- d'Avila Lins e d. Antonia Vlrira de 

Appellação civel n.º 77. do termo de M3nuel e Gedeão Freire Mariz Ma nanimemente. Mello; <ippellados o~ mesmos. 
Conceição. ela comarna de Misericor- racajá. . . Appellação cin~l n.u 70 rncçáo d.e Appellacã:. cível n.º 44. da conrn.rca 
dia. Appellante Jose Osorio Rama_ Fôram os respectivos aut.os com vis- preferencial da comarca de Umbuze1_ de ltabnyanna AppellJ.nte Antcnio 
lho e sua mulher: appellada d. Anta. ta ao exmo. sr dr. Proc. Geral do ro. Rel ,itor o exmo. des. Severino Mo_u- Borba de Mello; appellado o menor 
nia de Sousa Rolim. o aes. Paulo J Estado. tenegro. Appellantes Manuel Francis_ Abelardo Cavalcanti de Q11e1roz. re-

sor dr. Braz Ba.racuhy. marca de Picuhy. Relator des. Seve- de Andrade. su~ mulhe-r e outros. gues de Queiroz. 
Embargos ao accordão nos autos de rino Montenegro. Appellante a Jus_ N-egou-se provunento é. appellação. Embarg::..s ao accordão nos auto~ de 

CONTADOR DIPLOMADO 

Escriptas avulsas, contra.<.:to e 
distracto, pericla, r,:etificação 
de escriptas e revJsao de ba
lanços, abertura e encerra-

mento de escripta.s. 
PREÇOS MODICOS. 

ALUGA·SE 
um confortavel bungalow é. Av. Ta
bajaras n.0 289. no aprecia vel bairro 
Thereropolls, com garage, jardim, 
bonde á porta. proximo ao ponto de 
100 réis de Tambiá. A tratar com o 
sr. Waldemar Rodrigues, em o es
criptorlo de Williams & Co. Praça. 
Anthenor Navarro, 8. 

Hypacio passou cs autos ao 2.º revi- Appellação cnminal n.º 169. da co-1 co Barbosa. Appellados José Entilian.J presentado por ~eu pae. João RcdrL 

~ppelhtção clvel n.0 100 da comarc'l tiça. Publicil; appellado Severin-:> Mar- para. confirmar a sentença appellada, oc Campina Grande. Embc;rgantes colino da Silva. unanimemente. . ,-,~.,. .. _ _,,._.,_.,,._.,_.,,. _______ ,..-.. ,._,.-,._,_., _ _,,._...__,_...__, ___ ,.-.,,._,.-.,,. _ _,,._,. _ _,,._., _ _,,._.,_.,,._"'l 
Reynaldo Marcelino de Oliveira e sua. Appellação civel <accidente no tra- Recurso extraord\nano nos autos de 

;~õ~::d:~o~~~da d. Maria Amelia ~~~~~;· ~
0

1a:or d~ec:;~º~;;~nie J;,~~: ~~~~g~e ª0
Ji~:1:s~õ~:.º 

3
:e1~~r~ºõ e IR u R G IA GERAL PARTOS 

O deb. Paulo Hypacie, pa.s.sol os a•.:- negro.' Appcllante The Great western exmo, .des. _Paulo H5'.pac10. Recorren. 
tos ao 3.u revu;or dr. Braz Baracuhy Of Brazil R~ilway Comp::my Ltda : tes: C1dromo Mororo sua mulh,er e 

Aggravo de petição civel <acção de appellaclo O accidentado João Paulo outros. Recorrido.s: o bel. Jose da 
fallencia>, n.º ;,,3, da comarca de João ele Oliveira. Stlva Moustnho _e sua mt;iher '"'"' .. , 
Pessóa. Aggnvantc o dr. Hor~cio de • Appellação ci\•el no 91 da comarca Negou_se seguinnenrd ~i") x~ .. urd, .. 
Almeida, agg-ravadoS O syndico d?_ d<' Jcão Pe~sôa. R~lato'r des. José unanimemente. mpe 1 o o exmo. r 
ma~3 fallida de F. H. Vergara. & Cia.. Flo~colo. Appellantes Enedino Gon- Braz Baracuhy · 

e g ~rés.cur:.:r~t~~ci~a ~;~~~ passou os i:á~e\n~l!"'~~!~~lv~.~ni~\~:~; 0~p:!: ASSIGNATURA DE ACCORDAOS 
autos ao 2.0 revi~c_:>r de:i: Jofé Floscolo. pectivos auto~ com \'ista ás partes e 

Aggravo de pet1çúo ovei n.º 48, rl:t depois ao exmo dr. Procurador Geral 
comarca de e. Grande. Aggravant.e do Estado. 
João Aires BczPrra: 'Jggravada d. JO'\- E1nbargo5 ao aco,:,rdam nos autos 
Quino Farias B_ezerra de appe1lação ci\ el n.º 23. da comarca 

Petição de habeas corpus n.0 22, ct:, 
comarca de Joã'J Pessôa. Impetrante 
Manuel Pes.sôa de Oliveira. do D A. 
S . do lnst. S . José, em favor cio ps
ciente, miseravel, João José da Motta 

DOENÇAS DAS SENHORAS 
DR, LAURO WANDERLEY 

CHEFE DA CLINICA GY!'iECOLOGICA DA MATERNIDADE 
C'HEfE DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO DE PRO. 

TECÇAO A' INFANCIA. CIRURGIAO DO HOSPITAL 
'ºSANTA ISABEL" 

TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO UTE
RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARJ.~S DA MULHER 

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 
ltUA DIREITA, 389 -:- DAS 3 A'8 1 IIORAI 

PB0Nlt DA RESIDENCIA, ZO O dc>s. MauriC'lo Furtado passou os de B~nan<'Irns. Relator des. Agrippino 
autos ao 2.0 revisor ctes. José Flosco_ Bo:t.rros. Embarg·,nt.es d. Francisca 
lo. 'Clementmo de Sousa e filhos mcno-

Idem n.0 24, da comarca de Joãc 
Pessôa. Impetrantc Manuel Pessôa d•~ l l 
Oliveira, do D. A. S. do I11st1tuto S. ~-~-~-~~-~~-~~-~~-~:'.'.'.'.~~~-~~-~~-~~-~~~~-~~-~~-~~-~--~ 

~EÇA N !CT AR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJI SEM ALCOOL) lncomparnel. A' nada e• 

tedu u ca1U ela c.dau. L. 1 1 1 1 1 L I li 1 1 1 J 



2 A UNIÃO - Sabbado, 27 de novembro de 1937 

EDITAES 
REGISTRO CIVIL - EDITAL -

Fa.:,,o saber que em meu cartorio, nes
ta cidade correm proclamas para o ca
samento 'civil dos contrahentes se_ 
guintes 

Augusto Pereira Borges e d. Edlth 
Maria da ccnceiçáo. que .são solteiros. 
maicres e domic.ilie.dos e residentes 
nesta capital á. rua Benjamin Cons· 
tant_ 299; elle, funccionario da Sau'de 
Publica. deste Estado, natural de Cam_ 
pos. Estado <lo Rio e filho dcs falle_ 
cide;s Ananias Pereira Borges e d. 
Raymunda Pereira Borges; e ella, de 
prcfissáo domestica, natural de Pau 
d' Alho Pernambt.co e filha, dos falle
cidos Manuel Luiz e Maria Thereza 

res para o dia 19 de janeiro p. v-indotL 
ro~ ás 14 horas. na sala. das audiencias 
deste Juizo e fixado o termo legal em 
10 de Julho p. passado. 

E para constar mandcu o Juiz que 
se ~fLxq.sse este no lagar do costume 
e se publicasse pela imprensa. "A u. 
nião '' orgam official do Estado e jornal 
local. Dado e passado nestâ cidade de 
Campina Grande_ em 19 de novembro 
àe 1937. Eu, Nereu Pereira ds Santos 
escrivã,. dactylographei e t f .3igno. Ó 
escrivão: Nereu Pereira d,os Santos, 
(A.ss.l Julio RúJ;ue. Data supra. Está 
c'Jnf:rme com o original: dou fé. O 
escrivão: Nereu. Pereira dos Sam:tos. 

da Conceição. EDITAL 3.0 Vara - 3.° Cart(Jrio - O 
João de Lima Oliveira e d. Franci5Ca dr. José de Miranda Henriques, J1liz 

Maria Borges, que são maiores. sol- Supplente em exer:icio na 3.ª vara da 
t-eirbs e mcradores nesta capital, as comarca de João Pessõa capltal do Es
rua.s da Matta, 356 e Capitão José Pes_ tad.c da Parahyba, em virtude da 1P1 
sôa_ 156; elle. operaria da firme Ab1· etc. - Faz saber a. todos quantos o pre-
110 Dantas, natural de Jardim do Se_ 1

1 :se.1te Edital de citação virem e a quem 
ridó. Rio G. do Norte e filho dos faL intere.s.sar possa, que. tendo o dr. 2." 
Iecirl:s Francisco de Lima Oliveira e Promotor Publico de.,ta comarca_ de· 
d. Rita Maria da Conceição; e ella, nunciado perante este Juizo o.s indi_ 
d:? prcfis.são domestica, '!'!&tural de viduos - Severino Pereira rle Arruda. 
Guarabira_ deste Estado e filha dos vulgo "Pilão" e Antonio Jo.sé. como 
fallecidos Estevão Bernardino dos San- incurso no artigo 356 c:mbinado com 
t3S e d. Maria J,csé da Conceição. os artigos 330 § 4.0 e 66 § 2.º da Con-

Si alguem souber de -algum i!)1pedi- solida.ção das Leis penaes, não foram 
mento opponha·_O na forma da lei. os mesmos encontrados para serem cL 

tados, conforme consta ds autos do 
João Pessôa. 24 de. novembro de I processo; pelo que mandou passar fl 

1937. \ presente Edital de citação acs mesmos ) 
de.1.unciados_ pelo qual os cita e tem 

o escrivão do registro - Sebastião p:r citados. a fim de comparecerem oa 

Bast.os. _ j ;~~~iod~-º ªtdi!nc;: ~=:te~~~eir~o 

DR. OSORIO ABA TIi 
Clnrrlio tia Aulotencla l'ü-

• -,:n B~pital Santa IAW. 
OPERAÇõl:S E Viu 
- URJNABU.8 -

Tr&tamento medico e clrurSlt<, 
clu cloença1 da un,thra, pros
\>r.ta, bexlg" e r' .. 11.0. Cy--

pla1 • uretlu ose<>plae. 
Oonmltaa d&I 10 , .. 12 • dai 

18 f.a 18 borv. 
9onnltor1o: - naa B&rlo 1o 

Trlumpho, 480. 
---::---

- 10&0 PICSS04 -

Alfredo C:rrêa de Mello 
Antonio Machado 
Antonio Gomes de Almeida 
Antonio Cardoso 
Antonio Ciraulo 
Antcnio Soares dos Santos 
Balbino Pereira de Mendonça 
Cia. Pesca Norte do Brasil 
Custodio Pereira de Mello 
Francisco Fernandes de Oliveira 
Irene Fernandes de sousa. 
João Pereira de Mesquita 
Jonas Monteiro de Andrade 
Jtsé Floripes Rosas 
Josepha Braz 
João Monteiro Falcão 
João Martins Pereira. 
João Romão da Silva 
Maria Balb!na de Oliveira e Silva 
Manuel de Sousa 
Petrarca Grllll 
Severino Ferreira da Silva 
Th-0maz Aquino Ferreira 
Waldemar de Azevêdo Mai2,. 
Esta Capitania está aberta diaria_ 

mente, das 12 é.s 17 horas, excepto aos 
s::.bbados em que o expediente vae de 
9 ás 11 horas. 

Secretaria da Capitania_ C. P. - 2, 
em João Pessôa 24 de novembro de 
1937. 

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

LUTZ FERRANDO & CIA, L TDA, 
OIRUROIA EM GERAL - ARTIGOS ClRURGICOB - APPARE
LHOS DE DA'I'HERMIA, APPARELHOS DE RAIOS X DOS ME• 
LHORES FABRICANTES. EXCLUSIVISTAS DOS MICROSCOPIOB 
LEITZ E TQDOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT., TODO MATERIAL 

PARA LAfsORATORIO CHIMICO. 

