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"Já conquistei a convenção solenne dos partidG-S, Mas, faltava-me esta, ao ar livre, sem luxo, sem fogos de artificio, sem artificio nenhum, 
porque o povo que não vae ás festas e vem aqui de roupa de trabalho não quer outro scenario, Fica satisfeito, debaixo do céo, 
revendo os quadros eternos e sempre novos da terra miraculosa e a cidade inquieta que sóbe e desce, nos seus contrastes humanos, 
Tudo natural, tudo de graça, tudo dado por Deus para os que não podem crear as phantasmagorias sumptuosas". (Do memoravel 
discurso do ministro José Americo, proferido por occasião do grande comício democratico na Capital da Re9ublica, no ultimo sabbado). 

INFORMAÇõES TELEGRAPHICAS 14 
DA 

POSSE, AMANHÃ, 
NOVA DIRECTORIA DA ASSOCIAÇÃO 

BANA DE IMPRENSA 
PARAHY-

O ministro da Guerra recebeu, em audiencia, varios generaes - Prejudicado o 
pedido de "habeas-corpus" em favor de Carlos Prestes e Henry Berger - Os 
guardas-freios da Central do Brasil pediram augmento de salarios - O ministro 
da Guerra puninrá, severamente, os militares integralistas Alterações 

nos altos commandos do Exercito 
RIO, 3 i Agencia Nacional) - O rido official ,ao seu gabin.ête e. nos 

ministro da Guerra recebeu, em au- termos exigidos. advertiu-o, concitan_ 
dicn'.'ia. esta manhã, vario.s generaes. do~o a abandonar as fileiras do Sigma. 
entre os quaes os s1s Me1ra de Vascon_ sob pena de ser punidOI rigoro.samenre. 
cellos e Manuel Rabello. Essa medida do ministro da Guerra 

para a Inspectoria do Terceiro Gru
pc de Regiões Militares, a ser cre-J.. 
elo; coroneis Mascarenhas Moraes~ 
para cornmandante do 9.0 R . G.; 
Boanerges Lopes de Sousa para o da 
Setima Brigada de Infante.ria; Heitor 
Augusto Borges para a 9.ª Bl'i.gada 
de Infantaria. Para substituir o r.o
ro1-el Mascarenhas Moraes no com_ 
mando da Escola Militar ainda está 
assentado devendo a escolha recahir 
ncs n~mes dos coroneis Renato Pa 
quet. que se ach'a á frente do Segun: 
cio R. C. C.; Milton Freitas Almeida, 
comandante da Força Publica de São 
Paulo ou Cordeiro de Farias, chete 
do gabinête do Estado Maior do F:xer _ 
cito. 

RIO, 3 < Agencia Nacional) - O 
Tribunal de Segurança, em sessão de 
hoje julgou prejudicú.clo o pedido de 
habeas.corpus requerido em favor de 
Luiz Carlos Prestes e Henry Berger. 

ruo 3 r:1 n., - P:.1 . .;;.sa nmnnhi 
a <lata natalícia do ministro Odilon 
Br.1~a. 

nro, 3 1 A. B.i - Os g11ardns. freios 
da ''Ccnt1·al cto Brasil" t>nvinrnm, ao 
ministro da Viação, um mt'mOrial 1)€'
dlndo nugmento ()e salarios. 

RIO, 3 1 A. BJ - O presidente GeLu-
110 Vargas in6c:rcveu....se como contri, 
huintt> do Instituto Nacional dti Pre
videncia, tendo a sua in.i;;cripção rece_ 
bido o numero 86 _ 617 e si :1do o J>("cu 
lio ele Lrintn. contos dei réis. 

RI?, 3 (A B 1 - Chegou. hoJe. " 
esta ,:ap1l:1l, o senador Luigi F~der
:-;on. pt esident.e do ,Scnu~,, Ituliano 
acompunhado de su~ E'Sposa, que vêni 
fazf'ndo uma excmsão pela America 
rio Sul 

RIO, 3 fA. B.l - O ministro da 
G~~rra tendo . sciencin de que var1os 
m1hta1ts exerciam postos elevados na 
Ac(,:áo Integralista sendo muitos del
lf•<i identificados ehvcrgando a cami..c;;a 
lerde, e quando em trajes civis os 
t<:ntavam, á lapella o distincti\·O dÕ 
Sigma, 1:esolveu tm1tà.r as providencias 
necess:inas no sentido de que os re
f~nd?5 _!11ilitares se afastem d1ssa a
~· em1açao extremísta. Entre esses mi
htares figura o cap_itão Jura·ndy Tos 
cano. de Britto que. apesar das provi;: 
denc1as toma<ias pelos seus superiores 
em rei1teradas ordens. continuarva a 
tomar parte nas reuniões dos camisa.3 
verdes. ostentando o di.stinctivo Em 
vista dlsso o ministro chamou o· refe_ 

"NU C L E O P O n TI C O 
D E JAGUA R I BE" 

Votada uma moção de apoio 
e solidariedade ao Govêrno 

do Estado 
Pelo prr~.sidenie desse Nucl~o foi 

trau-,miUído. a re.!.pl"Ho. o seguinte 
c.!e\;pad,o t~·1"graphit·o ao q·. gori>-rna~ 
do:- Argerruro de Figu.~iredo: 

&<';~~~;~o d~es;t;Üe~l.êJo G~t>~~i~::ii:> A~·ã 
Jtrdempção - Joio Pe.s-.ô..t - O Nu
t"lco PoJH.il'o de JaguarilJc reunjdo 
honkm sob a minha pn•sidenl'ia vo
lou lHu(.,':i.11 de apo.:O e soiitlarieda!le a 
v. ext·ia. cnln_• viva at•tlJ.nla(;ão aC't'?i
tando nome do pl'eclaro miuislro José 
Amtrko a preYidl"nda da Repubika 
SJudações - Luiz Pinto. presid1mte''. 

causou nos circulos milita1~s optima 
impressão. 

RIO 3 - <A. B.) - O ministro 
d0 Gtierrn fez entrega ao presidente 
Gctulio Vargas de àecretos referen
tes a alt.erações nos altos commandcs 
do Exercito. Entre cutros actos que 

t" acham <>m mãos do chefe do Na 
ção, estão os dos generaes Daltrõ 
l<1ilho para o comando da terceira R. 
M.. Lucio Esteves para e, comando 

~:rn1 
'~ ~~ ~il; ~l~--~ ~a:c:c~~I~;~:: 

SERVIÇO DE FOMENTO DA 
PRODUCÇÃOVEGETAL 

Approvado o contracto en
tre a União e o Estado da 

Parahyba 
A (11·1,po,.,Ho rN·<'bru o rJ1cfr do Go~ 

1 t ruo. du th:putado Pt':·t-ira Lh':.i. o 
l,·•,Fad10 inira : 

"l-".io 2 - Gt,vernadol' .-\rg:•miro 
de Figucitêdo - João Pes,.ôa - 'fe
uPn o pra.:r.:·r d(' ccmmu11ic:...r qJe o 

RIO. 3 - CA, B.l - Foi convidado 
s. assumir a direcção da Escola Mili 
tar, acceitando o corond Miltori 
Freitas Almeida· que deixará O com
mando da Força Publica de São P au 
lo, cargo que vinha exercendo desdê 
o inicio da administração Armanao 
ele Salles. quando interventor ctaquel_ 
le Estado. 

<Conclúe na 8.ª pg.) 

A DATA DA FUNDAÇÃO DA 
CIDADE NA POVOAÇÃO IN· 

DIO PYRAGIBE 

~:::.;~'),';~~~ ~\~c~';'i:r~.;\~tai'f:f~;~d;z As festividades se encerra
~;:~,.,.ª1~1>~~;~, 1.1160 ~o:t~~:~~~ "ci·~e~~~:: rão com um comício pela 
~~(•ndi: 

1J;·a~~::ls:J·: ~;~~:t;r.0 l~c~~-- \ candidatura do ministro 
v~:~~0 

1.~;n',;~1':1t::~~~it~t;i r-.~~-?b0 ~
1
: 1 p~; José Americo de Almeida 

l'ont:.i.... Saucbtõcs - .Jo<.;é Pel'cira Como nos annos anteriores, a 
Lira". po\'C>nção Ind io Pyragihe yae 

------------- commenwrnr, amanhã, condig
POLICIA CIVIL DO ESTADO namenle, a data da fundação da 

Nomeado 2.º Delegado da ci(bde. 
Assim, ser:i nl li realizada um a 

Capital o dr. Alves de Me!lo expressi,·a solennidade civica, 
:is 1-l horas. que lerá o compa
rerinH.·nlo das a uloridrnles, ra_ 
milias e representantes da im
prensa . 

Trndo o dr. Orestes Lisbôa solici-
1:ttlu, honh:m, exoncl'ação do cal'go df' 
1.kltgado do 2. 0 districto desta capi
.. :11. por "'er esta funcção incornpati_ 
,., ·I com o exei·cicio da advocacia., o 
_governaclo1· Argemiro àe Fizueixêdo, 
ntttnJeudo a esse pedido Tesolveu 
n nwar para e'-se posto o jornalista. 
AlH1; dt• le11o, director do brilhante 
c~~perti no "Liberdade". 

O dr. Alves de Mcllo, que é figura 
J .. , projecção nos cil·culos intellectuaes 
p· ral,yb::..nos de :;.ta.e a-se nos meios 
1.i. ii:-iprt·n.,a local pela vivacidade e 
finm•:,:_i tc.m que sa.be debater os the-
n .• h cl(- mais palpitante inten-:-sse 

Uo.ii•. is IO horas da manhã, o no
'º 2.u Ul'lcgado da capital tomará 

JJ~sse do seu <·argo na Chefatura de 
i-<>lkia, na pre;ença de autoridades 
1rnigo,; , coHega-; de jornal. • 

Após, lerá lugur um grandio
~o comicio pró-candidatura do 
ministro .Jo..;é Anwrico de Al
meida ú suceess:.i.o preslârntin l 
da Republica, deYendo fala" 
,·a rio~ oradores. 

A eommissão encarre!!rtcla rb 
cxecuç:io da s festi\'idades está 
conslituida dos srs .. Jo:io Beli_ 
e; io de Araujo, Rosendo Fninris
co da Silva, .Joaquim Quirino da 
Si IYa e J oào Baptisla da Silva e 
jürn:disl,1 Adherbal Pyragibe. 
4ue integram o "Comilé Pró
Pon'açilo Jndi o P)ragihc''. 

Es~a con1missão esteYe, hon 
tem, ú tarde. na redacção desta 
tolha, conYidando-nos para as 
referidas so lennidades. 

A S·I TU AÇÃO N 0/A CONTRIBUIÇÃO 
DOS MUNICIPIOS 

E X TREM O O RI E N TE Para a lnstrucção Publica 
Pela Prefeitura de Itabayana foi 

recolhida á Mesa de Rendas local a 

'l'OKJO. :1 (A B ) - A impren-.a. em 
R"t•rol t'bntinún c-on~idcrruu.lo "u.i ulti
moi.: inl'idt'nlt.'M t-íno-jnpont'1·Wlf" ('Orno 
a:-ravi"iMimoM, 

Segundo ª"' dt·clarnc;-tie_,. do JJroprio 
"r flirota_ mini ... tro duH ltt.·bt(,'tw"' Ex
ll·rion•M 8 Mitl.1,1ção ~wriu túu J.:rUn.• dt-
1oúo 1-1t-r m:;i"' 1>11!>4 ... ht•I a,lmiltir u po!-!
"'it1ilül11dl· t.lc uniu sulut,·üu p111·ifil'a do 
t·onflic lo 

TOJOO, :1 fA 8) - \o m,·in clia ti<> 
lioJt- t<·\<t• h.1J!11r .a J1Ti1111 ii-,1 1,1•1n1.10 do 
('uruil{, p1·la Con ... t>T\11t; .,. do l':u ,1n~ 
Bc&La d~ 11e con~htuu em l'i:l.in 

PF.n_.,l~t;_ :'I _ (:\ B ) - O Comité 

importancia de 5 :746$310, que se refere 
á sua conitribu!..t"o para a Instrucção 
Publica do Estado, no primeiro se
mestre d0 corrente anno. pt'l;..i . < on"'~·n-açao d~ P~z, (IUt• aqui se 

reuniu hnJf' pela primeira ve7., é com 
l'O"llo .d~· IO m(.'mhros sob a f>rei.-;idenci; O sr. Martinho Gonçalves da Silva, 
d.-_ _ ( Juan/.!_-<_ hao-Trwng .-\ udminis- em officio transmittido ao sr. gover
tr.•nw mun 1<: 1 Pal de Pl'iJlin~. a Camara nadar Argemiro de Figueirêdo, fez sci
clt.· ~ omm<·r~·io a .A,i,o<'iação dos Ban_ l ente a s. excia. que dos 92:899$100 de
Qt.Jt·inni, 11. 1~pn•nsa P numeroi,;a,;1 ou-! vides ao Estado pelo municipio de 
1 r:1~ us~flt'Hu:~)f'~- autonoma" ,. orienta- ! Anthenor Navarro. de accôrdo com o 
'1'1~!1,1 d,i 0 1> 111111

0 rrnhllca de• Pe,ipinrr oontracto de 28 de maio de 1934 já 
t•i,;1.w rqir•·,wntndo no ,wlo do Comité .. ! foram pagof:i 23:225$000 sendo .: .. 
\

1 t 1111 l•'t1•·ir·,. ri•uui~w d,· hoit· loi 4·-645SOOO pagos duran~ a ge.!tão do 

1
w''1~,' ,;: 1

1

1 111111
ft' 1u rm 111,·nl,·, n•m- capitão Jacob Frantz e 18:580$000 no 

1111
, ~nhro . penodo de sua adminLa;;tracio {l. frente 

~ •JI 1<' 1•.tP ft 11 • rc \ , do rctertdo munir1pio 

Occorrerú amanhã, ós 1;> ho
ras, no palacete desta rolha. a 
posse do~ corpos clirigc nles da 
Assorh1<:i·:lo P:trahyhan:1 de lnL 
pren~a. eleitos para o manclulo 
de õ de a<(oslo de Hl:l7 á igu:1 I 
data em Hl:l8. 

O neto, apes::tr de se n·,Tslir 
de simplicidade, terú a Jll'l''-l'1H;:i 

de e lementos da impren'-:t eon-

terranea e outras pessôas ami
gas dtt classe. 

Os confrades que constituem 
:l noYn Directorin sfio os seguin
tes: Dr . 01 ris Bnrbosa, presi 
dente: .\. Rocha Barrello, vi<'e
pre"iidente; \Vilson i\faclruga, 
1 . o secreta1·io; drn. Lvlia Gue-
1les, 2.ª secretaria; sr~. Mardo-
1-.l"o :\acre, thesoureiro: e "":'. 
.'dice l\lonteiro, hibliothecnria. 

A MORTE DE TUKHATCHEVSKY 
<Exclusividade da A UNIA.O na Parahyba) JACQUES DORIOT 

Deputado de França 

Ha apenas um anno, Tukhatchevsky, 
representante do exerdto alliado. foi 
recebido pelo estado-'maior francês . 
Durante esse contacto com os chefes 
militares da França o marechal ver
melho offereccu proVa;;: do poderio do 
exe rcito de Moscou. Tomou informa
c-ões exactas sobre o nosso sy~tema 
defens ivo em relação á Allemanha 
"L' Humanité", agora, di.t-nos que es
te marechal, cujos meritos e-nallecia 
ainda ha pouco tempo, não ºª""ava dt' 
um espião vulgar. 

Toda a imprensa sovietophila affir
mava, de resto. em outro~ tempos que 
a presença de Tukhatchevsky em deter
minado campo de concentrução de pri
s ioneiros, durante a GTande Guerra. 
em c~mpanhia de offíciaf's francêi::e~. 
o havia tornado francophilo Assim. 
em virtude da suspensão inespnada e 
não-official do pacto franco-~ovietico. 
os chefes francêses teriam fornécido 
informações n ta l respeito ao estado
maior allemão Seria para se morrer 
de riso, si não se tratasse de homens 
que devem ser fuzilados ... 

Ninguem acrc.-,ditará que 08 mol ivos 
invocados para a destituição e para n 
condemnação do alto commandanll• so
vietico representem razões reaes \ 
verd ade é que a U R . S S. Vt\m a
travessando crise muito grave A 
lenta degenerescenda dos Sovieb e a 
reconstituição das classes i;;och1.e-s se 
proce~sam com o inevita,·el acompa
nhamento de sacudidas vio lentas, que 
o sr. Stalin tenta suavizar a golpes dt.' 
execuções mais ou meno8 summariai:: 
E' impossivel admittir que, uns apó"I 
outros todos os funccionarios do par
t ido bolchevista, tanto os da ))olici:1 
como os da industria, tanto o~ da dL 
plomacia como os do exercito, !iejam 
espiões a Fo ldo de govêrnos estrangei
ros . Si este fosse o caso. a R ui:1si a se
ria país excessivamente adiantado em 
putrefacção . 

A crise interna -da U. R. S. S, não 
é menos grave. O poderio militar da 
Rusiia está cheio de desaggreJ!a(;Õci-. 
Em 1ugar de um commando directo, o~ 
Soviets aca.bam de crear. ao redor dos 
officiat•s, commissões de direcção, e, 
para o controle destas commis-.õcs, 
restabeleceram os commissariados po
liticos desapparecido!ii desde 1932 . As
sim, o regimen do controle tripartido. 
o regimen da delação permnncnte. 
s ubstitue. a~ora, o commando diredo 
e pessoal. Estas medidas, mais aincia 
do que a execução dos principaei. che
fes do exercito v{f'rmelho, ofrerecem 
flagrante, testemunho a respeito do 
estado em que se encontra o exercito 
!oOVietico. E' que o exercito \-'eTm~1ho 
está profundamente minado pelo tro-
17.k)smo: o que não se encontra nesta 
situação. ani ma-se de espirito revolu
ctonario contra o estado de coisas pre
sente. O exercito soYietico - tal co 
mo qualquer exercito pohre e burJ.{ue..: 

Assembléa Legislativa do 
Estado de Pernambuco 

O padre Felix Barrêtto presidente 
dessa A.s..-e:emblêa. uansmithu. ao che_ 
fe do Govêrno, 0 telegrammo. subse_ 
quente: 

« RECIFE . 3 - Governador Arge .. 
rr.iro d,c, Figueirêdo - Parahyba -
João Pessôa - Communico a v. excia 
que a Assembléa Legislativa do Es 
tado installou ~lennemente hrntenl 
o.e: seus trabalhos tendo na sua ses 
são de h~je eleitÕ a _sua mesa quê 
ficou as'i1m constitu1da · presfrlente, 
padre Felix Pimentel Barrêtlto. t.0 

vice-presidente, dr .Ricardo José da 
Costa Pinto; 2.0 vice-presidente dr. 
~oss1do11io_ dn Silva Bem; 1.o secreta 
no dr._ Livmo Virginlo Pinheiro; 2.0 .se: 
cretnno. dr. José Vi<>lra de Mello. -
RR ..... '-pe,tto.'-a." sau<.Ju('ôes. - Pad, · Pdi:r 
/Jarrêtto. pre:;ldente. 

- está envenenado e corroido por or_ 
ganizações sediciosas. 0 8 que acredi
tam que, nestas condições, esse exer
dto posRa constituir força armada ef-
1 icaz, em qualquer conflicto exterior, 
commettem gra\'e erro. O material 
1usso. manobrado, na Espanha, por 
t rancêsef. e por allemães, deu margem 
it. realização de maravilhas Mas a 
technica militar sovietka, utiliz:1.da 
r,or um exercito em plena desagg-rega
(âo interna, não pode marchar sinüu 
1·ara a derrota 

Esquece-se mais do que ae deveria 
t-squec<'r que, impotentes para vencer, 
i,,ozinhús, e por meios internos, o po 
derio da autocracia, os revolucionarios 
rus~os não hesitaram nunca em provo 
t.'.lr a derrota da patria empenhada em 
qualquer guerro Da derrota sahe a 
revolução. A revolução de 1905 segui o 
a derrota de 1904. imposta á Russia 
pelo Japão. A revolução de 1917 se~ 
guiu-se á derrota da Russia na frente 
de guerra imposta pe1o marechal Hin
denhurg ' Assim que houver outra 
guerra, ,·eremo8 as forças revolucio
narias da Russia agir para provocar a 
quéda do cwr georgiano, que é o sr 
~talin 

o~ partidarios da alliança franco .. 
f:ovietica andariam muito bem si com~ 
).,rE>henciei;;,.em que, si o exercito russo 
{, o mais numeroso do mundo, é, igual~ 
mt-nte o mais ameaçado por crises in~ 
ternas' Quando um país perde o seu 
i<leal, E' n5o consegue encontrar outra 
razão-de-ser, o so ldado não pode ter 
fé Defende-se sempre .mal o regimen 
q u.e se det~:-.ta. Os que baseiam toda a 
nossa politica externa sobre a alliança 
russa deveriam desconfiar dos solda~ 
do!e\ á maneira de Potemkine . 

Voeê é BRASILEIRO, mas não ' 
CIDADÃO BRASILEIRO porqi,o nlo 
ürou o titulo de eleitor ? 

NOTAS DE 
PALA CIO 

Esteve. ante-hontem, em Palaclo, 
u·na commissão da União Operaria 
B:meficente. desta capita.,, represent.a_ 
da pelos srs. João Belisio de Araujo, 

id~~i~~a ;aJv~:~uimFrtJ~~~~~ ~~ ~ls 
cimento. -

A Caixa Escolar "Ministro Jos~ 
A1nerico". do municipio de Umbusetro. 
ccmmunicou, por officio, ao sr. gover
n~ dor do Esta.do a eleição de sua nova 
.cbrectoria, que teve lugar no dia 26 
d~ julho ultimo. no .grupo escolar ~f

1
~~nel Antonio Pe~". daquelln 

No dia de hontem. foram recebida~ 
em Palacio. as seguintes pessõas: co
ronel Thomé Rodrigues, de}:'utado.'> 
José Maciel, Paula Cavalcantl e Miguel 
Bastos. srs. drs. Dusta.n Miranda, 
Jayme Lima e Carvalho de Araujo, 

~·.ef~~~o º;~!;rr~c~!?i?à t;~~t~::e 
Antonio Gama. 

Esteve hontem. ainda, em Pnla~io 
com o sr. governador Argemiro dt
Figueirêdo. uma commissão, dos di 
rectores do Comité Pró_Povoaçâo In .. 
dlo Pyraglbe. constttuida dos srs. jor. 
nalista Adherbal Pyraglbe. João Bc 
IL,:;io de Araujo, Rosendo Francisco dti 
Silva, Joaquim Qulrino e João Bnp
tista de sousa 

VOTAR não ~ h6 um devr.-. #o uuu• 
lmpo!ll(i,, llp c·h 1110 ro....,l•nt1 . 
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JUSTIÇA EL ITORAL 
TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTI- ç~o dos dettcres Severino Soares de 

ÇA ELEITO:~~~iBfSTADO DA ~g~~~- ~~~~t~1~:i,~;~1!~ ::;~~:i·~1: 

msaªn'tª1.'n'o· Jseobséestdieão ~ ~usª,n.cissce~e1m·ªo
8f ~~ Acta da vigesima primeira (21.ª) o.... 

sessão ordinaria, em 26 de maio de R'bf-iro Senobelino dos Santos IR.ai, 
1931. GaldinÔ Bernardo da Silva. Noemia 

ASSOCIAÇõE~ 
Clube Telegraphico do Brasil -

< seccO..O da Parahyba: - O se-:retario 
des:::â asso:iação communtcou-nos ter 
s'do eleita e empossada a sua nova 
dlrectoria que lhe regerá- os destinos 
durante o b:ennio social de 12 de Ju_ 
lho do corrente 0.nno a tgual data de 
1939 

DIRECTORIA: 
Presidente de honra - João Oscai 

de Gouveia Henriques. 
Presidente - severino de Albuquer

quoe Lucena. 
Vice dito - Raul T:,scano de 

Britto~ 
1.0 Secretario - Antonio Freire. 
2.º secretario - José Luna 
T:1esoureiro - José Ernesto de 

Campos. 
Vice-Oito - Benlcio de Oliveira Ll_ 

ma. 
·orador _ Miro:em Fernandes da 

Cunha Lima. 
Vice-orador - Luiz de Franca Ca

valcanti. 

