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AS SAFRAS DA PARAHYBA 
EM 1937 

A InspcrLri!'l Agriccla de Patos, na Pare hyba do Norte, 
acaba de divulgar as estimativas parciaes das safras daquelle 
Estado para o armo em curso. Esses dados esta.tisticos autorizam 
optimn e:specte.Liva para a producção da lavoura que vae ser objecto 
da proxirna colh'eita dr. Parahyba. A estatistlca recem organizada e 
abrangendo apenas cin ·o municípios. Patos, Santa LÜzia Pombal, 
Tapercá e Teixeira aU.1 ibue ás safras de algodão arroz milho, man 
dloca, feijão e lll.ami,na, respectivamente, a 'tcnel-3.gem seguinte': 
11.000, 230, 1,070, 2.200, 530 e 60 tcneladas. A safra de algodão em 
pluma, de ci1_1co mw1icipios. por emq~anto, etá calculada em onze 
milhões de k1los e qUO.Sl toda proveniente de algodoeiros mocó, typo 

VISITOU, HONTEM, ESTA CAPITAL UMA CARAVANA 
SPORTIVA UNIVERSITARIA GAOCHA 

Em entrevista para A UNIÃO, o academico João Kessler Coêlho de Sousa declara 
que "dentro do idéal democratico as soluções sociaes são encontradas, bastando 
apenas que os homens de govêrno tracem e cumpram um programma, como o 
faz serenamente ·o governador Argemiro de Figueirêdo, uma das fórtes expressões 

moças da intelligencia brasileira no campo administrativo" 
de fibra supE:rior, o que assignala a pr.:.speridade economica daquella 

r:~l~~?ce~spi!iJ~~~e~: e 1:~~:~:~~~· a APl~~;:~tiv~à s~f~'!mPar~~~ba~:á~! 
a1god5.o, para 19:~7. ~ de que excederá a meia centena de milhões de 
kilos de algcch1o em pluma. 

E.:."Se quadr< economico da.quelle Estado nordestmo põe em 
evidencia o poLenci.,l de suas riquezas cremat.isticas, que têm sido, 
all.!ás muit..: estimul::.da.s pela ctL<,tribuição gr~tuit:i de semen tes se
leccio'imdas, empresLimu e vc.ncla de machinas agricclas e adubos d 

longo r,ra'.":u ... :tuxílios de credito pelos institutos creaclos especialmen _ 
Le pUi. a t.al l nn e o concurso Lle technic:.s na as.sisl.encia official acs 
lavracio1·es pura o en: ino racional e pratico elas culturas Com essa 
c.,rg:.111izaçJo eHi<:Jt'llle para o serviço da. lavoura n.a Porahyba do 
Ncrte, o sE>u govt>rno assist.{• neste momento o exito rle sua política 
cconomlca v:,nendo os µrecessos empíricos e a rotina que cnt.orpe_ 
c1a.m a producçüo dãquelle E.st<1.clo 

1Do ".loP1al do Brasil'', d!' 31 7:37) 

NOTAS DE 
PALACIO 

O sr. govrn13<1,1r A1v."miro de Fi. 
g11elréct0 rccc~ ti l10H1t'IH cm ;-;f'u 
F,abinéte de trall:lliH.;.-._ ui.l.J co1 11nli -
, [o do NucJco N~lt'Jisln ;_h·· 1.n ,·:tpit:11 
, onst1tu1da U·J tuons. :rns~ L~tllrli,n e: 
; Jnhorita'-i R:iymunlla llocki Mnri::t 
1 ie Lourdes .8ilvu _ ll'l'nt' J\.ion1.e1ro. 
~uleika Vasconc:tllo:,; 1.,otio l-tudia 
Denta Pes ô:i Zl!lini'r~ GiJll\.',·b. CL· 
11 y Barrei te, 1· N<-1.11á n,llHl.·ir;t 

O DESFILE, HONTEM, DAS 
i FORÇAS FEDERAES 
t A"ó lun:a" ?e1lrraes es ta.c101ndas 

nr-.,Lt c•:q>ib l con stihud.'ts pr·lo 22. 0 

8a!:tllmo dt' ·caç:1dorcs e Bate ria de 
Arh1hari;1 iit• D oi..._o na. manhã de 
h ootl'lu dt"vidanit-ntê equipadas r ea
liza n:i in um paswio JJt>las princip'.l<'S 
rua.., t.la d<l,ull'. 

As for~a-. irre1n·f'h rns iveis no seu 
r1iui1rn m e nto b<'m t'Lüd:::tdas, marcha_ 
mm c·om i;;arho t' di ~.riplin:1 causando 
a m,·thor imprr<t:~:io no espirita do 
puvo unanilu(• t n : dog_jar o :,t- u eom_ 
1,1;1 1,clanh• orlit'iJ.e, inferiores e sol-
dad<;~. • • Ec,teve l10ntf'm no PabC'io eh Ri"

ctempção. l'lll vi::ita :10 t,r Uovt.:·l'nJ
dor. o prc·lc·ito Moul',',T C'.t1 l:.1Xl), cln 
1nunicipio ck: PN!ras cL! J?og·o. qul:' 
('.00\'lliou .s. exria. e ~,uxili:1re:-. J)Un1 
·1.'ki,'i t.irem no dia H cio corren\t' ú 
. 1auguraç8.o tlo mercado publico 'cte 

J '.spirito Santo. 

Ot ~ fil.u:-tni .. •m continencia rio sr. 
tOVt:"1'11:-nkr 1\r~emiro dp Figueirêdo 
qur .:is,ht.iu ao dc ~:filí· da sacada. do 
l'ahdo t•m <·ompanhia de todos os 
? c-us auxili:t.ff's . 

Os academicos gaúchos na redacção desta folha na companhia do director e do secretario da A UNIÃO. 

No dia ele hontem e!',liVcr:::nn ainch 
no Palacio cio Gcvrr110 n1ais a:: se. 
guintes pes.mas: dr. Jost M:.i.riz sr. 
Celso Mariz, dPput.atlo Ptdro U1Ysse.s. 
Fernando Nobreg:1 e Ak inclo Leit2. 
srs. drs. Renato Ribl'iro Oscar S·)a 
res Orestes Li::;l>ôa Jc1ym~ Limn João 
SantoS Coêlho ecc1ro CorclE'iro' e S6. 
Cavalcanti. prêre,t..'J::; Pr:lxcUes Pit:tn_ 

~1n~a.G~~~~~ra le~~~º· J~J~;~o ~~,~~~~~~ 

A~ forças uam c·ommandadas pelo 
tent nL<'-COl'oucl Thomé ltodrigues. 
Cjllt' tt>m presl::tdo assignahdos servi
~os no rc.mma.ndo da guarnição fede .. 
1·a l . 

5 DE AGOSTO 
Passa, hoje, o 352." anniversa

l'Ío da fundação desta Capital. 
conego Jo~é Ccutinh'J Tun •i:: Filho 
Octacilio Monteiro e 'professora Ap~ 
polonia Amorim. 

Feriado estadual, não fnnccio
narão as repartições publicas. 
nem haverá expediente na redac

o 'l'l'l'ULO de cjdat.lania não é <;ão deste jornal. que voltará a 
"c!!lnlPln ~.-m ~ 1~r1•rnr:a tiv,:1. t\P w~tu / circul:ir no proximo sabbado. 

Chegou ante-hontem, a esta capital, VISITA AO PAVILHÃO DO QRPHA-

a Caravana Sportiva Universitaria I NATO D . ULRJCO 
Gaúcha, que se achava f'm Recife, em Terça-feira pas1rnda, logo após .a sua 
,·is ita de cortezia e de intercambio chegada, a C'o.ravnna unhersitariu 
cultural junto aos ei,tudantes de Per- : ~aúcha visitou o Pavilhão do Orpha .. 
nambuco . 1 nato D . Ulrico, durante os festejos :í 

Compõem a caravana sportiva dos a- Nossa Senhora das Neves, onde se de 
cademicos su l-riograndenses, os uni- morou pur algumas horas. Alli, o 
versitarios - João Kessler Coêlho de 

I 

monsenhor Odilon Coutinho, s;auriandCl 
Sousa, presidente, Dante Sfoggia, Jo· os estudantes do Rio Grande do Sul, 
sé Carlos Inglert, Edgard Moreira. discursou !'m brilhante improviso A .. 