Representantes e:i:closlvos neste Estado; 

CORREA & CIA, 
CilXI,. POSTAL, 51 -:- END. TEL. - l'!DUl4N 

Rua Maciel Pinheiro, 269 
l "'·======================:dl 

SECRETARIA DA FAZENDA - 14 horas d, dia 27 de novembro cor-
EDITAL N.º 6 - Venda de terrenos sente, em enveloppes devidamente fe
- De ordem do sr. dr . secretario da chadcs. 
Fazenda faço chegar ao conhec~lmento Os proponentes obrigar..se-ão n. tor
de quem interessar possa que sao pos- nar efíe-::tivo O compromisso a que se 
t~s em conccrrencla publica. á ba.se de p:"opuzeram, cas<l seja acceita a sua 

1 
vinte mil réis (20$000) P<?r metro qua- proposta assignando contracto na Pro 
dra?o. o~ te~renos propr;os do Estaao oura.daria da Jõ'.az·~nde.. com O pra.1.Õ 

1 

aba.-xo dIScnrnina':os. A rua Cerdoso max1mo de 10 dias, após solucionada a 
Vieira, cs lotes: n. 1. com 256 metros c::nco:.re1i.cia 
quadrados: rLº 2. com 196 metros qua- A caução ·de que trata este Edit 1 
drados; n.0 3 .. com 211 metros quadra- revertera. em favor do Estado O a· 
dos e 20 dec1metres: n. 0 4, com 226 de rescisão do contracto se' ºccaso 
metros quadrados e 40 dccimetros; n .· 1 justlficada e fundamentada m ausa 
5: com 241 metros quadrados e 60 de- Fica reservado ao Estado· 0 direito 
cunetros; n. 0 7_ com 272 metros qua.- de annullar a presente chamand á 
drados; n.º 8. com 287 metros quadra-1 nova concorrencia ou debcar de 1r 
dos e 20 decimetros ;n.0 10, com 211 c~uar a compra. ctb material con te :
metros quadradoo e 80 decimetros; n.0 do mesmo. s aniie 
11. com 207 metros quadrados e 15 de- [ servic;.v de compras da Direetori d 
cimetros; n.0 12, .com 11.1 m;tros qua- Viação e Obras Publicas_ cm João ~es~ 
drado.s e 88 dec1metros, n. 17. com sõa. 12 d•2 novembro de 1937 
19J metros quadradcs e 90 decimetros; Gorgonio aa Nobrega Filho _ En-

rg, :imC~~ ~!t~t~~~~~:a:~J ~~~ CaITegado. 
drados e 30 decimetros; n.º 22_ com 222 ED~TAL de 3 • Pr3.f'.'a _ 0 dr. José 
cimetros; n.0 W. com 112 metros qua- de M1ra!?-da Henriqu~s. juiz supplentc 
metros quadrados e 60 dectmetrcs. A' no e:,erc1cio da 3.• vara ctesta comar
rua Padre Meira, os lotes: - A - com ca, em virtude da lei. etc. 

ADMINISTRAÇÃO DO DOMINIO I no dia 2 de dezembro proxL'llo. ás 14 
DA UNIAO NA PARAIIYBA - EDI- horas_ a fim de assistirem aos termos 
TAL N.o 20_ A - AFORAMENTO DE do seu processo pelo crime acima allu~ 
TERRENO DE MARINHA - De or. did<>, sob pena de revelia. E uara cons
dem do sr. Delegado Fis:al do Thesou- tar. será o p:-esente Edital aÍ!Lxado no 
ro Nacional neste Esta.do. faço publico lo::al do costume e publicado na 1m. 
que sr. Gtcvanni Petrucc1 requereu o prensa Official. Dado e passadO nesta 
aforamento do terreno de marinha be- cidade de João Pessôe., aos vinte e dois 
neficiado com parte da casa n.º 376, dias do mês de novembro de mil no 
antiga 96, da praia Formosa_ districto vecentos e trinta e sete. Eu João Be: 
de Cabedello, munic_ipio de João Pes_ zerra de Mello Filho. escrivã'o, o escre_ 
sôa. n<ste Estado. vi. (Ass.) José de Miranda Henriques. 

Os detalhes technicos e demais es- Conforme com o original ao qual me 
clarecimentos constam -do edital n.0 reporto; dou fé. 
20, publicado no Jornal off!:ial "A U_ 
niã..o" _desta capital, em sua edição de Joã,c Pessõa. 22 de novembro de 1937. 
26 de novembro de 1937. 

85 metros quadrados e 40 decimetros; Faz saber a todo.,; quantos O presc;n. 
- B -. com 604 metros quadrados e t~ edita,I de .3.ª praça com o prazo de 
60 decimetros. entre o flanco direito vinte d tas virem, ou delle nr-ticia ti
da nova igreja de N. S. das Mercês e verem, que o porte:ro dos aud.itorios 
os terresos dos quíntaes das casas de deste Juizo ou quem ~uas vezes fi_ 
nºs. 61, 85 da Praça, 1817. A' avenida zer, ha de trazer a publico e pregão 
Beaurepaire Rohan, o lote - A. - de venda e arremataçô.o a quem mais 
com 41 metros quadrados. M propos- der e mai~r lanço offer~r. no dla 
tas deverão ser encaminhade.s á Se- 7. ~e dezembro, ás 14 horas, no edi. 

DIRECTORIA DE VIAÇAO E o_ cretaria da Fazenda em duas vias. com flc10 do Forum e sala das audiencias 
ERAS PUBLICAS _ EDITAL N.º 3 enveloppes fechados_ selladg, a primei- deste mesmo Juizo, com o abatimen .. 
- Chama concorrentes ao fomecimen_ ra via. com dois mil e duzentos réis to de 20 '"ó sobre o valor da 2.11 pra.
te do seguinte mat-erlal conforme (2$200) . ça, a metade do antigo predio n º 
condições abaixo: • A concorrencia encerrar-se-á. no dia 392, hoje casa n.º 171, sita á rua 111-

Para os serviços do Parque ,, Solon 27 do corrente mês. o prazo pua as dio Piragybe, de t_ijolo, taipa e telha, 
de Lucena,, edificações será de seis mêses, a contar ~m terreno rendeiro a Sigismundo O escrivão do erime - João Bez.er

Admini.straçã0 do Dominio da União, ra de Mello Filho. 
26 de novembro de 1937. 70 mil tijÕlos de alvene.ria commnns do dia em que fôr asstgnada e. escri- F~~!~~e~e~~:ei;~n~~r i 11~ri~oread~u~ 

ALFANDEGA DE JOAO PESSOA ou (Prensados_ postos n~ local da obra. ptura de 001!1Pra e venda, obedecendo lher na acção executiva hypothecana 
Sabino de Campos - Escrivão en_ - Edital de praça. sob n.º 46 _ Dt: Para a construcção do Grupo Esco_ as constru~çoes ás p~a?-tas approvadas que lhes movem Julie Castro Nunes 

carregado da., Administração - Classe ordem do sr. Inspector. se faz publi. lar de Santa Rita: pela Prefe.tura Murucipa.1. As plantas e sua mulher, avaliada em 7:000$00ú. 
G co. que. nGs dias 25 e 29 do corrente 1000 ripas de 3m,OO x 2" x 112, dos terrenos e.cima podem ser examl- E para que chegue ao conhecimento 

COPIA - EDITAL - O dr. Julio 
Rique, Juiz de Direito de. 2.• vara da 
comarca de Campina Grande, em vir. 
tude da Lei, etc. 

Faz saber aos credores e demais in
teressados que_ por este Juizo e carta_ 
rio do escrivão que este subscreve foi 
pro::es.sada. e decrete.da a falencia da 
firma Heluey & Irmão estabele:idai 
nesta praça. á rua Monsenhor Salles 
n.0 15 com commerclo de fazendas a 
requer.ilnento da firma Adayme, Nigrl 
& Cia. estabelecida no Rio de Janeiro, 
tendo sid,o nomeado syndico o credor 
José Au~ Junior_ residente á rua 
Monsenhor Salles n.o 78, nesta cidade 
e fixado o termo legal em 10 de julho 
P. passado. Ficam notificados tcdcs os 
credores para apresentarem em carto
rio. no prazo de 30 dias, é.s declara~s 
de seus creditas na forma da lei. bem 
com~ convocados os mesmos credores 
para a primeira assembléa que se rea_ 
lízarã no dia 19 de janeiro p. vindouro, 
ts~4 J~;:• na sala. das aud.iencias 

Dado e passado nesta cidade de 
Campina Grande, em 19 de novembro 
de 1937. Eu, Nereu Pereira dos Santos, 
escrivão dactylographei e subscrevo. 
O escrivão: N erru Pereira dos Santos. 
( Ass.) Jul10 Rique. Está conforme com 
o criglnal: dou fé. Data supra. 

O escrivão - Nereu Pereira dos San_ 
tos. 

mes e 3 de Dezembro vindouro, ás serradas de sucupira ou massaranduba n~as na Secreta~ da Fazenda. Ga- de todos, m2ndou passar o presente 
14 horas. ás portas desta Alfandega vermelha, sem defeitos; 277m 41 de bt1!_ete da Secreta.na. da Fazenda. P.m I edital, que será affix:ido no lugar do 
em V', 2.ª e 3.ª praças. respectiva.:. calhas c!e zinco n.º 12 eonforll1e me- Joao_ Pessôa, 12 de novembro de 1937. P.stylo e publ.:..cado pz.la imprensa lo-
mente. serão vendidas em hasta pu dêlo nesta Repartição: Eliseu de Barros Maul, fun<:cionario cai. Dado e pa.,;sado nesta cidade de 
blica as mercadorias abaixo discri~ do Gabinete. ,João P.essóa, aos 16 de novembro de 

~~:d;istiue-A~euae:~.on~;:el~:nd~g~; Para o Deposlto de Obras Publicas: DIRECTORIA DE-VIAÇAO E OBRAS :::; ·es~~i~.to~áftz Bde:~r;oJ:p~~l! ;j: 
por nao estarem selladas e rotuLL 1000 kilos de arame galvanlsado n.º PUBLICAS - EDITAL N.• 2-Chama I bscr~vo. José de Miranda Henriques. 
das e não desembaraçadas. - '18. :1ln~re~~~rfa~. f~~~!~~!n~on~ç:; ADMIN_ISTRAçÃ°o DO DOMINIO 

Lote numero 1 ús proponentes deverão fazer no abaixo: DA UN!AO NA PARAHYBA _ EDI~ 