PARTIDO PROGRES
SISTA DA PARAHYBA 

SERVIÇO DE ALISTAMENTO• ELEITORAL 
· JOÃO PESSOA 

EM 

Encontram-se em regular funccionamento, nesta capital, os 
seguintes postc:is eleitoraes a cargo do Partido Progresslsta da. Para
hyba: 

Posto Central "Argl'mfro de Fig-ueirêdo" - Dirigido pelo de_ 
putado Pedro mysses - Rua Duque de Caxias - Expediente : de 9 
ás 11 e de 13 ás 20 horas 

Posto Eleitoral "João da. Matta" - Dirigido pelos Jornali.6tas 
Alves de Mello e Anchises Gomes - Redacção do vespertino Liberda. 
de - Expediente : 9 ás 11 e de 13 ás 16 horas. 

Posto Eleitoral do Roggers - Com séde no Centro Beneficente 
Parahybano - Expedknte : de 8 ás 11 e de 13 ás 19 hora!', 

Aos vintes e seis dias do mês de Alves Espinola Pedro Ferreira Vaz, 
maio de mil novecentos e trinta sete. Luiz Nascimento Araujo, Leopoldo 
preSfn'res os c'ec;embargadores Fl:do- Henrique dos Santos, Pedro Machad? 
ard(} Lima da snveira. Maurício de 01iveira Pedro Athayde cavalcant1, 
Medeiros Furtado e José Floscolo Maria P

0

aula Cavnlcanti. Maria do Car_ 
da Nobrega; doutores. Antonio Gal- mo Lima, Mnria José. Amelia Cabral 
dlno Guedes H:racio de Almeida, Ccutinho. José C.an:iido Nascimento, 
Braz Baraci.ihy e Sabiniano Maia. Dalila Macêdo M·:ndonça. Manuel Fe_ 
procurador regional, sob a presidencia lix da CUnha Filho. Nathanael Bap
do ctes. Flodoardo da Silveira. abre- tista de Sousa, Ma.lia Mendonçe da 
se a. sessão ás 14 horas no local do Cesta Maria José Cavalcanti, Maria 
costume. Lida e posta em discttS3ão. Fedro'za Ramos e Manuel Elisiario 
foi unanimemente approvada a acta da Pe;sôa. todos da 5.• ~na; o que foi 
sessão anter'.or. Ex'J)Cdientes telegram- approvado. O dr. Braz Baracuhy de
ma do pres'dente do Tribunal Supe- clarott_se imJ){'dido por ter funccionado 
rior. respondendo a consulta sobre ü como Juiz eleitoral da 5.• zcna. O des. 
pr.:cesso de revisão de insc1:ipçó<'s e a i·.[auricio Funado manda ainda re- CONSELHO DELIBERATIVO: 
organização do ficharia pelo novo sys- gistrar as in.scripções de Zuíla Alves 
:ti.:ma de classificação. "Alphabetlco Barb~sa. Ernesto de sousa Lima. An
Doudecimal'': officio do 1.0 secretario tonio Francisco Filho, João Alfredo 
do Senad·::i Federal. communicando a A.lmeida Antonio Silvino das Neves e 
e~eiçâ., da Mesa que ~m de diriírir Alzira Marh da Conceição. todos da 
os ~eus trabn.lho3 na actu.al sessão le- 3.ª zonn, e José Cassiano Baptista, da 
gislativa: officb do t.n supplente de 4.' zona; .sendo approvado unanime_ 
juiz mun!cipal de Ingá_ José Marno n rnte. O des. José Floscolo manda 
Bacalháu, communicando que assu. -xcluir da 1,;ta d:s eleitores Iracy Al
miu, em data de 18 do corrente, o ex_ meida Sá_ por ter assentado praça 
ercicb de juiz preparador eleitoral da. 010 22." B. C. e registrar as inscrip
quelle termo; officio do 1.º supplente. ç~>es de Analia Vicente Ferreira e 
João Lins V'.eira communicando que Adolpho Rodrigues da Silva, da 3.ª 
as.sumiu a 20 do· corrente. 0 exercicio zona; o que foi unanimemente appro
do cargÔ de juiz preparador do termo v:i.do. O mesmo juiz manda effectuar 
de Pilar; requerimento do bel. Pedro os registros das ino;cripções, de Joanna 

rosto Eleitoral da Torrelandia - Com ~êde na Sociedade Al .. 
berto de Britto - Expediente : de 8 ás 11 e da.s 13 ás 19 horas. 

Po~to Eleitoral de Cruz das Armas - Com séde no Centro Po_ 
litico "Argemiro de Figueir~do" - Expediente : dt: 8 ás 11 e ele 13 ás 
21 horas. 

Paulo Peixoto de Vasconcellos 
Cícero Caldas 
Reynaldo de Oliveira Polary 
José do Rêgo Luna 
Jcão José de Lima Botêlho 
Humberto Leitão da Silva 
Jo..c;é Marciano de Oliveira 
tvan Siqueira 
Francisco Ribeiro do Prado 
José da Silva Medeiros 
Joaquim de Andrade 
Manuel Freire de Oliveira. 

COMMISSAO FISCAL: 

Posto Eleitoral de Jaguaribe - Com séde no Nucleo Politico 
Local _ Expediente : de 8 ás 11 e dP 13 ás 20 horas 

l 
1D(SPORTOS 

Damião· Peregrino de Albuquerque, "\'I::iria da Silva, João Virginio Fernan_ Julio Henrique Cavalcanti de Me_ 
juiz ele~toral da 5_11. zona (Alagôa des José Coêlho de Araujo, José Bar- nezes 

O "SPORT CLUB" ENFRENTARA' NO PROXIMO 
DOMINGO . O. "BOTAFôGO" Grande). ped.mdo 45 dias de férias: b:;zà da Silva, João Farias de Lima Antonio de Luna Freire 

idem do bel. Antonio do OCuto Car- João Vicente dcs Passos. João José Augusto do Rêgo Lnna. 
taxo, juiz preparador de Soledade, pe. Caval~anti, J.:sé Vicente Pereira. José Ao publico esportivo da cidade se_ rningos SOrrentino e Pedro Parêdes. 
<lindo tambem 45 dias de férias; idem Cosme dcs Santos. Jo~é Norberto de COMMISSAO DE SYNDiCANCIA: ra. da.do no domingo â t~de~ apre_ l l irectores do. "Felipp~ s. C:"· 
do bel. Edgard Homem de Siqueira, Vasconcellos, João Francisco de As· José Patricio de Almeida c!ar umã. eqwlibrad?. peleJa de toot.. Por ncsso 1nterm~d10. a d11:ectoria 
juiz preparador de Santa Luzia de .,;is. Joaquim Medeiros de M~llo. Jose_ Benilde de Sousa Moreno ba.ll. r.gradece de antemao aos amigos de 
Sabugy, pedindo trinta dias de lken_ nha Ma:-ia de Sousa, Jcsepha Maria da Pa~lfico de Mcraes Lucena. os dois valorosos conjunct-'"vS do Clcdvaldo Soares e desportistas que 
ça, para tratamento de sau'de. Asstg_ Conceição. José Marques de Sousa.. "Sport Clube" e do "Bot:Jfog:,". con- rompar~cerem á séde social do club, 
natura de accord&Js - São as.signa- Jcão Herculino da Silva. José Fran_ cooperativa "Caixa de credito Po- úu.do ambos optlmas collocações n&: á. avenida 12 de outubro. 
dos os accordáos referenU?s a varios " i~co dos Anjos Lima. Joaquim <ie pular: - O presidente da Caixa de tabzlla da Liga Desportiva rarahy .. 

~~c~~~
5
ei:i~:d~t nJuz~~ãe

0
nt~~te~oci ~~~~f/:o g~ã~n~!. ~~~~ºk,~~~~ºd/~1~ â~:toá P~:1

;Ug~~:r;~~~!n~uen~~~~ fr~1:i~ :st;;:;te fi~1~º=~ira:ri:.!111;~ 
LIGA JUVENIL 

Tribunal tomando c-cnhecimento dos buquerque. Joanna Alves Gouveia, solicitou-11os t:ransmittir aos respectivos m1rrente anno. ONZE X FELIPPE'A BATER-SE_AO 
P'><iA-lagid

0
_oas, Gcroanncdedee eªºaoju~eoe_ laeritaodronrl ddee José Miguel de Oliveira Josepha Flo- assoc1ados o aviso de que podem tra_ r Os botafoguenses compenetrados /i.MANHA - O JUIZ E REPRESEN-

..,. · -"'nc'a <le Albuquerque, João Alves de tar de tudo o que fôr a bem de seu.; do seu valor de campões, pL5arã.o o TANTE 
Soledade os 45 dias de férias. e 30 dias l\,facêdo. Jo~, Braulino da Silva, José u'lt.€1\;SSes. no local referido, de 7 á.s 9 gramado cti.::.postos a offerecer uma 
de l:cença ao juiz preparador de Santa Alves da Silva. José Mig-uel dos An- horas diariamente. bôa exhibição pebohst1ca. 
Luzia do Sabugy. Pela ord-am da pau- Jo.s, Jovino Baptista Guimarães. El- 1 Os jogos do team de Carl-:s Neves, 

"Ad-referendum" da directoria, fm 
,.riarcado para amanhã o 1. 0 jogo do 
campeonato juvenil. ta dos julg;imentos. o des. Jo~é Flos_ J:idia Gra::-iano da Silva, Antonio AI'- 1 também luctarâo com ardôr, no de_ 

cob relata o processo de acção penal ves dos Reis, Antonio Alves Cavalcanti. seja de ºobter os louros âa partida. A lucta será disputada no campo 
cto ''S::>l Levante S. e.''. entre o 
'Onze S. C." X "Felippéa S. C.". ~;-!fª d~~:i;~rie c~vif~ecorru~~~g~·~ ~!~~ª :e~~i~ºpidrosit~espâ~r°N~t ABA T H & C IA• ta;º;eºnrf:.sa;e~-~~fm~~to~e~cr;~: 

Ambos os quadros estão em forma 
rara a grande peleja. 

municipio de Guarab~ra. O denunci- mr:nto, Noemia Pessôa de Sousa. Igna- meiros quadros. -e Joaquim Bernardi_ 

~
1

~r.f'it.:~~~~c°uhf{e1~t!a~i~/~~; t~a1~'he~~:A1~~ ~~~:~~.1t;!â~ ESTIVAS EM GROSSO :nd~e as~~ó. np: r!~~~~e~~ad;,eai;~ 
de acção penal contra José Alves de '1"1:rtuliano de Vasconcellcs. lgnacio campo_ pelo director João Nogueira. 

Servirá de juiz o sr. Antonio Quei
roz e reprf'-entará a Liga. em cam_ 
po. o sr. Werther Monteiro. Mendonça. official do registro chil de Caro!ino Luiz, Tracy Torres Brasil. I'ia- 1 Os m Jh • · 

S. Francisco. município de Soledade. 1 ac Valdiv!M de Oliveira, Ivo Nicoláu e ores arolgOf! "FELIPPÉA" O jogo c0m-eçará ás 7 1 !2 horas, em 
rente, e a entrada. será cobrada ao 
I ·reço geral de S500 g J;~ ~~u:J~i

1
;J:iad:~~~:'',1,e~~'. ~ti~~~~º ~~esi~1!1vei:ctft';, ~~ci pelos melhores preços Passando hoJe o l.º ahiver.sa1·io da 

morte do "foot baller" Clodcaldo So
:nes (Colcsinho-l. :-: "Felippéa". club cesso de appellação criminal. inter_ f1,e Lemos, Euclydes Gouveia Lima Ro_ 

posta pelo eleitor Gustavo Castanholn, sendo Damasio de Mello Rita Alves PRAÇA ALVARO MACHADO, 4.~ 
da .5entenç.a do dr. juiz eleitoral da cl.e -::11,·cira. Ramalho Diàs de ArauJo, 
l.11 zona, que o condemnou á multa RU.a Alves dos Santos. Rita Maria do 
d• lOSOOO, por haver faltado ás elei- Espirlto S,mto> Regina Baptista da 
ções de 9 de setembro de 1935. O Tri- Rocha .. Ignacio Vieira da Costa, Eu1.. 
bunal não tomou conhecimento da ap- fra.sio Victcrtlo Torres. todos da 5." w. 

cujas côrés dependeu durante sua SPORT CLUB UNIAO 

;!~~ ue~:r~i1~1e~~~~~vereáffi ás m!~o~f~ (St>cção Juvenil) 

:u~~.:o )~;arrci~~~a i~re:~:t~o fó; 1 ~~~1.~1 ~~l~i~:~t~~ ~~!; ~~ã~~:i~ 
H:racio de Almeida. O dr. Antonio Ira. Gesuina Al~s da Silva e Josepha 
Guedes relatn. a consuJta do juiz pre_ Maria da Silva, da 6.ª zona; sendo 
paradcr de Brejo do Cruz. sobre se epprovado. No julgamento dos preces. 
deve adaptar livro eSJ)ecial para o ~=s da 5.;i. zona. o dr. Brnz Bar;:l,Cuhy 
lançamento dos nomes dos elcitore.:; . êec!arou~se impedido. Este julZ can
transfcridos de outras zcnru; do Estado "<:lla as inscripções de Octacilio Lima 
para aquell~ municipio. Respondeu-Se l\rnorim e Daniel Ribeiro da Silva, da 
pch afflrmativ~ e tambem que o pro- 6.~ zona. por omissão do estado civil. 
cet..:.o de qualificação só deve ser en- '.l?..S pet1çõ.es de qual'.ficaçã.o; o que 
trE'f{ce ao alistando, depois do prazo de foi a;)provado contra o vot.:, dó des. 
5 dias, unanimemente. O dr. Horacio .José Floscolo. O mesmo juiz, dr. Braz 
de. Almeipa relata a consulta d,., jUiz Bn.,.actthy, manda registrar as inscri
e1e1toral da 6.n. zona (Areia). sobre pç&>! de Ignez Guedes da Nobrega, 
re deve fazer nova inscripção do elei T~nacio Elias de Oliveira Noemia. Fe
tor ~maldo Cfementino de MoraeS lippe da Silva. Idalina Fêlippe da Sil
Galvao, que requereu outra via do ti- va. Octacilio Guimarães de sousa, Isa
tulo. d'=pois de transferido para ,;-iquelle ouiel Miranda da Silva, Daniel G:mes 
11:unicipio. Respondeu-se pela nega.- dá Silva, Deolinda Felippe da Silva, 
tiva. recommen::lando que a formuh G"!m.1tno Gonçalves D::niz Graciliano 
mod. 7. alludida na consulta. ~eve ser Pereira de 11.1:ello. Hermeilegildo Ma
apJX>nsa ao prOC('sso. A decisão foi hias de Souto, Henrique severino de 
un9.mme. O dr. Antonio Guedes rela_ L'ma., Haydé Dias de Albuquerque. 
tri_ ~ proces,o referente ao offi:lo do rierunàina Torre CavaJcanti Clotilde 
presidente da. Camara MWlicipal de F\:rreira da Rocha, Cicero Marcellno 
Picuhy. communicando o não comp1._ ( JS Santos. Cecelia Mar! '.1 das Neves. 
recimento do vereador Emygdio de r-·1c~rv Alexandre de Ivf('dell·~. Corlna 
Alme11a SJuto ás ses::::ões da 2.• re- ereira. da Costa Rita Th~reza de Je-
união da mesma Camara. Por unani- 1s, Rosa Constàntina de Jesus, Rita 
m!d1de, decretou_se a pêrd.a do m:rn- Iisndcs da Silva. lsaW'a Milanez Dan-
d:.to _d) referido vereador. Pelo des. 1.3. Sebastião Rodrigues de Carvalho. 
M·.11ncio Furtado são relatados e orde_ ro.dy do Nascimento, Nair Alves da 
nadas cs registros das inscripções dos :-uz e Rosa de Jesus S~ramento, to· 
eleitor€s Francisco Pereira de Mello. os da 6.ª zona; sendo unanimemente 
Marh Mllanez Dantas, Maria Rooa p-u:::-ovado. O dr. Antonio Guedes caD-
Cruz. Maria Idalina da Silva. Fran- clla. as ln~cri.pções de Sebastião FranL 
cisco Cavalcanti de Albuquerque J:se_ ellino da Silva. Seba.stiana de Arruda 
ptia Marques Melb P. Manuel Damião '~or--e'.a, Se,·er,;na Laura Campos. Sc-
0~ Barros. todos da 3 ª zona, cujos 1o~iiâo Vlctori.no Costa, Ignacia Vir
yiro t.s~cs foram antrriorment.e con inJa <le Iv1atin e Isidro Felix da Co5-
v·•11:dos cm dil'genci:-is para preenchi~ a.. por var10.s moiiv.cs. c011tra o voto 
JnC'nto d•~ f ~m.alidades; sendo unani- 10 des. José Flcscolo. Ainda são can-
i_nemente approvado São tambem 1bctas. :p ·l_? mesmo juiz. cont~a os 
Julgados em condições de registro pelo te dcs d.e.s. Hora.cio de Almeida e 
me~mo relator, o.s processos de inscrip_ To.sé Floscoio, devido a divergencia de 
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preços modicos 

AGENCIA FORD 
RUA MACIEL PINHEIRO, 38 

João Pessõa 

,J OAO P~BBOA 
1 ____, ctaquelle saud:::so "snortman" desap- Em seu campo. tr3ma1ão amanhã, 

parecido. • as 7 ho1as . .os- quadros da Secção Ju-
Essa homenagem constará de uma \'enil deste club. 

sessão magna. na qual se farão ou_ 1 O director de sport encarece o com
vtr os srs. VenelypJJe de Almeida, Do_ p:1.rccimento de tcdos os amadore~ 

letra, as inscripções de Olega1io Pe_ 
reira do Nas:intento ~ 011.ndina Alves 
da Silva todos da 6.a. zona. O mesmo 
relator. 'ctr. Antonio Guedes manda Bcl<:as para senhora o q11€' ha de I o s 
Felix da Silva_ Noé Gonçalves da Ro,.. cftá vend~ndo por pre(os extraordi- · SEGUROS registrar as inscripçCV"....s de 'H:::nario Dl.3.is chie recebeu "CASA AZUL" e 1 

cha, Amelia Cavalcanti do Rêgo, Vl- nario" ,,ua&i d~ ,!raça. 

~~r!~:1ªJ~ª ~b~";:;.q:,_semi!~er~~: A ~ITUAÇÃO ECONOMICA SOCIAES ACABAM DE FA· 
Alves Cavalcanre Severma Gomes de 

I 

ZER PROVA DA SUA 
Albuquerque, Cicero Nunes de Andra,. E SOCIAL DO MUNDO 
~rg:; ~v;1v~ªv~~~~~~- d~

11
;~,:;: V A N T A G E M 

Oliveira. Etelvina 
0

Josepha de Jesus e, 

1

1 Genebra julho (Sei-viço es11etial <la 
LUiz Alves de Sousa, tod~s da 3.• zona; Agencia Hertz) - Communicarlo do PARIS julho (Serviço Especial da 
Sebastião José de Souto Sebastião Bureau Internacional do Trabalho Agenca Hertz) - Com a liquidação 
Th~otcnio Netto. &bastião Joaquim A' semelhança do~ annos anteriores. 1! gradual da crise, vimos cs ~gur~ 60-
de Maria Santina Balbino Santina I Memoria do Director do Bureau ln- ciaes consolidarem uma vez mais os 
Maria da· Conceiçã.J, Severir.'a Leopol- i tcrnacional do Trabalho, relativa a progressos importantes que realizaram 
dlna do Amor Divino Silvino Braz 1937, apresenta o mais vivo interesse durante os dez primeiros annos de 
da Silva. s~verino Jeremias da Tr;n_ , para as organizações· trabalhistas. Es- aµôs-guen·a e marcar um exito novo. 
dade, Severino Fernandes Pimenta sa ~1emoria se publica sempre_ por o<'- Longe de terem sido abatidos pela 
Silvina Dias dos Santos. Sebastião Pe~ cas1ão da abertura das sei s~e!': an- mais grave de todas as cnses. os se
reira da Silva, Sebastiana Valencta nuaes da Conferencia Internacional do "u:·cs sociaes sahiram da prova mais 
Amorim. Silvino Virginio de Araujo. 'l'rab~lho, e n~o contém . 3:penas uma fortes do que sempre. Enormes, en_ 

~~v;r~~n~:bu: ~ºe~Josa;;~!i:m~v~; ~:\t~:~a/ªr~g1s\vae;::s n~~c~;~f;,;i:s a~~:: \ ;;!ª~~~r::ª: ~~;;i;t~sr ~~a~teca~ 
Albuqu~rque Mesquita, Severmo Go- 1 ior, mas encerr_a. P:rincip~_lmente, 0 ~ 1 nno.s de depressão eco.nomica em con
mes de Oliveira. Sebastião Raymundo aspectos de moior ,n~eresse para ª equencia do augmento de pedidos de 
da Silva, Saturnina Bapttsta de AI- .}ande massa ele ohre1ros do mun~o · prestação de c1,~ditos Justamente num 
buq.uerque. Seve:ina Alice de Jesus. se_ l',sse . documento oíferece sugg-est.oc 1 .Jericdo em q~e seus re:ursos dimlnu
verma de A.rauJo, Severino Rufino de 11 ~torizoda!'I sob:e. 0 fut~ro desemoL am. A desp2ito de todas essas e ou
Araujo, Silvino Rocha. Izaura &drL ··!mento <ln . politica social, des~nvoj- rns difficuldades consideraveis a ins_ 
gues de Oliveira Geneva Maria de vimento. e~se no qual ª or~amz~çao ituição resistiu á tempestade. E ago_ 
Araujo, Gustavo 'Herculano. Octa~ilio tnternacional do t~abalho pode <lesem- ·a o processo in~rso se desenvolve: 
Carlos da CWlha Oswaldo Leite de penha: u:11 1:areJ importante. . _ o e!fectivo das CaiXas augmenta 
Queiroz Octacilia josé Fernandes H As indic::içoes. dad~s pelo. D,rector. "lS receitas crescem ass~m como a.5 
mes do' Nascimento Lyra, Olivi~ ~= m su~. M<"~oria, tem susci,tudo um ')!"estações de creditÔS não constituem 
drigues de AraujJ, Odilon Ba!bino de n_tercs,,e cre:sccntc. de a;,n~e ª ªt,~;t.e: na!s objecto de nenhuma restrlcç.ão, 
Araujo, Octavio Bapt~ta da Costa. ::~0~i:;~r:~;t

1
~rc impor an ° ( e }_ norns programmas de extensão es

Ign~io Ben~o de Maria, Irene Cota A impor-tancia do re!':tahelecimentti ~ao em via de ser elaborados e appll
D.n~z, Ig:1acia Holla1.1da .. ~zabd An- '!Conomico do munclo foi u primcira radcs 
namas de Jesus. Ignac10 Assis da C.:sta. ·lreoccur ação elo Director sr Butlcr --~---------
Ignac10 Lyra dos "Sant~s. Ignacio Jo-:~ ;1ue rcc~nhece e proclama' a tcnncidadP época du cri-se, as dc~pesns de grnn
Gci:1Çalves, Ignacio Le1ti.: ~e Almeida ..! a vitalidade do espirito humano. O les soinmas. tanto em armamentos co
I~a~as Felix dn Costa e OllV1a Passos da restabelecimento alcanc;ado resulta da 11

1
'..º mc,

8
nneº,·,"aras

0
fQ~cbulzicap,a·, .• proedacvm,·va',~rv
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Silva. todos d~ 6.ª zona; O qu,e foi ªJ?- icçào consciente dos Gov&rnos e dog " ':U .. .~ 
provado _unarumemente .. O dr. H_orac10 povo ronstata a l1emori 11 qLte, ex- actividarle~ ecOripmicas. Entretanto. u 
de_ Almeida manda re"'tslrar a ll16CrL cepto a França e a Hollanda, compa- cri:-e vcíu confirmar os en~inamC'ntos 
pçao de Candlda Angela de Ltma, da rando a situação de fins de rn3-l com lo passado e não re~peitou nenhum 
3.• zona; sendo unanimemente ;appr- n que cxiHia l."m 1936, nesta ultima ptH3 em materiu clc parnlyi::t1ção de 
vad~. O Tribunal. em lx'nef!cio do rlata O pht>nomeno da falta de trabalho trabalho 
5E?rv1ço publi:o e conven1cncia dos func_ havia diminuído ~ensivelmC'nte em to- O phcnomcno nilo clC"pendc" <le dcn
c10nartos. resolveu que o expedtente dos o:s demais países. Ma:i, a fim ele sidade de populução nem das disponi
d?, Secretaria, a partir do proxlmc nos pn<.·avermos contra um c>xccsso rlc bilidadc21 em matcrias primas. nem, 
dia 28, comece ás 12 horas, prolon_ regosijo quanto á situação presente. <-· ninda, do ucccsso aos r<'<'Ur 011 colo
gando-se até ás 17. salvo. as proror.a- !\e opti111i!mo sobrC' o futuro, diz o ri.1ncs Suas cuusaR i;Uo de ordem in
çOC's l·!galmente determmndns. Aos Oircctor convém examinar em 8UU t('nrncional. e º" rcml•dios que 1,e im
sabbados o horario será o mesmo. ac_ xncta Pnspectivn economícu a activi- põem havemos de ir buscal-os, portan
tualmente em vigor. dn.s 9 á.,:; 12 horas. lad" 1 ndustrial consagrada aos urmn... to simultnncnment1J na e:;phera inter-
Nada mais havendo a tratar, o sr. :nf'nto. n:1°cional e no campo nacional 
Pre.sctente declara encerrada a sessão A fabriu:.ção de nH\t(•rial bt,,llico o Todavia no terreno intPl'nncionul 
ás 15 hor~ e 20 m!nutos. Eu,, Carlos uma forma de ga:--to11 publlco~. e, conw l'"'tú a ~-uf'rra~ e, em derrnrleira ins
àe Albuquerque BeUo Fllho, director qualquer outro da mf>~ma natureZ.l, tnncia, nüo existe conciliação po,ndv('l 
da Secretaria. redigi a presente a.e.ta. pódc ser &ttenelida mediante imposto,. 1•ntrc a ju tiça social e a luda urmn
que subsccevo e as.signo. (Ass.) Car. emor,~ tinwe. ou por uma inflação mr,_ da entre os homen~ - co11(·lut1 o r 
los de Albuquerque Bello Filho. netar,a. declarada ou di~simulada. Em Butler 



A UNIÃO - Quarta·fefra, 4 de agosto de 1931 

FESTA DAS NEVES 
No Pavilhão D, Ulricq - Serão irradiadas pela P. R. f, • , a 

de hoje e as solennidades de amanhã, na Cathedral Metropolttana 
nowena 

T ~ LA S 
& 

PALCOS 
CARTAZ DO DIA: 

REX - A Sereia do Alnska com 
5 . a _ Me.e West e Victor Mac Larr1en: NO PAVILHÃO DO ORPHANATO 

D ULIUCO 

O inverno que vinha &meaçando e~
tragar dcsolat.loramente a tradicional 
fe-sta. de Nossa Senhora das Neves, 
suspendeu hontem a sua renitencia e 
foi as::;im que sob um céu limpido de 
estrellas, a noite decori=eu animadis
sima e brilhante. 