Paulo P' ·es, Arthur Matte, Jorge Fri.. gradecendo as palavras gcnti!'; do mon
clberg, .Honoré Juliano e João Fic-uei- senhor Odilon Coutinho, o aca<lt>mico 
rêdo, que se fizeram acompanhar dos João Kessler Coêlho de Sou,,a, presL 

academicos pernambucanos Severino 
J\tello, José Falcão, Haroldo Beiró de 
Miranda e Bento Magalhães Netto. 

dente da Caravana, Co.lou, mostrando
se verdadeiramente encantado com a 
hospitalidade parahybnnn . 

Hontem pela manhá, 08 universita .. 
rios sul-riograndenses, em vario& au
tomovei s, percorreram toda a cidade 
de João Pessôa, colhendo impreMsÕea, 
,•isitando ninda a praia de Tambaú 

VISITA AO GOVERNADOR AKGE
!IIIRO DE FIGUEIRtDO 

A' tarde, dirigiram-se para o Pala ... 
cio da Redemptão, em ,·i8ita de corte
zia ao go,•ernador Argemiro de Figuei
r êdo, com quem entretiveram demora
da e cordial palestra . 

A's 15 horas do mesmo dia de hoo .. 
tem, os estudantes c-aúchos estiveram 

(Conclúe n a 2.ª pg . > 

o co1Fucro s1No-J1PoNÊs ~UM~º!.~!º p~!OR~r. "!~~!~~~~º: 
r.s forças nipponicas dominam virtual mente quasi todo o norte da China QUERIDA REVISTA PARAHYBANA 

Eleva-se a nove o total dos CrlJ!adores japonêses em Tangku - Os chinêses do 1-A,, Parah:i:-ba te~ em "Illustra-
Hopei Oriental foram hontem . duramente metralhados pela av·1af!a-o contrar·1a çao º reg,sto _quinzenal da sua 

3' marcha evolutiva em todas as 
_ / ousadia de a.Lacar as forças japcnê_ .\ _ • _ 

.... -..ao."'...... ~ sas. _ ) Í ··.. · -~-, 

l\farech!ll t'hiang-Ka, Chek, c-orn
mandante geral d.t!'. ro. "ª"'- elo go

\Trno Ôt' Nank.i1i , 

TOKJO 4 IA 13.) N .. 1 obs 
to.nt..e ler' sido n·<:d)i(.ia tw~.1,u .. :.i.plluÍ 
a confU'111açáo da Ilüt.itl; <l1.- que 
fa5.00o hOIHCll S do t•Xtffilo ('f>lltl 11 dt' 
Nankin marclHun i..\c.:tualm('rtt~~ t·n1 ,lt_ 
l't cçâo da Cllina du Nortp 1>rl'\'ak • 
u OJ)IIJIÕO, nos c·uTlllD.', rn11!L,res ppu 
nt'St'S tk'rn 111fu1111Jt!u:1 de qu,_· o nta 
rechel Chi ~ne f{n_ ~Ji°t"t. 11ao 1lff:Í a 

PEJPING, 4 - <A B.l - Os pri. 
m2il·cs reforços do exercito central 
àe Nankin se acham actualmente a 
~nas i::. 30 kilometros desta capitaf 

Seg1Jndo as declarações do corres 
pondcn~e d~ Agencia Domei nestâ 
cidade, re:; forças chinêsas. que cbe_ 
àecem ás ordens do marechal Chiang
Kai _Shek pretendem apenas impedir 
o avanço das forças nipponicas em 
dirt>cçã" do oéste. Esses reforços logo 
depcis da chegada nesta cidade pas 
w.rã o automaticamente sob as ordens 
do ge11:eri::. lissimo Tchung-Tcheng. 

Rece1a_se que de um momento para 
outro p..::ssam produzir_se incidentes 
de extrema. gravidade assim como 
U~ C'hOQUe ViC'lE'11tO entre as forças 
chmê.c::as qu~ procedem de Nankin e 
ü.'- forças mpp~nicas que occupam a 
p~rte sepl.entnonal da cidade. A 
i;u· n..1 ~mo_Japcnêsa não foi ctecla
r.1.<L1 mns ambas as potencias estão 
:J~·mdu rom s~ a declaraçãJ de guerra 
1,1. 1 u: e um facto consumado. 

1 

Principe Konaye, chefe do gabi
nête nipponico e que preside, 
actualmente, ás operaÇ'óes desen-

volvidas a.o norte da China. 

NANKIN 4 - IA. B) - Em nome 
da. t,nb$ as muJf'lpres d3 China a es 
J)L_'l. do 1~1nn·ch:1I Chiang KaLShek 
chn)!.lll hoJe. Lelegr..1phicaminte uma 
1rnl.:i .r. tudos os grandes jornàes da 
Amrr1c;1 do Noite, Ua ltalia, da Alle vemente ameaçada pelos desejos de 

:~~~
1
~

11
~~

1
• d~la H::~>~i~1t1. 1~ge~f1~ãBr~t~: conquista do imperio japonês. 

<::...ndu tun ,LPJX'llo n todas as ffiulhe- -
fi'S do innri{.iQ llO ~,t•ntiCIJ dt! que ft:S I TIENTSIN. 4 - (A. B.) - A si_ 
f'n 111rl<· .. )X>tc·JH·i:i.~ hlHnchacs resolvam I tuação sino_japonêsa aggrava-se de 
11t:.-...Lc tragwu n11H11tmto. sal\'ar a ln- horn. cm nora. Actualmenk as forças 
cter.,endcncl::1 n~c1ouu1 tia <'hlnn grtL., (Conclúe nn. 2.4 pg.) 

O memoravel discurso 
do ministro Jo5é 

Amarico 
"A União" public:ná, na in

tegra. em !'lua edi('iío de suhha
do proximo, o memornvel dis
curso recentemente 1>roferido 
pelo eminente sr. JO.\H~ Amorico 
de Almeida. Candidato Nadonnl 
á ~uccessão presidencial da Re
publica 