Um pacote vindo da Allema.nha =~~ d;o5:st!t~~ ~~16:~~~~a~ t~ara a f>irectoria de Obras Publicas: TAL N.º 16-A - Aj(Jramento de ter-

~~~fa e~~;erri1~~ ~~ief'IB.~~
0
_: ~~~~ do f-Or,necimento. que servirá para ga,.. do ~o~timp~~~~ ~1~·u\~t~o3~u~f~~ ~n~ c:d::~~h:r.ed:re~g Fi~i:im:~ 

tendo o segumte.: quatro pares ae rant10. do contracto, no caso da pro- Thesouro Nacional neste Estado, faço 
~eias de algodão, curtas. de dir.ien- posta ser acceita. com ferramentas e sobresalentes es- publico que d. Maria Em.ilia Porto 
sao até 20 centímetros. no pé: uma As propostas deverão ser escriptas pecificadas_ dizendo.se com quantos requereu o aforamento dos terrenos 
peça de roupa feita para uso mt"rn'J a tinta ou dactylographadas e assi- H. P. e consu~o de combustive1 por de marinha, e p~oprfo nacional, situa.
(Cotnbinação e calça) ,le tc.:tdo d~ gnadas de modo legivel. sem rasura..,_ kilomt.tros, e demais esclarecimentos, d::s·á. praia Formosa, dtstricto de ca-

~d~a~~~~· uf:s~~~'tsã~q~:o te~fS~ i :C~~~d~m~ude~?J~:!nt!mseÍ~8: ;~· t:i~~d~:o::~e~ 1?.~~ t~t~~~~~~ ~:l~t~~ir,ipio de João Pessôa. 
de algodão. branco, liso, pesanllo 200 lo estadual de 2$000 e de Educâ.ção ê n.º 14-S. E. á disposição do sinteressa- Os detalhes techn!cos " demais es-
gtammas. Sau'de) contendo preçcs em algarís_ dos~ no Deposito de Obras Publicas. 1 . t 

Lote numero 2 
Setenta e oito caixas, quarent9. e 

nove cartuchos e quarenta vidtos con 
t~ndo 2.700 grammas, aos envotrn~ 
r~os. _de talco p_erfum~dO: par.-i pulve
nzaçao ou hyg1ene m tima e 1600 
grammas. no.s vidros, de "salsamc· 
manipulado". 

Alfandega, 22 de :N"ovembr.:> de 
;;:;.y~ ,:toc~~~s~~~~- F< rte, ~crlptu_ 

l1lOS e por extenso. Para a F'erraria do Deposito de 0- ~i%::~n n: j~~~a~~rr?6ar~a~A~: 
Os proponentes deverão marcar o bras Publicas: - 20 tubos de oxygen!o. dest.z. {apital, em sua edição de 19 de 

prazo par.a a entrega dos matcriaes oi- Os proponentes deverão fazer no ncvembro de 1937. 
ferecidos. Thesouro do Estado, uma caução em Administração do Dominio da Uni~ 

Em separado das prepostas, os con- dinheiro de 5% sobre o valor prova- ão 19 de novembro de 1937. _ sa-. 
oon-entes deverão apresentar recibos ' vel do fornecimento que servirá para bino de Campos, escrivão encarregado 
de haver pago os impostos federal_ ! garantia do con~racto, no caso da pro- da Administração, Classe G. 
estadual. municipal, bem como da. pos~a.. ser acceita. 
caução de que trata este Edital. 

1 

/1..s propostas deverão ser escrlptas 
As propostas deverão ser entregues a tinta ou dactylographadas e ass!gna- ADl>f!NISTRAÇÃO DO DOMINIO 

~!s~as se;:~:iaif:S, fr~~l:nda ~ir~i~- !S:nl:s_ mooud\~~~:~~· ~e: J~::85
vla~~ ~iL ui.~ Af'g_; A_! ~1::::n10 de Efe~= 

ria de Viação e Obras Publicas) até ãs sendo uma devidamente ~llada, (sel- re;nps acrescido e alagado de man
MINISTERIO DA MARINHA - 14 hora.s do dia 7 de dezembro vin- lo eatadual de 2$000 e de Educação I nha - De ordem do sr. delegado fls. 

Capitania. dos. Portos da. Parahyba douro. em enveloppes devidamente foe_ e Sa,u'de) contendo preços em e.lga- cal do Thesoll!o N-ac1onal neste Es-
EDITAL _ RESUMO DA FALEN- - EDITAL - Venda de Inuteis - chados. , rismos e por extensr,. tado faço publico que a firma A. F. 

CIA DA FIRMA HELUEY & IRMAO Esta Capitania recebe, de ordem do Os proponentes obrigar-se-ão a tor- Os proponentes d~verão marcar O do Amaral & Filho requere~ o afora-
DE CAMPINA GRANDE -O dr. Julio sr. Capitão dos Portos, até 30 de No nay effectivo o compromisso a que se prazo para a entrega dos materiaes of- menta dOs terrenos .accrescido e ala-

!~~~·c:''J! ~~u~;:oo G~:,,~;- :i;:;a ~~ ~ri!r{1?;fi,tl'J:rr;ir:t~~t g~~;;,,~!'."'\.~"'::a~J,;' ª~;~i~~~ s~: fe~,;;d:parado das proposta.s oo con- ~~dio~~ ~a~~im~
1

;~•1::at;e:a°!\: 
tuie da ~i. etc . Ponta de Mattos em Co.beaello anti- Proc:uradoria da Fazenda. com o prazo correntes deverão apresentar recibos de n.3do ou;; º~t ,dZumby · em Joao Pes-

az sa er aos credores e demais m_ ga casa de phai-oleiros que r;
1 

JlJl maX1mo de 10 dias, após solucione.da a haver pag:s os impostos federal, esta- soa_ nes ª o. 
teressados qu~. por este Juizo e :arte- gada mutil pela Conulllssão de v~: concorren~ia. d:Ia1, municipal bem co~o da cau. Os ~~talhes technicos e den:1-815 es: 
rio __ do escnvao que este subscte~e :f01 tonas Informações na Capitarua A cauça:> de que trata este Edital çao de que trata este Edital. ~· Iarec~mentos constam do edital n. 
prccessada e decretad~ a falencia da I em João Pessôa e. em Cabedello'. reverter4i- _ a favor do Estado_ no caso As propostas deverão ser entregues 19. publicado no . jornal official ~A 
fir~a. Heluey & Irmao, estabelecida com O pharolelro Leandro Santos, dl- de rescisao do contracto sem cau.;a. neste Serviço, que funcciona no_ Palacio UNIÃO.-.:-d-?sta capital, em sua ediçao 
ne .. -ta praça ~ rua Monsenhor Salles ariamente. durante O expediente com- justificada e fundamentada.. das Secretarias. (Salão da Directoria I de 19 de_ nov~mbro de 19_37, 
n 15, com ccmmercio de fazenda a m"'!lID Secretaria em João Pessõa. 23 Fica reservado ao Estado O direito da Viação e Obras Publicas), até ás AdlllllllStraçao do Domrnio da Unl-
requerlmento da. firma Adayme_ Nign de Novembro de 1937 (a) Elyseu Can- de anullar a presente chamando a. no 
& Cia estabelecida, no Rio de Janet_ 1 dido V1anna, Secretario V& concorrencia ou cleixar de effectua; 
ro, As 10 horas de hoje, tendo sido no_ - a cmopra do 'm.aterial" constante da 
meMo syndico o credor José Augusto I MINISTERIO DA MARINHA - mesma 
Junior, resv.lente á rua Monsenhor Capitania dos Portos da Parahyba - ServiÇo de Compras da Directoria rle 
8a11es n.º 78, nesta cidade_ marcado o EDITAL - De ordem do sr. Capitão Viação e Obras Publicas em João 

MOVEIS GERDAU 
-E-prazo. d~ 30 dias para ás declaraçõ<>...s e I dOs Portos, convido a comparecerem Pessôa, 23 de novembro de' 1937 

exhib1çoe.s de títulos creditortos. con- a esta Capite.nia, as pessôas abaixo I Gorgonio da Nobrega Filho - Ê.u,car 
Vt.:Cada a primeira a.s.sembléa <ie credo- declaradas a bem de seus interesres: 'tegado. - e A M A s PATE'NTES 

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

mos que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia. 
A "CASSIA VffiGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"'CASSIA VIRGINICA" regula a funcção dos Rins ~ ~ um anti-febril ICII' 
Igual para Grippe, Resfriados e todas as febres Infecciosas. 

- Diatinpide ce• menção honrosa no 2: Conrresse Medice de Pernambace 
flDII l'JWBPSOTO Q'OW AOOIIP&NBA OAOA VIDRO) 

---- •· --• au IPIIDlfllPUI" .__. .. •m•• ---

e todos os moveis como sejam: camas, guarda-roupas, 
penteadeiras, mêsas de cabeceira, grupos de diversos ty
pos, porta-chapéus, estantes, bureaux, mêsas de jantar, 
guarda-louças, bufets, trinchantes, mêsas de filtro com 
pedra marmore, etc. 

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

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

JOÃO PESSOA 
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ARISTIDES FANTINI 
LEILOEIRO OFFICIAL 

Agencia : Praça Pedro Americo, 71 

João Pessôa 

ão em 19 de novembro de 1937. theor do qual. cito e hei por citado to_ 
Sabino de campos.. escrivão encarre- dos os herdeiros ausentes para no pra_ 
gado da Administração. Classe G. zo de 48 horas que conerão em carta-

rio do dia da ultima citação, dizerem 
ESCOLA SECUNDARIA DO INS- sobre as declarações da. inventariante, 

TITUTO DE EDUCAÇÃO - EDITAL valendo ainda a citação para tcdos os 
- P<:r ordem do sr. Director aviso aos termos do inventario até final par_ 
interessados que de 25 a 30 do corren- tilha. sob pena de revelia. E para que 
te das 8 ás 11 horas, se acham aber- che;ue ao conhecimento de todos os 
tas nesta Secretaria, as inscripções pa_ herdeiros mandei exped.t este edtal 
ra os exames de 1.ª época dos alum_ que será affixado no legar do cos_ 

A PREVIDENTE 
QUADRO DE OBSERVAÇAO 

Maria Vieira Pessôa com 49 annos 
de idade, casada, r esidente á av. 1.0 

de Maio n.0 31, nesta capitfl. 
Severino da Cunha cavalcante com 

48 annos de idade, casado, auxiliar do 
commercto. rt!sldente á rua 13 de 
MPio n 11 533, nesta capital. 

Genezlo Gamt,arra. Filho, com 29 
annos, casado, funccionario publico, 
residente em Piancó, Estado da Para
hyba.. 

ManoPI Victa.liano de Carvalho R.o
cha com 26 annos. casado. funccto. 
nario publico e residente em Cabe
dello. 

Jo~é Vtctaliano de Carvalho Roch~. 
ca"ado auxlhar do commercio e re. 
sidente· nesta capital. 

Ch amada de obltoo 

nos do Curso Gyrnna.sia.1, desta E.soo_ tutne e publcado no joma! offcal do SRS sem multa 28 rle fevereiro 
la. Estado u A União". Dado e passado nes- t;!U\ com multa 2o de marco 193'1 

O requerimento_ de accôrdo tom o ta villa de Ingá aos 14 de outubro de 6~9 seln multa 15 de marc,.. 
modêlo adaptado nesta &cretaria, 1937. Eu, Euclydes Garcia. escrivão o 089 com multa 5 de s.hril 193'1 
será. .scllado com 2$200 de sellos fede- 1 escrevi. (Ass.) 08walilo Trigueiro Cas_ 690 sem multa 30 ele mar (',o 
raes (inclusive o de sau 'de) pagando teUo Branco. Conforme com o orlgi_ 690 com multa 20 de abril 193'1 
o inscripto a taxa de 5$000 J)OT mate- nal. a que me reporto e dou fé. Eu, 6fll sem multa 15 abril 
ria, conforme determinação do Depar- euclydes Garcta, escrivão o dactylo- S91 com multa 5 de mato 1937 
tamento Nacional de Educação. graphei e subscrevo. Eu Euclydes G92 sem multa 30 de abril 

Secretaria da Escola Secunda.ria do Garcia. escrivãfO o escrevi. 692 com multa 20 <1e maio 1937 
Instituto de Educação, 24 de novembro 693 sem multa 15 de ma10 
de 1937. ORPHANATO D. ULRICO - EDI_ 693 com multa 5 de junho 1937 

João Pires Freitas - Secretario. TAL dt? Convocação - De ord~ ~o 694 sem multa 30 de maio 
- sr. presidente do Conselho Admims- , ,94 com multa 20 ct,, Junho 1937 

TERMO DE ARARUNA. - Copia I trativo do Orphanato D. Ulrico desta 695 sem multa 15 de junho 

;n!~~t~liep.r°a1!~ç~~ t~fnt!e~iifº! ~_: 1 ~ff;t~~its!o rd~~~i~~ui~ã~osde°5 c:i: ~~~ ~~~ ~~fi! ~O ddejfJ1~~
937 

senta (60) dias. O doutor Lauro Co_ dade. para a reunião da Assembléa 696 com multa 20 de Julho 1937 
êlho de Alverga, juiz municipal victali- Geral a realizar-se no dia 28 deste 697 sem multa 15 de julho 
cio do termo de Araruna, da. comar_ mês_ domingo ás 16 horas, Iio salão de 697 conl multa 5 de a.gosto 1937 
ca de Bananeiras, Estado da Parahy_ honra do proplio Orphanato, para o &98 ,em 111u1ta 30 cl~ julho 
ba do Norte_ em virtude da lei, etc. fim de proceder _.se a, eleição dos 698 com multa 20 de agosto 1937 
Fa9:, saber a Wdos quanto o preseri- membros 00 Conselho que deve C:irigtr 699 sem multa 15 de agosto 
te edital de citação de herdeiros au_ o referido .establecimento no biennio 699 com multa 5 de setembro 1937 
sentes virem ou delles noticias tive_ : de 1938 e 1939, na conformidade dos 700 sem multa 30 de agosto 
rem e interessar poSSQ. que, neste 1

1 arts. 19 e 22 dos Estatutos em vigor. 700 com multa 20 de setembro 1937 
juizo e no cartorio do escrivão que es- Jofu".> Pes..c:;ôa, 23 de novembro de 1937. 701 sem mulk. 15 de setembro 
te subscreve, está se processando o João Celso Peixoto de Vasconcellos 701 com multa 5 de outubro 
inventario dos bens com que falleceu servinâo de secretario. ' 702 sem multa 30 de setembro 
Samuel Pinheiro Camara cujo obito 702 com multa 20 de outubro 
occorreu no dia 3 de agosto do corren_ COMARCA DE CAMPINA GRAN_ 703 sem multa 15 de outubro 
te anno, nesta villa. e constando das DE - EDTTAL - Fallencia da "So. 703 com multa 5 de novembro 
declari:::ções do inventariante Samuel ciedade Exportadora Lafayt'te, Luce_ 704 sem multa. 30 de outubro 
Pinheiro Camara Filho se encontra~ na Ltaa." - o dr. Julio Rique, Juiz 704 com multa 20 de novembro 
rem residindo fora deste termo e do de Direito da 2.ª vara da comarca de 705 sem multa 15 de novembro 

~~~~: :s~;!~e~~os~u~l~~~~a~~;~r~ ~~pina Grande_ em virtude da lei, ;g~ ~~::; ::;i{:: io d;e d~::! ;o 
res, residente nâ cidade de Picuhy_ Faz saber aos que o presente edital 706 com multS\ 20 de derembro 
deste Estado; Lydia Pinheiro Cama_ virem ou delle conheclmento tiverem 707 sem multa 15 d~zen:ibro 
ra, ca:,oda com Manuel Abllio da que por parte da "Exportadora de 707 com multa 5 de Janeiro de 1938 
Costa residente na cidade de Nova Productos Brasileiros S A" lhe fo- 708 ::em multa 30 d~zembro 1937 
Cruz,' do Estado do Rio Grande do ram apresentados o r~que~imento e 1708 com multa 20 ~ane~ro 1938 
Norte; Miguel Pinheiro Gamara_ mili_ documentos para a sua habilitação co- 709 sem multa 15 Jane1.r.o 1938 
tar. residente na cidade de Três Co- mo credor retardatario da faillda. "So_ 1 709 com multa 5 !eve~eno l!n8 
rações, do Estado de Minas Geraes; ciedade Exportadora Lafayette, Luce_ 710 sem multa 30 Janem~ 1938 
João Pinheiro Gamara, solteiro, maior na_. Limite.da" .. pela impor tancia de ~i~ ;~~ 1::i~\i! 2i°5 t;;.;::~fio 1i:~8 resid~nte n.o ~ado de Matto Grosso; quinhentos e cmcoent~ e nove con tos 711 com multa 5 março l938 
Ga~nel Pin)i.ei.ro Camara._ sol~ir~. setecentos e trinta e oito mil e quatro_ 7!2 sem multa 28 fevereiro 1938 
maior. mari..nheiro do Couraçado ML centos réis (559:738$400). P ara 712 com multa 20 março 1938 
nas Geraes"; Abel Pinheiro Camara constar mandou passar o presente a 713 sem multa 15 março 1938 
e Antonio Pinheiro Gamara, soltei- fim de que os interessados reclamem 713 com multa 5 abril 1938 
ros, maiores. residentes na capital Fe- seus direitos no prazo de vinte (20) 714 sem multa 30 março 1938 
deral; ordenou o juiz que se passa_se dias. durante cs quaes se acharão em 714 com multa 20 abril 1938 

~eprt~!~: ~fdiª1ed~~J~ fsl,~ Pcif:s~ ~:J~r~ ;~~u;r;1:~~~i~j~c~~::~ Sem1Dlulta ~f~t: de':::r:o 1931 
pelo qual chama, e cita ditos herdei_ pina Grande. em 16 de novembro de Com multa 31 de janeiro 1938 
ros_ e os tem por citados, para no pra- 1937. Eu, Maria das Neves Tavares Secretaria da "A Previdente'\ 25 de 
zo de quarenta e oito horas (48) ho_ . Cavalcanti, escriv~ 2 dactylographel e outubro de 1937. 
ras que correrá em cartorio, depoi.s t subscrevo. A escriva Maria das Neve.s lllar tan o J M artfv 1 o secre0 r1o 
da ultima citação, dezerem sobre a.e;; 1 Tavares Cavalcanti. .<As.'!t) v'Ulfo Ri- · · · · 

~~=~:s o d~n~~:~r;i~i!eh~afc~~= I b~~·nd~.ºnf~r11fe1~3t~UA ~~Crtvf~~~ J .--------------. 

tença e sua execução, tudo sob pena das Neves Tavares Cavalcanti. 

de revelia_ ficando desde logo citados 1· -=========== == para todos os demais t.ermos do refe~ v 
rido inventario e partilha. E para que « 

chegue ao conhecimento de todos e 
dos ditos herdeiros, mandou o juiz que 
se passasse este edital que será pu_ 
bllcado no orgam officlaJ deste Esta
do. "A União" e affixado no Iogar do 
costume. Dado e pas.sado nesta villa 
de Araruna. aos vinte e cinco dias do 
mês de outubro de mil novecentos P 

trinta e sete (25!10\1937). Eu, José. 
Antonio Sobral Ftlho_ escrivão. o dac_ 
tylographei e subscrevo. O escrivão: 
José Antonio Sobral Filho. (A.ss.) Lau
ro Coêlho d.e Alverga. - Juiz Munici
pal. Confere com o original; dou fé. 
Data supra. O escrivão. Joté Antonio 
Sobral Filho. 