No Pavilhão D. Ulrico, para onde 
converge o mundo elegante da Pflra
hyba, a vibração de enthusiasmo -em 
intensa e ~e manifestava no espoucar 
das ehnmpngnes, no riso juvenil das 
bonitas e gentis garçoncttcs e na af. 
fluen.cia cada vez maior de pessôas:, 
que juntflndo ao prazer do convivio o 
divino prazer da caridade, alli concor
riam para uma obra das de maior al
cance social cm nossa terra. 

~~J~'e1~;1;eºs ~~~~~m~c~~:g~~::~ :e1~:f~~ 1 t~~º~o~~g:i:i;:i::il F~~\~:i.rédo: 
so-sociaes. que tem atrahido á Cathe

A GRANDE MISSA PONTIFICAL DO 

Complementos: - Paremount News 
- Jornal e Nacional D. F, '.B 

dral, innumeros ouvintes. 

vn~-':-~h!· s~e;;t~~! pdr:g!:~~u: º!~:~·; DIA 5, EM HONJ\A A' VIRGEM DAS FELIPPÉA: - O Corcunda com 
NEVES Robert Vloalyn. • 

acompanhada o cunticos com distri
buição dn sagrada comunhão intra Conforme o resultado do ensaio ge .. 
misªam; pontifical solenne ás nove ho- ral realizado no ui tinto domingo, ha 
rns, com sermüo ao evangelho, do padre CathedrAI, podemos prevet o que ser& 
João Francisco Lima; procissiio ás de.. a grande missa pontifical do eroXi
~eseis horas saindo somente o andor mo dia 6, data consagrada M. Padroei
da Pndroeirâ,: Te Deum ás duenove e ra do nosso Estado. 
meia, pregando o conego João de Deus U côro !.Ob a direcção do maestro 
seguindo-!'le finalmente a bençam d~ Severino Comes, está impeccavel, 
Santissimo. Será cantada a missa de Gounod a 4 

Duas bandas de mu!lica farão retre. vozes. com acompanhamento de gran
ta no pateo da Rua Nova até As vinte de orchestra e orgam. O côro, que se 
e quRtro horas. compõe de 40 figuras, no ultimo en. 

O Pavilhão do Orphanato movimen- saio demonstrou o realce que irá obter 
tar-se-á como nos annos anteriores a missa pontifical de amanhã. 

JAGUARIBE: - Quando manda 
da o corD.çã-o, cm!l Camille Horll. 
Juntament.e O Infetnu Negro. 

Complemento: - Chegou a Pri 
mavera. -

S. PEDRO: - Hoje na télq desse 
cinema. deslizará o oPtimo film Sol 
daf.1.o Mercenario com Victcr Mac La .. 
glen e Freddice · Bartholomew da 20 
th Centurv Fox. • 

. A commissão de senhora~ e senho- até as trtis horas da madrugada. A missa terá início ás O horas e se-

Complementos: - Fox Movíetone 
News, jornal, Nacional D. F. B. e 

-Notte de Am<Zdore. desenho de Ter 
ry Tons. · -

Preços: 1$000 e $600. 
Amanhã. "Sessão das moças" -

Em pleno espectaculo com Reglnald 
Dem. · 

Y ID A 
RA DIOPHONICA 

P. R. I. - 4 
RADIO TABAJARA DA PARAHYBA 

Pro&"ramma para hoJe 

pJt?iº - Pl'O$?ramma aperitivo da 

pJ~~~O - Programma variado da 

ta!~,00 - Programma para O seu jan. 

18,45 - Hora do Bra,.;iJ. 
19,30 - Transmissão da novena de 

Nosi-a Senhora das Neveg. 
21,00 - Jornal Official. 
21,15 - Musicas variadas com Nehe-

mias "O C!arôto Prodigio" 
Zl,30 - Regional da PRI-4 
21,45 - Sketchs com Cynthio Cilaío. 
22,00 - Jornal falaria da PRT-4 
22,lfi - MusiC"as v.:::riadns com Or-

lando Va~concellos. 
22,30 - Informações Commcrciaes. 

Bôa Noite. 

BLUSAS BORDADAS 
E VESTIDINHOS PARA CREANÇA 
ARTIGO HUNGARO BORDADO Â 
MAO, ULTIMA NOVIDADE, RECE. 

·:;r.r.1c10N oa wazv:.,nrv o mu:r 

rin~as da nossa .m.elhor soc1eda~e, :n- A Radio Diífusôra, Tabajara, com rá irradiada pela PRI-4 Radio Taba
car1egada ~li: chrig1r ~ festa, Rlli esi.~- 1 especial autorisnção do governador jara da Parahyba, graças á gentileza 
va em .ªc~1v1dnde, sahentando-se a ft- Argemiro de Figueirêdo, fará hoje e do exmo. sr. governador Ar~emiro de 
gul'.a d1st1n.ctn. e ~ondosa da sra. Oc. umanhã a irradiação das solennidades Figueirêdo. secundado pelos esforços 
tavianna. Ribeiro. rnc~nsavel na tarefa da festa no altar, no cÔTO, inclusive os dos srs. Francisco Salles e Antonio 
aue se 1mpoz, em prol das Dequenas sermões. sob a direcção dos srs. Jos, Monteiro. 
desamparadas. . . l Baptista ~ello e Francisco Salles Ca- Ao sermão do conego João Coutí. 

Monscn_hor Od1 lon Coutmho . e dr. valca 11 ti. nho, vigario da parochia, que é um dos 
Jayme Lnna, devotados e infat~gave_is • As tribunas serão oceupadas da se- grandes oradores sacros da actualida
patronos dcss~ obra de benef1cenc~a guinte forma: lado direito: l.ª - José de, se fará ouvir a soprano sra. lsolina 
ha tantos anno:; •. mostrav~m-se an1- da Silva Bfptísta; 2 .• - Jorge Mar- Baptista, na "Salve Maria de Merca
mado_s ~om a .estuu!a promissor~, que tins Pereira; 3.• - Derlopídas Neves; dante", com acompanhamento de or .. 
pcrm1tl1a o cx1to brilhante da noite de 4.• - Conunandant.e Thomé Rodri. gam pelo ór. Jorge M. Pereira e vio
hontem . . _ . gues; 5 _ • - Antonio Prímola; lado es- lino pelo professor Olegario de Luna 

"Nonevar" e ''Esmeralda" Para os filhos dos leprosos 
circularão, hoje, em edição tr~c~~. 

8~~~~~:~~o á ª::~ho~~i~ª r.l::si~; 
especial ~~:f:ten!~'\es:i:etaªzar:: ~o~ieef{l!~e co~~ 

A _elei?~ncia feminina representava- querdo: 1.• - Dr. Carlos Tigre; 2.ª Freire. 

!fn:f:\;º .. c~i:"g~:çt s!~t
0
i;1:;ª~or n;~~ rint~~eo::~!: ~~t;:f:~. 3.(.-=-_ ºGov~;= No offertorio, ouviremos o conjunc. 

Cll'cularão hoje em edição especial 
os jôrnaesinhos 'humoristices que s~ 
editam na presente Festa das Neves, 

tre o borborinho e movimento conse- --------·-------to_d_º_º_':..Ph_•_o_n_d_o_2_2_ .• _B_._d_e_C:..aÇ'8:...._do_r_e_s. ·'Nonevar" e "Esmeralda". 
Os periodicos em apreço, que obe

decem á direcção dos srs. Resende 
Sobrinho e Adhemar Nobrega respec_ 
tivamente, trarão farta materia hu
moristtca apresentando optima feição 
graphica. 

guimos annotar as seguintes senhoras 

~!rn~::::e ~i~:~!idneo:, te1
!~~a ~:~t::· 

Nazareth Ribeiro Abath, ri.Vt.crina Ma~ 

~óji~0ôto~nl!~~:tteOli~::;in~ildtirn~net~\º 
Clara Otto Am.orim. Alzira Costa Mi~ 
rocem, D~gmar Villanova, Aldira Ver. 
siani, Zizi Stiblcr e outras que não 
lembramos no momento. 

Que o sol resplnndeça e á. noite bri
]hetn as estrellns e teremos a conti
nuacão da noite de hontem no movi. 
mento e no brilhantismo. c'entralizndo 
no Pavilhão do Orphanato D. Urico. 

BRINDE DA CASA FERREIRA 

A directcria do Pavilhão do Orpha
nato foi hontem agradavelmente sur
prehendida com um rico presente da 

;:i~: ~~:r~~ª·fi~is;t~~a p:~ª~~· sc:;:tt~; 
branco, <lu ultima moda destinando-o 
:.. especial concurso das' garçonettes. 
a arbitrio da directoria Jo Orphanato. 

Uma vez que já exi~te um custoso e 
lindo ,resente para a garçonette que 
mais produzir em suas notas de re
ceita ~ara o pavilhii.o, a directoria re
solveu estabelecer que o bo,1ito pre
sente da Casa J,"'erreira seja destinado 
áquella que obtiver o 2. 0 lugar nas re
feridas notas. Como a Casa Ferreira 
a principal casa de sapatos, situad~ á. 
rua M:i.cicl Pinheiro. deste c:i.pit::-1, 
bem comprehende a distinq;:ão e ele
gancia d1:t!:i nossa!. amav is garçonet
tes. por isso, generos•n,·nte lhe:. of
ferta o li_ndi:-simo par de i::'lpatos. que 
a ser comprado C"ustaria R~. 95$000 

A directoria (IQ Orphanato m..iitcf' a
gradece esse valioso 1,:"est.o <lc E<mero~ 
siclade da Casa F!!rreira 

Noticias ~o hterio r 
"Nonevar" e "Esmeralda" darão 

hoje, uma edição de mil exemplare~ 
sendo ,·endldo ao preço commum de 
200 réis. 

LITHUANIA IRLANDA 
KOWNO, 3 (A. B.) - Durante as DUBLIN, 3 (A. B.) - Em conse. 

primeiras horas da madrugada de ho- quencia dos graves aconte:imentos 
je na Casa de Detençákl desta capital cccorrtdos na fronteira do Estado LI• 
foi levado a effeito, pela primeira. vez vre e da Irlanda do Norte por motivo O TITULO de cidadania ª'º é 
uma execução capital, utJlizando ga-_ da visita. a Belfast das Reis da. Ingla.- MmnlPUI '"'""" a nr~mpfiva dfll- ,w,ob.r 
zes venenosos de oxido de carbono. O terra. o governo irlandez decidiu to 
condemnado ª moI'te. º individuo de mar energicas mect1das contra os mem: A pro!)agaoda da candida-
~~~fnc~º~~~~k'."~~n~:~ft: r~~~~; d~::,o'nregdde~nsl _":Asx!~p~rirls~oe· resposreppruabnstlii·ccªa~deasi"-epen1t~ree lura'. do ministro José Ame-
e incendios, foi encerrado numa cena ......, 
lermetico, que tinha sido especlalmen- e,,ses exatta.dos demonstram que o rito no intérior do Estado 
:cf~e~~rr~~a ;t:ª~~to!~· A e1Ce- "Exercito republicano", organização O prefeito Eladio Mello. no tele· 
segundos. quatorze l~:j~~~f~on~~~~c~:V:1~e~~~o~~~ gramma ~Qba1xo transm1tti~o ao chefe 

SUISSA 
BFRMA, 3 (A. B.) - A prop:sito 

do reconhecimento afficial do reprei
sentante do governo do general Fran~ 
co junto ao go,rerno fedflrat da Suis_ 
ta. os element:s autorisadcs recordam 
que elle já havia estado no pai."S' na 
au'."~lidade de secretario da legação es
panhola e desde mllitos.mêses ~ acha 
em relações com o governo federal, 
q11e lhe re::onhecen as immunidadés 
dlplomaticas. Assim _é que obtf"ve au. 
torísaçâo para passar telegramma.s ci
frad.:s, hastear a bandeira de seu PR.is 
e usar as inictaes CD na. placa de 
seu automovel. 

Recarda-se ainda que. em agosto 

( destinamente suas actlvidades tendo do Governo dá conhecimento a s. 
augmentado considE!ravelrnente' 0 nu excia. do comicio promovido em ~
mero de seus membras. · - za. por iniciativa. do Nucleo Politlco 

l 
"Argemlro de Fi3'Uelrêdo", de propa. 

INDIA BRITANNICA ganda da candidatura do eminente 
paral).ybano José Amerlco á presiden. 

BOMBAIM, 3 (A. B.) _ Em execu. c:a da Republica: 
cão do decreto de amnistia baixado 11 Souza.. 2 - Governador Argemiro 
pelo governo do Partido do Congresso de Figuelrêdo - João Pessoa. - o 
foram postos em liberdades diverSOS centro Politico !Opera.rio "Argemiro 
condemnados que .se achavam espa- de Figuetr~o" por iniciativa do seu 
lhados pelas prisões, por terem particl- digno Pres1delllte nosso talentoso e 
pado das desor,dens de Amriltsar esforçado c~ehgiono.rio Alfeu Ra. 

Reccrda f.e que esses disturbiÔs OC- bello realizou hontem importante co
correram em 1919 e causaram sensa- mitio eml regosiJo pela brilhant.e e pa
ção em todo O mundo, po~ em con•o- trlotica · plabaform~ lançada á nação 
quencia delles morrel'an1 400 hlndu's pelo ministro Jose Amenco grande 
e ficaram gravemente feridos mais candidato Nacional á. Prestdencia da 
de 1.000. Republica. Falaram varies ora.dote:s 

Hoje enviarão prutos a~ senhoras: : ~~ºdf=dºPa~:.u~a. d:t:~~áõ 

ge~r:1:iot;;o i:01;!~~~i1l!~o~:;·;: G~:~; manifestada de procl~mar. não a sus. 

Os pr~o.s. que agora foram postos termina,ndo íeistlvidade_ civica C(!m 
em liberdade., haviam si.do condemna. antmado baile: Saudaçoes - E'laaio 
dos á prisão perpetua. Mello -;- Prefeito." 

Faustrno Ca,nlcant1, Amelia • Reg1s ~~\~a~:!~e d~st!1r~r!'co~~:c~e~ RUSS1A EM ALAGOA DO MONTEIRO 

it:~~: /n~t;i~a ~~~~aii:nttlv~.r. r,i~fJ1~~ i ~~t:~ligerailcia do; dois uartidos em MOSCOW, 3 (A. B.) - Foi irradiada dó so~;;noa.s~u:f!icfi~ce:r~a:º chefe 
· 1J ~ que as au "A. Monteiro, 3 - Exmo. Ooverna-Gomes, F1anc1sco Muniz. João de l nesta cap1'tal a not··ia d '" 

Mello. ~l~vo Wanclerley, Arthur Lins. GENEBRA 3 (A B) _ A fim de toridades vermelhas da Espanha es: d(frr do Estado..._ João Pes.sôa _ Levo 
dr. Jose Gonçalves, Dc~ora Mindello, di:5cutir o pr'oblem~ d~ Palestina re tão desenvolvendo uma "acção depu- ao conhecimento de vossencia que, 
d1r. Gonçalves Fernandes. dr. Silvin,, l uniu-se esta manhã sob a presiden; rat1va". nos mesmos moldés em que previamente annunciado ti·a.nl')portei 
~i;:e:~~. dl~g~~:ie1i~i~ree!tª· E~~ne~f ~: c'.:_a do delegado belga Orts. a Gotnn]i<;: é feita, pela Russ1a Sov!etica. O objec. me á povoação São SebC\Stiâo de um: 
da Cunha, Francisco Antonio de Cas- 1 sao de mandatos da 1'.lga das Naçoru. t1vo da~ m·~vtmentd é remov<'r de buzei:-o dest,e municipioi t'ui traltar 
tro, !\1arin Rôcco major Heitor Ulys- Num~roscs delegados Judeus e arabes Madrid quaesquer el~mC'ntos suspeitos. , inten.sifl .. ação eleitoral Bureau "Pro_ 
!\éa dr. Fernando Nobrega Octavio assistiram á 1reuntão. O presidente Nesses poucos ultimos dla.!, Já foi ef fessor Joaquim T"JN"eS sendo enthu
Be1.'erra. Luiz von Shostht>n, 'Emerentí. inaugurou o~ t~abalh~ a_nnunclando fec~ue.da a prisão de 682 espiões. t!·o: sbsticam•nte recebido' !])ela popula-

n\~nº~!~fta~ /r ·Al~~~;iou:~t;ir;omeika 1 :feor5:ia~~ª~t
1ªfg13f~f~:~ª~d{~d: ;z~~~es~af~i~rita~~:: eel~'! ~%~ '. :~ Jfr~~ortn:pd: b~e~~g~~t~d~ ~~~~ 

?'llachado, lrmãt. )loreno, N~dir Cou- pel~ Inglaterra como poten,:,iá. manda- bro de consulado estrangeiro. Tcdoo I meiitos de real Tepresentação de toda, 
tinho, Irmã~ y Piá Cavalcanti e Cleo- t~ria da Pa1est.!na. Informou_ que as eIJ:s "confessaram" a pratica de ac- as classes, para. .referido fim, foi rea-
nice BahiR. causas das desordens occ:rr1das na tividade subversiva. lisado um comlcio popular falando e, 

Amanhã. 10 _ • noite, farão a remessa Palestina em 1936 ain.da~ não foram I srs. Antonio de Lima Falcão, Jo.sé Ci. 

~10~;:'.º' ªº ,m do puvilhào, ª' , •. f!;~~~1:.:ªd~<;:~;::;:; .~;0 ::~ ITALIA Fe;:= !~~~cª~\á.~m~~e ~~e/o; 
Dr. Manuel )Joia, João de \'ascon-1 ereta. a Com.missão estudaria o rela. GENOVA, 3 (A. B.) - O vice-pre- os nomes de v~encia e do minJ..str'l 

cellos, José Prazeres Coêlho, José o- torio Peel, assim como s, memorandum sidente da Real Academia de Italia, José Americo - Saud·aç·ões - Ezequid 

~~~~·=~i:u~~~toC'e~:~t~l:r~:~· d~~_ JniiJ~~ 1 ~1~
0

~o~:ta~;se.partiçao da Palestina =e:~~ z:rp=!iaçã!ª~~;!;! ~~ Fialho _ Bezerra, - Presidente". 

Leal,. Trene Oliveira. Carlos de Barro~ 1 Na se~ão desta tarde que se reali_ 'rtalla". prof. Aloysio de Castro, uma 

~oor~i:~·, ~i::i,~~:o:!º';(:~ô::.- HSeanb:i~:; 1 :~~hsrr~!~~~nt;àl:mg ~~~tru deg~ ~~:t:~el~~~: J~;ll~~of::r:~-
~1qucíra, Elza ]\~onteiro, Arnaud COlonias britannlcas na qualldade êe poucos dias antes de sua morte. · 
Cun~a,. 01.1gmar. V1llnnova. Hercilla repre.:;ertante da. potencia mandata,. O prof. Aloysio de Castro, bastante 
~ah.ncio, Sev~r.ino Putricio, Durv~l ria. em"Cctonado, pronunciou. uma allocu-
r~~pinolo., . Abll'.~ Dnnta~. Antonio PORTUGAL ção e declarou que, logo que cheg~e 
~u~rrn, Seha."t11rn Bastos, Edmun~o ao Brasil. organizaria. urna solenne ma_ 
l< 01 te:-1,. Horac1?. Marinho. dr Ozono LISBOA, 3 (A. B.) - O jornal nlfestação em homenagem ao grande 
Ab~th .. dr. Emiliano ~obrega, dr. An- "Novidades'' commenta a attitude do sabio. que fõra tambem presidente 
to~ 10 \ «'nt.~ra, li:-nac10 Pedro!;a .. dr representan~ da. Russia no Comité d~ da associaÇão italiana ''Amlios dv 
Jo~o )it-de1.r~s, Beli~a Co~t~ .. Ep1tacio Não-Intervenção e escreve que o go.. Brasil". 
B~1tto, Elvuho Barreto. An1i10 Cunha vern:: sovtet!co tem grande intere&c;e O prof. AloyiS.Jo pretende· escrever 
ReJ!•,. Al~ro,·ando ~avaleantí, srtas.: em que subsista a.guerra da Espanha. na imprensa carioca. uma, sé!"le de ar
frto.ca. Filho, lrma~ Bezerra_ Ca":'a.1- J Es....~ procedimento, allá.s, era compre- tigos sobre a ltalla e o sr. Musoollni. 
cunt,. _\da .Lemo.s. A1<la Barrreto Coe- hensivel; o que não Ee podia comp~- de que se declarou admirador t.:nthu 
lho e Analice t11l<las. hender era a attitude de certas po siasta. -

tendas buriuezas que se alltavam aOS 
A IRRAlll.\Ç\0 DAS SOLEN'.'IIDA· 

DES RELIGIOSAS, HOJE E A\lANHÃ 
rontinlla eom d1•1,usado esplendor 0 

ni:.,venario da l'a,lroclra da cidade 
Hontcm, ll ecnhora holina Baptista 

Cf'l1t,'.u a An• l\.l~ria de Abdon Milanei 
~ hoJ4"', a senhorita ~enen de Almeida, 
int~rpretnró. n ele P. Cordeiro ambas 
acompaJ'lharla.s a or1iram e violin°0. pelo,; 
i.enhoru :lorgu Martins e Olegario de 
Luna FrP1re. 