Tratando-se de um,'1 P<'<::'l lon-

~~~ \;º:~o tep":it1}:1~~ (~n:~J:= 
damente, dnhi n sua inserção 
nas columna~ de!:'ta folha, com 
alf?uns dias de atrnzo, em vlstn 
da falta de papt.>I com que luc
tamos. presentemente 

l,om a chegada. amanhã, da 
partida de papel encommendnda 
no Rio. divulgaremos ú Puru
hyba esse ímpreesionanle dls
cu r~o-platuforma. proferido pelo 
Candidato do PoYo por occa
sião do grande co~ido demo
cratico realizado, sabbado ultL 
mo, na capital do país 

- De ordem do govel'Jlndor 
o\rgemiro de · Figueirêdo o 0<'
partamento de Propn,l!nnda e 
Publicidade do E~tndo enfeh1,a
rá, em "plaquette" o di~curso 
do minh1tro Jol!~ .\.mt•rko, para 
s ua maior divu lga(iio 

modalidades da civilização e da 
cultura de nossa gente. E' ilma 
revelação não só literaria mas 
photographica do que temos de 
mais interessante, de mais artís
tico, de mais aigno de ser visto e 
apreciado dentro e fóra das fron
teiras do Estado. Em todos os 
seus numeros, a bem feita revis· 
ta parahybana tem objectivado 
brilhantemen'te o seu program
ma de divulgação, em forma gra
phica a mais primorosa, dos as
pectos, figuras e factos de nossa 
terra. 

O presente numero de "Illus
lração" attesta o aperfeiçoamen· 
to, o bom gôsto e requintes es 
theticos de sua feição material 
que póde figurar parallelamente 
com as melhores publicações no 
genero no Brasil. A capa, estam· 
pando urn desenho desse consa• 
grado artista do lapis, que é Ru· 
bens Diniz, o qual representa a 
apanha do algodão no Nordeste, 
está incontestavelmente urna 
obra de arte. 

No texto, vêem·se apanhados 
photographicos dos acontecimen
tos mais palpitantes da ultima 

1 

quinzena em João Pessôo, como 
a conferencia de Olivio Monte· 
negro, a reunião da Convt~hção 

, Estuclanlal da Parahyba, no tnO ·· 

1 (Conclue na 2.•. pg. l 
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VISITOU, HONTEM, ESTA CAPITAL UMA "'CARAVANA - (Conclusão da~L" pg.) SPORTIYA UNIYERSITARIA GAOCHA 

D A P A R A H Y B A 
tcda a região da margem direita do 
pequeno rio Yung_Ting, sE:ndo que 
dentro de poucas horas a margem 
esquerda desse mesmo rio será occu_ 

A nessa capital tem, hoje, o 352.º 
r,.nniversarío de sua fundação. acon
tecimento reves~ido de . interessan_ 
tes episodios Já d~criptos com 
os pormenores necessanos, por illus_ 
tres lústcri.tdores conteri:aneos. Esse~ 
factos estão nos livros, em folhêtcs, 
em obras didacticas. No entanto. 
conforme já tivemos occasião de fri_ 
zar. ao jcrnal cabe. em te-dos o~ tem
pos. a grande tarefa de edu~açao po_ 
pular. Parisse que, <:inde nao. v~ _o 
livro, o jornal póde ir, pela ms1gn.1_ 
ficancia do seu custo e ante a carestia 
d..-.. livro brasileiro que somente che_ 
g~ para os mais bem aquinhoados 
pela sorte, facto que. muito tem re
tardado a educação do povo que. em 
sua maioria está financeiramente 
longe de poder fazer ao menos uma 
~quena bibliotheca em suss casa~. 

Pondo agore. é. margem essa queixa 
muito procedente. çnssarem~s a. re_ 
l&tar em svnthese. o que fm a nnda 
dc,s J)ortuguêses á P~rahyba e 1.?S fa -
ctos sub~equentes ate a fundaçao da 
no..5sa querida Fc11ppéa. 

Cêrca de agosto de 1501, naveg.av~ 
André Gonçalves pela costa brasi1m
ra em exploração resolvendo_se lan_ 
çal' ancoras na b:ihia de A~j_utibiró, 
clfa.mada da Traicáo por e.h1 terem 
sido- victimas dos índios trê~ mari_ 
nheLros de sua esquadra. Foi e!Se, 
assim, o primeir., contacto officio.l 
dos portuguêses com a terra parahy
bana. 

Em seu DATAS E NOTAS PARA 
A IDSTORIA DA PARAHYBA Irineu 
Ferreira Pinto diz que o primeiro 
mappa do Brasil em que ~ v~ ter:ras 
da Parahyba com denommaçao e o 
conhecido na historia peh nome de 
CANTINO, crganizado em Lisbôa e_!ll 
1502 sobre o resultado da expediçao 
de reconhecimento da, costa do pais 
em 1501 figurando nelle na altura 
d2'. Pa.rahyba um monte intitnlado 
São Vicente. 

o rio Pe.rahyba diz_nos, ainda, o 

~!~e~
0
~a ~~i~~;~;phI~m;ç:sn!ir~P~!: 

pois da expedição ele Solis, no At1!'-s 
de Husntman sob o nome de Sao 
Domingos e "\,ae até muito perto da 
conquista da capitania quando !01 
trcr;,.do o nóme português pelo indi
g-.:.na conser.vado até nossos dias. 

Em 1532. D. João III escrevendo a 
M.artim Affonso de Sousa disse_lhe 
que na divisão do Brasil havia des_ 
tacado terras pars. elle e para Pero 
Lopes de Sousa. accrescentando que 
havia C.etermine.do mandar demar_ 
car de Pernambuco até o R10 d.a 
Prata cincoenta Ieguas de costa a 
cada capitania. 

Em 1535 foram doe.das cem leguas 
d<' terra desde ~ Bahia da Traição 
até a Se·rra do Apody e a barra c1p 
Mossoró ccmpletivos das terras des
te Estado. além da Capitania de Ita. 
maracá. 

Desenvolve_se, então, em territorio 
da, .ParahYba o commercio clandes_ 
tino entre nãturaes e francêses que 
facilmente ganham a confiança dos 

~~~;~~::ia~ d~~i~~º· a7:fi~u1~:1:s 
á colonizaçâ.o portuguêsa que não era 
nem foi tão diplom.:.tica como o de
via, motivo por que retardou em 
mais a conquista da Parahyba Os 
portuguêses, guerreiros, bravos. que_ 
riam e levavam tudo a ferro e a 
iôgo, emquanto os francêses agrada_ 
vam o gentio, conqui:;tando_lhes. ra
pidamente. a confiança. e até a al_ 
liança contra os pcrtuguêscs. E f-0i 
o que aconteceu na Parahyba• e de_ 
mais traias de terra colonizados pOl 
Portugal. 

Em 1574 houve o terrlvel morticinio 
de Tracunhaém em que os selvicolas 
~irigidos pelos francéses atacaram <:! 
atearam fôgo ao engenho cte Diogo 
o:as somente escapando ao massa
cre Boaventura Dias seu irmão e um 

~~t:t~d=n~o e~: t~Cta.se enc-:ntra_ 
D. Luiz de Brito. Governador Ge_ 

n.l com séde na B'lhia, sabedor des_ 
Ee tremendo morticínio. enviou uma 
exrectição para vingar os yx:rtuguê
ses scb o commando de Fernão da 
SilVa Os índios, no entanto, bate_ 
ram a,.c; tropas lusitanas, obrigando_as 
a fugir pelo littoral ~té a Bahia. le_ 
vand:. com essas victorias, o terror 
a toda orl;t maritima, motivo por que 
o Governador Geral enviou noYa ex
pedição composta de doZe navios. A 
frota largou a Parahyba, mas 0:1 ,,en
tes dispersaram_na. n~o podendo 
chegar no seu destino 

Os 1ndios prosegUiam nas suru; de_ 
Va:!taçóe~ e em verdadeiro pé de 
guerra. conLando com a orientoção 
O.os francê.ses. quando o governador 
cie Pernambuco mandou um.a ban
deira em sua perseguição. Foi con_ 
fiado o commanrlo da mesma a Jo~o 
Tavares. hcmem valorc..c.;o e compc_ 
tente. 

Chegando A Parahyba, João Tava_ 
tes c..'-tabeleceu...se na Camhôa ma:.. 
ahi prrmaneceu sem nada fazer. 
eugmentfl.ndo a &udaeia do selvicola 
e dos r:lratas francêses. e foi quando 
Fructuoso Barbo.~a. rteo proprietar~o 
portugufs. se prcpêz lcvnr a effeito 
a colonizo.cão da. Parahvba aprf's 
tando. para u=-so. numercsa 'exped( 
f'ão onde ,·inhem. conforme rezam 
ns chrrnlcas, carmelitas benedidi 
nos. !Olrtados pilra a ctefêsa. da terrã 
e fainllia.s. 

A expedição de Fructuoso Barbosa 
p&.rtiu do TéJo. em fin,;; de- janeiro dt> 
1580. não chegando porém á Para. 
hyba, porque grande tempestade d.l. 