COPIA. - Edital de citação de her
deiros ausentes. com o prazo de trinta 
dias. O cidadão Oswaldo Trigueiro 
Castello Branco !.º Supplente do Juiz 
Municipal do termo de Ingá, exer
cicio pleno do de suas fWl'.'çóes etc. 
Faz saber a todo.s a quem interessar 
possa que se tendo iniciado, nt>.ste 
Juiw e no c3.rtorio do escrivão que 
este subscreve_ o inventario dos bens 
deixados por fallecimenbo de Antonio 
José Custodio, foi declarado pela in_ 
ventarinnte d. Anna Custodio da Con_ 
ceição na pessôa de seu advogado, que 
se achavam auzentes os herdeiros, J o_ 
sepha Custodio da Conceição, solteira~ 
de maior, residente em Itambé do Es_ 
tado de Perna:nbuco, Luzia custodio 
da Conceição de maior. solteira_ resi
dente em Goyana do EstaOO de Per
nambuco Joanna Custodio da ConccL 
ção. de ma1or. scltelra resldl'nte na cL 
dade de Recife Estado ele Pernambuco. 
Pelo que ordenei se passesse este edi
tal com o prazo de trinta dias, com o 

Dr, Gonçalns 
Fer111ndes 

h-Aux. Technlco da Di 
rectoria de Hyg!ene Men 
tal e Assistente I nst. de 
Asslstencin a P sychopathas 
d P Pernambuco (serviço 
do Pro! . Ulysses Pernam
bucano). Medico especia.
ll&ta dos Ho,pitae• san t a 
ú abel e ,Juliano Moretr&. 

• CUnlo& especlallzad~ das doen9as 
do Sl'STEMA NERVOSO . 

Com . - Rua Rnqae • • c ,ndu, 
348 - 1.• 

Read: - &Y. Mo11tetn, ota rran. 
.... 11. 

- JOAO PESSOA -

VENDEM-SE 
Por preços baratos 

Uma machina Remington 12 e uma 
Mercêdes, ambas nohs e modernas; 
outra Remington 12 em uso; duas vi
ctrolas porta teis e uma dita gabinete, 
cada com dez discos; uma cafeteira, 
proprla para casa de cafés; uma c~ma 
de ferro, casal ; um foliador para for · 
migas; um filtro inglês com t rês vé
las. Tratar á praça da Independen
cia, 123. 

ODON BEZERRA CAVALCANTI 

CURSO DE FERIAS 
Prof. J-oão Vinagre avisa aos ln. 

tPressados que durante as ferias 
escolares mantém um curso parti
cular, preparando alumnos para o 
exame de admissão aos Estabele
cimentos de Ensino Secundaria, o 
qual funcciona diariamente, no 

~:u~o á~~~l~~r':ham.ás Mindêllo", 

Pagamento adiantado. Restden_ 
eia: - 13 de Maio, 54. 

CASAS 
Alugam-se as casas da 

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

UM OBSEQUIO 
O professor Sizenando 

Costa pede encarecidamen
te á pessôa que encontrou 
um seu dossier com notas 
muitos preciosas sobre es. 

! tatisticas e alguns doeu. 
1 mentos, o grande favor de 

1 
PRECISANDO DEPURAR O SANGUE ? 

Tome ELIXIR DE NOGUEIRA 
Combate o RHEUMATISMO e a SYPHILIS em todos 

-- os seus periodos -
MILH A R E s DE CURA DO S! 

VEN D E - SE EM TO D A PARTE 

ATTENÇAO 1 
Precisando V. S. comprar Jotas, r e

logios e objectos para presente, etc., 
d.lrigtja.se á ''CASA PONTEci'', av. 
a. Rohan, 180, que encontrará va
riado sortimento das mais rec,.:ntes 
novidades e pelos· menóres pre~os. 

A "CASA PONTES" mantemo ma
.d.mo criterio tanto nas vendas dos 
artigos do seu ramo, como nos con
certos de joias e relogios. 

Av. B. Rohan n.0 180 João Pessõa. 

CASAS EM TAMBAU' 

Alugam.se pela tempora
da, 2 casas de telhas, mú
saicadas, com luz e cacim
ba, situadas á praça Ribe i, 
ro de Barros ns. J05 e 187. 

A tratar na GRIZA. 

VENDE-SE 
Um caminhão "Ford", 

typo 1933, com rodagem 
quasi nova; e um "Chevro. 
let", 1934, de ~asseio, aber. 
to, typo "stand". 

A tratar com Waldemar 
Aranha, no "Bar Flamen. 
go", á praça Antonio Ra. 
bello, 64. 

VENDE-SE a casa n.0 

185, á rua Borges da Fon
sêca. Preço commodo. A 
tratar na mesma. 

ALUGA.SE o 1.0 andar 
do predio 211 . - Rua Ma. 
ciel Pinheiro. A tratar na 
Cia. SOUZA CRUZ. 

Locomovei de 6 cavallos 
Vendese um, de fabricação inglêsa 

com pouco tempo de uso, em perfeL 
tissímo estado de funccionamento e 
por preço de occasião. A tratar oom 
Aristides Fantini - Leiloeiro. Praça. 
Pedro Americo, 71. 

ATTENÇÃO 
Armando Carvalho, executa com 

perfeição e presteza todo e qualquer 
reparo cm Radi~s. Electrolas, appa
relhamentos de cmerna sonoro e tudo 
que se relacione com a Radio-Electr1-
c1dade. 

Dispõe ainda de machina apropria
da para enrolamentos de Qualquer 
typo de transformadores, bobjns.s Ho
ney-Comb, etc. 

Offlcina: Rua da União, 70. 
(Em frente á Padaria Paulista). 

PI ANO 
Por 2 :200$000, vende.se 

um excellente piano de cor. 
das cruzadas e cêpo de me. 
tal . O motivo da venda é 
ter a dona de viajar para o 
sul por estes dias. Rua S. 
Miguel, 109. 

Propriedade á venda 
Vende_se a propriedade denominada 

"Sta. Isabel" 1 annexa á povoação de 
Pirpirituba com os seguintes benefi· 
cios: uma casa de residenci.a muito 
bõa e bons commodos, mais um~ casa 
de tijolos no centro da propriedade 
e 3 casas de telha e taipa, toda cer
cada de arame com uma area de 59 
quadros. com 6 quadros de mattas, 
com uns trezentos pés de mangas sa
frejando e 8 pés de côcos e outras 
fructas banhada pelo rio do Padre e 
mais uin açude e um barreiro, sendo 
muito agrícola para arroz e algodão. 
Possue mais 66 ca.sas que pagam di_ 
rei to urbano. _ .. .. 

ALVARO JORGE & CIA , 
IO&IIA l!'UND&D& IEM llOSJ 

GRANDE ARMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 
l'n9a Dr. ,\lnro MacbaCo, 1 • U 1 ~• 15 de NoYemllro, H • M 

JENDEREÇüa: CODIGOS USADOS : 
Tel .. t"amma - • oelle • llalcol~ Jltlllelre • 
Tele•boae - UI Parilcalanll 

MANTtM FILIAES 
- !EM -

Campina Grande, R. Pres. João Pessôa, 18, 67 e 75. 
Guarabira, Praça Monsenhor Walfrêdo Leal, n. 49, 

Praça Matriz, 17 4 e 17 8. 
ltabayana, Rua Presidente João Pessôa, 44. 

Chamam a attenção de sua numero.,a treguezta c1a Cap1~l e do 
tnterlor e dos demais commerclantes em geral para o &eu completo e 
vartadlflstmo sortimento de merc&.doria.s que recebem semanalmente dos 
pr!nclpae• centros do pais e do e:i:trangeiro e que ei tAo wndendo por 

preçosAiga=:;c~PARl!:LB'.ADOS A CONCEDER OS MELHORES 
PREÇOS EM TODAS AS SUAS VENDAS, BJl:M TJ:l,,IER,EM 08 
CONCORRENTES. 

PREÇOS EXCEPCIONAES PARA VENDA8 &' VIBTAII 
Al~m de outros 1nnumeraveta artigos, iem ~"'lmin.eqtemente em 

,eu otocJc "" •egu!ntea : 
"l:arqne de lodo• "" typoo, farinha •• Iria-o naclG,aal , enran

•elra de toda.1 u marcas, assarar tritarado. eernJu: Antarctlca. 
Teatonla e CUcatlnha. kero.ene, pzollna, sal •e Macaa e to 'Esta,,o, 
tta.calba.a, completo 110rtlmento de mantelcas, papel para Jo~t e !ª. 
pe:l •Norte ", anos de toda• as qualidades, leite condensado Moça e 
•vtr6r" lo11ça1 e vidros, linhas "Bispo" e •eorren&e•, arame farpado 
amerlca~o •Jowa• e p-ampos para cercas, espol~ta •ns• e chum bo 
para ~ . yela Rio, ,ucco de 11va1 nacional e edranplro., ehi preto, 
todo• 01 &emp&oa. balança • E1t~lla ", completo aortlmen&o de con• 
- e 'flnh .. naclona .. e extrancelroo, cbacolalee • IMmlMHIII , 

Venham se certificar dessa realidade 01 que preci-. 

oam comprar barato r r 

JOÃO PESSOA PARAHYBA DO NORTE ADVOG A DO 

João Pessôa 
1 

entregal-o nesta redacção 
ou no n.0 70, á Avenida 
Guedes Pereira, 1. 0 andar . 1- -nano -· a a Jll 
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NAVECAÇÃO E 
LLOYD BRASILEIRO 

COMMERCIO 
BISILEU GOMES - lg11t1 

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

PARA O NORTE PARA O SUL 
Linha Belém - Porto Alegre 

Paquete PRUDENTE DE MORAES 

Linha Belém - S. Francisco 

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

Linha Belém - S. Francisco 

POCONE' 
Sahirâ. no dia 2 de dezembro para Natal, 

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

Fortaleza, Tutoya, S. Luiz e Belém. ' 
Sahirá no de 13 de deze!llbro para Recife, 

Maceió, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Para- Sahirá no dia 27 de novembro para Recife, 

Linha Porto Alegre - Tutoya 

Cargueiro 3 DE OUTUBRO 

B
nagueunáos' AAnyrtoesn.ina, S. Francisco, Montevidéo e Maceió,, Bahia, Victor~a. Rio de Jane_iro; San

tos, Paranaguá., Antonina e S. Francisco. 

Sahirá no dia. 26 para Natal, Macau, Areia 
Branca Aracaty Fortaleza, Camocim e Tu-

Linha Cabedello - Porto Alegre 
Cargueiro MANTIQUEIRA 

Linha Belém - Porto Alegre 
Paquete PARA' 

tofa. ' ' 

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

Sahirií no dia 2 para Recife Maceió Bahia 
Victoria Rio de Janeiro, Sank>s Rio Gtancte' 
Pelotas é Porto Alegre. ' ' 

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

LLOYD NACIONAL S. A. - SWE RIO DE JANEIRO [ 
11!1111,Vl()O IIIAPIDO PSI.OI PAQUl!TIIII •Ali.AS" l!lffll.l! CAlll!DD.LO I! POII.TO ALl!Gltl! 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO-GRANDENSE 

Linha rea:u)ar de vapores entre Cabedello 

PASSAGEIROS "SUL" PASSAGEIBOII "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 Rio de Janeiro, San
tos Rio Grande, Pelotas e Porto Ale
gre: para onde recebe carga e passa
geiros. 