(1 conego João Coutinho, cura da Sé. 

Sov!eticos. 

ESTHONIA 
REVAL. 3 (A. B.) - Noticia.se 

que a.s autoridades do distrlcto de v1. 
erland, na fronteira da RUMia SOvi
etica, descobriram uma organização 
ecreta que imprimia e dlstrlbula bole 
tlns communlstas. Foram presas doee 
pessoas. inc!UBI ve um Joven medico 
rus.50. 

FRANÇA 
PARIS, 3 (A. B.) - A nota da In

glaterra scbre as negociações relath'As 
ao projectado pacto occldental está 
sendo objecto de cutdaC,.oso exame por 
parte <lo governo, ae,undo Bê alfu-n,a 
ru:s circulo,; competen'tes. 

Nesse documento, o governo trltan
nico expõe, de inicio. os pon~os de 
vista da França Allamanha, Belgica 
e Italla e procura harmonizai-os, for: 

José Amerlco não é um& esperan
ça. é uma realização ! 

NECROLOGIA 
Falleceu, hontem. nesta capital, o 

sr. João Almeida de Jesus, operari0 
typographo da Empreza Nordeste, 
desta praça. 

O extincto, que contava 24 anno,; 
de idade. era filho do sr. Jullo S. de 
Jesus. artista aquJ resldeote. 

O seu enterramento terá. togar hoJe. 
ãs 9 horas, sahindo o feretro da casa 
cnda se verificou o oblto, iã avenida 
Concordia, n." 7'4. 

mulando algumas novas !J)rpposta.s. 
Caso sejam ellas aceitas, a Inglaterra 
se propõe a redigir um projecto de 
ac:õrdó collecttvo. que Bervirla de base 
para um texto definitivo cujos deta. 
lhes seriam discuttdos pàr um CQmité 
constituldo de representantes daquellas 
quatro potencias, 

Accrescenta-.se, nos mesmo8 chm11. 
los desta capital. que dentro em breve 
o governo !ranc& responderil. é, nota 
da Ingl,.terra. 

tra a Lepra, desta capital, a quantia 
de cincoenta mil réis, obulo de um C!l

valb1::!ro aqui residente e destinadQ 
aos filhos dos leprosos 

BLUSAS BORDADAS 
E VESTIDINHOS PARA CREANÇA, 
ARTIGO HUNGARO BORDADO A 
MAO, ULTIMA NOVIDADE RECE. 

BEU O ARMAZEM DO NORTE. 

Perdidos & Achados 
Na portaria desta folha, eneontra

se, á disposição do sr ''ieente Fcrrer 
uma apelice. sob n ' 87.497, da Em~ 
preza Constructora Universal Ltd , a. 
chada numa rua desta cidade. 

A REFORMA DA ESQUADRA 
E A INDUSTRIA NACIONAL 

RIO, agosto - Tão sómente agúr:i., 
pas$ado trinta annos ccgita-se pr:i.
ti<:amente da reforma de no~:~:a vt:tu:;_ 
ta esquadra. E~sa. mt: lida. que ~:e ,·i
nha fazendo mais que ncess~ria teve. 
como primeiro pa;:;so a. reforma de 
um "dreadnougth" · reparado em 

~r:::0:-r::~0:s e~~:~~J~s 0 ::~ºsí!· r!: 
forma. construiu.se uma. pequena ca
nhodra fluvial. E a("sim, act.ualmente: 
nos estaleiros da Ilha das Cobra., ul
tima-se a armaçáo de um trrpedei_ 
ro e il1icia_se a construcçã.o de mah 
três ''dreadnoughts" de grande tone
lagem e eom1>lexão moderna. 

Nas aguas de Spouia. Italia. fa:v)m 
irnas ultimas experíencias tres moder
ni~simos submcrgiveis contra('ta.dos 
pel,; nosso governo. E"sa~ irê!-. no\'as 
unidades deverão esbr na Gu::maba. 
ra. no proximo mês de setrmbro. dia 
7 e, para a Europa já. scg·uiram as 
respectivas equipagcns. 

Além dessa recrganiza<:áo de nossa 
frota cumpre salientar o tralJ:ilho ,1 ... 

no~sos esta',~iros que. com engenhei
ros tecbnicos material e mão <le o_ 
bra naciona.t"s · já se rc"tlaram caJ~!!zc.• 
de con5trucções na"aes de grande 
mC'nta e rcspousabilidaô~. 

Essa importante particularid1de do 
facto alliada ás recente-s con~trl!C
ções de machina.!l 1e est!"aàa de ferro 
na :sorc.cabana r• na.s o((kin:1s rla 
Central do Brasil. em S. Pa.ulo as
sim como ás grandes indu•;trias mc
tallugicas e mechanicas que estão 
funccionando naq11Plle m~srno Estadt• 
e no Rio Grande do Sul, (•.•111 um 
gran(.,. signiíic.atho p'll'a nos. Con_ 
trai-i::>m e~sa formula velha Qilé qua
lifica"ª o Bra~il tá.o sómenfo "um 
pais essencialmeflt.e agrícola··.· c>ollo
cando-o em uma posi«;'âo sC'C'UJ:dari.1. 
rr conceito mcd~rno das n~~õrs civi
li7adas. Tudo isso. d1• algum modo. 
jnflue bastante satisfatoriamente. nas 
nc:sas condições e~onomica s e póclf' 
•.ignificar mestno uma vibrnnt~ ah•o. 
rada para uma. relativa indef)fnden
C'ia no t ~rreno das indu~trias manu
f achll'eiras do :l<'O e do ferro. 

OKEROSENE 
UTILIZADO PELA PRIMEIRA 

VEZ NOS MOTORES DOS 
AVIÕES 

BERLIM. julho f$t'rviço Especial da 
Age.icla Hertz) - O Aeroplano allt>
mão -Kismet" typo Junkers tocando 
cm Kabul. capital do Afgnntstúo. teve 
d? ser 1eaba.stecido. Alll. notou o t'( u 
commandante que não haV1a uma 
gotta de naphta nos tanques da clda 
de, de modo que. para continuar Õ 
vôo de tentar fazeLo enchendo de kc
rcsene o tanque do apparelho. Dc.poi.'> 
de curta experíencia, os avta<'1otts re
correram a esse estranho combust1-
vel. jamai.5 empregado nas machinu 
aereas, e com elle fizeram uma tra
vessia sem accldente de mais d(' 
1. 500 kllometros, até a cidade de Jask, 
no g'lobo da Persla 

Ficou assim provado que os motorn.~ 
a oleo cru• trabalham sattsfactoria 
mente com kerosene. -
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, ·~ 
.\DMINISTRAÇAO DO EXMO. SR. DR ARGEMIRO DE FIGUEIR~DO . -

(*) Decreto n.· 830, de 31 de julho de 1937 ~~~1~ ;.~;e~!eice~~\mJ~~~;;:;:~_di IP R E FEITURA MUNICIPAL 
especial ~:rt~46!0~~etaria da Fazr•nda, o credito ~f:i~ct~e ddE::lte;a~~pi~!l,Po~~:.~il!ºa-~i~ D E' J Q Ã Q p E S S Ô A 

de titulo a presente portaria. 
ARGEMIRO DE FIGUEIR!!;DO, Governador do Estado da Para. 

hyba usnndo das attribuições que lhe são conferidas pelo nrl. 4. u d.a lei n ° 
52·. d·e 31 de dezembro de 1935, 

PREFEITURA JIIUNiClcAL DE 
SANTA LUZJA DO SAllUGY 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO l)IA 
3 DE AGOSTO DE 1937 

DECRETA: LEI N .0 8 DE 24 DE JULHO DE 
1937 RECEITA: 

Art. unico - E' aberto á Secretaria da Faz0ncla o credito especial 
de 2:346S000 para pagamento d(),Sj vencimentos do eficrivão de Mesa de. Ren_ 
c'!as, Alfredo Mai:.sa, readmittido ele a.:::côrcfo com a lei n. 0 11, de 21 de ou
tubro de 1936. 

O Prefeito municipal de Santa L,1-
zia do Sabugy nas attribuJções d.:; 
seu cargo: 

Saldo do dia 2 
Receita do dia 3 

11 :045S321 
1 695$600 12:740$921 

Pnlaclo da Rcctempção. em João Pessõa, 31 de julho de 1037 48. n 
r:a Proclamação da Republica. 

Faz saber oue a Camara Municip'l! 
de Santa Luiia do Sabugy votou J 
projecto n. 0 1 autorizando a Prefei
tura a prorogar o contracto de illumi_ 
nação publica da povoação de S. 
Mamede e dá outras providencias e 
q_ue foi sancciom,do. 

DESPESA: 

ArL•"'miro de Fie, ueirêdo 
.José Coêlho 

( ·; Reproduzido, por t.er :..ah ido com incorreccões 
PROJECTO N. 0 1 

Pago a funccionarios. venciment'>S 
do mês de julho findo . . . . 

Adeantamento ao porteiro desta Pre
feitura para pequenas despesas 

Saldo para o dia 4 . . . . 
Decreto n.· 831, de 2 de agosto de 1937 

Abre á Secretaria do lnt.eriol' f' Seg·uranç::a 
Publira o credito de dez conlos de rtis ( 10 :000$000). 

ARGEMIRO DE FIGUE!RlSDO, Governador do Estado da Para-

Art. 1. o _ Fica a Prefeitura de I Em documento de valor 
Santa Luzia do Sabugy autorizada a Dinheiro em caixa . . . . 
prorogar o contracto de illuminaç'lo 

~~l:i~~.a~i dcºvdo~~o al~l~Os~ãâe ~i~~~~ _ Thesouraria da PrPfe1turfi 
cem a Constituição Estadual. i agosto de 1937, ~!bfi' d!ªge~ii~:/lJ~r1:

1
~~~õ~~nd~~ lhe confere o arL. 3.

0 
da lei sob n.

0 
156, § unico - Para fazer face ás des

pesas decorrentes de~sa prorogação, 

~r:~1~ei~~r~if~ªco~~~ri~~~a~r~:;~~o~ Prefe:tura Municipal de SanLa Lu-
mil réis c8 ,4oosoooJ. zla, do Sabugy, 24 de jull10 de 1937. 

DECRETA: 

Art. 1. 0 - E' aberto á Secretaria do Interior e Segurança Publica, 
o credito de dez contos de réis 110:000!000). supplementar á verba do § 1. 0 

Quadro III - AJUDA DE CUSTO. substituição e diarias - da lei orçamen
t~ ria em vigor . 

Art. 2. 0 
- Revogam-se as disposições em contra ri.o. 

Palacio da Redempção. em 
da Proclamação da Republica. 

J~ão Pessõa, 2 de agosto de 1937. 48. 0 

Arfl"m.iro de Figueirêdo 
Salviano Leile Rolim 
José Coêlho 

·'Clementina Procopio". do mesmo 
mun,icipio. devt:ncto apresentar seu 

EXPEDIENTE DO GOVt.RNO DO titulo á Secretaria do Interior e Se-

DIA 1: ~:;!~te ~~~~it~fiaà8õ. fim de ser devi-

GuTlrno do Estado 

Petições: O Governador do Estado da Para
hyba nomeia o sargento José Quei_ 

De José Domlngues Feneira 2 e roz para ex~r~er o c9:rgo de ~ub:dele
tenente da Policia Militar do Estado, eado c!e Pohc1a . d~ c1rcumS?l 1pçao ct; 
,·equerendo pagamento da importan- S. J.oao do T1g~e. do d1stricto d_ 
eia de seiscentos e noventa e seis mil Alagoa do Monteiro· 

Art. 2. 0 - Revogam-se as dispcsi
ções em contrario. 

Prefeitura Municipal de Santa L t.
zia do Sabugy 24 de julho de 1937. 

José Joviano de Ml!deiros prefeito 
José Jacy de Medeiros. sêcretario. 

LEI N. 0 9 DE 24 DE JULHO DE 
' 1937 

O Prefelto municipal de Santa Lu
zia do Sabugy nas attribuições de 
seu cargo: · 

Faz ~aber 4ue a Camara Municipal 
votou o projecto n. 0 4 alterando ~ 
verba n. 0 11 do orçamento vigente. 
relativo as desapropriações de (2) duas 
ca.s.as e um muro na avenida Dr. 
José Americo. a coineçar da casa cu_ 
jo oitão dá para a residencia do ve
reador Pedro Daniel. e que foi san
cionado. réis <696SOOO) da differença que dei_ O Governador do Estado da Para. 

xou de receber dos seus vencimentos, ~~~~ ªi,~e~ia~nd~C:-uºtiil~~ re~~~}!~o~~ PROJECTO N. o 4 

no periodo de 1.º de janeiro de 1931, I effectiva cto G. rupo Escoiar "l!,;pitacio Art. l.º - Fica augmentada para 
a 27 de marÇQ do mesmo. anno · -·- Pessõa" tendo em vista o attestado três contos de réis < 3: OOOSOOO) a im
Aguarde abertura de credito. medico exhib1do re:-olve conceder.lhe portancia destinada ás de apropria-

De Oscar Pereira de Sousa, 5.º es- 90 cÍias de licfnça ncs termos do ções das casas á avenida Dr . José 
cripturario da Ordem Política .e So- art. 44 da lei n. 127· de 28 de dezem_ Americo {duas e um ,nuro). CUJO oi_ 
ci.al. requerendo sessenta <60) ~1as de bro de 1936. · tão dá para a J:eSidencia do vereador 
licença para tratamento de saude. o Governador do Estado da Para- Pedro Daniel. 
Concedo t~inta {30)_ dias, á v~sta do hyba exoner·i, a pedido. e bel. Or?s- § unico - E' aberto o credito de 
laudo medico na forma da lei, tes Toscano Lisbôa do cargo de de um conto de réis (1 :000$000) para fa_ 

De Martinh!). Mau.r~cio Leite. 2 · 
0 

legado de Policia do 2. o district.-., zer face ás despe·sas decorrentes def
tenente da Poh.c1a M11Itar do. Estado. desta capital que exercia em com- sa.s desapropriações. 
requerendo pagamerlto de aJuda de missão. · Art. 2. o _ Revogam-se as disposi. 
custo e diarias a que se julga co~ di- o Governador do Estado da Para- çõe.,; em contrario. 
reito. - Deferido, á vi.sta das mfor- ----------------------------
mações. 

De Nilda Dantas Coutinho. profes_ 
sora effectiva do Grupo Escolar ''Dr. 
Epitacio Pessôa" desta capital_ re
querendo noventa' {90) dias de licen
ça, nos termos do art. 44 da lei sob 
ri. 127. de 28 de dezembro de 1936 
- Deferido . 

EXPEDIENTE DO GOVERNO DO 
DIA 3· 

Petição: 

De Nestor da Costa Cabral, guard". 
físwl da Fazenda requerendo 90 dia~ 
àe licença para tfatamento de saúde. 
- Submetta-se á inspecção de saúde. 

Decretos: 

O Governador do Estado da Para_ 
hyba designa os drs. Jayme Lima. 
Alfredo Monteiro e Seixas Maia, me
àicos da Directoria Geral de Saúde 
Publica. a fim d-.? in~peccionarem. pa· 
ra effeito de licença_ os srs. Nestor 
da Costa Cabral e Gabriel Alves de 
Vasconcellos. re-spectivamente guarda 
fiscal da Fazenda e escrivão da Mesa 
de Rendas de Mamanguape. 

O Governador do Estado da Para_ 
hyba determina que seja inspecci::ma_ 
do de saúde. para effeito de licença, 
pe}O pOStO ffiPdiCQ da Cidad€ dC P,Q.w 
naneiras o 'sr. Manuel Rodriguec; 2,,fo_ 
reira. g\larda fiscal da Fazenàa. 

O Governador do Estado da Para_ 
hyba nomeia a professora diplomada 
Maria Odette da Silva para reger, in
terinamente. a cadeira rudimc,1tar 

~1!1;fta1.de d~;:~r~to d~m1~~~c~~~ ~: 
serventuaría effectiva que se encon
tra licenciada. servindo-lhe de titulo 
a presente p(jrtarla. 

O Governador do E.;tado da P;ua_ 
hyba nomeia a r.ormalista diplor.~ada 
('Jelia Plnto Seixas pat'a reger. in eri_ 
namente a cadeira elementar r 1ist ... 
da rua da Republica. durante o im-
1,edimento dn serventuarla effe,·tiv• 
que se encontra licenciada servhclo
lhe de tttulo a presente portaria. 

o Governador do Estado da 1--'ara
hyba attendendo ao que requeret' Qs_ 
c·nr Pereira de Sousa. 5. 0 escripl ura_ 
1 io da Delegacia de Policia. tendo e~ 
\'1sta o laudo de inspecção de s:1úclP 

fh:uiri~etasu<b3';;)ett~~àsr~tv~1~~;i:~~i 
fórma da lei. para tratar de sua ~au
rte. 

O Governador do Estado da Para
hyba. remove a profe$ora diplomada 
<lf":! l. 9 entrancla. Eunice LLns, do 
Cruno Escolar "Affonso Campos .. , 
rle Poctnho~ do munh~ipJo de Campi
n, Glande· pat·li o nrnpo Ebcolar 

THESOURO DO ESTADO 
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO 

DIA 3 DE AGOSTO DE 1937 

Saldo anterior . . . . . . 
Diver.::os funccion~rios 

10 . . . . . . . . ... 

RECEITA 

Abono n. 0 

Diversos funccionarios Abono n. 0 

1~ ..................... . 
Antonio Gama - Imposto de indus

tria e profissão . . . . . . . . . . . . . . 
Repartição de Aguas e Esgotos -

Renda do dia 2 . . . . . . . . . . . . . . 
C . Parahybana de Cimento Portland 

- Quota de fiscalização .. 
Recebedoria de Rendas da capital -

Por conta da arrecadação do dia 2 
Correia & Cia. - C'aução 
Banco do Estado Retirada nesta 

data 

DESPESA 

Banco do Estndo - Deposito nesta 
data . . . . . -......... · · · · 

1.506 - João de Vasconcellos - Ade-
antamento ............... . 

1. 340 - Ca!xas Escolares da Capital 
- Subvenções . . . . . . . . . . . . . 

1525 Diversos funccionarios - Abo-
no n. 110 ......... . 

1 .484 - Alberto Gomes 1agronomo> 
- Despesas realizadas . . . . . . . . 

1 . 483 - Alberto Gomes I agronomo' 
- Idem ......... . 

1.497 - Alberto Gomes <agronomo) 
- Idem·- ......... . 

l. 524 Diversos funccionarios - Abo
no n. 109 . . . . . . .. 

1 . 329 - Virgilio Cunha - Despesa 
realizada . . . . . . . , . · · ·, 

1. 485 - Virgilio Cunha - Idem 
1. 527 - Montepio do Estado - De~_ 

conto conforme abono n. 109 . . . 
1.526 - Montepio do Estado - Des

conto conforme abono n. 110 . . . . 
1. 528 - D1rectoría Geral de Esta

tística - Folha de pagamento .. 

Saldo que passa para o dia 4 ••..•• 

9:755$600 

3:602$200 

580$800 

3 :241$300 

9:000$000 

23:600$000 
50$000 

56:243$300 

8:723$900 

200$000 

2:700$000 

27 :753$000 

547$500 

65$000 

24$900 

21 :574~900 

114~000 
55$000 

8:542$200 

9:655$600 

3:369$000 

Thesourarin Geral do Thesouro do E:::tado da 
agosto de- 1937. 

CooferP,: 

43 :233$500 

106 :073$200 

149 :306$700 

78:325$000 

70:981$700 

149: 306$700 

Parahyba, em 3 de 

f'r&nf'a FllY'lo. 
The~otll'tlro geral. 

Jauberlyta Arra da Nobrera. 
li:,scnptur..r1q 

José Joviano de Medeiros. prefeito 
José Jacy de Medeiros. secretario 

LEI N. 0 10, DE
19
:; DE JULHO DE 

O Prefeito municipal de Santa Lu
zia do Sabugy nas attribuições de 
seu cargo: · 

Faz ~aber que a Gamara Municip?.l 
votou o projecto n. 0 5 que fica a Pre
feitura autorizada a d1spender cinc-:i
enta mil réis (50SOOO> mem,aes para 
um auxiliar do escrivão do Registro 
Civil emquanto houver necessidadf>· f' 
que foi sancionado. 

PROJECTO N. 0 5 
Art. 1. 0 -- Fica a Prefeitura Mu_ 

nicipal de Santa Luzia do Sabugy au
torizada a dispender cincoenta. mil 
réis (50SOOO) mensaes para pagamen
to de um auxiliar do Registro Civil 

~ unice - Findo o serviço vex.ato
rio do Cartorio Civil. desapparecerá a 
verba acima referida. 

Art. 2. 0 - Revoc-am-se as disposi
-:ões err. contrario. 

Prefeitura Municipal de Santa Lu
zia do Sabugy, 24 de julho de 1937. 

José Joviano de Medeiros. prefeito. 
José Jacy de Medeiros. secretario. 

COMMANDO VA ,>OLICIA MILI· 
TAR DO ESTADO DA PARAliYllA 
DO NORTE 

(Auxiliar do Exercito de 1.• linha) . 

Quartel em João Pessõa, 3 de agos
to de 1937 . 

Serviço para o dia 4 (quarta_feira). 

Superior de dia á guarnição, aspL 
rante ,vilson da Silveira. 

Official de dia. aspirante João Ga
delha de Oliveira. 

Ronda á guarnição, 1. 0 sarged::) 
Francisco Leandro das Chagas. 

Adjuncto ao official de dia, 3 ° 
sargento Amadet1 Benicio de Sá. 

Patrulha da festa das Neves. 3. 0 

sargento José Dyonisio da Silva. 
Dia á estação de radio. 2. 0 sargen

to Gumercindo Fernandes de Clivei 
ra. 

Guarda da Cadeia 3. 0 sargent'J 
Themi~tocles Fernandes de Lima. 

Guarda do quartel, 3. 0 ·sargento 
Carlos Sobreira 

Dia t,. Secretaria, c~o Heraldo ca_ 
valcanti de Paiva. 

Dia ao telephone. soldado tcl€uho
ni.sta Severino Ferreir!l de Sousr. 

Boletim numero 167. 

XXI - Expulsão - Seja expuls~ 
do estado effectivo da Policia Militai 
e do 2. 0 B )I. a bem da dignidade e 

. da moralidade da corporação, o . svl. 
' dado n. 626 Pedro Soares da Silva, 

p'Jr ter sido· encontrado num estabP
lecimento commercial, em Patos. rou
bando. 

(ass.) Dclmlro Pcr<"ira de J\ndra. 
de, coroncl-commandante-geral. 

Confere com o original - Elia.~ 
Fernandes. major su b_commr.ndantf'
interino. 

INSPECTO'l.lA DE TRAFEGO PI! 
BLICO E DA GUAltDA (;JVIL 

Em João Pe.:·~ôa. 3 de ngosto de 
1937. ' 

Serviço para o dia 4 <quarta_fei~l. 
Uniforme 2.0 fkakiJ: 
Permanente á S T P., guarda n " 

14 
Permanente á S P. cuarda n. 3 
Rondantes fi.scal Lauro e guarda• 

ns. 9 e 6. · 
Plantões. guarcln.s ns. 18 - 115 -

144 - 150 - 143 - 151. 
Baletim numero 170 . 
Para o conhecimento dn corporação 

e devida execução, publico o seguinte: 
I - Ordem á S('cção de Poliriamen ... 

to - O sr. enc. ela S P munde a
presentar-se na ~:alu da"' audienrta-.., 
do Juizo da 3. ª Vara ela comur(;:l. des-

5:580MOO 

IOOf,0(10 

2:184$500 
4 :876~021 

fi·.680 400 

7 :060$521 

7 ·060S52t 

Municipal de Joã-0 Pe~sôa.
1 

f'tn 3 de 

Gentil Ferna.ndes, 
ThesovW>lro tnLertno 

ta capital. ás 14 1]2 horas do dia 4 _do 
corrente o guarda desta corpora ,.10, 

João Ba'pt1sta do Rêgo, conforme re~ 
comme11dação contida em ot'ficio n 
1695 do sr. chefe de Plicia. 

u· - Resultado de exame - Nos 
,exames a que fe submetteram nos 
pestes de vchiculos de Cajazeiras ~ 
Patos para ''chauffeur" profision!:ll 
e mot'.occyclista amador. os srs. Ray _ 
mundo Pereira de Andrade, Francis
co Muniz Patrício Thomé Mendes Ri
beiro Franci~co · de Assis Filizola, 
José Floriano da Slva, José do Rêgo 
Luna e dr. Antno Guimarães Morei
ra. resulwu salurem todos approva
cios. 

III - Petições despachadas - De 
Frailci.sco Ferreira. "chaufeur" pro_ 
fissional residente em Campina Granr 
Ce solicl.tando uma licença de aprt"n. 
dizagem para o sr. Manuel Veríssimo 
- Como requer. 

De Natildo Araujo da Silva, idem, 
idem para o senhor José Fernandes 
Filho·. - Igual despacho. 

De Dínamerico Wanderley de Sou
sa idem idem para o dr. Iran Arau
jo - Igllal despacho 

De \.Valdemar da Silva residente 
em Campina Grande. 'requerendo 
tran-ferencia de registro do auto 
··caevt-ole't"'. placa 29_~0. pertenc~n
te ao sr. Antonio Ii1tu de ArauJo 
- Como pede. 

De Sev~ri.no de Vasconcellos, idem, 
idem do auto '· Chevrolet.. piar.a 
25.28-Pb. pertencente ao sr. Anto
nio Fcrnànde~. - Igt1.al d.espBcho. 

De .João J'Jsé Appolinario. residen
te em Por.inhos requerendo transfe
!'encia do caminhão "Chevrolet". mo_ 
tor 3842180. placa 23. 79-Pb .. perten
oente digo para o seu nome. - Co
mo pede. 

Do dr. Aclrianno Carlos Henrique~ 
Dias Brocos.t requerendo transferenci·:i 
de propriedade do caminhão "Che-

fc,°1;; :·. J~~:cQJ!,:!;.,;a"~o P~;;~:U~~~ 
to. - Igual despacho 

De Rosendo de Oliveira, idem, 
idem do caminhão .. Chevrolet" pla
ca 33.97-Pb .. pertencente ao sr.' Jo~é 
de Alencar Feitosa. - Igual despa
<·hc. 

De Hortencio Paulo_ idem. idem, do 
auto "Ford·•. placa 33.44_Pb ., per. 
tenrente ao sr. Americo Joaquim dos 
Santos. - Igual defpacho. 

D~ Manuel Francisco Ferraz. idem. 
idem. do caminhão "Chevrotet ... pla
ca n. 34 .16-Pb pertencente ao sr. 
José Bezerra da. Silva. - Igual desr 
pach0. 

De Joaquim candido ci.e Oliveirn, 
idem ídem do mctocycleta placa. n. º 
178-Pb. d,e propriedade do sr José 
Bezerra· Coêlho. - Igual dejpacho 

De Olyntho Pinheiro da Silva, re_ 
~idente em C'ajazelras idem. idem. do 
auto •· Chevrclet ·· placa n 34 .11-
Pb. prrtenüenLe aO sr. Francisco Ri
"aré. - Igual despacho 

De Hortenrio Paulo. idem, iedm, 
da bic_ycleta '·Opel". plara n. 1241-
Pb. pertencente ao sr. Joaquim Cnr
\os ·de Albuquerque. - Igual despa .. 
(;hlJ. 

De Francisco de Assis Filizola, idem, 
idem da motocycleta DKW.. placn. 
180-Pb _ pertenctnte a Antonio 011. 
t,_.a S0brinho. - Igual despacho 

De Francü.co Ferreira de Sousn, 
tdem idem d'J cammh5o .. ChMTO
let ·• 'pla-ra '33.07.Pb. pertencente tí. 
fifm

0

a F .. Gadelha & Irmãos, residen. 
tes · em Sousa. - Igual despacho. 

De Guilherme Lopes. idem. idem, 
elo auto ··chevrnlet .. placa •3. 82-Pb .. 
pertencent·e ao sr. José Lyra Campos, 
l:>em como a categoria do m:.:'smo pnra 
aluguel. -. Igual despacho. 

De Walter Sigss re!iidente em Cam
pina Grande fazefldo o mesmo reque
rimento parà o auto marca "_Forr! 
V-8". placa 24.97_Pb. de: propneda
de do dr . Eduardo Cavalcantl e ao 
me~mo alterac;ã da categoria dr alu
guel pàra particular. - Igual de~ pa
cho 

IV - "4"'messa de guia3 - Entr('gn
se á S T P. 6 gulas de regbtro de 
vchlculos enviadas pelo ndminhtra_ 
dor da Mesa de Rendas de Anthenrr 
Na\'BYTO referentes aQ hês de jullv, 
p. {ít1~p 

f Ass.J João Alvl"S de Farias, 20 tt> _ 
nenie insJ')f'rtor geru1 

Confere> com o original - F Ferrei .. 
ra de Oli\'eira, sub-in p~ctor. 



aonre, de , 
fl9ado ••• 

Estar bUloso ..• Abster
"e dos prazere, ·da me• 
u . . . IA!var • vida com 
tristeza. sem ,aúde .. , 
Normalize a, 1uas tunc. 
çóes hepatlcu . Libera 
., seu organlnno da.s 
lermentações v~neno,.. 
sas . Tome, cllarlamente. 
o aaboroso 

"SAL DE FRUCTA• 

·ENO 

E:DITAES 
~D/TAL - l.' ZONA ELEITORAL 

_ Mnnieipio da capital e Sub-Pre. 
feitura de cabedello. - Ju.iz_ dr. Si_ 
zenando de Oliveira. Escnvao, Se_ 
bastião Bastos 

De accôrdo com o que dispõe o ~º
digo Eleit.oral vigente. torno µu~hco 
para os effeitos Iegaes. que fora_m 
qualificadas por despacho do dr. juiz, 
as seguintes pe.ssôas: 

DIA 21811937 

a 287 - S0phonias Medeiros. 
a:2ss - José Barbosa de Sousa. 
8.289 - Francisco Vicente de An_ 

t;~~e._ Clotildes ~ames F~rnandes 
fl..291. _ Elias Paulmo da Silva. 

8.292 _ Maria Rosa de Mello. . 
8.293 - Eugenia Toscano de Bnt_ 

to. 
8.294 - Helena Pachêco Tavares. 
8 295 _ Ricardina de Carvs.lho 

BapUst.a 
8.296 - Jcventina Bastos. 
8.297 _ João Alves de -Mello. . 
8.298 - Maria do Carmo do Nasc1-

m~~1~'h ~q':a~'iino Soares de Siquei_ 

raÃ.300 _ carlos cavalcante dos An 
jos 

Antonio Ladislau de Oli. 8.301 
veira. 

Ferreira da No 8 302 Reynaldo -
h1ega. 

Dia 3!8\1937 

~ ~~~ -:_ 1~~i~10
A~r~iiad~l~~~:ãga. 

3.305 - Mnrí:i C::.rdelia Soares Fer _ 
nandes. . 3 

8.306 _ Geraldo Rodrigues da Cos. 

tn 8.307 _ Alexa.ndrlna Freire da 
Cunha. 

8.308 _ Arislotelina Fernandes dcs 
Anios. 

8.309 _ João Pedro Virginio. 
B.310 - Olivia Ramos de Sant'An _ 

:A UNIÃO - Quarta·feira, 4 de agosto de 1937 

Não são apenas os kilometros que V. S. 
percorre que produzem o maior desgas
te das peças do seu motor. Os technicos 
asseguram que approximadamente 3/4 
deste desgaste da-se durante as partidas, 
a não ser que o oleo lubrificante possúa 
a necessaria fluidez. 
Com a fluidez do oleo lubrificante Ener
gina, V. S. estará protegendo todas as 
peças do seu motor com segurança, evi
tando o desgaste durante. as partidas, e 
tambem a formação de carbono. 
Para obter maior kilometragem e parti
das mais faceis, use tambem a gasolina 
ENERGINA. 

ENEJIGINA 

õ 

SABONETE 

ORBLEU DE BAZIN 

J.osé Martins de Almeid~. José Ba_p- ,- O nome que marca as melhores 5 do corrente. approv ... u , para Lodos 
tista Ga~a. Jo?e..s Rodngues da S~- e mais finas loções do mundo. o~ effe1tos, º_ plan.o de diYU:ião eleiLoral 

~:· s1i:: ~i~~g~:é dh;je~~oª· de J~~ AGUA ORIENTAL g6r ~!~ºn.:~;\~~dtke::~~:t~~nfe!~~~ ~~~~n:0:i ~~':~º J~âocu~tast~;: . ~ã~;~~ :de maio d('ste mlno. a~e· é 

Um sabonete de luxo, para 
a finura de seu bom gosto. 

Lindo estojo ! 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 

ximo dia 9 ãs 18 horas, á porta da 
mesma repã.rtição. 

2. 11 Secção de. Recebedoria de 
Rendas em João Pessôa, 2 de agos
to de 1937. - LouriVal Carvalho. che_ 
fe. 

Visto - J. santos Coélho F ilho. 
c!irector . 

1~a:~i:· p;~:~.aAd~i~~~e J~liv~~:· 1 TI NTURA VEGETAL-INOFFENSIVA "'?"lte~ação do plano ele divisão cio 
reia d Silveira Paulo Ba tista ae 1 , . 1 tet r1tono do Estado da Pnrahyba em 

li . a. . P D a ao cabello branco, ou gn salho, zonas eleitcraes. em virtude d:i. rrea. 
O J~1~\>essôa, 3 de agosto de 1937. _:. sem o queimar, uma linda côr1 de~- 7ão do mu~icipio de Serra do Cuité e 

O escrivão eleitor~. Sebastião Bastos. de : a~: !~~nh:eix~:~: -oaobrf;:!:t:1ª
15 

~~:{1:~:n~a~o~ar~:mdoe d;tat~;~·niu: 
' e sedoso . Jo termo de Cabaceiras que Pfrten-EDITA L de citação com .. o prazo de 

30 dias - 4.° Cartorjo ~ Juizo de Di
reito da primeira Vara - IO dr. Si
zenando de Oliveira, Juiz de Direito 
da segun da vara da comarca da capi
tal do Estado da Parahyba, no exer 
ciclo da primeira vara. em virtude dã 
l~i. etc. 

A' VENDA EM TODO O BRASIL 'ia a S. João do Cariry para a c·o
marca de Campina Grande; e du lkr
no de Serrari,a, que pert.E-ncia á co
marca de Arei::i. para a de Banancirru; 
i, accôrdo coni .a Lei ele Organizaçãci 
Judiciaria do Esta~o". 

mente.) E subindo os autos conclu
sos. foi dado o .seguinte despacho: 

l.ª ZONA - Municinio..5 de Joiio 
Pessôa, comprehendendn a sub-p1·efei
-ura de Ca bedello . 

Juiz eleitoral - O dr Juiz de CirE-1-
~o da 2.ª vara da comarca eia.. Ca
pital. 

Cartorio eleitoral - o do ofítclal do 
'."egistro civil. 

na 
P. 311 

gne .... 

SERVIÇO ELEI TORAL - ED ITAL 
Dilação probatoria - Torno publico 
que. por despacho do exmo. sr. dr . 
juiz eleitoral desta l.ª zona da capi
tal exarados nos resoectivos nroces_ 
sos· foi assignada a dilação probatoria 

_ Manoel Carneiro Rodn_ g~~1~~ <J~~tadi~~;~rc~.· ~r: pr~~~t~: 
ciante e aos eleitores e réos faltosos á 
eleição de 9 de setembro de 1935, 
pelo que fica m intime.doS dos ref~ri_ 
dos desoachos de concessão da dila 
cão probatoria assignada e neste avi_ 
So publicad-a. Os eleitores e rêas são 

Faça sober aos que o presente edital 
virem. ou delles noticia tiverem e In
teressar possa, que por Sigl.smundo 
Guedes Pereira Juntar e sua mulbzr, 
por seu advogado legalmente con.stl.,. 
tuido foi dirigida a este Julzo a peti
ção do seguinte teor: "Exmo. sr. dr. 
Juiz de Direito da 1.• vara. Slgismun
do Guedes Pereir a Junior. nos autos 
da acção executiva que neste Julzo 
move a Galdino Jeronymo Pereira 
(expêdiente do es:rivão 'l.'ravassos, 
tendo fallecido o ex•ecutado no dia 
21 de fevereiro do corrente aimo, nes 
ta capital, sem deixar herdeiros co: 
nhecidos. como tudo prova com o attes~ 
tado annexo requer a v. excia. man
dar citar esses mesmos herdeiros in
certos, por edital, na forma dos arts. 
110 e 111 do Cod.igo do Proce.s:so Civll 
e Commercial do Estado a fim de se 
gulr os ter mos da refei-1cta execuçáÕ 
com os mesmos. competentemente ha~ 
bilitados, ser vindo esta como artigo de 
habilitação. iNos autos respectivos. 
P . deferimento. João Pes.sôa, 12 de 
julho de 1937 . P . P . Fernando Car
neiro da Cunha Nobrega (sellada legal-

"Defiro o pedido e assim, publique_se 
edital pelo prazo de 30 dias. Em, 
15-7.1937. B. Bara.cuhy. Em virtude 
do que mandei passar o presente edi· 
tal. pelo qual ficam ci,tados ditos her
de:.J·os ince:tos para no prazo de 30 
dias contados da publicação deste. as_ 
sistir e segu1r os termos da referida 
acção sob as penas da lei. E, para 
conhecimento de todos .. vae o present•; 
edital publicado pela imprensa e af~ 
fixado no lo:al do costume, na forma 
da lei. Dado e passado nesta cidade 

2.ª ZONA - Municipios de Maman
guape e Sapé. 

Juiz eleitoral - o dr. juiz de direito 
da comarca de Mamang:ua.pe. 831:'. - F.sther Limo<\. 

P..313 - .T11vin::i. Tavares. 
a :114 - Em:vp;dia. Neves da Silva. 
8.315 - sevt:rino Carneiro Rodri-

gllí'S 

8.316 - Mnri:i do Carmo Pinto. 
8.317 -. Marina A~is de: Oliveira. 