DURWAL DE ALBUQUERQUE 
pada por 50.000 li.omens das forças 
regulares cl:.inêsas de Nz..nkin. _forças 

v1diu a arribando uns navios á Ba_ ~~P~i:s o~ede::1~tt~~ec~~en~
15âci1

~~: 
hia e- Outros á Metropole (Lisbôa) · reche.1 Chiang Kai Shek. Não existe 

Não desistiu, porém, o destemido nenhuma fortificação ao longo das 
ocmmerciantr de conquistar a terra margens desse rio. De um momento 

:~i11ii~~: \i:c{~dl P~~;ri~~~arCh~~ f:1~ªa ºd~tr~rliJ~~r:n;~;~i;J~~ ~:eª ~~ã 
gindo á barra do rio desse no_ 0 inicio de uma das mais form..ida.veis 
:~:~~';g;rapá~itbra~f vio~erI!:~~~~~ guerras do Ext,remo Oriente. 
os Fructuoso aprision1 cinco, fugin_ 
do· os três restantes. 

Scffrendo Fructuo..so porém. um 
de~astre de novas ccnsCquencias, qual 
o de perder quarenta homens de sua 
expedic:ão inclusive um seu irmão 
oue ctizeffi se chamava Simão Bar
bosa Cord~iro, ficou de tal fórma 
a~srrnimado e entrist.ecido que não 
pensou em resistir aos lndigenas que 
o ::..meac;avam. a todo o instante, a_ 
cós a cilada em que pereceu a.quella 
gente. 

Não ficou, porém. sem solução. o 
problema do. conquista da Parahyba 
~ o governadcr Manoel Telles Bar_ 

TIEN TSING 4 - (A UNIAOl -
Os aerÕplanos 'japonêses b:::mbardea_ 
ram as tropas chinêsas que avançam 
sobre a região situadn entre Peiping 
e Tien_ Tsin. Em vista disso, fci bom
bardeada. pela segunda vez. a cidade 
d.e Pão_Ting. As communicações te_ 
legraphicas foram interrompida.e;. 

Noticiz...se também que as forças 
chinêsa.s se refizeram. 

TIEN TSING 4 - < A UNIAO) -
As coluffinas motorizadas do exercito 
nipponico avançam ao sul da ferro_ 
via de Han_Kow. 

retto tomou-a em caracter de honra. TOKTO. 4 _ ( A UNIÃO) _ A ci_ 
Fr~t•inndo. logo. o general espanhol da.de de Tientsin está em perfeita 
Diogo Flôres Valdez com a força de I calma 
sete navio.<; castelhanos e dois portu_ Forãm confiscados 4 mil fuzis 100 
gnêse-$, pois a es.s:e . tempo Portugal metralhadoras 3 mil cartucho$ e 5 
0 ~tava ~ob o domnuo . da Espanha. mil toneladas· de granadas. 
CheganCo essa esq_u~drilha ~ fóz _do Foram soccorridos honLem cerca de 

:;~it~!!· e~~ t6J~~10
:use~is ;;~~~ 40 mil ch'inêses. 

ces. escapando_se Rpenas um. que se SHANGAI 2 _ lA UNIAO) _ o 
houve com muito rapidez na.s respe_ ccnsul japoriês em Nankin deixou 
ct1vas manobras. Chun Kiang ac~mpanhado do pes_ 

Por terra veiu em auxilb da es_ sor..1 do consulado. 
m~ndra de Valdez grande bandeira Os consules de Chansi e Chan par_ 
êhefiada por Fruciucso Barbosa e D tiram acompanhados de subditos. 
"F'~Eppe de Moura, composta. de cem 
homens a cz.vallo, mais de duzentos 
1 pé_ mais de cem afr1canos e qui_ 
r.h~nt.os indios domesticadcs. 

Houve. porém. a par da felicidadP. 
com que aqui reentraram cs portn_ 
guêses. agora com o auxilio dos ~ 
narthóes, uma nova desgraça. Mais 
ri~ cincoenta ccloncs e cerca de tre_ 
z:-ntos indio.s d2. expediçã-c-. indo a 
uma batida. ~ interior. foram mas_ 
sr:crados pelos indios no legar conhe_ 
"ido pc-r Campo das O~tra.s. E rnais 
-::inda. Fruc\uoso Barbosa se desaveiu 
:cm o capitão Franci~Co Oastejon, 
riandc n:::va.s forças aos francêre.s. 
aue não queriam largar a Parahyba 
df mão auxiliados pelos selvagens 
que ps preferiam aos portuguêses. 
r:,romovendo. aqu~lles. verdadeiro si
"=? aos colcnizadore.s luso_hesoanbóes. 

Estavam a!; cousas nesse pé, qnan_ 
do o Ouvidor_ Geral Martim Leitão 
mandou. por mar. o capitão de Ita
maracá, Pero Lopes, que agiu, ener_ 

TIEN.TSIN. 4 - (A UN!AO) -
Os aviões japonêses metralhar.cm 
e bombaráearam os qua.rtei5 chinêses 
de Techow. 

Noticia-se que chegaram a Kaigan, 
cem milhas ao n01·oeste de Peiping, 
os contingentes governamentaes chi_ 
nêses. Isso constituc uma seria amea_ 
ça aos japonêses. que se vêem deste 
modo sujeitos a serem atacados pela 
rectaguarda. 

TOKIO. 4 - <A UNIAOl - Noti_ 
eia-se que -o governo de Nankin con_ 
sidera as !mas rclacões diolomaticas 
com o Japão vil'tua.lmente rompidas. 

TOKJO 4 - <A UNIAO) - O mi 
nistro d~' GuPrra informa Que forarii. 
mortos 288 soldados nipponicos e fe 
rides 724, nas actividade~ bellicas dÕ 
norte da China desde o dia 27 de ju 
lho ao dia 1 de agosto. -