CARGUEIRO "CAMPEIRO" - Es

perado de Tutoya e escalas no dia 

26 do corrente sahin.!io no mesmo dia 

para Recife, Maceió, Bahia, Rio de 

Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas 

e Porto Alegre, f)ara. onde recebe 

VISTORIAS: - As vistorias só se- carga. 
rio attendidas e feitas dentro do pra .. 
10 legal de 48 horas após a descarga 
do navio, 

('ARA DEl\l.AIS INFORMÀÇõES COM OS AGENTES: 
CUNHA REGO IRMAOS 

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

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CABGA ENTRE PORTO ALEGBE E CABEDELLO 

VAPORES ESPERADOS AVJ;SO 

''ITATL"JGA'' 

Chegará no dia 28 do corrente, domingo, sahlrá no 
me:'imo d:a para: Rcci[e, Maceió, Bahia, Victoria, Rio de 
Janeiro Santos, Paranaf;Uá. Antonina Florianopolis, Im
bituba, 'Rio Graiide, Pelotas e Porto 

1

Alegre 

Recebem<>s tambem cargas para Penedo, AracaJO., 
Ilhéoo, S. Francisco e lt&Jahy, com cuidadosa baldeação 
no Rio de .Janetro, bem como para CamPoB, no Esta.do 
do Rto, em trafego mutuo com a "Leopoldl.!ia. Rallway". 

A Companhia ('Uebe ca.rgae e encommendaa at6 • 
vespera d& sahlda dof:. seus vaporen. 

PROXIMAS SABIDAS: 
ºITAQUERA '' - Domingo, 5 de dezembro p .; 
•· J'fAB~RA" - Quinta-feira, 9 de de~ mbro p .. 

0• conslgnatarlo.. de ca.rg&s devem retirai-ao do tra
plche da Companhia dentro do prazo de trêo <3) dia.., 
após a descarga, findo o qual, Incidirão aa mesma., em 
armazenagem. 

Para pauapna, eocom.mendat e valorea, attende-se no escriptorlo a~ ás 16 horas na vespera da aahida doa paquoteL 
/d •emaía lnlormaçõea .crio dad.aa peloa Agente. : 

Dr. Arnaldo DI Lasclt ...... 
Ex-Interno do Hospital de All•
nados <Serviço do Prof. IDys.ses 
Pernambucano>. Medlco Interno 

d o Sanatorlo Recite 

nrNICI\ MEDICA 

Doenças NerVos8" e Mentaet 
Consultorlo: Rua João Pel!SÕa. 378 
- 2. 0 andar (Edl!lclo d'A Pri

mavera). De 15 '8 18 hora,e 
Resid. - Sanatorlo Resl!e - R. 

Pereira d4 Costa, 393 
Phone 207:I 

- RECITII -

WILLIAMS & CIA, 
Praoa Anthenor Navano n.• 5 - Phone !M 

Odette Fagundes COMPRA-SE UMA CASA 

Diplomada pela Academia de Cór~e m;º:::t~ªo-iS: Q:r;::toi;,e~::n~ã:as:~jaco;; 
e Costura de Pernambuco, de esta.dia taipa, embóra sem outras vantagens, 
nesta cidade, offerece os seus traba-1 no valor de um conto e duzentos a 
lhos á distincta s~c~edade pess~nsl'. dois contos de réis. localizada no 
Executa com perfe1çao enxovae,) para. Roggers Jaguaribe, Avenida Beaure. 
creanças e casamentos, vestidos em paire Rohan, Rua Diogo Velho, s. 
qualqu~r modêlo. Ensina um curso Miguel e noutros locacs não mais dis
d~ cozinha pratica.. constando. de me. tantes. 
nus especi9:es, arttstlca em lu:do es- A tratar na Praça venancio Neiva 

~l~e~h°:d:1c~! e:Sc~~:1~::i!:t:: s~: n.º 74 . ' 
Natal de onde é diplomada. Encarre
ga-se' de preparar mesas adaptadas 
para gurys, anniversarlo em geral e 

TAMBAU' 

::n;.,:0 :~io~d~a:~~e:,e_nºl f;:;; ALUGA.SE a casa n.0 

1 

á Avenida João Machado, 436. 548, no bairro de S. Anto-
==========-' nio. A tratar na Avenidà 

Optimo emprego de capital / APIARIO MARIA ffiE· 1 D. Vital n. 0 136, Roggers. 
NE ·- Vende puro Mel de 

Vende-se a CASA RECORD com l "b lha "Jtal' U 
machinismos de Typographia, Pau- n. e S ianas e ruS· D A U R A SANTIAGO 
tação e Encademacão, ou areeita-se só. Av. João Machado RANGEL prepara alumnos 
um soclo que possa estar á frente do ' 1 
~goelo. Facilita-se o pagamento. - 1155 ou Cap. José Pes· para exames de admissão. 
\ai"1~'"/;u:t··~c:'~m ~1:i,~1;';ºP1~:: s6a. 25. Rua São José, 216. 

e Porto Alegre 

CARGUEffiOS RAPIDOS 

CARGUEIRO_ "BU!IA" - Esperado do sul, deverá chegar em 
nosso porto no pro,umo dta 28 de novembro, sabindo após a necessaria 
demora para os portos de Rec'lte, Maceió, Rio, Santos Rio Granel· Pe-
lotas, Porto Alegre, ~ ' 

CARGUEIRO "OLINDA" - Esperado do norte, deverá chegar 
em n..1sso porto no proxlmo dia 21 o cargueiro "Olinda". Após a neees
saria demora sahírá. para os portos de Recife, Ma.ceióJ Rio, Santos, Rio 
Grande e Porto Alegre. 

CARGUEIRO "CIIUY" - Esperado do sul deverá chegar em nos
so porto no proximo dia 23 o cargueiro "Chuy ·•. Após a necessaria de
mora sabirá para. vs poi·tos de Natal, Ceará, Tutoya. e Areia Branca. 

Agentes - LISBOA & CIA. 
&UA BABAO DA PASSAGEM ri.• 13 - TELEPRONI!: N.• Z!t 

BELLA OPPORTUNIDADE 
Vende.se o sobrado nu. 

cmero "165, á rua Duque de 
Caxias, nesta capital. A 
tratar no mesmo. 

" 
OPPORTUNIDADE UNICA 
AOS INDUSTR!AES DE FIAÇAO 
Vende.se abaixo as machinas des. 

ALUGA-SE 
Um appartamento espaçoso 

com duas janellas para a rua 5 
de Agosto, agua corrente e sa. 
neamento. Proprio para escrlp
torio commercial, consultorio 
medico ou de dentista. No ponto 
mais central do Varadouro, Rua 
Maciel Pinheiro, 74, 1.• andar. 
A tratar com Antonio Menino na 
portaria da A UNIÃO. ' 

crit~~~~~elra de panno PLATT O P T I M O -p O N T O 
BROS Co. Ltd. PARA QUALQUER RAMO DE NE-

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

1 estira.gem com 3 cabPç&.s e 3 en.. Traspassa-se o contracto deste optl. 
tregas para mareét. MASONS BOCH- mo local. por motivo de viagem. Pro. 
DAI,E. curar senhorzinho. no Restaura.nt 

2 pc.Has de !erro com 1 metro e 72 constancia em Campina, ou com 
o.,nt. cada uma. 

1 

Aristides Fll.Iltini leiloeiro offlclal, li 
3 espuladeiras de afam11.do fabrl- Praça Pedro Amêrtco n.0 71 - ~oãO 

cante LEESONA. Pessóa. 
1 motor pa.ra caldeira de p,·essão de ~:t)ta~a J~!f~nt~~ei~

1
º:c~e-

lO HP. 1 tario. · ' 
2 reostatos para• motores el~ctrlcos. 

Trata-se com o sr. Antonio Borges ALUGA•SE 
da Costa, praça Clement.ino Procoplo 
n.0 95. Camr,tna G1·ande. Estado da 
Para.nyba. 

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

404 e o terreno adjacente. 
A tratar na mesma. 

CABELLO~ BRANCOS 

Aluga....se o 1. 0 andar da casa n. • 
122, • rua Peregrino de CarvaJIJt) . 

Optlmas accommodaçõe•. 
A tratar na rua Duqut <te OU!aa, 

a.• 114 • 

CASA PARA VENDER 

Evit:Jm..se e desapparecem com 
"LOÇAO JUVENIL" A casa n.' 298, sita á rua Abel da 

Usada como loção, não é tintura. Silva, em Cruz de.s Armas, recente-
Use e não mude I mente construida e com hõas a.ccom-

Deposlto: Pharrnacla MINERVA I modações. 
Rua da Republica - Joâo Pessoa I Trilta-se á rua rtRS Trincbel.ras 

DROGARIA PASTEUR n.• 326. 
Rua Maciel Pinheiro, 618 

1

, ------------··-
Pr .. ço: - 6$000 

----------
1 

ALUGAM-SE as casas de 
CASA A' VENDA . numeros 791 e 799 sitas á 

Vende-se á rua EUseu Cesar (att 'avenida Epitacio Pessôa e 
pouco Vldal de Negreiros). a casa n.• 
84, de regular accomoda<:ões, oitão 11- recentem~te construidas. 
vre ao nascente. Com os gerviços da 
Lagôa, ncará de esqotna, em exce1. A tratãi'"'i'ra mesma avenida 
:,e..ni:,:çio para reoldencla. Tratar na casa n. o 821. 
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D e A 
ESCRIPTORIO DE 

ENGENHARIA 
Geometra JOSE' DOMINGOS CALZAVARA 

Diplomado pela Escola Superior de Engenha1·ia de Pactua, 
na Italia registro l10 Ministerio- da Educação e saude 
Publica e' Conselho Regional ele Engenharia e Architectura. 

TRABALHOS TOPOGRAPHICOS 

Demarcação de terras - Linhas divisorias - Vistorias -
Peritagem - Partilhas - aviventação dos limites, etc., etc. 
Levantamento de plantas de Cidades e Villas - Projectos 

de arruamentos - Nivelamentos, etc., etc. 
~tudo de estradas de rodagem - Planos cotados - Le
vantamento topographico de precisão com curvas de ni

vel, etc • etc. 
Estudos dos cur~ d'agua - Canaes - Rios - Açudes -
Sondagens com levantamento dos perfis - Drenagem -

irrigação, etc., etc. 

Organi7ação de plantas de propriedades com classificação 
das terras de accôrdo com analyse chimico-physiologica e 

as ;xigencia.s dos mo<;iernos traços culturaes. 
Aoceita sem agmuento de preço, trabalhos em qualquer 
ponto do Estado. Preços de toda a conveniencia na. de

marcação da13 datas· de sesmarias. 

Pet.a, sem compromisscs, preços e condições. 

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

HEMORRHOIDAS 
CURA GARANTIDA SEM OPERAÇÃO E SEM DOR J 

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

HOSPITAL CENTENARIO) 
INTESTINOS - RECTO E ANUS - VARIZES 

VIAS URINARIAS 
Tratamento especia1izado da blenorrhagia e suas compli

cações no homem e na mulher 
Consultorio: Barão do Triumpho, 444 - 1.0 andar. 

Cons~;:i~e;~i!~ ~(o:~r~én!~ri~::'.ente. 

CLINICA DE DOl,.'NÇAS DE OUVIDOS, NARIZ E 

GARGANTA 

DR. CASSIANO NOBREGA 
FORllllADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Especialista do Hospital Santa Izabe~ da. lnspectorla Sa

nltarla Escolar e do Dispensaria de Tuberculose 
DIATHERMIA, ELECTRO-COAGULAÇÃO, RAIOS 

INFRA-VERMELHOS E VIOLl':TAS. 
Consultas dl&rias: pela manhã, das 11 ás 12; á ~rde 

das 16 ás 18 horas 
Consultorto. - Rua Duque de Caxias, 312, 1.' 

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

DR. ISAAC FAINBAUM 
Ex.assistente de Cllnlca. Medica do Hospital à, Cente
nario, Medico do Hospital Santa Isabel e do Instituto 

de Protecção á Infancla. 
DOENÇAS DAS CRIANÇAS 

Doenças do adulto: Coração, aorta, estomago, intestino, 
figado, rins, sangue e nutrição. Tratamento da neurasthenia 

sexual, syphilis. 
Consultorlo: - Rua Barão do Triumpho. 420 - 1.0 andar. 

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

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

CLINICA MEDICA E PARTOS 
DR. MIRANDA FREffiE 
(Ex..intemo residente e ex.medico interno do llo9pltal 
Pedro II do R-ecife. Pratica nos Hospitaes de S. Francisco 
fte Assis e Santa Casa de Misericordia do Rio de Janeiro). 
DOENÇAS DO CORAÇÃO E AORTA, ESTOMAGO, FI-

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

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

João Pessôa _ .. _ Parahyba~ 

DOENÇAS DA PELLE E VENEREAS - SYPBILIS 

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

PHICA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
Tratamento por processoe especlallzadoe de ~Ili (ecpl
nbaa), pytlrla~ia versicolor (pannos) u~u, wlcena, 

doença du unhas, .rrecçõeo do ooaro oabeUado 
Orientação moderna na therapeutlca da S:,pbllia e ela 
Lepra - Phyolotberap!a dermatologlc& - (Ultra 'rtoleta 

-Intra Vermelho - Croma,8111 - Dlathermo coagulaçlo 
para o tratamento dos .w,,wres malignos do, peU. 

DIARIAMENTE DAS 14 112 A'S 17 ROi.Ui, 
Omlultodo: - Daqae de Castae, 68' - L ...., 

JOAO PESSOA 

IR. OSCAR OLIVEIRA CASTRO 
DOIINÇAS DAS CRIANÇAS - CLINICA MIEDIOA 

--- EM GERAL ---

Oonaulóorto: - Rua Duque do CUla3, 812 <De I4 ú li 11.t.J 

--- Te!epllone, 281 --

IU:SJDENCIA: - AVENIDA VIDAL DE NEGREIROS, 111 

--- Teleplll'ne, lfi5 ---

IR, IEWTOI LACERIA 
CONSULTAS OOMMUNS A8 SEOONDA-PEIRAS, QUAR

TAS E SEXTAS, DAS U AS 1J HORAS 

Noa •emats .ia. •tela, s6 a«.enderi no coDlllltorfo, oa oll
,miea em hora previamente marcaola 

OLINIOA IIISDIOA 

Doença NerYoua e Mentaea. Tratamento da Tllberollloae 
pelo PNEUMOTOBAX e a FRIENICECTOMIA 
Raa Duque de OUl&I, 60'. - TelAopb.one, 1'11 

DOENÇAS DOS OLHOS 

IR, H. COSTA BRITTO 
EX-ASSISTENft DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO P:&01'. 