8.318 Josepha Maria da Concei_ 

CG seguinte.se '9 
Antonio da Silva Ramos. 
Antonio Alencar P imentel. 

ç-ão 
8 310 

JO 
8.320 

Lima. 
8.321 

hosa 

Maria de Lourdes Coquei_ ~~:~t~toR~~~lt Ferreira. 
Durve.l Pe.ssôa da Costa. 

E.,;;mernldino Barretto d~ Elias J anuario do Nascimento. 
Euclvdes Pereira Pinto. 

- Cnssimiro Fernandes Bar- aenêcio Francisco da Silva. 

8.322 - Joã d:,. Costa Braga. 
8 323 - Zenilda Augusta Ribeiro 

notf'lho 
8.3?.4 - .José Lucas da Silva . 
8.325 - Luís de carvalho 
8.126 Armando Zenayde Guer ra. 
8 327 - Elinor Pn.chPco Tavares. 
R :l?.8 - Ame lia P:lstora de Macêdo. 
8 329 -- Justin.,. Felix das Neves. 
fl.330 - Alcina Feliz da Silva. 
fl :tH Marcos Venicius Cordeiro. 
'333~ Eulalio Lni<i da. Paz 
fl.33~ Raphael Pereira. da Silva. 
R.3'H c~1rl·:~ Esteve.-; dos Santos 
CA.!J.5 .João F(~lix da Silva. 
Jncldericto: 
1l280 - Paul;"' Victori::ma Gomes. 
IndeLC'rld e não deferido como por 

f'tlV3no foi publirado anteriormente 
fl·!-rhrf>r<:r a díV<'rgenrh de n:me). 

João Pf·ssõa. 3 ele arrosto rte 1937.-
0 1 <:cri vão elE'itoral. Seba.\tiáo Bastos. 

f1PCF:BF:D0RIA nE RENDAS -
FDITA/., NY 11 - Leilão de algodã'J 
rnte11C'e111,, on Estado. _.. De ordem 
elo s.i direcl r clrstu Recebedoria 
f:•ro rmblir.o que não !Pndo comoare
c·idl\ J:cit.ant~s para arrema.to.ção de 
Oito e~, f1.rdc'\! dr nlgo<láo em nl11ma. 
typo 3. fibra 2 26 3 !)(',ando 808 k1. 
Jcs liq11fclof'i. que Pstão c:Wr,ositados 
tios flrma1. ·ns do ~r .Tofl,~ Gomes Vi 
1·1r:1 n,, lOJ!ar "V:tr7.t'"" Nov<1". do 
rnun1<"iplo cll' R:1nl a Hitu trJo os re
ter idos fardo:;. ú. nJva pr.;,,çu. tlo pro_ 

Hayete Gonçalves. 
Henrique Gemes Ferraz. 
José Méro Barbosa. 
José ,Joaquim do Nascimento. 
José Correia Lima. 
José Araujo de Sousa. . 
José Manoel do Rego Barros F i_ 

lho. 
José Ferreira de Medeiros 
Jcsé Baptista Toscano de Mello. 

João de Bell i. 
José Francisco do Amaral. 
Odels.mith de Almeida e Albuquer 
que. -

Dr_ Praxedes d a Silva Pitane-a. 
J cã--. Pessôa. 3 de agosto de 1937. -

Oescriváo eleitoral Sebastião Bastos. 

SRRV IÇO E L EI TORAL - Aviso 
- Vista n~r-a as a negações finaes -
Torno publico aue, nor despachos 
r:xarados. nos resooctivos processes 
nele, t>Xmo. sr. dr. .luiz eleitoral destà 
t.ª zona. foi asshmado o PrAzo de 
..i"'z om di~s an dr. 1.0 promotnr pu
blico df'J::h. comarca_ ar~ denunciante, 
.. íl ('IS ~leitores réos seguintes. 

Alvar!"' Cnrreia ne Arauio · Agr i~io 
l=torha dn Silva Cesa.rio Quiri~ dos 
Sant,.,.c: CIC"er" P.Qlon $r)1Jto. Ca.c:simi 
ro A lve!. d(> qomm Dario rlP P a tva 
qnmalhn nulr:i'1.io o... 'Figuelr#>do 
r.tma . Felinne _Nf'rv C~bMJ Fllho 
Fronci~c~ A11reho dE> Fi~11eirêdo. G er · 
vo.c::io Rodrtvne.c: di> 80111m Isnnc F f'r -
reira Cabugá, J osé Andrade da ao.ta~ 

?~3/ºã;u P~~i:· Ne~~es
2 :~a:Js~~~ !! 

crivão o· dactylographei e 'subscrevo. 
O escrivão do clvel - João Nunes 
Travassos. 

Sizenando de Oliveira. 
Conforme o o:-iginal; dou fé. 
João Pessóa, 2 de agosto de 1937. 
O escrivão _ João N'twes Travassos. 

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTI. 
ÇA ELEITORAL DO ESTADO DA 
RAHYBA - EDITAL - O desembar
gador Flodoardo Lima da Silveira, 
presidente do Tribunal Regional de 
Justiça Eleitoral do Estado da Para
hyba faz saber que o Tribunal Rupe_ 
r!,:.r de Justiça Eleitoral, em sessão de 

Praça Antonio Rabello, 85 - .. -

Cartorio eleitoral - o do esnlv:io 
do 2.0 cartorio. 

Juiz e cartorio preparador - o dr 
juiz municipal dn, termo de Sapé. ser
vindo o cartorio de. ,escrivão do Jury 

3.ª ZONA - Munlc·1ptos de ltal>ay
ana e Pilar. 

Juiz eleitoral - o dr. juiz de direl
t,.) da comarca dE> Itabayana 

Cartorio eleitcral - o do escrivão 
do registro civil. 

Juiz e cartorio preparador o dr 
juiz municipal do l('rmo de Plhtr. ~er. 
\.·indo o cart.orio dv oflirial do regis
tro civil. 

4.ª ZONA - Mnniclplos dC' G11nrn
bira e Cai<;ára. 

-------------



A UNI,\O - Qllarta·feiru, 4 de ago~to de 1937 

CHAPEOS 
CASA B I J OU 

AVENIDA GENERAL QSORIO, 398 

Se quer um chapéo comprar 
De bôa palha, ou Bakú 
Por preço de admirar 
Procure a "Casa Bijou" 

De linho, sêda, sisol 

ORIENTAL COM GAZ 
SAO AS LAMPADAS ELE
CTRICAS QUE SE PODE 

USAR COM GARANTIA. 

Vendas em grosso e a retalho 
na ILLU~UN,\DORA 

Rua Maciel Pinheiro, 145 

Unico distribuidor neste Estado 
ALFREDO CHAVES 

l) ~~r:~f n~ J; o~:mteze~~. bel:;!.~ 
do Fiscal elo Thcsouro Nacional nes 

Estado faço pul.•lico que o sr. Pedro 
, opes Guimarã.es requerPu o afora 
11~nt'? dn terrPnO proprio n~cion~l 

t,enef1cindo com a ca.sa n." 195. anti. 
tos ns. 177 e 199. dn rua dr. Joãn d~ 
\1ntta, esqulnn da antign Travessa do 
VIercado. na villa e distrlcto de ca. 
bec!ello. neste Estado. 

Os detalhe.~ tcchnicos e demais es. 
larecimentos constam do Pdital n e 

1 0. publicado no Jornnl official " A 
tTnião ". de~tn capital. em sua edL 
·5.o de 2 de julho de 1937 

Administração àrJ Domínio da U. 
1ião, em 2 d" julho dP 1937. 

Sabino tle Campos, escrlvão encar
regado da Administração, classe G. 

1 

YACCINE O SEU CÂO 
CONTRA A RAIVA 

PROCURE O DR. F. XAVIEII 
PEDROSA DE 9, A"S 11 HORAS 

A" RUA SAO J\lAMEDE,26 

2 bancos palà o- publico. com 2.00 
x 0,40 x 0,45, com assento e encosto 
de toliscas. 

NOTA: - Os moveis acima men
cionados, serão de cedro compensa
do e folheado a imbuia, tguaes ~os 
adquiridos ultimamente para o novo 
~edto da Secretaria da Fazenda. 

Os proponentes deverão fazer n<l 
Thesouro do ~tado uma caução em 
dinheiro, de 5% Sobre o valor pro~ 
vn vel do fornecimento. que servtrP 
>r:·.ra garantia do contracto, no caso 

;:Ó;;::a e:i~~ :b~~a d~e l;i~v~i;a~: ie~c~~i~~fasd~:V~~~st:~r escrtptas 
1ue chegue ao conhecimento de tocl.os. ,. tinta ou dactylographadas e as
mandei expedir o presente edltal qu~ ;igna.,das de modo Ieglvel, sem rasu
,;crá affixado no lu!.{ar do . costume e '"3S, emendas ou borrões, em duas 
mblicado no jornal official A Untão. lias, sendo uma devidamente sena
.rês <3) vezes na fórma do lei. Dado :la, (sello estadual de 2SOOO e seno de 

De feltro, em fino Rajah 
Um sortimento de escól 

u1z municipal do termo de AnthenQl 
~avarro. servindo o esrrlvão do 2." 
artorio AdmtnJstração do Dominfo da. União ? passado no cartorio eleitoral desta 111.úde) contendo preço por algaris-

'ª Parahyba - ED'ITAL N.º 12-A _ ·idade de João Pcssôa, aos 30 de julho no e por extenso. > e:r8a: ;~J0A J-;;;é ~~u~ii~f~~/e Caia. 
Juiz eleitoral - o dr. juiz de direito 

a ccmarca de Cale.zeiras. 
~:~r:=fn~ i~ ~:e~er~eoººsr~ri~!~~ ;

1
~i:~::i. ~!s~~~itt~~~~ª~t~!·n~~c~~v~~ Jl~ ~~º~~~~ª dâ~e~t~~i:rc~~fc~ 

ado Fiscal do Thesouro Nacional Oliveira. Conformt- o original a affi- i'ECido. Na "Bijou" encontrará. Cart:rio eleitoral - o do escrivã.e 
1-:, 2.0 cartorio. 

'leste Estado. faço publico Que o sr. Pt!- xar - Data supra; dou fé As propostas deverão ser .entregues 

1r~ntoºP~~ c;~;~~~~ães~~~iJur~~e~~c~~~:i to?. escrivão eleltôral. Sebastião Bas. ~!~ªos~~'rém~~ro~~i~~~~l:p:s r!~~ 
BIJOU Juiz e cartorio preparador - o dr 

7. municipal do termo de S. José dP 
:-,iranhas. servindo o escrivão do 2.C 
·artorio. 

ítuado no Largo da Egreja. ao nor- ;liâo do Tribunal da. Fazenda. que 
·e da casa 11.º 1. da rua Preside'Jt<- SECRETARIA DA FAZENDA - 1ão será ant.es das 14 horas do dia 13 
' 'Jáo Pessôa. na villa e Jistricto de Edital n.º 41 - Commissáo de Com~ !e ages-to proxima vindouro. 
"""~bedello '1este Estado. pras - Abre concurrencia para o Em en\reloppes separadoS das pro-

João Pessõa, j\tlho de 1937. 

19.ª ZONA - Municioios de S. Joár 
. . _ 

0 
dr. juiZ de dirC"i- -1o Cariry e Taperaá. 

Juiz ele1t01al G arabira. . - oJ~1: c~~~~~!l ~ ~- d§oJii~odi~;;~-
to da comarca de 1 u o do escriv~o r.artorio eleitoral - o do official do 

cartorio «::leitora - dr ·egistrn civil. 

Os detalhP..s technicos e dema!s es- fornecimento do seguinte material : ,ostas, os concurrentes deverão apre
larecimentos constam do rdital n.c PARA o GABINETE DO SECRE- ;entar recibos de haver pago 05 im
~. publicado no jornal official u A TARJO DA FAZENDA: - 1 BureaWI' ,ostos federal, municipal e estadual, 
.Tnião", ~e~ta capaal, em sua edição ministro com 1.70 x 0.85 cl4 gavetas 10 e_xercicio passado, bem como, da 
e 2 de Julho de 1937. l porta e 2 taboas de correr ·auçao de que trata este edital. 

d 2 o cartono. aradai: - · o i · ºJuiz e cartorio prep de caiçára. Ju z e C8;rtono preparador - o dr 
pe.l do termo ivâo do iiz municipal do termo de Taperoá 

juiZ. 111.unici cartono do escr ::>rvindo o cartorio do official do re-
~rvmdo o . Alaoôa f ~istro civil. 
Jury. NA _ ?J_unicip1os de 20.a. ZONA - :Municipios de MiRerL 

5.tL ZO Alagôa Nova. . . d direito ·'.!ordia e Conceição. 

~dmmistraçtio do D0JT1imo da U 

1

1 cadeira grratoria com · a.ssento Os proponentes obrigai-se-ão a 
ao .em 2 rle 1ulho de rn3? empalhado e patinado. ornar effectivo o comproml.sso a que 
Sa.hmo de Campos escnvao encar 1 mesa para machm.a de escrever se propuzeram, caso seja acceita a 

""gado da Admimstração classe G ciuma gaveta e uma taboa de cor- sua proposta, asstgnq.ndo contracto 
ADMINISTRACAO DO DOMINIO rer tendo 0,75 x 0,45, cl respectiva na Procuradoria da Fazenda. com o 

f)A UNIÃO NA PARAHYBA _ EDI~ cadeira.. . prazo maximo de 10 dias, após solu-
ara17cte c. ral _ 0 dr. _Jul.Z e Juiz eleitoral - o dr. juiz de direi-

Juiz eleito de Alagôa orand~Úcial de ": da co~narca. de ML~ricordia. 
f'AL N ° 11-A ..a.. AFORAMENTO DE } espo~natefilgtirr

0
atoconma tampa de mar- cionada a concurrencia, com previa. 

'l'ERRENO nE 1\lARINIIA E PRO- " caução arbitrada pelo Tribunal com-
da coma!ca leitoral - o do ° Cartorio ele1tcral - o do esrrivão 

caxton(? ~
1 0 dr lo 1.º cartorio. 

rtgis~i-o civ~lorio preparadord - Alagôa . ~uiz e ~a~iorio preparador _ o dr 
~~!~a~oA~2~A~o Th~;o~~ie;aii~llc;:J m~rebureaux meio ministro com 1,50 x ~~~~·o ~:~n~~~~fo.ª a. 

5
:~afº~:!er~ 

este F..stado. faço publico que O sr 0,80 cl5 gavetas e duas ta.boas de terã a favor do Estado, no caso de 
'1ão Celso Peixoto de Vasconcellos 

I 

correr· 1 rescisão do contracto, sem causa jus-~u1z e ca :il do term~ e oificial 1:1z mu~ic1pal do termo de CcnceL 
ju1z m~~~~~do O c~.rtorio do ·to'. serv1:1~0 o cartorio do official dr 

~iv:e·gistro civil M.unicipios de Areia t e~f!r~i~~ · - Municipios de Santc 
6? ZONA - . direitt '\.ita e Pedras de Fógo 

espe:anç\oral _ 0 di: juiz de Juiz eleitoral - 0 cir. juiz de riirei 

:~~ie.~~ ~ ;:~~~{~e~;~ii;ª.1te~~~ne~ic~~ e~pa~~~~i~\ t~ti~1:dçi. com essento ~.~!/~~~ ;.rf~i:t1entada. a juizo do 
:lo. com a casa. n-~ 264 'situado ã 1 burea~x de 1.~5 x 0,70 cl~ ge.vetas Fica reservado ao Estado, o direi
raia Formosa. d1stncto de Cabedello. e respectiva caderra. 1 to de annular a presente chamando 

nun.1c.ipio de João Pe.'3sôa.. nes.te. Es- PARA A CAIXA DE FOMENTO: a nova concurrencia., ou deixar de 
JUlZ elei de Areia. rtvãc. o da comarca de Santa Rit~ 

da coma:ca leitoral - o do esc Cartorio eleitoral - 0 do official do 
·ado. . -1 bureaux de 1,25 x 0,70 cl4 gave. effectuar a compra do material con-

0.s detalhes techmcos f" demais --es- tas e respectiva ctdeira. stante da mesma. 
c~t~~~io;io. radar - o dr. ·egi.stro civil. :larec1me~tos constam do edital n.0 1 bureaux meio m~tr0 com 1,50 x Commissão de Compras, 14 de 

\1. ,_ P,~bl!cacto 110. Jornal official. ·~ A C,80 c l5 gavetas e duas taboas de junho de 1937. dc,Jui.Z e cartorio prepa de Esperz.nça. Juiz e cartorio preparador - o dr . 
juiz m.unici.pal do .~r:Oº ofíicial do re- iuiz munieipal do termo de Pedras dt 
servind? .º cartorl a- Fôgo, este ultimo com séde na villa de 

Jma::i . d~sta capital. em sua ectiçao correr. J. Cunha Lima Ftlho, presidente 
le 23 ~e_ .1unh_o de 1937 . . 1 cadeira de braÇo com assento da Commissão de Compras. 

gt&tro c1vil. Municipios de Ban ::::splrito Santo, servindo o cartorio do 
.~dmm1stracao_ do Donnmo da u- empalhado e patinado. 
1ao em 23 de Jllllho de 1937: _ 1 bnreaux inclinado de 1,40 x 0,80 MINISTERIO DA AGRICULTURA 

, Sablno de Camp~s. - E~cnvao En- ci5 gavetas ~e escaninhos para livros. - SERVIÇO DE PLANTAS TEX-
nrregado da Adnumstraçao - Clas- 1 banco giratorio para o mesmo TEIS - COMMI.8SAO DE CLASSI_ 
e G. classento cavado e parafusos de aço: FICAÇÃO OFFICIAL DO ALGO-

'1 a. zoNA - serraria. . . scrivão dO Jury,. 
ne.Úas. A7:ar~na e dr. juiz de direi.- E, para constar. manda passar 0 

Juiz eleito1al - ºananeiras. resente edital. que será affLxado á 
to da ccmarc~ de B

1 0 do official do :orta deste Tribunal e publicado no 
cartono eleitora - 11 nal of1icial do Estado durante 0 SERVICO ELEITORAL - Edital de 

-i tação com o prazo de 30 dias - N.º 
!5 - O dr, Sizenando de Oliveira 
uiz de direito nesta comarca e elei~ 
oral Cesta l _'1 zona da capital do Es,~i~ da ParahylY.l .na fórma da. lei, 

registro ctvll. tortos preparadores - 11 ,.. Zo de 15 dias consecutivos. de ac-
Juizes _e car .. aes dos termcs ~do com o art. 119. § 4.º do Regi_ 

05 drs, Jutzes mi;rc~fia. servindo
11

o! ., ·nto Interno dos Tribunaes Regio-
d.e Araruna e . 

1 1 
do registro c1v ~ (S - Dado e passado nesta cidade de 

cartorios do offl.c.ay respectiVamente não Pessôa. capital da Parahyba, ªº"' 
de escrivão do JUMruilidpio de umbu- .> dias do mês de julh•J de mil no-

B a zoN A _ centos e trinta e sete. Eu, Carlos 
zeiio. . . dl·. juiz de ctrre1- _e Albuquerque Bello Filho direetor 

Faz saber aos que o µre~ent.2 edital 
·irem ou delle noticia tiverem e inte
e~ar posso. , qtte pelo 1.0 promotor pu_ 

Jhco desta c:marca, em face das cer
idões extrahid1~ no Tribunal Regio

nal de Justi~a Eleitoral deste E.5tado 
fôram dent1nriados nos termos doS 
artigos 183. n.0 II e 185 e seguintes do 
Codigo Eleitoral vigente. e artigcs 59 
e seguintes do Regimento Interno dos 
Tribunaes. por terem deixado de vo 

Juiz ele1to1al - o buzetro . . _ a Secretaria, o fiz dactylogr3.phar, 
to da co~narca. de U

1
m_ 0 do escnvao (ass.) Flodoardo Lima da Silveira, 

cartorio eleitora . ;residente. 
do l.º cartor10. Mlmicipics de campt. 11t;;.~r: SOled.acLe. /ngá e Cabacet

ras. dr juiz de drre1-
Juiz eleitoral d O caffipma Grande, 

to da comarca e . -
dac;;tir~~ªe~eitoral - o do escnvao 

do 2;° car:,or~~;tori<"~ preparadorer~; 

os J~~~s julzes m~n:ilb~~a!~ia~ ~r
de Soledade. ~.ng~o oUicial do regis
,•tndo ? car~~i~os referidos term°fre 
~o ;;r~e~~s ·cartorios nos dois u 1-

mii:a ZONA ~ _Municípios de Picuhv 

e Serra de:> CultC. dr juiz de direi. 
Juiz eleitoral - O. · 

to da co!Tiarc~t de r1cu~Y cio officie.l do 
ca.rtono ele1 ora -

registro civil. . 0.rador _ o dr, 
JuiZ e ~artono prep de serra _do 

juiz muruc~pa1 do t.e~~1<::io do offlmal 
Cuité senm<;i<>_ o ca 
do re8"istro civil. M . ipio de Alagôa 

11.a ZONA - .i: unic 
do Monteiro. dr. juiZ de direi-

Juiz eleitcral - o 00 do Monteuo 
to da coma.~·ca de A,lag do escrivãc 

Cartorio eleitoral - o 
do 2.º cartorl<J,. Munlcipics de Patos 

12.• ZONA - ia do Sabagy 
Teixeira e Santa Luz ·u1z de alrei-

Juiz eleitoral - o dr· J 
to da comarca._ de Patos do es~riváo 

cartorlo e!e1toral - o 
do 1 o cartono. 

Ju~zes e cartorio~ . prepa~ador::m~ 
os drs. l.utzes ;~ruti1~! d6s Sabugy 
:rv'f:te~: r:spectivos officiaes do re

gistrz civllÂ. - Município de pom.ba~ 3tiz ~?~oral - o dr - juiz de drre1-
to {1Q co~arcl~tder romb~l do escrivão 

co.rtorio e e1 o a -

d\:.: ~~tcl1º_:_. 'Mnnicip:os de Catolé 
do Rocha. e Bre1o do g.ru-jUiz de direi-

Juiz eleitoral - o · Rocha 
to da comarcl ª11do~afª~lt ddo escr1;áo 

carte no e e 
do 2 o cartorlo dr 

Juiz e carto{·io prepare.ddor Brefo de 
juiz muntcipal do ter\~~ do escrivât 
cruz t:ervlndo o car .. r o 

dolg~r1oNA - MuniciPi!) .de pianc~ 
Juiz eleitoral - o dr .. JUIZ de d1rel-

to c~~~~Foª!1~~r~t~niodo ofílclal de 

re,~~;r0
2S~~ Munkipio de Prin

cc~~1iz eleitoral - o dr. juiz de direi-
to c'e. comarca de Prlnceza. , 

Cartor~ eleitcral - o do off1cial do 
registro civil. 

17.• ZONA - Municipios de Souzo 
e Ant11enor Na1,arro 

FALLENCIA DA FIRMA F. H. 
T"ERGARA & CIA. - 4.° Cartorio -
Pr>rlrrm.acão reivindioatoría. - Em 
observancia ao dispcsto no * 2.° do 
· rL. 139 do decreto n.0 5 746 df" 9 de 
0ezembro de 1929 aviso· aOS interes 
'-ados, que em m·eu oartorio ã ruã 
· 'laciel Pinheiro, n.0 306, nesta capi-

11. se. acha uma reclamação reivin 
icatona ela STANDARD OIL COM

~ANY OF BRASIL. do valor de 
7 :649$600. preveniente de mercado. 
ias vendidas pela reivlndicantt> A 
'i.rma fallida F H. V~rgara & Cir.t.., 

sta praça_ a titulo de commissão 
,e venda. ficando marcado aos crc 
lares o prazo de 5 dias a contar ctã 

1 :blicaçã.o deste, para ' allegarem e 
11e entenderem a bem dos seus di
eitos. 
João Pessôa. 2 de agosto de 1937. 

- O escrivão da fallencia João 
Vunes Travas:,os. • 

t ar na eleição de 9 de setembro de 
1935. para vereadcres munkipa.es o~ 
eleit-:res e réos seguintt>s : 

Eduardo Benford. Joaquim Deside
rio Bezerra. José Dominuues Zimbru-

~-;T,:et?:u~~o~~ig:g;~~~~l. i~:(m~~ 
rii.es. José R-"'driguf>s Siqueira, José 
Altrec1'1 Galvão. João Soares do Nas
('~mento. Jehú de Sá Pereira. Joaquirr 
Francisco C:f' M( llo. José Luiz d,.1 Sil
va. João Ck-nzaga de Carvalho. José 
Justino Pereira Simões. Joaquim José 
Alexandrino Jcaquim de Farias Bar
bosa. Jcão Preto da Rocha. João Eu
i;;enio de Oli·,reira. José de Oliveira 
Lins, Jo0é BEnedicto de Albuquerqut' 
José Pt-reira ctn Silva, João, Dutra Pe
reira José Frsncisco de Araújo_ José 

AOODNlSTRAÇAO DO DOl\UNlO da Silva Coutinho, José Francisco de 
>A UNIAO NA PARAHYBA - l,;DI- Sousa_ J.-,é Lopes Machado, Jcsé du 
,.'AL N.º 2-A - Afora.mento de um Silva Porto. João Santiago Silva, José 
errcno Propl'io Nacional - De ordem ravaJcante P.R'tis. José Gomes Forte 
lo sr. Delegado Fiscal do '1.'hesouro .1 osé Luiz de França. Jcsé de Mello ~ 
.~banal.neste Eotado, faço publico que Silva. João José de Oliveira José Bar_ 

:c;ulalia .. Vianna de Oliveira requereu basa da Silva. Joã? BaptiSta Gomes 
J aforamento do terreno proprio nacio- Jo.sé Pereira de Faru.s, José da Cunha 
1a1, beneficiado com o preoio n.u 76 Amaral. João Alexandrino de ScU5a, 
:a rua Mons. Walfredo Leal, na villa José Fausto dl:" V:;.sconce1lcs, .. 1oaquim 
~ dlstricto de Cabedello. munic1p10 1 Francisco de Paiva, José Xavkr d~. 
;e João Pessôa, neste Estado. Rocha, Josc> Thomé de Oliveira José 

h~~!c:~~roess ~~~r~:s deo ct;;~~f ~~~ ~~!~t~~ c~~àdo;º~o!:~
11

ºd0sd~s~it~~: 

ni~~~!.1c~~~tan°cai~~~f
1 

e~ff~~i:l e~~ ~g!~ PJi~i ª:::~!· Jg: N~!~\
1
~iient; 

,ão de 16 de julho de 19J't. J:)Sé de Barros Victal. João Alves Fei-
Adminístração do Dominio da U- tosa Joao S:•ares Nobrega Joaquim 

uiáo, em 16 de julho de 1937. Goffies da silveua. José Ba.ibosa. José 

Sabino de Campos, e~cr1vão encar. 'lf~~ ~~i~1
s~!r~~l~:-t~~ ~~ã:ir:a~~ 

regado lia Admm1straçao, cla.sse G 1,) Tàrre~ ~ João Marcelino· c'e Araújo 
ADMIN1STR.AÇ~ DO DOMINIO j ~ulio Aclat1cto d, Lucena, José Correià 

DA UNIAO NA PARAHYBA - EDI- ~~sêº~;eg:rvti~a: ::i~~~:;~ teedr~ag~~ 
TAL N.º 9-A - AFORAMENTO DE mes dos sr.ntos se,,erino Ferreira de 
2M TERRENO PROPRIO NA- L!ma, SevE:rin~· Correia de Oliveira, 
.,..,IONAL - De ordem do sr. De- Severino Antomo dos Santos, Silvino 
,egado Fiscal do Thesouro Nacional xavier Pontes. Severino Ignacio de 
1este Estado, faç0 publico que D. Jo- Barros Ulysses de Coldas Barros NL 
:ephina de Freitas reque~eu o afora.- valdo Leal sobrinho. ·walter Rabello 
.nent<? . do terreno propr10 nacional F~sôa da cesta. Victnl Ferreira d:;1. 

rn~!ic~~O ~~~~hCO~aWn:ifr:o ªt::~ ~~~fffi 1fti.i~:~<; dck ~~~a.B~r~t°:1~íloV~; 
utr'ora da Lagôa, _ na vil1a e <µstricto carvalho Rocha, Vicente Waldemai 

..te Cabedello, mumctpto de Joao Pes- de Lim~ e v1ctal M.:.ustnho de Britto. 
~ô_a, neste Estado. Todo.5 eleitores nc.sta zona e actuaL 
üs detalhes technlcos e demais escla.- mente de mora.dias em lugares igno
ec1mentos c_onstam o edital n. 0 9, PU· radc& ou ruas não sabide.s regundo 
Jlicado no Jon1al off1c1al "A Untàon. certidões dos respectivos of'rlclacs de 
,esta capital. em sua edição de 6 de justiça encarregado.s das dtligencias. E 

1ulho de 1937. r>. rquc não tenham sido encontrados 
~drrunlstraçã.o_ do Domínio da U- paru S('rem citados p('swalmente, pelo 

.liao. em 6 de Julho de 1937. presente edital e nos termos do artigo 
sabino de Campos - E.scri vão En- 61 1 2.° do reffrldo Regimento os 
trregado da Admin1.straç~ - Cla.s· ciio e cs' tenho 1~r citado, pira tàdo~ 

tie G. ~ termcs dns acções peuaes que Ih~ Juiz eleitoral -· o rlr. juiz de direi... 
to da comarca dP Souza 

c:ixt.01~ t!lello1a1 -- o do oftici;-i.l do Admlni:..tu.ção do OomtnJo da União 
estáo sendo movid1:1..s pela Ju.stiça Elei
toral desta cidade, pelo prazo de trin. 
ta (30) ~ ~ cont~{ d~ publicação re~oç c~ ~J!llllldO[ _ 

11 
dl:, na l'anuyb;,, - t;Ol'l'/\L. N." 9-1\ -

PARA A SECÇÃO DE EXPEDI- DÃO - EDITAL N.º 4 - De ordem 
ENTE DA DIREC'f'ORIA DO THE- do sr. Chefe da Commissão de Classi
SOURO : - 2 bnreaux de 1,25 x 0,70 ficação Offlcial do Algodão neste Es
cj4 gavetas e respectivas cadeiras. tado. levo ao conhecimento dos senha_ 