i;icamente c,:,ntra -cs !rancêses na SHANGAI .. 4 _ (A UNIAO) _ A 
barra do rio Mamanguape, ateando situação das tropas chinêsas ao nor. 
~~~~s~ :us~~u'{~. s~ª\e~!~\a~ ~br~~;~0~ t,e do rio Young_Ho é difficil. 
Foi ahi que appareceu o auxilio do 
bravissim,:- chPfe indigena Pyragibe 
<braco .ou e.spinha de peL"'{e). que. se 
alliando aos pcrtuguês~s. prestou os 
m2.is valiosos serviços á causa dF:L Co
rôa Portuguêsa, o que lhe valeu 
rr1.is tarde. a recompensa com O ha.~ 
bito de Christo e uma pensão dada 
oor El Rei. Afinal. rom esse form1_ 
à:'lvel aliado con..~gulram os Imms se 
iMplantar_ ddlnitiv2:mente, em ter
rns oarahvb~nas e a cinco de agosto 
~e 1585 J-câo TavarP,s escrivão da 
ramara de Juiz de oiohãos de Olin 
da celebrc11 çis no7RS definitivas corri 
o ca.ciq11e Pyragibc no m~io da baéia 
do Varadouro. bem defronte da 
'.lrt.ual cidade de João Pessôa (Pa 
rahvba). notrn·el acontecimentc, que 
m,;ircou a fundação da nossa metro 
1Jole .. 1ustam"11te no diP. de Nossã 
Senhora das Neves. escolhida. desde 
"'~a d~ta. memoravel p&ra Padroeira 
da terra afinal CCDCiUistada, a lan_ 
~es de aurlacia e heroismo com o 
i;;r.mruf' valoroso de português'es hes 
oanhócs e naturaes. · -

Camisas de gersey para homem o 
Taior ,;;r.rtimento f> o mais cor,plefo 
,Ja, ~.raça recebeu "CASA AZUL". 

l\TOTICIARlO 
O CO',("URSO DA .. ~IA',TEIGA LY

RIO" PRO\IOYIDO PELO "O 
PnTE:-iTAO" 

T,·rá lUl?"flr hoje. ás 8 <" meia horas. 
,, i r dacçíw iled:i folha. a ;-,puração d() 
r 1 11<'1u~o. ,la .. Mnnteiga Lyrio". im•
t· uido pelo jornnlzinho humorístico O 
p·m~ntão 

Esse cr:r-rtant" f'tUC tem JH)r fim cs<'o
•·,t'r a melhor quadra apn~sentnda so
b"(' ~ M:t>1t<'il'.ta Lyrin, ricspert.()11 inte~ 
,.,. , (' \'!°ttr'"' n, senhorita!'. c0nt('rrallea~ 
(J"lr a cllt:' <'nncorreu em elcvudo nu
m'!1·0 

() julvnmento "-"l"IÍ renlizu.(lfl por uma 
('1 •11'1'"".süo condituida pelo.s nol'lsos 
e ,nf, ade1 Ounuil ri<' Albuquerriue. 
A 1\:. rh:;11 Pyragibe, Eutfo<i Barros. Jo'.'<é 
('"'tqueira Rncha e .João L('omax Fel
,. ri, dev"n'10 a!f!.sbtir ao me!,mO o !'.r 
Clan,Iino FerPira. rrpYesientnnte da~ 
Q'J' :le nrreditado producto em nossa 
p aça 

lfa ra r"'partíc;i.f) do'> Tclegraphos. 
h,l,..~ramm1.5 retido, nnra Antonio 
.J~.. "rarmaia •· Oiola "O Ncrl P •· 

Ant')nio P". ô:i AlmPid:i Barretto' 
'l')O; D Centr!il, dois para Maria 
Metrelles e.venich:a Buenos Avres. 214; 
In tructor Tiro Guerra 91 Asbrel 

AS URNAS são livres e llne o clda. 
dão para votar no partido qv-e ex. 
presse nas urnas a rrandeu da pa, 
rah;ybp. 

O ·NUMERO 36 DE 
"ILLUSTRAÇÃO" 

<Conclusão da !.' pg. J 

mento em que pronunciava a sua 
conferencia o escriptor Adhe
mar Vida!, a eleição da directo· 
ria da Associação Parahybana 
de Imprensa, a conferencia do 
dr Caldas Bivar na Sociedade de 
Medicina e Cirurgia da · Parahy· 
ba, a solennidade da fundação do 
"Jornal da Parahvba". reunião 
da Vanguarda Pa~ahybana Pró 
José Americo, e varios flagran ... 
tes da vida social do intel"ior. 
Numa rle suas paginas vêem-se 
aspectos do movimento interno 
do Pavilhão do Orphanato D. 
Vlrico durante a festa das Neves 
e um grupo de graciosas senho
ritas de nosso meio que servi. 
ram como ºgarçonettes". Como 
nos numeros anteriore~. "'lllus
tração" publica clichés de figu
ras do nosso mundo sociaL 

Collaboram na presente edi· 
cão da Yictoriosa revista nordes
tina os seguintes intellectuaes: 
Coriolano de Medeiros, padre !11. 
Octa,iano, Leonardo nt o t ta. 
Analice Caldas, Til, Adherbal 
Pyrai;ibe. Oliveira Sobrinho, Sa
bino de Campos, Durwal de Al
buquerque, Pedro Haplista, Clo
domiro de Albuquerque, Wilson 
Madrnga. lracema Feijó, Duarte 
de Almeida e outros mais. 

O numero de u111ustração". 
que hoje circulará. rccommenda 
altament~ o nome da Parahyba. 

ABATN ' C IA. 

ESTIVAS EM GROSSO 

Os melhores artigot, 
pelos melhores preços 

PRAÇA ALVARO MACTIADO, .V, 

.J0.11.0 Pl:SaOA 
1 
~ 

(Conclusão da 1.• pg.) 

em nossa redac-c;ão, sendo recebidoti: 
pelos redactores presentes,, que pales
traram longamente com os vh;itantes 

Durante a palcstrn com o.; que fa
:!:Cm esta folha, o~ universitarios do 
extremo Aul tiveram pala·nas de ad
miração pelo progrcs~o que se observa 
em nossa cidade, que1 segundo opinião 
unanime dos membros da Caravana, 
~xprime um dynamismo administrativo 
capaz de transformar f>eta capHal 1•m 
uma das cidades mais beHas do norte. 

O Director da A UNL\0 levou oi, 
estudantes do ~ui em \·isita ás diver

sns dependenciai:; de1-1ta folha, que ain
da "isítaram o i;tudio d11. UADIO TA
BAJARA, onde fôrum reccbidob pelos 
funccionario" presentes 

Em seguida, no Gabinete do Oirec
tor da A UNL\O, fôra.m bntidae vnriaB 
chapas photographicais. 

FALA A' REPOllTAGE\I DA "A 

UNIÃO" O PRESIDENTE l)A CARA. 

VANA UNIVERSITARIA GAúCHA 

Em conversa com um dos nossos re
dactores, o sr. João Ke8sler Coêlho de 
Sousa, presidente da CnraYana SpOTli .. 
va Universitaria Gaúcha, disse que, 
durante a sua rapida estada em noflS8 
capital, ha"·ia observado que o traba. 
lho de remodelação da cidade de João 
Pessõa, apresenta-se aos olhoR do vi
sitante como uma expresNâo in~onte!'J
tavel de esplendida orientação admL 
nistrativa e um indice eloquente do 
guanto póde realizar um Govêrno que 
propugna pelo bem estar e segurança 
collecth,a. 

O acadernico João Kessler Coêlho 
ainda se mostrou verdadeirnmente 
surprehehdido, quando foi s;cientifica
do que tudo se fazia na Parahyba com 
as suas proprias reservas •"'Conomicas, 
sem ter havido necessidade de recor
rer a emprestimos externos 

\ PARAHYBA COMO UM EXE\IPLO 
DE TRABALHO 

Ao teriinar a nua rapida entrevista, 
disse-nos o preetdente rla Caravana 
Gaúcha. - "Com a minha vit1ila á 
bella capital pa·rahybana, confei:.so que: 
fiquei absolutamente trnnQuillo quan
to aos destinos do Brasil, porque, pelo 
que se faz nesta terra em beneficio do 
povo, póde-se afflrmar com seguran