SANSOU NO RIO DI!! JANF.IBO 

OCULISTA DO HOSPITAL SANTA ISABEL 
Tratamento medleo e operatorlo daa doenças ios olhoa 
ColUlultorlo: - Rua Duque de Caxias, 312 (Alto da Pilar

macia Véral 1.0 andar) 
Relllclen1ca : - Aven1a;. Juarez Tavora, 113 

COnsUltu : - Du 10 112 ú 12 e das 18 u 17 lloraa 

ODON BEZERRA 
CAVALCANTI . 

ADVOGADO 

João Pessôa 

~ --=================\ 
GABINf!JTE ELECTRO·DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINIALVA GAMA 

Clinica-Cirurgica e Prothese Odontologica 
Odontopedic 

Conalll_, - D•q•e de Ca:du, 194 - L • anur 
CONSULTAS - DAS I4 A'S 17 HORAS 

IR. JOIO SOARES 
CLI1'10A DS l:aIANÇAI 

Da Ortolle a Oua doe bpoetoe llo &lo .. ,...
(Bervlço de lactenta) 

!dedico do Serviço de Hygtene InfantU do 1!:a1ado 
e do Instituto de Protecção e Assistencla â Infancla 

Consultas dlarias das 16 ás 18 horas, á Rua Dlttlta, 3'8 
(Altos da Sorveteria Wemer) 

RIISIDOOIA: - Rua DIÕI<> VeUM>, :114 (~ 
Bolon de Lucena> 

IEL. PEREIRA IIIIZ 

Consultor Juridico do Estado 

.t.OOEITA CAUSAS CIVIS, OOMMEaoIAEI! S OBIMI• 
NAll:S NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ~STADO 

.t.VSNIDA JOAO MACHADO, ltl 

.JO.&O PJ:11110.t. 

D o 
DRA. EUDESIA VIEIRA 

- MEDICA -

Tratament.o pela clllm\otherapla associada • pll;J!lo:llerapla: 
(Ultr&-vtolêta, ondas longas, curtas, Ultm-r.urtu e 

llJdrotherapial. 

Rea1de-.acta e ConsUltono: - Rua Duque de Oaxlar., 616. 
Consulta.: Se&:unclu, goartaa e sextas du I ia 11 e 0,8 

U ;\a 17 horaa. 

Teroa.a. qlllntao e sabbaaos da• H a. 17 boru. 

1...l>ENÇAS DI!! S:t:NHOBAS - PARTúS - OPERAÇOES 

DRA. NEUSA DE ANDRADE 
Connllorto: - Rq Barão do Trlumpha, W-Lº ..,..._ 

CONSULTAS - DE H A'S 17 HORAS 

--- RM!dencla: ---

&UA EPITACIO PESSOA, ffl 

DR. J. WANDREGISELO 
ESPIECIALISTA EM !IIOLESTIAS DOS OUVIDOIS, 

NARIZ E GA&OANTA 

Coonl&u ... 14 ú li boru 

CONSULTORIO: - Rua Duque de Caxias, 348 - 1.0 andar 

RES!DENCIA: - RUA DA PALMEIRA, 208 

V. S. PRECISA DE ADVOGADO f 
PROCURE O 

DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
CAUSAS 

COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL 
IRINEU JOFFILY, Zl8 

&CCJ".ITA CHAMADO PARA O INTERJOB 
JOAO PESSOA 

\\===============~ 

NORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

ACCll:JTA CHAMADOS PARA QUALQUER l'Ol\'TO DO 
INTERIOR DO ESTADO 

&eolüncla: - Ann1ela João io Matio lff 

CAMPINA GRANDE 
~-===------~-======--==~ 

DR, ALUIZIO AFFONSO CAMPOS 
ADVOGADO 

Escripton<'l. - Epitac10 Pessoa, 11 :i 
CAMPINA GRANDF 

JOSÉ MOUSINHO 
ADVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Pe11ôa 

DR. LOURIVAL DE GOUVEIA MOURA 
Tlslologlata o radiologista do Dlspemarto de Tabercul

• chefe de cDnlc& ela Santa Casa de Mlaerfcordla. 
CORAÇÃO, VASOS E TUBERCULOSE. 

Tratamento ela Taberculooe pelo pneumothorax artlllclal, 
&llbercallnitberapia, phrenlceptoml&, p))renlalooo. 

Oemnllorto:1"::.Jº·a:'·».:~ de Caxlu 
Daa 11 ú Í3 - Daa 15 li.a 17. 

Telepliene IH 1011.0 Pl"S!!O& 
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HOJE A'S 8 E MEIA HORAS PENULTIMO ESPECTACULO PELO 

inedito com numeros Espectaculo 
horas no reino 

nunca vistos na P ARAHYBA. Duas 
da illusão ! 25 nun1eros de alta 1nagía -Apresentação de 

• 
ISS IORIOltTA e visões de ARTE, 

finalisando o espectaculo com uma apotheose ao genial maestro CARLOS GOHES 

Após o espectaculo, bondes para todas as linhas e Omnibus para Tambaú, g~n
tileza da Empreza Tracção Luz e Força e do sr. OSW ALDO PESSOA 

1•reços - A.dultos '8-$,100 ereanças, estudantes e militares %$~00 
---------------··---,,_....,.,..._, ___ ._ __ _....., __ cm_., __________ ,_,........, ______ _ 

SANTA ROSA PLAZA 
HOJE! - AS 7 E MEIA HORAS - HOJE! HOJE ás 4 horas, grandiosa matinée escolar 

GRANDE SÁRDIO DOIS AGUIAS E:r\11 VÔO 
com JACK BENNY e UNA MERKEL-Uma . gozada comedia da 

Metro - Preços 1$100 e 700 reis 

1 
Iº e sua companhia de phantasias magicas - Preço unico 2$200 

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

O Conde d.e Luxemburgo 
AS ASSIGNATURAS SERÃO EWTREGUES SOMENTE ATÉ Á NOITE 

" ' > , , , ') > , I ,..., , , ~ ~ •, .,_ ' ' .. ' 

SEC~~~RMYRE 1 

Declaro, a quem interessar possa, 
que sou dona, jw,tamente com. ,os fi
lhos menores de meu fallecido irmão 
P..aul Alves de Lima_ da casinha em 
ruinas sita á rua 13 de Maio, 11.0 513. 
nesta capital cnde resido desde que 
meu finado pae a comprou, em 1910. 
ao sr. Francisco das Neves. até a pre_ 
sente data. 

Qualquer negocio. pois, ~eito, por 
quem quer que seja, tende por fim 
altenaLa ou oneral-a de qualquer mo_ 
do. está nullo e já pedi assistencía Ju
diciaria em vista, de minha extrema 
pobreza, para fazer valer o meu direi_ 
to pelos meios legaes. -

João Pessôa. 25 d~novembro de 1937. 
Responsabiliw_me pela declaração 

a:ima, começando na palavr.a declaro 
e findando- em legaes . 

Maria das Neves Alves de Limai. 
A finna está. devidamente reconhe_ 

cida. 

AVISO A' PRAÇA 
Tendo-se extraviado o original do 

conhecimento nº 430, emictido pe
la Agencia do Rio de Janeiro, para 
o vapor "Affonso Penna" Vgn. 
79[A-Ida, entrado em Cabcdefü, no 
dia 6 do corrente mez, refen:nt.:! a 
uma ( 1) caixa clTECIDOS da mar. 
ca LAIS, embarcada naquelle porto 
pela firma MORENO CASTRO e 
consignada A' ORDEM N[ praça, 
vimos pelo presente _aviso dar scien
cia que faremos entrega da merca
doria em apreço ao$ srs . F . Peixow 
& Irmão, de accordo com os decretm 
ns 19 473 de !Oll2IJO e 19 754 
de 19[313 1 do Governo Federal, se 
não houver quem possa apresentar 
reclamação contra esse acto 

Ba.1ilw Gomes, agente do Lloyd 
Brasileiro . 

RELOGIO PERDIDO 
Pede-se a quem eno..mtrou um pe

queno retoglo de pulso, de senhora, 
todo de ouro, no trecho comprebcndlclo 
entre a na.a Beaurepalre Rohan e -> 
bairro do Rogrers. o favor de entre
raLo á rua D. Vital, lGZ, que será 
lll'&llfloaclo, 

NEOPHITO FERNANDES BONAYIDES 

~ 
2.° anniversario 

.A famili~ Ncophyto Bonavi<les convida os parentes e amigos para as
s;stiren, á missa que; pelo repouso eterno do seu querido e inesquecivel che
fr. m:-mda celebrar na Matriz de Lourdes, ás 7 horas do proximo dia 29, se~ 
gundo anniversario do seu fallecimento. 

Antecip3 os mais sinceros agradecimento5. 

TRIBUNAL DE APPELLACAO ... 
Autos com vistas ás partes, correndo prazo 

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

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

Com vista á parte appellante, pelo prazo da 
lei, (10 dias), em 26 do corrente. 

Ilse Bezerra Cavalcanti 
commanícam aos seus parentes e amigos o stu enlaa 
matrimonial º"°"ido na cidade de Bananeiras no dia 
22 do corrente 11uz. 

l!anantiras, 27 - 11 - 937 

A quem Interessar possa 
Ensinam-se: Portuguê.s, Arithmeti

ca e Inglês, no periodo das férias es
colares, a começar de 1. 0 <\e uovembro 
proximo. 

Tratar com Firmino Silva, nu, Indlo 
P)'rai!be, 105. 

ALUGAM-SE 

O primeiro andar e o terreo do pre
dio 173, á rua Duque de Caxias; a 
casa 141, á rua Amaro Coutinho e o 
sitio á praça. da Independencla, 123. 

Tratar neste ultimo. 

FJYORITA PARAHY· i 
BANI 

Clü •• Sorleloe ie -
llobreca & Ci&. 

~ Antonio Rabello, 11-• li 
CA.tltlga Viração) 

Plane l'ar&hybane - ªDlara•" 

Rasultado do 80rtelo doo cou. 
poru<-brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
Parahybana, em ma séde A Pr&
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
26 de novembro, ás 15 horas. 

1 . 0 Premio 
2.º 
3. o 

4 . o 

5. o 

5286 
319<1 
8440 
2086 
109S 

Resultado do l!Ortelo doe eou. 
pon.s.brlndes gratuito& realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
Parahybana, em 8U& aéde &. Pr~ 
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
26 de novembro, á.s 19 horas. 

l.º Premio 6450 
2.º 7940 
3.º 2709 
4.º 4385 
5.º 0719 

J. Pessôa 26 de novembro de 1937 
' " 

JOSE' DO CARMO SILVA, fis. 
cal da. Secção. 

ABCENDINO NOBREGA • 
OIA., ..,n-1~ 

CASA EM TAMBAú 
Aluga-se, por 500$000, 

uma casa de telha, com 3 
quartos, 2 salas, cosinha, 

DIRECTORIA GERAL DE 
SAODE PUBLICA 

CARTEIRAS DE SAU'DE 
A '.úlspectoria de Hygiene do Traba

lhp d<. Directoria ~ral de Sau'de 
Publica, convida a todos as possuido
res de carteiras de sau 'de a virem re
validal-as dentro do prazo de 30 dias 
a contar desta .d.ata. sob pena de serem 
a.s mesmas ca&sad.s. 
INSPECÇÃO DE SAU'DE DOS ES

COLARES 
No proprio interesse dos escolares 

devem estes, durante o periodo de fé
rias, procurar a Inspectoria Escolar. 
no Centro de sau'de. a fim de que 
possa, ella manter em dia. o contrôle 
<la sau'de de cada um. 

~mprêsa Limpeza Gera! 
Encei amentcs de soalhos com 

distribuição de cêra a mach.ina, 
perfeito polimento, a cargo de 
competente encerador, contrac
tos sobre metros quadrados por 
preços especiaes e pagamentos 
mensaes. 

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

Pinturas a duco de. moveis de 

;:;:~ PJ:d~~:~fa~i~:o~~-i~h~it1::~ 
de empanadas, etc. 

A UNICA NO GENERO 

J. VESPASIANO 
· Rua Maciel Pinheiro, 262 

1.0 andar 

CASAS - Vende-se a ca
sa n.• 63, â avenida João da 
Matta, nesta cidad<!, A tra
tar com o dr. Camillo de 
Hollanda ou com a senhori
nha Maria José de Hollan
da Chaves, residente á ave
nida General Osorio n: 113, 
nedta cidade. 

installação electrica, bom- tar com Arthur Lins Pes• 
ba no quintal, perto do sôa de Mello, no Collegio "7 
"Bar Familiar", no aprazi.

1 

de Setembro", á av. Vasco 
vel bairro "Maceió", a tra. da Gama, 992. 



A UNIÃO - Sabbado, 27 de novembro de 1937 '7 - - - -~ .. --, 
O - REX - V AE INICIAR O MEZ DE - DEZEMBRO - COM DOIS GRANDES FILMS BRASILEIROS ! 
DIA 3 - Um drama empolgante com uma sequencia colorida 

MESQUITINHA - DÉA SELVA - em 

JOÃO NINGUEM 
O film que revela o - CARLITO - brasileiro 

Uma producção da - D. F. B. 