PARA A SECÇÃO DA DBSPESA: res proprietarios de pequ•nos desca
- 5 bureaux de 1,25 x 0,70 ~ gave- roçadores, uzinas de beneficiamei.to e 
tas e respectivas cadeiras. reenfardamento de algodão e bem a., -

PARA A SECÇÃO DA RECEITA: ~i~en~:1ªóir~~t;;~~ç:irv~~o ~:ºp:1:,~~ 
i;5 

2 
e b1~=ti~s 

1
:;d:ir~~~ cl 4 gave- tas Texteis attendendo judicioso ap_ 

1 estante c'a divisões verticaes de pello da A::sociação Commcrcial neste 
O 30 de largura, com 40 prateleiras ~t:s~~ bi~t~~-~~sanlas~cp;:~rvt:i_rãiu~ª~ 
moveis e 80 travessas para as lll.es- prazo para que fossem cumpridas as 
mas, c[modêlo nesta Commissão - exigencia:s constantes das Guias de 

PARA A COMMISSÃO DE COM- Intimação que deixou ficar em poder 
PRAS: - 4 bureaux de 1,25 x 0,70 dos senhores proprietarios o Fiscal do 
cl4 gavetas e respectivas cadeiras. Beneficüimento. quando da fiscaliza-

1 bureaux meio ministro de 1,50 x ção procedida cm 1936, fosse contado 
0,80 cl5 gavetas e duas ta.boas de (18) dezoito mesês a partir de l.° de 
correr. julho de 1937. 

1 cadeira de braço com assento As datas das Guias de Intimação já. 
empalhado e patinado. em poder dos senhores proprietarios 

1 estante de 1,30 x 1,70 x 0,35, por- ficarão altlradas, devendo a.s exigen
ta com vidraça e prateleira de gra- cias constantes das mesmru:;. serem 
1uar. cumpridas dentro de dezoito (18) me-

m~r:.°rta fUtro com tampo de mar se1t ~5~~r s~~ioº :n~~~da~e isºi~en-
2 cadeiras para machina de escre- ças para funcclonr,mcnto dos E:stabele-

ver. cimentos dP Bcnetteiar e prensar algo-
PARA O TRIBUNAL DA ,AZEN-, dão e iabricas de oleo, de accordo com 

DA : - 1 mesa rcctangular para as o art. 10.º do Dcc:rrto n. 0 24. 0-!9. d~ 
sessões, com 1,80 x 1,25. 27 de mat90--de 19~4. Esta lict.:nça so-

6 cadeiras de braço com assento m~n~ ser!'- conceWda dtrr('tamente ao 
empalhado e patinado. propnetano do _machlnismo ou pes-

PARA A REPARTIÇAO DE A- :sóa por si au~onzada que apresentará 
GUAS E ESGOTOS: _ Gabinête da a esta CommLSSão a rcf.pectlva pr~
i.trector: _ 1 bureaux ministro com curação. Para concerdev-se a allud1-
t 70 x o 85 cJ4 gavetas uma porta e da licença, torna-se preciso que os 
d\a.s taboas de correr'. !~b'~f~:~:n~~1 ~~~J:~o co:S\~Ju se: 
1: grupo com 3 peças, itJUal ao exis- funccionámcnto não aprerentando a..i, 
::ente na Secre_taria da. Fa.menda. suas serras costella.s escovas, etc. , 

1 porta c~apeo co~ 5 ganchos. estragadas e po...i:.st1arri ainda quarto 
empalhado e patin(do. de phuna forrado e assonlhado em 

1 mesa para machbltt de escrever, madeira. Esta Con~missáo fornecerá 
com uma ga~eta e WI'.la tab.a. Ele o modello d<> requerimento a ser uz3._ 
corr«::r, de 0,7v x 0,45, "1 respectiva do pelos interessados. o qual deverá 
caderra. ser sellado com 2SOOO federal de Edu-

1 bureaux meio ministro de 1,50 x cação e sau'de, devendo ainda. a flr-
0,80 com 5 gavetas e duas taboas de n1a .ser reco1U1ec1da pelo Tabt:lião do 
'Jorrer. município onde se encontra installa-

1 cadeira de braço com assento do o estabelecimento . 
~mpalhado e patinado. Em de~pacho n.0

, 154, datado de _2 
PARA A SALA TECHNICA. _ 1 do andante, determinou o senhor D1-

~~c~~~~a plantas, cl fuodêlÔ nesta ~ei~~1!Ef:e eeft1;/ç~csr:;u~~~~!,e~:;~ 

0 
io bureaux meio. ministro de 1,50 x :eJ~mr;!~o~e r!~~!~~; /~~~~~~ co~~ 
. cl5_ gaveta.e;, 2 ta.boas de correr t.urados O que sobremodo deprecia o 

e escaninhos de 0,10 x 0,10 na parte aspecto· do fardo. Assim sendo esta 
fechada pela porta. comml.ssão de Classiftcação Officlal 

2 bmea1;,1x de 1.25. x 0,70 cj4 gavetas do AJet>dão não coru;entirá. que s<'-
e respec~1va.s cadeiras. Jam applicadas no enfarcbmcnto rio 

1 caderra giratoria classento em- 11godáo. aningcns em dcsncorclo com 
palhado e patinado. 1 determinação acima. Para melho-

1 mesa para machina de escrever, es esclarec1mentas dirijam-se os in· 
cll gaveta e uma taboa de correr. eressados áquella Repartição. á rua 
tei:ido 0,75 x 0,45, e/respectiva ca- B. do Tt.iumpho n.0 444, nesta cidade 
derra. , .. Lupertio de Sousa. Branco, chefe da 

PARA O ESCRIPTORIO: - 3 commissá.o. 
bureaux melo ministro de 1,50 x 0,80 1\-lal'lo Uchôa. auxillar. 
cj5 gavetas e duas taboas de correr. 

15 bureaux de 1,25 x 0,70 Ci4 ga-
vetas e respecttva.s cadeiras. VENDE-~E um bureau ministr.> ('Om 

6 gavetas e uma. estante para li·.,rrs, 
de perfeito acabamento 

3 cadeiras de braço com assento 
fJmpalhado e patinado. 

3 bnreaux inclinados de 1,4-0 " 0,80 
c!5 gavetas e escaninhos para llvros 

3 bancos girator1os para. os mes. 
mos, cjassento cavado e parafusat 
de aço. 

2 portas chapéos com 8 ganchos 
2 estantes de 1,30 x 1,70 x 0,35, por

ta com vidraça e prateleira de gra
duar 

1 mesa. para machina de escrever 
ciuma gaveta e uma taboa de correr 
cJre:meçuv, cJdelr~ (0175 x 0,4ól. 

A tratar na LIVRARIA rOPl'.Lt\R, 
rua Barão do Triumnho, 100 

PAVILHAO 
Vende-se um pavilhão bem aft·t>gU<' 4 

zado, esquina. da. rua Silva. Jardün 
com a. Amam Coutinho, por bom pre<:O· 

A tratar com o proprletario do roes• 
mo, na dU..a rua n." 13G. 
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SECÇÃO "CORRE.A DE ARAOJO" / \ 
Po1 tuguês. rnglc<i. froneês, mo.the-

mdt1ca - a11thmcllca e contnbihdade 

OLGA 

L I V R E 
I 

CURSOS DE APPLICAÇAO j 
B() A R R O $ ~te~~~:

1
t':~~:~ção t1~u:~:~~º· 1:to~~çte~ 

graph1ca de problemas, resumo de 
pontos prog1 ammat1cos pai a provas 
ra1c1aei:1. exame de concu1so e arlmh-1 
io aos collci;nos m,hloreli, a El5cola 

ele Avrnçfio, g-ymna..,1os, etc Exerc1c10 {? 

flRECISANDO IEPURAR O SlNHE. 1 
·r ... c ELIXIR DE NOGUEIRA 

lt!!lhtt t RNEUMATISMO t I SYPNILIS 1m t1dt1 
-- li IIIIS ptrltdll --

a I L •••••Da 08a&D0II -----Y•~····· •• wo•a ...... 
~;:;~cn~le~:1:cd:lJ1~~al~ ecs;~1~ci:íafº: (F==========================" 
descupção. narrat1v11s e d1sserte.çào. DR GIACOMO ZACCARA 30.' dia Profossoc brnsile>eo, com longo tirn- 1 • 

Agrippino Uurro", Jackson Barros, "N:ilhc l'rín llarros e An- cinio pedagogico nos institutos ele Pu

tonio de Darros Castro, ainda profundun1cnle cunlristados com o ~~\ \!'º;c:i~e:_. ;:~:it:~ ª~~
1
;~~:s 5<~~i=~l~: 

falleciinento de sua nunca esquecida esposa e 1nüe - OLGA BAR- medio e ~ecundario, nttendendo a cha
ROS - convidan1 os parentes e amigos para assistirem ás nlissns mado a domicilio. Aulas dia.rins. Tru

d~ 30. 0 dia que, e~u st~ffrugio de· .sua nln1a_, nrnnda111 celebrar no ;::::r c~~~t:êºa ~iti;;u~ .: lG. - Pro-
dm 4 do corrente, a~ 7,30, na matriz de Poc111hos. e no dia 6, tum.' ' 
l)é1n do fluente, ús 7 horas, na matriz de Nossa Senhora de Lour- ! Luvas, bolsas e flôres artiíicia.C".s r"
tk<., desta capita1, confessando-se desde jú, ctcrnamenle agradeci- cebeu "CASA AZUL" o que ha. de 
<los a todos nquclles que cmnparecerem a esses uctos de piedade / mais lindo nestes artigos. 
chrislã. 

JOAQUIM ANTONIO MARQUES 

30' Dia 1 

Vi11va, fiihos, irmãos, cunhados. netos, sobrinhos, genro, tia 
e nóras ainda profundamente contristados com o desappareci
Tflento de seu nunca esquecido esposo, pae, irmão, cunhado, avô, tio 
e sogro JOAQUIM ANTONIO MARQUES. convidam os demais pa
rent.gs e ra"1igos, para assistirem ã missa de 30. º dia, que mandam 
c~lebrar em suffragio de sua alma, na Cathedral, ás 6 112 horas, do 
dia 6 do corrente (sexta-feira). 

Antecipadamente, agradecem penhorados a todos áquelles 
que éomoarecerem a este acto de piedade christã. 1 

JOAO BALBINO FERREIRA L YRA 

Missa de 7.' dia 
Candida Rosa Ferreira Lyra. Vicente Ferreira Lyra, Aurea 

Lyra Leal, Olivia Lyra Galvão, Analia Lyra. Raul LeaJ. Francisco 1 
Galvão, Aloysio Leal. Waldemar Leal. Eunice Lyra Leal. Dulce 
é:alvão M>.·niz, Maria de Lourdés Galvão, Maria Diva GalYão, Maria 
de L<:iurdc~ Albuquerque Lyra, esposa, filhos, genros, netos e nóras 
do saudoso JOÃO BALBINO FERREIRA LYRA, agradecem do in
timo d'almc, ás pessôas que acompanharam até o Campo Santo, os 
restoR mor~ aes do mesmo, e convidam, antecipadamente, os amigos 

FAVORITA PARAHY· 
BANA 

Club de Sorteios de Ascendino 
Nobrega & Cia.. 

Praça Ani;onio Rabello, n.0 12 
(Antiga Viração) 

Plano Parahybà.no - "Diurno'' 

Resultado do sorteio dos cou
pon.s-brindes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Parabybana, em sua séde á Pra
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
3 de agosto, á.s 15 horas 

1.0 Premio 
2.· .. 
3.º 

Plano "Nocturno" 

715S 
6784 
0833 
4542 
0741 

Resultado do sorteio dos cou
pons-brindes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Parahybana, em sua séde á Pra... 
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
3 de agosto, ás 19 hor2s. 

1.0 Premio 
2.º " 
3.º 
4.º 
5.º 

1'.!Sl 
íi248 
023! 
4764 

,7838 

J. Pes.sõa, 3 de agosto de 1937. 

ADERBAL PYRAGI~E,• fiscal. 
ASCENDINO NOBREGA & 

CJA., conctssionarlos. 

ESPECIALISTA 

Vi as urinarias - Syphilis 

Es.interno dos srrviços do prof. Baena na S. Casa, do prof, Bel
miro Valverde na PoJycltnica Geral do Rio de Janeiro, na Funda

ção GaUré Guinle 

Consultorlo: Rua Barão do Triumpho1 466 
Diariamente das 2 ás 6 

tr==·========================o. 
LUTZ FERRANDO & CIA, LTDA, 

CffiURGIA EM GERAL - ARTIGOS CIRURGICOS - APPARE• 
LHOS DE DATHERMIA, APPARELHOS DE RAIOS X DOS ME
LHORES FABRICANTES. EXCLUSIVISTAS DOS MICROSCOPIOS 
LEITZ E TODOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT., TODO MATE!l,IAL 

PARA LABORATORIO CHIMICO. 

Representantes exclusivos neste Estado: 

CORRE.A & CIA, 
CAIXA POSTAL, 51 -.- END. TEL. - F!lRRAN 

Rua Maciel Pinheiro, 269 
l"'==========:!J 

Dr, Arnaldo Di Lascío 
Ex-interno do Hospital de Alie
nados (Serviço do Prof. Ulysses 
Pernambucano>. M~dico Interno 

do Sanatorio Recife 

CLINICA MEDICA 

:Cvenças Nervosas e M~:1t..a1;:s 
Ccnsultorlo: Rua João Pes.sóJ.. 378 
- 2. 0 andar (Edificio d'A Pri

m~vera). De 15 ás 18 horas 
Resid. - San.alaria Res1t e - R. 

Syndicato dos Opera.rios Es
tivadores de Cabedello 

ASSEMBLE'A GERAL EXTRAOR
DINARlA 

Para uma reunião de Assembléa 
Geral Extraordinaria, a fim de tratar 
d:i. approvação de novo Regulamento 
da sua Caixa Beneficente e da filiação 
deste Syndicato á União Geral dos 
Trabalhadores Syndicalizados, ficam 
convocad.:s todos os so:ios no gozo dos 
direitos syndicaes. 

e pan·ntes da familia enluctada, para assistirem á missa de 7.' dia. l t.=============='>\ 
que TIJllndam celebrar em suffragio de sua alma, na Igreja da Mi
serirordia. ás 6 112, do dia 7, sabbado, que será mais um preito de 
gratidão ac, desapparecido. 

Pereira eh Costa, Z93 
PhOll<i 2072 

A referida Assembléa terá togar na 
proxima quarta-feira. 4 do corrente. 
âs nove hor~ da manh~ .. na séde so
cial. á rua Dr. João da Matta, n.0 24. 
nesta villa de Cabedello com a.ssls
tencia do sr. Inspector Regl:nal do 
Mlnisterio C.o Trabalho - Cabedello, 
1 de agr.sto de 1937 - Arthur Gomes 
Moreira - Presidente. 

AGRADECIMENTO 
M a"i3 Leopoldina Galvão de Sá e familia, movidos por um 

e.entimento de gratidão, querem, de publico. testemunhar ao illus
+re facultativo dr. Antonio d'Avila Lins, seu grande reconheci
rnent0 pel" dedicação e desvelo demonstrndos com sua assistencia 
sempre solicita, durante todo curso da doença que victimou seu 
querido e inesquecível esposo, pae, avô e sogro, MANUEL HENRI
QUES DESA'. 

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO 
REALIZADO EM 31 DE JULHO DE 1937 

cox 
XRV 

COMBINAÇOES SORTEADAS 

OGY 
EPD 

LYM 
CKY 

INFOR~fAÇõES, PROSPECTOS. ETC .. COM OS AGENTES E 
~~- INSPECTORES ~~-

AGENTE COBRADOR NESTA CIDADE 

ADAUCTO SOARES COSTA 
P..UA MACIEL PINHEIRO, 320 JOAO PESSOA 

PARAHYBA DO NORTE 

THESOURO DO POVO 
Club de Mercadorias de 

A. MACEDO 

Carta Patente n.0 1 
Av. BeaurepaJre Rohan n.0 267 

Plano "Bôlo Sportlvo Para. 
hybano'" 

Resultado dos sorteios para 
contagem de pontos do plano 
"Bõlo Sportivo Parahybano", 
realizado tm sua séde, á avenida 
Beaurepalre Rohan, · n.0 267, no 
dia 3 de agosto, ás 19':.! horas. 

l.º Premio 1561 
7681 
7377 
15~8 
9426 

2.' 
3.º 
4.º 
5.º 

J. Pcssôa, 3 de agosto de 1937. 

Ailerbal Pyraglbe, fiscal de 
clubes. 

Maeêdo & Costa, concessto-. 
narios. 

- RECIFE -

DECLARAÇÃO 
Declaramos, para os devidos fin~. 

que. tendo deixado os serviços de 
nossa firma os srs. Humberto Di Pace. 
Clyntho Pinheiro e José Antonio So
bral Filho, respectivamente. chefe da 
s::cção de ~mbarqucs na Flllal de João 
Pe.::~õa e gerentes das Usmas de Ca
jaze:ras e Caiçara. f!cam revogados 
cs poderes de nossas procurações em 
f.avo.r dos :-efe.ridos senhorP...s. 

Jcã::: Pessóa. 3 de agosto de 1937. 
P. p. Anderson. Clayton & Cia. Ltda. 
O von Sohston. 
( A firm:l e.stá devidamente reconhe_ 

c1da). 

Cami::=as de gersey para homem o 
maior sertimento C" o mais completo 
da ;..raça rlCebeu "CASA AZUL". 

OPTIMA OPPORTUNIDADE 
Está á venda o bilhar "Taco de 

Ouro", casino recreativo, situado no 
centro do bairro de Jaguaribe, bonde 
á porta, ponto para qualquer ramo 
de negocio, garantindo-Se uma me
dia de I :500$000 mensacs no minimo, 
sendo o motivo principal da venda o 
proprietario desejar retirar.se para' o 
sul do palS Alugando-Se o pred10 ao 

AO COMMERCIO 1 ~

0:~::i0;·cop~~~0
p:.;i·1~m~r~~

1

~

1:t.~ 
Nós abaixo ass1gnados declaramos vas, depositos, etc 

ci.ue, nesta data 1elirnram-se da nos- Avemda Floriano Pe1xôto, 259 
sa firma dena:imente qmtados, os 

~~f Pt~ã ~~~ti;a ~a~~:da c~~!f~cict~J; 
1 
elusas d~ gcr!l:y para !lcnhora o 

e 1 \;istrada na Junla commcrcial marnr Hrtnr..ento da praça recebr..1. 
deste Estado "CASA AZU! " 

Outrosim, com a ~Iteração da nos- -------------

~:1/1~~1ict;,~';,.~~;eJ:'~~ 1Tgo~1~us; 1 VENDE-SE um piano Ro
;~\~ag:~1sil:dÃ'.1g~dã~ ~om~~~~o: .~-~~ nisch em perfeito estado e 
1~~ti1! ~~~ó,:f~i~'~o!o 11:':Cl~ ~~: duas camas de casal. Tra

"Sua saúde é o seu maior ~~~10
.i.JD~ÀD1c~~,fº !cY.Zft1ct~A!: tar á 1:ua 13 de Maio n.

0 
103. 

thtSOUrO" ;(j tºt~1~industrla, o sr HUI\,tBER· 
ALUGA • SE ProLeja~a bebendo sómente al?Ua 19~tmpina Grande. 15 de julho de 

rngtdr~itro, "Maravilhoso," e "Rex·· !A firma ~ttNJ!~1!~!.,fi,, c:~~o- Um appnrtamento espaçoso 
:',,ma bnªo"g~j~~)g_ ~i~ ªpei-1~i~~~ã~)r!~rc~1; I n_h_c_c_,d_a_>_. ---------- para Esc·ripiorio Commercial, Medico ou Denlist11, no ponto 
~:g!~~~c°:. v~~1

ted~~º~m~c!ª~:;r;- ;.~: DECLARAÇÃO mais central cta rua l\tacie1 Pi-
ca - "CASA DOS FILTROS'', Rua Declaro. por melo drsta. e para nheiro, 7-i, 1.º andar, com ins· 
Barão do Triumpho n.º 469. João todos os effeltos, que n?sta data vcn_ tallação sanitaria e agua cor
~~dôea. f::.~~s\a1fJ~ ;~~~e~~e 1~~~:~s- di no sr. M:iguel Pes,óa Pinho. a mi. rente. 
Talhas <resfrladC'irast, Moringues nha casa comm'."rclal. denommad.:t A tratar com o sr. Antonio l\fo
Quartinhas, Parazlteiras, Cache-pots ··M~~-â~ar~a i~anto A~ton~o" .. sit~i9$1 nino dos Santos, na portaria da 
Jan-ões, Jarras, ek., de diversos fa- ~::~~ ~ida1J:. fi~~-: ~ºª3c .e:~~~àcadà A UNLlO. 
~t~d~;~srJ~n:!~ ~a~~~e~rgc: ~~t~~~ de qualquer onus. 1 ~~~~~~~~~~~~~~ 
tigos cera.micos. tudo ao menor pr~ço Qu!'.'m se Julgar pr<'judicad'J <'Om a ESTA' DOENTE? "FABRICA DE CAIXAS DE PA- tram:i:trção ora rraltzi:tda. devP_&e 

1 
PELAO'' _ Confcccionam·cce caixas a.pre~entar de11damente habilírn.do 

l 1 

para sapatos, chapéos, camisas, py- dentro do prazo de 3 dias. n cont.ar 
C L I M A C O X A V I E R DA C U N H A iamas. caixas Pª'ª p11a,mac1a. ampó- desta data. digo. desta publicação 

las, etc. Tem semnre grande qua:-ili- Itabavanna. 30 de Julho de 1937. 
A D V O G A D O I dade de caixas para calçados e cUs- - Antonio 1'o~ueir:1. 

ACCEITA CAUSAS NESTA CAPITAL E INTERIOR ~~jãga~.a o~ª~~~~!is d!rlf;~~- :irn~;;.)J~; confirmo: Miguel Pessóa Ph1J10. 

======:;R:::u:::a=da=P:;a:;lm=ei:;ra:::,:::,3,,:5:::8:::-=:::Jo:::ã.o==P:::es:::•;Õa======:;:I ~l~pl~g,mri,~t:~!Jc~a. Rua Barão cto Trl-1 ro:itcc~~-~~~ ('fltR\'a dPvídnmrnte re 

L'"ia o livro "A Cura Nntural" do 
prof~or João Jalma de Andrade 
Lima. Obterá o m-?smo, GRATUITA
MENTE, á. rua Bnrão do Triumpho. 
329. ou pelo correio. rrmettendo no
me e ender:ço, ao mc:~mo numero e 
rua . 

. Jo"n PI' íl1 'Parnhrha 
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ULTIMA HORA REGISTO 
O PHONOGRAPHO 

A SITUAÇÃO NO 
EXTREMO-ORIENTE 

(Conclusão d:J. 1.• pag.) 

(DO PAIS E ESTRANGEIRO) O phonographo foi descoberto 
por Edison e1h J..877. Foi descaber_ 
to por um acaso. Eis como o pro_ 
prio Edison relatou o aconteci. 
mento; - "Empenhava_me em 
fabricar determinada mactuna 

TOKIO. 3 (A B ) - Um represen
tante do Ministerlo das Relações Ex
teriores do Japão, faLendo uma e-xpo
sição da situação do ~forte da China, 
deu por terminada a maior parle da 
tarefa militar de que foi encarre~nda 
a J?uarni<:üo japonêsa na região Pei
ping-11en-Tsin. Esse repre"enlantc 
cffidal a<lmittiu a possihilidade da 
fundação em Pekin de organi.,.n<:ôei; 
chinêsas que, a fim de cumprir a8 t:1-
tefas admi ni strativas de que serão ln_ 
cumbídas. solicitarão l'Ventualmente o 
auxilio ja.~on!s. Ej poíisivel qu~ dc111-
sas organizaçoes nasça um movimento 
autonomista O moYimento já tem tal 
dcsen,·olvimento que se pode conside
rar como victorioso Além disso o Ja
pão fornece garantias formaes de que 
respeitará a inviolabilidade du sobera
nia chinêsa no norte da China Uesde 
o começo das hostilidades, accrescen
tou o representante japonês. o Japão 
não entrou em contacto com o govêr
no central de Nankin. O go,êrno do 
Japão não considera neccRRario tomar 
conhecimento da resolução do govirno 
de :Sankim de apoiar o 29." exercito t' 

de não reconhecer o accôrdo local de-

O Brasil no Congresso Internacional dt Protecção á lnfancia - O interventor 
do Districto Federal visitou o ministro José Americo - Decretada a mobiliza
ção geral numa Provincia da China - Uma esquadra americana visitou a base 

1 destinada a repettr os caracteres 
de Morse par meto dt! pe,. furações 
feitas no papel, perfurações que 
deveriam transmittir as mensa_ 
gens automaticamente a um outro 
circuito, passando acima de uma 
ponta a traçar em relação a um 
commutador. 

naval sovietica de Vladiwostock - Tremores de terra na China 

RIO 
n10, :l (A TI ) - o preHid1•n(t• r.~

tulio V:1rgaq ai,,iRignou d(•cr('tO n:l pn-.
tn da Educação de!>iiJ~nnndo tl!!! cleuutn
dos Le,-r Carneiro e Ollm1>io Olfnira 
para repre~~ntante .. dn llra!-<il no C'on
gre!,;SO lnlernncional d<.' Proh•cçiio ú 
lnfancin n rt•unir-1-\c L'lll Roma 

RIO. :J (:\ n ) - O intcnt·ntor do 
Oh;lricto Federal ,ii-d!ou o minis;lro 
Jo,1t' Amerit•o. "'-' t·nn1::::ratulando t·om 
Sllf.1 e,cia pt.'là. ... ua ora..;ão na Es1,ln-
11ud!"l do <.:ast,•llo. pall'qfrando ('Om o 

ex-mini ... tro da \'in(.'ào t't>rC!l de 15 mi
nuloi. 

RIO. 3 (A B . ) - O dt•putado Gene
roso Ponce, regrl•1,arnndo dn Europa. 
derlarou li r(•portag(•m l.'Stnr muito im
presRionado eom a auQPnl'ia ck ,,ropn
ganda hragill!-irn no Continente Vt•lho 
podt11ndo-se mesmo dizer não existi; 
propa~nncln do Brasil no e ... trangeiro 
Na aet uai e"\Pot-i(,'ào de Pnris, por 
1•.xemplo, lornn-s~ impo~<.;ivel qualquer 
eompura-:fio enln• o magl"<.;fo~o pm•i
lhão dn \rgentina ~ o insiirnifira11ll' 
pavilhão do Rra~il 

JAPÃO 

ALLEMANHA 
HEHLIM, 3 (Agencia Nacional) - O 

t hanceller Hitler recel>eu, em au
dienda eRpecial o ministro do Traba
lho dn Turquia. acompanhado do em
hahador daquella nação O ministro 
Ali CentB,a} permanecerá na Al1ema-
11ha cerca de dez dias, durante os 
11uae8 visitará as modernas installa
fÕ<'s do Trafego lndustrial em Berlim, 
0('~'-lHI, Hambur.!!o. Cuenca e Ruhr. 

RUSSIA ASIATICA 
\'LAOIWOSTOCK, 3 (Agencia Na

cional) - Tendo terminado a visita 
official dn esquadra americana, zarpou 
n mesma de!,";te porto rumo ao Pacifico, 

capitaneada pelo cruzador AUGUSTA. 
O almirante yankee enviou um ra

dio ao commandante interino da es
quadra sovietica do PacirícÕ, agrade
cendo a gentil acolhida. 

E' a primeira vez que uma esquadra 
estrangeira visita a base naval sovie
tica de Vladiwostock. 

CHINA 
SHANGAI. 3 (Agencia Nacional) -

Fôram re~istados varios tremores de 
terra na manhã e na tarde de domin
go, causando intenso panico á popu
lação de Nankin, bem como das cida
des de Tien Tsin Kai Feng' e outras. 
Em' Hsutschau desabaram mais de cin
coenta casas de construcções antigas, 
matando e ferindo numerosas pessôas. 

A GUERRA CIVIL 
NA ESPANHA 

PRETE'.\DJAM PROVOCAR EPIDE- desesperada a situação dos seus cor-
~flAS NO TERRITORIO religionario na peninsula Iber1ca pa_ 

~ ACIONALISTA ra recorrer a expedientes tão degra_ 

Manipulando essa machina ve 
rifiquei que, quando o cyltndr; 
envolmdo pelo papel perfurado 
girava a toda velocidade, as per_ 

1 furações produziam um ruido 
roncante, mas musical e rythma .. 
do. como o da voz humana ou. 
vida de longe." - Bastou ~so a 
Ediscn, para occorrer .lhe a idéa 
de accrescentar um d1apttraoma 
aestinado a receber as vibrações 
e de guarnecer o c11lindro com 
um material impressionavel, o 
o qual foi o papel parafinado. 
Passou ... se isso, como dissemos, em 
1877. Alguns dias depois John 
Krusel, o melhor meclui~iro de 
Edison, tinha construido o appa_ 
relho, o mesmo que se póde vêr 
no museu motes de Kensmoton. 