ça 11ue, dentro do ideal democrati<:o a ... 
soluções sociaes são encontradas, bas
tando apenas que os homens de Go
n~rno tracem e cumpram um Jrogram
ma, como o faz screnumentc o gover
nador Ari:rem.iro de J<"igueirêt:to, uma 
da8 forte!'! expres~ões moças da inte1-
li~encia brasileira no camJ)o admini . ..,_ 
tr,ttivo". 

Hontem, mesmo, regressaram a Re
cife os univcrsitarios gaúchos, para 
daHi, no proximo dia 6 embarcarem de 
volta a Porto Alegre. 

A SAUDAÇAO DOS UNIVERS!TA
RIOS GAUCHOS AO PO\O PAl<A. 

Hl'BANO 
Por nosso intermedio, o academico 

João Kesslcr CoêJho de Souija, em no
me dos seus collegas de embaixada, di .. 
rigiu ao povo parahybano a seguinte 
saudação: 

"A Caravana Sportiva de Universi
tarios Gaúchos, que tem a felicidade 
de Yísitar esta querida terra de João 
l'e::;sôa, esta Parahyba heroica de to
do!'! os tempos, que vive ainda no co
ração de todo gaúcho, e que tanto nos 
impressionou pelo seu progresso, pelo 
seu dynamismo, pelo seu cal'alheirismo; 
por intermedio da A UNIÃO, externa 
os seus agradecimentos ao valoroso po
vo parahybano e ao seu dynnmico Go
,·ernador, a quem formula as suas ef
fusivas saüdaçõ_es junto com os votos 
que faz de coração para que a Parahy
ba de João Pessôa continúe sempre a 
ser a pioneira de brasilidade, do pro
gresso, da ordem e do civismo. - João 
Kessler Coêlho de Sou~a, presidente". 

~4SS0CIAÇÃ0 P ARAHY
B ANA DE IMPRENSA 
TERA' LUGAR, HOJE. A'S 14 HORAS, A POSSE DA 

NOVA DIRECTORIA DESSE ORGÃO DE CLASSE 
Occorrr, hoje, num dos salões do 

edificio dceta folha, o acto da posse 
da nova Directoria e commis:,ões per
manentes da Associa.tão Parahybana 
de Impren&a 

A solennidade rcalizar-~e-á áq U 
horas. com a presença de todo!'i os so-

TÉLAS 
& 

PALCOS 
O 2.o ANNIVERSARIO DO "REX" 

Com o 2. 0 anniversarlo do cine.the
atro REX a occorrer no dia 9 deste, 
a cidade registra assim um â:::onteci
men de significação para a sua vida 
cinemat:graphica. 

Para com.memorar dignamente o fac_ 
to, a CompanMa Exhibidora de Films 
s A farã exhibir naquelle dia a mag
nifiêa pellicula da Uni versaf Picture! 
- "Magnolia". grande producção de 
James Whale com Irene Dunne Allan 
Jone..s e o famoso barytono negro Paul 
Robesom. 

"MagnoEa" que focallza um dos p~
rlX.os mais curioscs da historia ame
ricana. a épaca do show-boat. o the
a "'ro flu-:-tuante que. humllderrrentc-. 
iniciou um pericdo artistice que cu)... 
rr· incu na gloriosa Broadway. 

Foi bem escolhido o film que ven-: 
n~·ecedido da maior fama. pB.ra aquel
la expressiva commemoração 

Juntamente com "MagnoJia" o RE:X: 
r·:hibirá ·•o circuito da Gavea de 
1r37", naci~nal D. F. B., em. que se 
admira o famoso duello automobil..is,.. 
t;co Pintacula-Von Stuck. 

CARTAZ DO DIA 
SANTA ROSA - A importa.nk' Em

r;-êsa "\Vanderley & Cia. of!ercoa- rnai..s 
u:na magnirtca producção da "Unt
tcd". que se desta~a pelo seu excepci
onal ,jalor his&0rlco "Cat11ari.na. <» 
Grande" é a fiel reproducção de uma 
vida que a histotJa guarda pela Iuml
nosidad-2 de sua passa~cm. 

Nesse film se destacam a.s figuras 
mais consagradas da tela: - Donglas 
F;iirbans .Jr. e Ellzabeth Bergner. 

Complementos· - DeF.cnho co\ori
do -Perdidos na Fl:resta" - Preços: 
ISOOO e $800. 

s. PEDRO: - Sessl\o ª"' Moças -
"Em pleno espectaculo" com reginald 
Denny - Preço $400. · 

Matinée. ás 13 horas: -"Inferno 
Negro", mag:estosa creac;ão com Paul 
Muni - Preço: $400. 

O:::mplemento: - Na.c!onal D. F. B. 
e "Sonho de Grandeza" - Short. 

cios e outra8 pessông amigas 
classe. 

A DIRECTORIA 

do 

Reeleito pela seitllnda vez, assume, 
hoje, o carj!o de presidente da A. P. 
I o dr, Orris Barbosa, dircctor desta 
folha 

Em 193.'i, quando fôra eleito J>ara a
Qt1elle cargo, s. s. encontrára a A!->i:.a
dação com um 1,aldo de 1:28-lS600; no 
pcriodo que se se~uiu. terminado a
f:!:Osto de 1!)36 aquelle saldo foi eleva
do a 3:039$0ÔO; presentemente. existe 
na thesournria um saldo de 4:956S500, 
oão incluindo a receita dos mêses de 
julho e a~oi:.to 

O sen!'IO economico que se impoz a 
actual Directoria, te"c como norma, 
apenas intereS!iiCS urgl.'nte"' da A. P. 
r., ha~cndo, parn esse fim a melhor 
l>ôa vontade e esfor~o. 

Os demais confrade"' que compõem a 
Oirectoria. a se empossar, são oi,; se
guintes: A. Rocha Barrêto, vice-pre
sidente, cargo que já exercera na pri
meira dil"ectoria; Wilson Madruga, 
reeleito 1. 0 secretario: dra Lylia 
G 11edes, 2. • t;<'crctnria tendo .iá fi1tu
r.ido nai:s gestõc'4 anh:riorcH cnmo bi
bliothecaria; e sra Alice Monteiro, n
~ora c-Jcita ))ara esse poi:.to 

C011~IJSS0ES l'ER)IAN~~NTES 

.\-. commii:, .. ões permanentc<.i, Que ,-;e 
empossarão, hoje. e~tü.o a!-lsim organi
z,,ctas: 

co,nr1ss.\O DE SYNDJC.\:,i("I,\: -
f' Coutinho de L e \loura, dra. Al
hutina Ç()rreia Lima e Luiz Clementi
no d<· Oliv('ira 

"Sfi1fg:~·".:!, B; 8~;:~F';,~~;i~.: 
Uuarl(' d(• /\lmf'idn e Alhu11unQue e 
Normando Filguclrn~. 

Numa demonstra'l;ão de r-) mpathia. á 
pre.'-li:?io~a cla'-i-t>. o flr Uhirojára 
~alies, arrendatario do ''Pavilhão do 
Ch:t.". á praça Venancio ~eh·a., offc
recerii. um sonête á nova Directerla 
da Associação Parahybana de lmpren
-ia. ás t:i horas, 

Ao meFmo compnrcceriio todo~ Oi'I 

ocios e outras pcssõas preHe-ntes á so
knnidade da posse 

PmO h~'::::!~"":~: 11:nt:~1:.~á e:(ída~~. l . ., · 
A 2.ª FEIRA DE AMOSTRAS vA 

PARAHY.D~ a realizar-se nesta ca
pUal em detembro deste anno. have. 
rá de constituir um grandioao espec
taoulo das nossas posslbiUdade rro .. 
nomlras e lnduslrlae.s. 



FESTA DA 
A UNIÃO - Quinta-feira, 5 de agosto de 1937 

NEVES NECROLOGIA VI D A 
RADIOPHONICA 

P. R. I. · 4 

O Pontifical Solenne - ,ermãa do padre Francisco Lima - A missa de Gounod 
a quatro vozes desiguaes - ~ grande procissão - Ladainha d! Perôsi - Ora

ção Gratularia do padre Franncisto Lima - As !rradiações da R, R, ,1, • 4 

Sr Manuel Tertutlano de Gouvêa 