HOJE - A'S 4,15 NO - REX - A FAMOSA 
COLLEGIAL - HOJE 

MATINÉE 

UMA DELICIOSA OPERETA MILITAR REPLETA DE MUSICA MARCIAL ! 

DICK POWELL RUBY K E E LER 
JUNTOS - em 

VIV A
0 

A MARINHA 
Com - Lewis Stone - Ross Alexander 

UM FILM DA - WARNER FIRST - PREÇO UNICO: - ~CO 

SEGUNDA-FEIRA NO REX 
PEQUENO 

A HISTORIA 
IDOLO!!! 

DE UM 

APESAP, DE MUITO CRIANCA AINDA, ELLA JA' DANSAVA E GANHAVA 
PARA O SEU SUSTENTO ! 

SYBYL JASON a garotinha, em 

A PEQUENA DICTADORA 
Com Robert Armstrong - Glenda Farrell 

UMA PR-ODUCÇAO DA - WARNER FIRST 

!! 
DIA 1 O - Sómente no - REX - O primeiro film nacional de -

RAUL ROULIEN para todo o mundo ! 
UMA OBRA MAXIMA DE ClNEMA ! 

O GRITO DA MOCIDADE 
UM CAST DE 5.000 EXTRAS EM SCENAS ! 

U~lA NOTAVEL REALIZAÇAO DA - D. N. 

DOMINGO NO - FELIPPU - UMA OPE 
---.... .,,,....,,~ RETA QUE HOHRA O CINi:fU IWGUS ! ! 1 

1 Noites de luar ... Céo cheio de estrellas ... 
: Palavras romanticas ... Musicas magicas 

por violinos. . um céo aberto 
para o amôr ! ... 

L I L I A ~ H A ll V E Y 
clansa admiravelmente, em 

R E X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CfilC - FELIPPÉA -JAGUA !BE 

--- Soirée ás 7,30 ---

As mil aventuras de um joga.dor profissional que resolveu 
mudar de vida ! 

GEORGE RAFT 
- em 

VIVA O CASINO 
Um lilm do - PARAMOUNT 

()omplementos: - NACIONAL D. F. B. e FOX MOVIE
TONE NEWS - jornal recebido Por avião. 

Solrée ás 6,30 e 8,15 

SESSAO DAS MOÇAS 

Um drama. historieo 1:o rk"iodo Na~leo.nico 

Dick Powell - fi1arion Davies 
- em-

CORAÇõES DIVIDIDOS 
Um film da - W ARNER FIRST 

Complemento: - NACIONAL D. F . B. 

Fechado para reformêls, indus:ve pin
tura e apparelhagem sonora. Reabertura 
no proximo dia 16 de dezembro, data do seu 
4. º anniversario com - SHIRLEY TCMPLE, 

a mimosa, em 

OLHOS ENCANTADORES 

Film especialmente contractado para 
esse fim ! 

\.._c_l_N_Ê _____ s~-p--E--ô-R-P~º --]~---..,.......-----------,._,. ________ -------------....---__ _..._ ___ _,_ 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA T~LA 

o 

1 

THESOURO DO POVO 
1 

M ET RO PO l E 
Club •• Mercadorlu ... O CINEMA MAlS AREJADO DA CAPITAL 

1 
TOURINJIO & CIA. 

1 
HOJE - A'S 7,15 HORAS - HOJE 

Carta Par.ente n. • 1 
1 

A genial garota, a favorita do mundo int2iro, vae ence.ntar seus "fans" 
Av. Beaurepalre Rohan "-• 211'1 

1 

cantando lindas canções, inclusive um trecho da famosa opem. "Lucia de 

-- Lamermour" no mais radiante romance musical ! 

Pluo ª Bôlo liportlve Para. SHIRLEY TE11IPLE - em 

HOJE - 2 sessões ás 6 ![2 e 8 horas - HOJE 

5.• SERIE DE 

CONQUISTADOR AUDAZ 
laybant1" 

ANJO DO PHAROL Resultado doo eortelol para 
contagem de pontoo do plano 
"BOlo Sporttvo Para.hybano "', Aves madrugadoras - No baile do bacalhau - Algucm a quem amamos -
reallUdo tm sua séde, 6. a7enida eis as musicas cantadas por SHIRLEY qu~ desta vez appc,rece no papel 

----JUNTAMENTE----

D O! S CAMPEÕES 
E MP IS UMA COMEDIA 

Ben.urepR.1re Rohan, 267. no dia da rainha do pharol com GUY KIBEE - SLIM SUM.1\,!ERVILLE e 
26 de novembro, ás 19 1

-2 hora"'. BUDDY EBSEN. 
Uma obra prima da 20 th CENTURY FOX 

1 ° Premio 5092 
DOMINGO - COLLOSSAL MATIN1'E - A 5 • SERIE DE 

2." .. .... 9581 

1 
3 " " .. 5164 CONQUISTADOR AUDAZ 

UM RECRUTA DA MARINHA 

Amanhã - ;.:;;;A;~";;E-i:;;'x~. '~:"' Langfo,d 1 

Seguda-feira - Sessão Gigante - "Aldeia Esquecida" 1 

Q 3." Feira - RYTHMO LOUCO - Astaire - Roggers · 
! 

4.º " 3305 
5." " 8623 

J. Pessôa, 26 de novembro de 1937 

SEBASTIAO VIANNA, ag. !is-

1 

Com FRANKIE DARRO 

1 

SEGUNDA-FEIRA - NA "SESSAO DA ALEGRIA" 

BALNEARIO DE LUXO 
1 

CLINICA DE OLHOS 
DR. EDUARDO CAVALCANTI 

-DO-

(EX-INTERNO DO PROF. F. FJGUEIRtDO) 

Medico do Hospital Santa. Isabel 

consultorio: - Rua Barão do Triumpho. 438, ~º 

. 
cal do imp. de con.". no impe-
dimento do fiscal de clubs. 

Tout·inho & Cia.., concessio-
narloe 

Rouplnhas para creanças 

~ K • J o $ A IIAGALNAES 
•1:0100 l!IIPl!CJALID'l'A 

l'AZ QUALQUEB TRATA..'IIENTO I! OPERAÇOl!S DAS DOl!N~A~ 
DOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ 1: OAKOANT4 

Oeuwlwrlo: - ••• D••"• d• Caxlu, &K. De I ú i ..._ 
Novo e Tarllldo sortimento • preços -• .. ola: - lt9& Vueorule •• Pelota>, UI. 

,em concurrencla, na CASA VESU· l JOAO PESSOA -.- PARAHYBA 

l._ 

,J0.1.0 Pl:1180.& Consultas: - De 9 és 11, e de 14 ás 17 horas. 
WIO. rua Maciel Pinheiro. 161 

CINE REPUBLICA 
HOJE - 3 SESSôES, COMEÇANDO A'S 6 HORAS DA NOITE - HOJE 

"SESS,\O DAS MOÇAS 
CARMEN SANTOS, no drama ma.is pungente e mais bello que O cinema brasileiro 

-~-- já filmou até então ----

f A V E L LA DOS MEUS AMORES 
Da BRASIL VITA FILM - Com JAYME COSTA, SYLVIO CALDAS, EDUARDO 
VIANNA, ARMANDO LOVZAJ:)A e outros. - Ctnções, ~ambo:, bailados e interessantLs

slmá.s scenas do Carnaval no Rio. ' 
NOTA: - Este film será exhibldo hoje, a pedido, e pela ultima vez ne-te clnema.. 

Preços : - Cavalheiros: 1$100 - Crianças. senhoritas e senhoras $400 
---- "Estudantes e 2.a classe $600 ----

AMANHÃ - um film completamente in?dito nesta capital, vindo do Recife, espe
cialmente para este Cinema 

o EXPRESSO DE ROMA 
Com o formldavel actor caracteristico CONRAD VEIDT, o grande 1nterprete de 

"O HOMEM QUE lU". 

o EXPRESSO DE ROMA 
E' um film que !1cará tnesquecivel na memoria dos espectadores, pelo seu valor artist1co 

e enredo empolgante, suggeslivo e arrebatador. 

.1 



8 JOÃO PESSOA - Sabbado, 27 de novembro de 193'1' 

PR E F E I TU R A'S D O INTERIOR . . '.. . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Diversões publ!cas 55~00 Saldo para novembro 986$400 

GUARABIR.A Patrimonio 97S000 
Rendas dwersas 925$000 H: 026$100 

Bala.ncête da Rec~!ta e Despêsa eril Divida activa 1 22$000 
30 de setembro de 1937. Imposto de Estat!.st\ca da Deposito: 

Producçãp. 2:646$000 
RECEITA 

Licenças 
Impooto de Feira 
Imposto Predial (Rural 

urbano) 
Gado Abatido 
Taxa de Este.ti.stica Muni

cipal 

5:566S400 
4:092$800 

3 :064$400 
1 :554$500 

1 :271$400 

Somma 
Saldo anterior 

Total 

DESPESA 

Camara municipal 
Prefeitura 

22:854$100 
2:049$843 

24:903$943 

No Banco central 1 :000$000 

45 :026$100 

rrhesourarta da Prefeitura Munici
pal de Guarablra em 30 de novem. ... 
bro de 1937. · 

Se\'erin.o Rezendc. thesoureiro. 

DR. GIACOMO ZACCARA 
' Jl:8PECJALI8T& 

Vila urinarias - S y philill 

l:LIDterno ..,. - ~ cio prof. Baena na B. Caaa, do prof. 11<,t
mln Vahenle aa l'olycHnlca G eral do Rio de J aneiro, na l'nnd&

po Gaffré Guinl• 

Omlalllwrlo: Rua Barão do Trlumpbo. 441 
Dlar1amente das 2 "8 e 

15:549$500 

RENDA PATRIMONIAL 

Fiscalização 
Thesouraria 

280$000 
2 :380$000 

250$000 
1 :835$200 Visto: - Pim en'.4'!1 da CWlha. pre- Idem idem do oitão da 

feito. · casà de José Cajú 150$000 
Expediente 
Gratificações 
Alugeis de Prcdios 
Subvenção 
Aposentadoria 
Dlvida-"Fasstva 
F.rcntuaes 

58$200 
757SOOO 
170$000 
400$000 
181$600 Aluguel de Quartos do Mer

cado de P1rpirituba . 
Aluguel de Quartos de Ala. 

goinha 
Açougue Publico Aluguel 

de Tarimbas 
Cerniterios 
sombr,9. do Mercado 
Aforamento cháo en,phi-

teutico 
Aluguel de Balanças e me

didas 

240$000 

30$000 

550$400 
147$000 

1:858$200 

107$300 

Obras Publicas 
Estradas de rodagem 
Illuminação publica 
Limpeza publica 
Instrucção Publica 
Cemiterios 
Subvenções 
Despesas diversas 

Somma 
Saldo que passa 

Total 

591S500 
l :622SOOO 
7:634$500 
1 :024SOOO 
3 :303$660 

50$000 
110$000 

2 :018$600 

21 :099$460 
3 :804$483 

24:903$943 

692$300 
Thesouraria da Prefeitura Munici. 

3:625$200 pai de Alagóa do Monteiro. em 8 de 
novembro de 1937. 

RENDAS DIVERSAS 
Themistocles Vianna. thesoureiro. 
Confere: Dequins Mendes, secreta

rio. SI Jogos 
Imposto Territorial urbano 
Animaes em deposito 
Indenisaçiio de um po,ste 

da. Praça. João ~ssôa, 
Expediente 

TAXA 
Aferição de pe!OS e medidas 
Taioa de Limpêsa Publica 

1: 197SOOO 
5$000 

10$000 

20$000 
199$600 

l :431$600 

799$000 
204$000 

Visto: Sizenando Rapha.el. prefei
to. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARABIRA 

Balancete da Receita. e D<J.;p,esa., cm 
30 de outubro d.~ 1937 

RECEITA 

9:698$000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGOA GRANDE 

Bailancête da. Receita e De::>pesa. re.. 
ferente a.o mí•.:o de outubro de · 1937 

RECEITA 

1 - Licenças 
2 - Imposto de feira 
3 - Imposto predial 
4 - Gado abatido 
5 - Aferição 
6 - Taxa de limpêsa 
publica 

7 - Patrimonio 
9 - Matriculas 

12 - Rendas diversas, 
letra A 

13 - Rendas diversas. 
letra B 

18 - Rendas diversas 
letra G 

19 - Rendas diversas. 
letra H 

20 - Imposto de estatís
tica 

21 - Taxa de Pollcia. de 
Fócos 

22 - Divida activa 

1 :406~000 
2 :585$400 
6:262$500 
1 :610$200 

120$000 

1 :879$000 
489$000 
226$500 

126$500 

222$100 

99$000 

>$100 

878.~400 

1:239$000 
61$400 

Emprestim.Os contrahid<.t .. : 

A Antonio Gomes Bar. 
basa 

A.e Govêrno do Estado 
A Costa & Assis 
A' Caixa Rural de São 

José de Piranhas 
A José Maria de Oliveira 
A Antonio Domiciano 
A' Caixa da Musica 

DESPESA 

1 - Gamara Municipal 
2 - Prefeitura 
3 - Fiscalização 
4 _ Thesouraria 
5 - Obras Publicas 
6 - Estradas de roda,.. 
gem 

7 - llluminação 
8 - Lin> pêsa publica 

~1;n:t~~i!ilc1a ~~ 
Maternidade e comba
te ás endemias ruraes 
(15%) 

53:350$000 
10:000$000 
10:000$000 

7 :679$000 
6:000$000 
4:234SOCO 
2 :500$000 

169:761$500 

s 
$ 

480$000 
l :085$100 

100$000 

$ 
1°'000 

288$000 

5:440$200 
174$00L 

Somma 

Sald~ para novunbro: 

Deposto em c, c Ltda 
Na Caixa Rural Santa 

Rita 
Deposito a Prazo Fixo na 

met~a 
Deposito cm C[C no Banco 

do Estado 
Dinheiro em Cofre 

Somma 

1:000$000 
47$000 

15:684$500 

6 :536$700 

2:060$000 

697$100 
4:054$900 

29:033$200 

Thesouraria da. Prefeitura Munici
pal, em 5 de novembro de 193'7.. 