~~~:g_thes;:~~~ .dJacf.t~!~; :t~it.ed~eer;! 
Nankin, era passivei que o actual con
flicto de caracter local, se com•ertessc 
numa guerra entre o Japão e a China. 

BOLSAS PARA SENHORAS - Mo. 
delos elegantes, confecção esmerada, 
acaba de receber a CASA VESUVJO, 
rua MaC"iel Pinheiro. 160. 

APPROXIMAÇAO 
TOKIO, 3 (.\gt•11t·ia Nacion:.il) - ln- dantes. para chegar a reconhecer ANGLO-ITALIAJ\IA formac;õeq de Nankin tlin·m ,1tu• íoi PAMPLONA :l - <A B.) - ln c:mo meio bellico o ataque contra a 

deerelad:.i a mohili.1n('âh gC'r::il de tro- 1 formações fidedignas COlhidas et11 população civil sem defesa, envene_ FIZERAM ANNOS RONTEM: 

:;~ª n~i~:~~inJ~ª 1~
1
:e~~:

1:"t11r;~:n~~n~ ! j~1
i~c~o g:~t\~:~tedi~~~:na~f1c~ori,a~~~ :e~~~d~! ~~~~r~~~ ~'1âo e d~~tu%º:~ O preparatoriano Claudio Agra LONDRES. 3 (A. B.) - O "Dai1y 

centrada ao NUI de Toenn. - n<:ralissimo Francisco Franc.... asse n~ nunca foram applicados. nem du_ 1 P :rto. quintannista do Lyceu Pare- Express'' reitera a informação de que 
guram que O chefe do g-overrlo pro: rante a ultima e terrivel conflagração hybano. está sendo projectada uma visita do 
visorio nacionalista c!.a Espanha en_ mundial. ministro Eden a Roma, o que corres-
viará. durante a tarde de hoje. ao FAZEM ANNOS HOJE: pond-e aos esforços da Inglaterra no 
~-rcretaria gera.! da Sociedade das Na- sentido de promover uma reapproxt-
r-ões. como a todas as chancellarias Luvas, bolsas pa.ra senhoras e ca.. A menina Maria Flavie.. filha do mação com a Italia. Essa visita. en-. 
das grandes potencias européas, um misas para homens. CASA AZUL re.- dr. F. Xavier Pedrcsa di.rector do tretanto. só teria lagar em outubro 
relatcrio detalhado, assim como pro_ """beu o maior sortimento. ~part.lamento de Abi~.tecimento d.:. depois de mais aplainadas as difflcul~ 
vas ph-:-tographicas e copia do pro_ Prefeitura Municipal, desta cidade. dades que actualmente existem entre 

~!~~equ~?c,stá S~J~r~~bulg;~fbu~~\uªJe UMA PRAÇA EM FRENTE AO ve;ri~a1~~ss~d';.'.'.:'r~rrt:ºlu~: ~~:~ º'o ~.t~J;í:~il" noticiando lambem 
Gtnra desta cidade. sendo accusados QUARTEL DO 22,º B. e. 1 ~.actualmente ser_vindo na 1<uarni_ º facto, em artigo de fundo salienta 
dois s11bditos francêses de nome~ 

0 
mdustnal conterraneo João Amo- ' çao federal, em Sao Paulo os proposítos do chefe do go'verno in-

ITAUA 

~1~~ã~~~tfetvidte:n e~~r~~t\.e~~J~ rim, vereador municipal pelo Partido r~~ aF:~~~f1t~oJ;êv~n:u ct:nc3;~::~~ ~~;had~ee~e h:r~~~is~~~v~~~~o 6:;;ii 
Párahybanos ! E fr:nteiriça de Irun. Os dois crim1- Republicano Libertador, vem receben- filha d~ nosso amigo sr. José Cle_ i a ltalia. O jornal enaltece a actuação 

•PT eleitor! .. um crime não ~i!:ostr:;;gs""~!v~~r~e~~e~: ~= :: f:t::!:ri:!~!ª~re:!~r=e~/::: ~~~!:?dt::i:::cis::. f~::::r:: 'ff~i1~~:i~tE::~i~~~~)g~í~; H~: 

ROMA, :1 (Al{e111·iu '"Nnriona l) - A 
lmprens!l. deAlu copilnl t•slt1mi>11. tom 
muila sympathin, um 11rti:.:o !-.ahido no 
CORREIO OA NOITE. , l'HpntinO pu
blicado no Rio dl' Janeiro, 110 (tual 
rommenla as iniciativas cullurne:,; ita
lianas no Brusíl, considnando-as diq-
nu, de todo o npoio, p1,iS s .... destinam 
~ dest-tl\·oh·er t::tda n•?: mais, a cor
dialidade l.'nl;e ai,; dulls n:.t<:Ões 

1 l 
l ~~~~., ct;r~~~~~nd~ P~~vc~~cil~:'av~t pital construir uma praça em frente Joa: c_a.rnlo Primo, inoprieta.rio <>m rccção do Forign OfiLe, na opinião 

Saiba1n 'l'otlOII 1 mas epidemias no territ-:rio naciona_ ao quartel do 22.0 B . C. em Cruz das Taperoa. rlaquelle orgão. é uma tarefa bastante 
lista. Os dois criminosos. agentes do Armas. - O Joven Roberval Soares de Brit- ardua que não pode ser attribuida a 

i Komintern na França m~ridional. Entre os telegrammas recebidos to .. alumno do Collegio Diocesano qualquer um e para a qual f 1'tam qua-
O raio tem t'flpricho~ rertlmente 

extr!lordinnrios E', sem duvida o 
phenomeno meteorologico mài~ 
fant11!ilista, sem emhargo de !-!Pr o 
maii-1 terrivcl, pelo seu poder de 
dei,:trui<;ão Veju-sP a incrivel fa
(.'anhu por tdle praticada ne~te ve_ 
rfio europeu numa nldeia da Sty
rin (Au!:'.trio) Duruute o dia a 
i,::rcja. local t.·sten• em fe~ta' t.· 

grandemente movimentada Era 
um domingo e Yinha tt•inando in-
51Upportavct cnlor A' noite mui
lo tarde. desabou p~n·orosa

0 

tro
Yoacla, t<.'ndo caido dinrs:H1 faii:;
<'ªM Pt-la manhã, ainda cho, ia, 
n,1.1:.,. os fil'is diri:::dram-sc ;Í. igrC'j:l, 
p.orqu,• 0 8 festejo!', continuavam 
E. l.'.Ofll estupefação gemi. verifi
t·aram que um raio tinha defih-ui
do o t·nmpannrio e fundido inteL 
rnmenlt' o ~ino! , 

No E!-tado de Georgia, a algullf: 
ki'ometroi,; d(' Savnnnah, o archi
millionario Henrv Ford c~tá fa-
1.endo con!'!truir Üma pequena cL 
dnde c,pen1riu. uh!<olutanwnlt• or -
ginal, u qunl i-wrá proYirla clt> mn
it>riul indu~trial (• agricoln o mais 
modl.'rno O progr;\mma do m:,_ 
gnata con~iste na eonstrueçiío ele 
umu U!--inu dt· pt·<;ao,; a, ulsn-. dL· mi
tomovel. usina rodE'ada de g;anjas 
agro-pecuarins que 1H•rmittam un:-: 
habit::tnh•s \ h·<·r do<i vmprio-: rt•
t·Ur ... os O t'"lludo t> os jogo... nfio 
~f'rão <•squt•cidm,. poi-., (]Ut' o pro
jt-<·lo c·omporta n l'011..;truc('t10 d,• 
NH·ola-. t' a instnlla-:ão dt• 
tf'rrcnos d<• <.;porl \s-.,im, º'"' ope
rarios produ1ir:·10 O!. -.t·ui,:. proprioi,:. 
,·ome1-1ti\'(•hi, t·duf"ar-~1.·-fio e l'.l.O!-i fi
lho!"., divntir-st·-ào i-;pnrlhnmentt• 
e f:nüo o seu pt; d,• m,.iu1; ,·om os 
Hülnrio~ t·anhos nn U!-iit1a '((>OI IPr 
llt'Ct'"sidnclt.• dl.' !-iair da ~lia ddn
dt•zinhu 

Lonl h11)J.;111f. L1llt·c·ido <>m it1-
r1ho ultimo uu1.1 71 :11111us.. foi n!)
JtdlidatJo nnno!-1 u1r:"a.; f) ~apo\ .. ;o 
,1',-. urn1adon•i,1 i11i.:-lt'!<t'"• pois. \IUt" 

O'"i .,t 11" ua, ioi,1 11H·rt·:1ntt·'i pt•rc·nr
n;rnl nrni-1 dt· '.!O milhô1·., clt• milha~ 
vor unno, trani.portavum l:i m1-
lh1iP!I dt· to11t.•lada'I de mercadoria'
" 1 -,011 UOO p.t" oiwiro· {'111.1e-("H1 

ft \-itlo t:01110 111,ul,•@lo 111t·rani<·o dL· 
um 11rn11,d11r ti,· , ,·w ( ;1<ró\ lt·, J!IJ-

uh,uulo xo l11Jr:1._ i,ur a1i110 Em 
H1'tO ,·ftnSl"J!UIU lOII !ruir 11 Mf'll 
Jlnnwiro nu,io .. hini: .\rlhur" d("' 
1 ~00 tonduda , u q11:il íoi o Pri
mi·i ro df' uma l.inc;a i-.l·rit· 1lt· 1111 

, ifH rnt~rl'lllllt•-1 ltHp1111~i1,111 :1te ;} 
(riHi• 1111'11tlial. t•1kl11 o nttiui.du i•m 
dlt'io, lt·\·und,1-0 iJ u111 1·rad, •• d,· 
1 milhú"" dt· hhrll~ 1·rn .1 ~1·m;,,inn-.. 
linha. (·nlúo. f.8 nnnn..; Prt· º• 11n 
pi,u c1,111·;"io ti,· 1 O IHlf) lihr I pa, 1 
1l1·t1·1ukr-.,1· ~1111,, ,. foi 1·und,·mTia 
rl,,. rrus 111>,•r.ulo 2 mêsee <111tes de 
f.ndar a i,ena 

l 
são apenas figuras de terceiro pl_ano '' Pio X". !idades psychologicas, quer ao presiden_ 
de ums. crganização secreta sovietL por s . .s. destaca_se o .seguinte, firrqado ~ ~ menina Berenice, fili'll1. do sr. t~ do Conselho Lord Halifax, quer ao 
c-a cujos cabeçaq se acharü1m actual pelo illustre tenente-coronel Thomé A:Illon~o Geraldo de (?arvalho func_ o.ctual ministro dos Negocios Fstrar. 

1 mente em Londres. Nas provas pro~ Rodrigues commandante daquella c10nar10 da Inspectcna do Trafeg-o, ~eiras, sr. Anthony Eden como re -
! cessuaes foi possivel estabelecer rigo_ ' ' desta cidade. . conhece os seus proprios 0.inigos. -

te l' .d d d b unidade do exercito nacional. - O pr_ofe_sscrando_ Se_verm-o, Rla- "C> Dail.v Mail" defende a idéa do 
! !~7f~1

~;~~lês ªct~u~o~~~
1 
:ct!ar~ ~l~und "João Pessôa, 30 - Vereador João mos de Ol!ve1ra. aqui re.!ndente. re.conheci.me,nto da so• <>rania italia-

' Carigan de um pintor de nacionali Amorim - Queira illustre vereador - O sr. J osé Dias t!e Oliveira, mu_ na sobre 411 Ethyopia pois o imperto 
dac'e e::pani:cla d~ nome Q~intan( <'!Cceitar calorosas felicitações pela fe. sico do 22 ·º B. e. do ex-Negus é hoje uin verdadeiro va-
lha e de ~:ts. subditos. frz..~ceses .de j liz idéa consubstanciada no projecto cuo político. Além disso a nmiza.de da 

C
n~mmoeso Dco_nsBu1lug~.1-aR!endeoP0.!o'sv.erna.sso tdme para a constru_cção de um logradouro ESPONSAES: < Italia. que sempre foi ·valiosa para a ,_ ,-_ ,,.. Inglaterra, era hoje mais preciosa do 
Valencia em Bayonne, sr. Pedro La_ J publico fronteiro ao nosso quartel, - Com a senhorita Maria Augusta do que nunca. tendo em vista. 'o seu 
cuona. que virã satísfaz.er velha aspiração do FernanCes. filha d:. sr. Joaquim Fer _ poderio militar. O primeiro ministro 

N~ Esp'.'1.nho. nacionalista a indiit-1 meu Batalhão. - Tenente-coronel nandes, já fallecido e sua esposa sra. Chamberlain - dlz o jornal ~ tem 
n"çao c~ntra h d · · Nedina Fernandes. ·a.caba de contrac_ ·d 
n;ssos é'"enorm~~f~ re~;:i~o~o cgr~~: Thomé Rodrigues." tar casamento o sr. José Fernandes s_1 o felicissimo na direcção da po-
ra.l Francisca Franco conclue com Martins. au~i11ar do· commercJo na ~

1
i~~~g!x~~~:Vef:n:o:e~~:su;~ir .;ii~e 

est;1s textu:1es palavr3:c;: "{?ev:emos ~ OT] CIA Jll () villa do Espirita Santo. tido dâ amizade com a Allemruüia ê 
reconhec"r qu~ a Russ1a &>v1etica e . Oa~! 1~~~v{~·êJiu!id~~u~~~

1
~el~ci~~~~s-. a Italia. o que representa o unico ca-

~? p~~~:~ d:e:i~!~e;o~i:~ ~~itrc:ne Ha na Repartição dos Correios e :~~.ho seguro para a manutenção da 
~elegraphos telegrammas retidos pa_ 

MATERIAES SANITA- ra: 

RIOS, electricos, ferragens, 'Ar::g~el E~~~e\nrH
0
~cref~~2ueg;• -EnconLram_se a passeio, nesta ca_ 

mara Pl':ipaganda Eixpa.nsão Com - pital, as sras. Anna Salles. Miná Cos_ 

VlAJANTllS: 
AS URNAS são livr~s e livre o cCdll... 

dão para vot~r no partido que ex .. 
presse nas urnas a. grande7.a de. pa,. 
t"'ahvh,o 

azulêjos e vidros, aos me- merciaI Estado. - !fnit:ª;;<;,,fti!~%A~=~~i;;s e~~a~
1Jz; 

Ih e d ; hospedad&.S na residencia de paren_ o R E e H 
, Ol' s preços, ven em a rua PARTIDO PROGRESSISTA tes aqui residentes. J 
, Barão do Triumpho n.º 271. Valiosa adhesão á política ne~a v1~g1~a1,d!m ~~l;!· a e;,';.~;~ª·.f. 

1c __ A_M_A_R_A __ M_U_N-IC-IP_A_L ___ orientada 1>elos drs. Ernani :~~;/ª:;ir1~'o.° at~~~:i~oª 
3
i!~urdºandé 

JOÃO PESSôA DE e Cl~vis Satyro I de_Di~~~~éd~~i:°
1á: c~'f:i~ó. acha_se 

1 

O sr. gov~rnador Argemiro de Fi- nesta cidade o joven Severino Leite 
gueirêdo recebeu o seguinte telee-ram_ fi:1ontenegro. residente naquella cida_ 

A· falta de numero legal deixou de ma. ae. 
reaUzar_se hontem a ses.são da Cama- "Ê>atos 2 _ Governador Argemiro . ~qui se d~mo_!"ará algu~ dias. ~m 

! rJ. Municipal da cidade. Comparece- de Fie:ueirêdo _ João P~ssôa _ Ac- v1s1ta a. seu 1rmao, .dr. Salv1ano Leite. 
ram apenas os vereadores Antonio ceite v. excia. a segurança do meu secretano do Intenor 
Mendes Ribeiro. Manuel Soares Lon- integral apoio ao Partido Progressis- - Encontra.se. nesta capi_tal, no 
dres e Osias Gomes. ta chf'fiado por v. excia. representado trato de seu J?art1cular lntei:esse. o sr. 

Sobre á Mesa constava o seguinte ne"te municipb drs. Ernani e Clovi.c: E~uar~o Xavier. commerc1ante em 
expediente: Satyro. Saudações - Laurenio Queâ- Pianco. 
- Telegramma do deputado Bobto de roz ". 

Mf'nezes con"ebido nos seguintes ter -------------

m?.~'-me grato coração espirito para~ Informações Telegraphicas 
hybano reci::ber d3. unanimidade ca- (Conclusão da 1.ª pg.) 
mara Municlpial minha gloriosa terra RIO. 3 - < A B.) - Estiveran, 
prova tão alta affeição motivo meu no gabint>te do ministro da G11erra. 
anniversario que subsistirá entre todas em conferencia com o respectivo ti
essa honra exce!)Cional. Abraços \Qdos tular cs generaes Góes Montelro, 

1 

vereador~s .. IAs':..) Botto de. Mene~es. ch~re· do Estado Maior do Exercito <::: 

- Offlc:o n." 126. do sr Prefeito, ~~\~~. Fllhc·. commandante '1a 5.1' 

1 ;;~~\t:~o d~~:7J?~d~~o~~n~i~d~o q~e O general Dattro Filho acaba clf' 
fosse ab?rto o credito ne~esc;ario e.o "Cl' Indicado para o comando da 3.ª 
"~amento das despêsas corresponden.- R.<'giã::- no Rio Grande elo Sul, jà se 

' i~~ln~ ·ii;t/c~iã~net~~~ª~: fe~1
~n~~:J! ~~h:rf~~m~ss~gfi~~~e~d~::~ru~:.un_ 

VISITANTES: 

Doutorando Clemenlino Junior: -
Deu_nos hontem á noite o prazer d<' 
sua visita pessoal o no.sso joven con_ 
terraneo José Clementino Junior. 
doutorando da Faculdade de Medi_ 
cina de Recife de cuja turma acab:1 
de sH eleito Orador 

O doutcrando Clement.ino Junior 
demorcu_se em cordial palestra com 
os n')SSOS redactores agradecendo o 
registro que demcs Quando da esco_ 
lha de seus collegas para orador da 
turma. 

1 

1llu.minação electrica na Travessa 1
' Al

i mP1da Barrêtto"; 
mo ~ - < A B.l - Ao que se diz, ---

o presidente Ge:tulio Vz.rgas. em con I ELEIÇÕES livres tlvemo~ e o nosso 
fn<'ncü1 oue tivera com o general civismo ná1, desmentirá, em outras, 

1 

-cfficio n.0 58, do sr. Presidente 
da Gamara Municípal de Thereslna 

! rigrndecenclo a communicação que lhe 
'ez f•:;t:1 sua congenere da instanação 
1h sua 3.'' reunião legishtiva ordina-

Daltro Filho. QUP irá_ a..c;sn_n:,tr o C'Om- f'JCQA f'nnunf-.b dn .-111nh-ltn ,1f>mnt't~tt,•n 

~~~ n~; ~~ªm:t d~~
1~Jr1~t~°:ê J~i!.: #Já possue o seu t!tulo de elellor ? 

rão constituir o n~vo Estado Maior J Na.o perca tempo : na.o rusta nenhum 
e.a guarnição do Rio Grande do Sul vlntem • 

CONVIDADO PARA A FEIRA 
DE AMOSTRAS DO RIO DE 

JANEIRO 
Berlim, julho ( Serviço especial da 

Agencia Hertz) - O govêrno do Reich 
ncaba de rec(:'ber um tonvitl." 110 intt·r
ventor no Distri<'lo Féderal tio Hra:-.il, 
a fim <le partieipo.1· da Ft·iru I11tl.'1·na
cional de Amostras que ~l' rt-ulizHni 
f-gte nnno na capit:11 do grande puis 
su l-americano. de 12 dt.• ouLubro u 12 
de nóvf!ml.iro. Apreciui·rlo e~sc co11vitt> 
féito por viu official. o "Deutsche 
\\:irtgchafts ZeiLung-" c· ,111m(mtu lar• 
J.'llnll.'nte a sua signifit:i,•úo e rt•t•o111· 

nenda li.eis l.'st:ibeleeimL'J,tus c·ummPr
dUl'!':' C' fe<lustriaes ria Allt·rnnnhu wu 
c JmparerlJnt•nto com os 1"espedivo!I 
pru<lueto,, n 1::11!ó:a l'Xpusic;ii(i 1,ntsill·ira 
<, commentnrio em quest"" assu1111• 
propol"(.'Õe~ do maior int,"·". ,e, po1 
i so que o r•·fniclo diuriu ú ( gúu of 
J icinl d(• toda~ U'l ramarns d,• eom
' iercio e inclu:--lria J..i Alh•manhu O 
11csmo jornal salit•ntu que ns ,•xpu~i-
1 ires gosuri"io de c•gpt.•C'iues vu1· r1·11• 
1 eles <:u1rll1 tn.1n!!J1ortt·s grnluitu 1!11 
, ll~l'l"l'.tdori::is a St.'l"l'tll e-x1111stu I' d1 -

J,l'nsa <le tuXH:-1 alfnndt·guri:lS pnn ,h•-
1.•i;minados urti1ros Outroil jon1.lf' 
l eferem-~e no exito da l•'l'ira ,11• A11,, ~ 
rus do fiio d1i Junt'irn, u juhn1r 111 > 

, u.... ~c· vinificou t>m rn:rn, qunnclo u 
llt.·m1.whu SE' fl.'7. n•11n•~('11t:i1· t,,H'nd" 

,. ,ni-;tl'uir um puvdhu11 1•u, nn cpwl C' 

1'l.clt.1in um "!!ltnnd" de l1nad .. á prti-
af(1:1.nd 1e tnrl~mo 
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