Henrique~: - Falleceu, em Campina 
Grandl', victima de uma síncope car- RADIO TABAJARA DA PARAHYBi\ 
diaca. o sr Manuel Tertuliano de 
Gouvêl! Her,riques, chefe de secção da 
Recebedoria de Rendas dnquella cida-

Pro1:ramma para hoje 

de, onde vinha exercendo as sua~ 9.00 - Transmisscio da míssa so-
funcçõf:; com toda inteireza. tendo Jenne de No>tsa Senhora <las Ní','ei 

Termine. hoje o novenario da pn_ Yi~rão pratos__E.ara o bu/fet do Pavi_ 1Fab.ric1o. s.ve·r.il.10 Pr,tricio, Durval 
~~es;:t~;du:te;~:~ec~o~:~T~çode á m!fsze~; pJt~º Progrumma aperitivo da 

clroeira da cidade, que este anno, teve lhao as senhoras· F..spinola. Ab11i(} Danta.<;, Antonio 
desusado esplendor. . Dr. Man-:el Main João de va.scon Gunra. Sebn::tiãc Ba~tos, Edmundo 

o exmo. sr. Arcebispo Metropoh.t~- c-ellcs. José PrazereS Coêlh1J José 0 ~ Fortes. Horac10 Marinho, dr. Oscrio 
no iniciará é.s nove horas o pont1f1_ nofre Augasto senta Rosa 'ct.r Pnulo Ab1.th. dr. Emibm:J Nobrcga dr. An_ 
cal solenne, acompanhado do cabido HvpaCio dr. C~l~.a Mariz 'ctr. ·onildo tor:10 Vrntura, I~1_1aclo P~dro'-'.n_. d_r. 

:~5 0ª";eº~:1~~r:f1::\~:· deixa os seguin - Pltt~º - Programma variado da 

~!r{~1
~~!~el,z~;:i<l~;ni~º~~r~'oss!º~ére~ ta:~,00 - Programma para o seu jun-

zado amigo ~r. João Oscar de Gouvêa 18,.1.il - Hora elo Brasil. 
Henriqu.es, Chefe do Trafego Telegra- l!J,30 - Transmi~são da novena de metropolltano. do clero sec~l~r e re_ · · 

0 
• • _ 1 Jc~o :rvtede:r~s. B!'lrr~a C:st~. Ep1tac10 

guhn e do semlnario arch1d1ocesano. Lea~.; Iren .... 0_11ven a. Cn,lo~ de Earfos I Bnr,t:, Êlvicho Barreto. AnL'-io Cunha phíco de!Stu capital e dos :;rs. Antonio Noss.::i. Senhora das Nev1.•s 
Ao Evangelho pregará o padre Mo1e.r~. A~mbal ~:mra. d?·· Sabin.~- Rêgo, Ald!'ovando CavnlcJntí. f:rtas.: 

Francü:eo Lima director do Colle_gio I no M,~ 18 . _vmva ,Toao _Ra~ow, Henn._ 1 Franca Filho, Irmãs Bezerra Caval
Pi X · que 81que1ra. Elza .Mcnteiro, ArnB;ud canLi, Adn Lrmos. Aidn Barrêto Coê_ 

rle Gouv~a Henrique, . fun~cionnrio d_e ' 21,00 _ Musicas ligei n 1s com DJa
c.:athegona da_ Delegacia Fiscal daqui, nyrn. Carvalho 
e da :;ra Eulinn ~enriQues Malheiros. 21 15 _ Jazz <la PRl-4 

~ sChola cantorum da União de Cunh:... Dagmar V1llano\'a, H'"'rc1lrn. lho e Anali~ Calda. 
Moços Catholicos reforçada por e_l·~-

f~~tcJ. dac:ç •. :~!::/ ·m1~r;;~;.;t"ã / ~yr ag 1.· b e 
e~po:m. do sr. Firmino Malheiros. fu~r - \ 2(30 - Velho ai bum de musicas 
c1onar10 do Departamento do Algodao, .

1 

brasileiras. 
dalli; ::;ra. Eugenia Henriques do~ 22.00 - .Jor~al falarln ria l'RI-4 
Santos. espos.a do. sr. Se-raphico doi. 22,15 - Musicas popular~ com Pau_ 

missa de Gounod, a quatro vozes . ~ 
Santos. fu~cc1onar10 estadual, e a sra. lo Alve::;. 
Anna. Henrique Menezes, esposa elo :sr 22.30 - Jnformações Commerci~1, 

d~ogn~:~o parte na grande missa de 
c~nd1do Mcenzes. commerc1ante nesta Bôa Noite. 

~~j;àd~s c~~~ll~~~ea~le:~~/e/ªof~ã PEDRO BAPTISTA 
Franco !salina Thcmê Baptistn e 
Mario · cruz senhoritas· AnriiLl 
Swendsen, Irêne Andrade. Marly Ro_ 
sas. Rosa Lianz:1, ~siclct ~abello 
Noemia Ribeiro Edaz1ma R1berro. As
pazia Holle.nda, Nenem de AlrPeid1. 
M ar ia Nascimento. Catnarina ;,1an_ 
za Helenfl. de Melra Lhna.. l:rs\]la 
Liã.nza AJatir Uchôa, Man:i. Alie~ 

capital 
O seu sepultamento <lcverâ realizar

,e pela manhã, sahindo o feretro ondr 
se verificou o obito á rua da ReDu
blica, naquella ci<lade. 

~:~~~à.Iv~!J!: P~~~ztem~s~amantina 
Srs.: Derlopidas Neves, i;:;otero 

de Queircz João Queiroz Cout~nh:::, 
Antoruo sOrrentino. José Rodngue.s 
de Queiroz carlos Neves da Franca. 
Luis RamoS J~sé de Queir:z Baptis_ 
ta Aluisio 'Falcão Gregorio Nasci
rnênto. Oswe.ldo càsta, José Roberto. 
Paulo Pinho. Antoni~ Xavier, Paulr 

~r;~~sa,Jo~:erv~~m~~v~n~o. ~~~ 
Emygdio Lucena. Severino Ramcs da 
Silva Francisc,.. Rodrigues Tenono, 
!talo· zaccara José Freire de Lima. 

Antes do s'ermão a sra Isolina 
Thomé Baptista cantará a Salve Ma_ 
ria de Mercadanta. E durante o oi_ 
fertorio o tenor Derlop1das Neves i11-
terpretará a Senhora das Neves, le_ 
tra e musica do c::nego José Coutl_ 
nho director do Instituto ·'S. José". 

A' procissão da Padroeira percorre_ 
rb. o seguinte itinerario: Avenida Ge_ 
neral Osoric. Praç-1 Pedro Americo 

~~1ª J:~:fro daB:r~ag~~· ~fim~~~ 
Praça Pedro 

0

Americo, Avenida Be:;.u_ 
repaire Rohan. Rua da Republio3. 
Praca João Pessôa. Ruas Duque de 
Caxias e Co~elheir.o Henriques. 

Sahirá somente -o. andcr de N. S. 
das Neves um throno de hortensias 
Pnc:inr.ndo' pelo monogramma N. S. 
N. 

A's dezenove e meia hon.s começa_ 
rá o T e Deum de Perôsi. Fará a ora. 
çâo gratulatcria O conego João de 
Deus. Finalmente. o conego João d'! 
Deus. cura da Sé Metropolitana, dará 
a henção do S. S. 

As bandas de musica do 22.0 B. C. 
e da Poli<'ia farão retrêta na Avenid'.\ 
General Osori:, até ás vinte e qua_ 
tro hnras. O pavilhão do Orpl'l.anato 

se Q~~~r:::_~~~ã~ ~~é P~~ ;a;:~g~t 
neis. morteiros e outras novidades 
pyrotechnicas. o 

Uma girand:1a de cem <luzias en 
cerrará officlalmcnte a festa ás vintê 
e quatro horas. 

As solennidades do Pontifical e do 
Te Deum serão irradiadas com es
pecial a,1tori:rn.<'ã::, do Govt>r.no do Ec; 
tado. pela Radio Tabajára da Para -
hba. · -

PAVJLHAO DO ORPIIANATO 

A noite de ante-hontem que na 

Pyragibe - o '1rac:-o dt• P?Ü.r - <'0-1 de contrd .. e diante da pechR insu] -

r::1ia :~~:;~~~·ci:·rt P~~~r::,le na S~li::i;i~ t~;::d(~~;:P:~~;:~i;(' n~~-:~c a~;,~:ç~ni::: 
ta conquh,ta da Pnral1~ h1, está para ~s 

:):1,~ ~~u!id~n;ºunaqu::!:ei~::llf~ cg~~~nn_1~ estil~~a~~:r:~in;;m('://!~~o UI~~ ::f:vc;~ Roupinhas para creanças 
t1tá para a do Rio de .Janeiro. de amil-iadc que vinha de Jeron, mo de / 

~·ão fO"l!:le a fort_': decl(ca~ão do ta- Albuquerque e Areo-\'nde, <> aJ:ora os Novo e variad.o sortimento a preços 