Angelo Bapttsta. thesoure!ro. 

VLsto: Dr. Flat>io Mar6ja 
prefeito. 

FU/to, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGôA DO MONTEIRO 

1:003$000 
RENDA EXTRAORDINARIA 

Licenças 
Imposto de feira 4: 196$300 Somma 17:200$100 

1 :959$-103 

10 - Cem.iterios 
11 - subvenções 
12 - Despesas div~rsas: 
a) - Deleg1cia de Poli-

75SOOO Balancête àa Recetla e Despêsa =· 
respOndente ao més àe setembro d.e 

1937 
Receb1CW de FE:llcie.no Mar

ques, prestação de abril 
e maio P! e da venda da 
Emprêsa de Luz de Pir
pirituba 

Saldg do mês de a::-o.sto 

DEPOSITO 

No Banco Central 

DESP1:SA 

Gabinete do Prefeito 
Prefeitura 
Thesouraria. 
FJSCalização 
Limpêsa, Publica 
Cemiterio 
Conservação de proprios 
Eventuaes 
Despêsas Diversas 
Instrucção Publica 
Assistencia Publica 
Endemias Ruraes 
Tiro de Guerra 41 
Banda de Musica 
Agencia de Estatistica Mu-

nicipal 
Inactivos 
Illuminação Publica 
Divida Passiva 
oamara Municipal 
Obras Publicas 

Saldo para outubro: 
Em documentos das despê

sns com os jufaes que 
presidiram a junta apu
radora das eleições muni
cipaes em 1935. 

Em dinheiro 

DEPOSITO 

No Banco Central 

1 :000$000 

1:000$000 

Imposto predial Crunl e 
urbano) 

Gadc abatido 
Taxa de Estatistica Mu- ' 

nicipal 

22 : 609S3DO Renda pa.trimonial : 

3 :973$700 Açougue pubhco. aluguel 
de tarimbas 

26: 583~0 Cemiterios 
Sombr!l do Mercado 
Aforamento chão enphi

teutico 
1: 000$000 1 Aluguel de balanças e me. 
---- d idas 

1 :000$000 Aguadas - fJ>Ço Carlos 
---- Gomes e Manuel Simões 
2'7;583$000 

909$200 1 Rendas cliverSas: 

1:030$500 · Impcsto tcrritoria,1 urba. 
850$000 no 

3: 782$200 S[jogo 
2 :3oos9oo I Expedfente 

5
:= Diversões publicas 

512$900 
920$800 
720SOOO Taxa: 

29$800 
$ TJxa de llmpesa publica 

100$000 Aferição de pesos e medi-
659$800 das 

650.$000 
90$000 

6 :018SOOO 
480$000 
478$500 

1 :782$500 

21 :892$500 

2:589$300 
2 :101$200 

4:690$500 

26:583$000 

1 :000$000 

1 :000$00() 

Ren.da extraordlnaria.: 

Recebido de Feliciano 
Marques da Silva pres
tação da Empresa de 
Luz de Pirpirituba, re
ferente ao més de ju
nho e julho do clanno 

Recebido do administrador 
da Mesa de Rendas de 
Guarabira, 50% do im
posto de industria e 
profissão, relativo a a
gosto e setembro do 
corrente anno 

Saldo do mé.s de setembro 

D-.."))Osito: 

2'7:583$000 No Banco Central 

Thesouraria da Prefeitura. Munici
pal de Ouarabira, em 30 de setembro 
de 1937. DESPESA 

Severino Resende - ~W'(üro. 

VISTO: Pimentel da Ounh.a -
Prefeito. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE A. 
LAGOA DO MONTEIRO 

Balancéte da receita e de::;pesa cor_ 
re5pondcnte ao mêr de outubro de 

1937 

RECEITA 

Licenças 
Imposto de Feira 
Imposto predial e Ter. 
r1toriat Urbano 
Industrla e profi.ssã.0 <50'i'd 
G•do abatido 
Aferição de pesos e me
didas 

1 :489$400 
1173$900 

l '.957$900 
12:676$700 

l '643$200 

168$000 

Gabinête do Prefeito 
Prefeitura. 
Thesouraria 
Fisca llzação 
TI!uminação 
Llmpesa publica 
Cemitertos 
Inactivos 
Despesas diversas 
Eveotuaes 
Obras publicas 
Con.c;ervação de proprios 
B:.nda de musica 
Divlda passiva 
Camara Municipal 
Instrucção Publica 
Endemias rur&-OS 
Agencia de Estatistica 

Municipal 
Asslstencla publica 
Tiro de Guerra 41 

Saldo do mês de setembro 
7:361$300 Metade do Imposto de 
1: 659$700 industtia e profissão re

,colhido pele, Esta.do 8:857,9,JO 

28:017$403 

cia Cadeia quarteis e 
alllgueis de· casas 

b) _ M:aterial para o 
exoediente d~, Prefeitu
ra· e Gamara 

112UJCO RECEITA: 

2 :842S400 

25:757$700 

636$400 
196$500 

2:263$800 

223$600 

706$900 

68$000 

4 :095$200 

32~000 
1 :528$000 

362$400 
43$000 

2 :253$400 

Total 

DESPESA ,., 
Camara Municipal 

l - Prefeitura. 
2 - Fiscalização 
3 - Thesouraria 
-1 - Obras publicas 
6 - llluminação 
7 - Llmpêsa publica 
8 - Instrucção 
9 - Cem.iterios 

10 - Subvenções 
11 - Desp&.sQ diversas 

letra A • 
13 - Despesas diversas. 

letra C 
15 - Despesas dlversas, 

letra E 
17 - Despesas diversas. 
• letra G 
18 - Endemlas Ma temi. 

dade e AssisteilCia á. In
fancia 

19 - Departamento de 
Estatística ,. 

20 - Policia de Fócos 

Somma 

460$000 
5:144$900 

910SOOO 
968S800 

l:lOISlOO 
1 :6986600 
1:447$900 
4:297$100 

360$000 
l :254$200 

5<1.$300 

e) - Telegrammas e por
tes 

d) - Publicações e im
pressões officiaes e as
slgnaturas de jornaes 

e) - Credito especial 
dec. n. 69, de 15[3!37 · 

10~0 Ir~= de Feira 
lrmposto Predial e Tcrrit. 

40~800 ' Urbano 
1 Industria. e Profl.SSâo ... 

486000 G~:
10
lbat1do 

Afferíção de Pesos e Me-
52000(, dldas 

Diversões Publicas 
Patrimonio 
Imposto Sobre Vehiculos 
MatrlPulas 

construcção dos µroprios Imposto Cedular sjRenda 
municipa~ da actual d& I. Ruraes 
villa 145 :Ot3SOOO Rendas D1ver~as 

Divida Actlva 
24-08000 153 :400$100 Imposto de Estatística da 

Saldo que passa para o Produç_çâo 
603$000 roes seQulnte: 

Em acções nc Banco do 
1 :OOOSOOO 

16 :361$400 

Somma 
Saldo anterior 

1:552$500 
1 :056$700 

2:866$400 

8 
1:550$200 

315$000 
50$000 

195$000 
$ 
$ 

s 
701~ 

3$900 

767$200 

9:057$900 
4:686$043 1 G5$poo )j'!5~~~~,i, na Thesouraria 

rs. 13:743$943 

2:lt8~500 

160$000 
100$000 

169 :761$500 

Prefeitura Municipal de S. José de 
Piranhas. em , •. 0 de outubro de 1931. 

Joã.o Faustino de Almeida. thcscu
reiro 

Demons~ração do Saldo 
em 30 de setembro de 
1937 

340i000 Sa~~~i~ra o més de no-
21 :ll3$4QC 

6:904$003 

28:017$403 

VLc;to: Em 1. 0 de outubro de 1931. 
!U. Barbosa, prefeit,o .• 

Banco Cent,ral 1João Pcs
sôa) 

Em documentos de va
lor 

500$000 

1 :549$843 

2:049$843 
895SOOO Total PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA RITA rs. 
1 :235$000 

1 :OOOõOCO 

4:994$300 

5:994$300 

39:335$600 
4:690$50C 

1 :ooosooa 

45:026$100 

2:243S000 
2:548S300 
1:590$000 
5:004S10Q 
9:740$5(\{) 
2:359$000 

l 75SQOO 
840~000 

2:293$700 
95$000 

2:999SSOO 
1 :225~200 
1:950$000 
2:789$300 

700$000 
3 :539$100 
1 :349$500 

550$000 
691$200 
357$000 

43:03~700 

Prefeitura Municipal de Alagôa Balancete da .Receita e Despêsa da 
Grande, 30 de outubro de 1937. Prefert.u.ra Manicipa.! de santa Rita 

José Barrdlo de Almeida thesoll- rrlatrvo ao mês de outubro de 1937 

reiro escrlpturario. · RECEITA: 
Visto: Asdrubal lUcnteneiro 

prefeito. · 

P REl"EI1'URA MUNICIPAL DE 
S. JOSE' DE PIRANHAS 

1 

Balancête da. Reccita e Despes:i re
ferente ao mês de 1.;etembro de '1937 

RECEITA 

1 - Licenças 
2 - Imposto de feira 
3 - Industria e profis
são 

4 - Imposto predial 
5 - Imposto de Estatis. 

ttca da producçáo 
6 - Gado abatido 
7 - Aferlção 

404.$500 
614S250 

s 
1:064WQO 

1:726.SOOO 
668$000 

s 

Licença 
Imposto de Feira 
Imposto Predial 
Imposto de Estatística 
Impo,:to de Afferição 
Imposto de Vehlculos 
Rendas Diversas 
Divusões Publicas "' 
Imposto de Matricula 
Divida Activa 

Somma 

Renda Pal,rímonial: 

Matadouro 
Mercado 
Cerni ter lo 
Taxa de Limpeza Publi

ca 

3 :202$700 
2:701$200 
3: 126$500 

252~200 
156$500 
115$000 
265$100 

70SOOO 
89$000 

57~800 

10:549SOOO 

525$000 

DESPl::SA: 
Cam3.ra Municipal 
Prefeitura. 
FiEcallzacão 
Thesouraria 
Obras Publicas 
Estradas de Rodagem 
111uminaçã.o Publlca. 
Limpeza Publica 
In.strucçáo Publica 
Cemiterios 
SubvenCões 
Despêsas Diversas 
Divida Passiva. 

SOmma rs 
Saldo que passa 

Total rs. 

$ 
1 :580$000 

250$000 
1 :702$000 
1:628$600 
2:292$900 
l :093$800 

952$500 
380$000 

50$000 
122$000 

1:662$300 
$ 

11 :694$100 
2:049$843 

13:743$943 

Them.utocle~ vtan.na, thesoureiro. 

8 - Taxa de limpêsa 
publica 

9 - Patrimonio 
5 

21$000 
Scmma 
Saldo de setembro 

Visto: Rau,r1undo Raphael 1k Deus, 
12:5085101 prefeito. 
16:525$100 

10 - Imposto cedular s:a 
renda de immovei.s ru
raes 

11 - ,tmpasto s1vehiculos 
12 - Rendas diversas 
13 - Divida activa 

Saldo do mês de agosto 
Recebido da lnspectoria 

Federal de Ob1·as Contra 
Sêccas pela indemniza 
ção dÕ corêto. Cemite
rio e remodelação do a. 
çudc Nova da. antiga 
villa 

Idem idem da. Camara 
""'· .. iiicipal · Cadei:t, 
idem 

Idem. idem do açougue. 
idem 

I dem idem de uma. ce.5a 

i~a.ç:'~~ici~~~.n ~!° Lu~ 
cena. sem ntnnero. t
d<?m · 

42$500 
~ 

796SOOC 
13$500 

5:349S750 
19:398$750 

30:000$000 

Somma . 
DESP.t.sA· 

Prefeitura 
Thesouxaria 
Fiscallzac;iio 
Percentagens 
Jllumlnação Publica 
Obras Publicas 
Taxa de Limpeza 

ca 
Cemite1io 
Gamara. Municipal 
Matadouro 

Publl. 

29:033$200 

l. 780$000 
880$000 
500$000 
818~1JO 

1:628$200 , 

5:661$500 ·1 

1 :347$700 

}:1 
160$000 

SERVIÇO MECHANICO 
JOAO PAULINO NETTO exe.. 
cuta C,J'tt\ perfeição serviços me• 
cbanic~ em m achlnas de escre .. 
ver, costura, m otorcyrlcta, bL 
cycleta e v1ctroJas, ek>., etc., 
com pintura a. duco e nickelage.m. 

PJQIÇOS DE PROPAGANDA 
Praça D . Adaucto. Séde do 

Instituto S. José 

15:000$000 1 
3: 100$000 

3 000$000 

O R RIS BARBOSA 
ADVOGADO 

DUQUS DS C&ltlAI. • 1. 
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