'.ªJ~~a •. uma ,·ez. Ja lud1bnad.o, m. as ·et.ts irmão•, da selva ("!:)tmnh •m rluvi-1 s:etn concurrenc_,a, na. CASA VESU~ 
etHdO sl'mprc por Y01:tade ftrme, se da~ no l'it.'11 valor! PoiR brm fria mo~"" VJO Ml.a Ma.c1e] Pinheiro. 160 
pproximando sem n(erlir ~aerillcio trar O pl"SO d,1 seu t 1.··~pt • Oífn<'ceu __ - -----------
iuru aprehender óo bran(·o invazor to- noYa alli:rn,::'l ao b:- ,nro Martim L, · 1 
::ar~i;rt{ei~io 

8
~~og~:;i~a l~g

0
::~~er:hrf; :1~Zr;e;

05d0T:~~~e~~J i;.r~~ s;!::-\: ~! OR9Er'1 DOS ADVOGADOS 
~ª c::~n,~ã!º~.ª~:~!s trr:~:i,i!~~ ~/~~;i ~:u ~:r~~ud~;;:;' ~: 

1
~:/h~: '~~'\ e/~:~.~~~º e DO BRASIL 

~ o ~clvagcm ~clJ:i:ra quE:hrnndo a flexa 1 ('orno 11qu(·II~ l., mbira, da canção d.• 1 
do ritual ~uerre1ro. 1 Y-juctt.-Pirama tornoU-E'.l' iinpiacavel d 

Ora, sendo n nação tabajina um r:i- [ in'.mí~o do:,; p<'.'Y ""Uara-. t> francêses ( Secção do Estado a 
:rm!ªa d!ºT

1!1~y:::::~~ 8
á :uu:iy;~~~~:: ra!e';:::-a7.:~'~I~e r:,'·c::1\;à~e ('~:;:~a~~ Parahyba) 

"ia a nação pot:,~uara. alliada dos que ~mais ~-., quebrou do i.(•u lado 
fr anci}~e~, nada mais lcgico que a aL Quando mandou t•mh;.,ar·o~ a ;\f:lrtim SUA REUNIÃO DF: SEGUNDA-FEI-
ianta de Pyragibe cõm º" portu.iru<= Leitãc, já rl'fr··to da ~e!.'t>~a do Tibirr, RA PASSADA 

~-:! d~o ?~::;!! ?\'~!~h-~·er!:ºr~:~:\::(~= ~:~~.~~ta!: ~l~~rr: :;;;~~';:tde c:~-u~: 
:1:n{10 de ,.\lhnqnerr:ue inido..i a fuzão tle. Tal apôd,, frrira-o maL, que a der
ie que resultou a fnmiliu pernamhu- rot:1 nl'.I luda contra o branco e dahi o 
~ana, é perfritamentt> j ustificaYel n. impf>to <la Hl8 ~uerta 
ma demão no desbra,·anwnto do sertão E:1:xdados pl'ty~uarns e frnncêees 
fo S Francisc•o. Foi aI1i, qu;rndo s('T- para o Ri~ Grande do. Xort<', acom~o
via como alli:tdo fi~l q~(' uma tra.hi- dou Pyra,zth<' na i:iua ilha umu velhice 
~ão, um Judi'1rio ,~ feriu impiedo:~n.- alth·a e or,:?ulho~a como conta Frei 
nente Apri:atlo pl·lo', nrnprios amigo" Vkcnte. Dc:;s.a n!tin•7 <' d('._~~ or,rulho 
,iu-1--,~ a caminho do recOnca,·o bahia- dá oroYa~ a respo:-tn que, já quasi 
no (' ~e não ÍOS'-l' os finos d!"ltes de ua centenario, mandou .l 7.orobahel que 
habilidade, certamente jamais rccupe- descia orgulhoso da gutrrn do sertão. 
raria a ~ua liberdade Rcctiper:rndo-a .Alli da sua i..JJ.i..u .ladeando sem se 
-::hacinou implacm-elmente 08 trahido- utilizar de lgarité as af!"uas do Sa
re<:; e dechirando µ:unra ao,;; brancos nhauá e do '.'1-Iarés, <·nmo sentinella in
,·eio !-ie alliar aos pcty,:uaras que a camav<'I que não requer paJ~a pelo l'lE"r

.... er,·i«:c> do.s francê!;e!-1 grimpnvam no viço nn·~tado abnel:!"adameute, assistiu 
Parahyba A. alli.ança francês-petY- o· balbuciar d:l cidade Que se eleva,·a 
iruara C'!'ia,a rai.tcM lmpos~!ibilitada de na colina emquanto o scn Tejupar não 
volta ai) mar, sem as náus que Flôres auJ?menta,·a. permant'cendo anon:ymo e 
VaJclez queímara no surgidouro de pequeno_. onde apPna~ cabia a lealdade 
Cabedcllo a marinha~('m franeêsa re- e o desinkres~e material 
correu ao caldei:.i.m<'nto do sangue ta- Está no deYt>r da Parahyba corres
puia p n .. eh:u Yiu 0 11 primeirois curu- pon(i<'r ll tamanhas provas rle nbncga
min<; de olhai. az.ues çã.o elPvando um monumento ao seu 

Incorporado~. pdyguaras. fran<-éseM ~·al('nfl" Pyral.('ihe. lá na. :;ua P.ropr~a 
e tahajarai,;, cumulou a audacia selvn- ilha, no local onde o In .. t1tuto R1stori
rrem inquietando Itamaracá E, ,'\lar- co a!:>SiJ!Olll'_lu ha 10 ~nno: ~om um 
tim Leitão, accunrnlnndo a!:I funcçõe1,, marco que ainda d<>ve a cx1st1r 
de Ou,·idor Geral e de Gul'rreiro fez a 
sua primeira expedição 

Foi Pyr~gihc emhar.(!ar-lhc o passo 
no Tibiry e u !-.Orh' das arma"' lhe foi 
!ldH·r:-;a Os novo:-; alliado . ..; o ia(·haram 

BOLSAS PARA SENHORAS - !\lo. 
delos l'legantes, confec<:ão esmerada, 
2.caba de re<'eber a CASA Vt:SUVIO, 
rua Maciel Pinheiro, 160. 

A' hora e lc~~l do costume. reW1iu o 
Com:êlho da Ora.cm na Secção deste 
F~sta jo, com o compare:imento dos 
-::::inselh-eiros drs. GuilhermP Gomes da 

~~:t~:· i!!~f noG1~r~i ~~~~~i~o i:: 
to MaÚro Coêlho e· Pràxedes Pitanga. 

A se~ão foi rresidida pelo conse
lheiro dr. Guilherme Gomes da SiL
vcL:a. secretariado pelos conselheiras 
drs. Osias Gomes e Synesio Guimarães. 

O exped~ente constou de três offL 
cic:c encaminhados á presidencia pelo 
secr,:tario do Consêlho Superior do 
Rio de Janei:·o e um pedido de assis_ 
tencia judiciaria do preso miseravel • 
Le:degario Cordeiro Dias, do termo 
do Ingá 

Na Ordem do dia foi relatado o 
ped~do de inscripção · do provisionado 
Orlando Paiva. tendo concluido e re
lator dr. Evandro Souto. pelo indefe
rimento do pedido, sob o fundamento 
de que, .e r~querente não fez a prova 
de que nas :eomarcas para onde re
quereu a sua inscripção. existe no ma_ 
ximo quatro advogaõos, na forma da 
leg'.slaçã.o em vigor. Pediu vistos dcs 
.l""spectivos autos. o conselheiro Sy
nesio Pessôa Guimarães ficando etn 
consequencia adiado o julgamento e 
ma-reada uma nova sessão, para o pro
ximo dia 7 do corrente. ----- - ----- ----

A Guerra Civil Na Espanha 
Os nacionalistas estiio realizando fulminantes investidas nas províncias de T eruel, 

Cordoba e Aragão, derrotando fragorosamente as forças republicanas 
ordem de classe teria sidc' a dos es_ 
tndant.es. foi verdadeiramente surpre_ RO'.\-L\, 1 _(. \ 1_l ) -:- O ,·esp<:'rtino da Uni,lo. Sovidic-n . qnC' procurou per-1 procura-se slc' parnr a França da lng la-
hendente. romano "P1t'colo · dedica hoje o seu turbar 0 ~ trabalhos do romité e im- terra para lançai-a em uma nova a-

Desde a Cathedral até o Pavilhão 2rti;:m t>ditorial, mais uma vez, á si- 1 pedir uma ~olução harmonica ao ventu ra. Moscou não perdôa ao govêr-
a grande massa ponular enchi::t todo tuação ('Uropl'a e ('m particular modo me:-m,, tt-mpo em Que manifeSta,.; por no in~lês a s ua di spos ição de conc~der 
o espaço da magestosa avenida da á dtuução fr ... ada nn Europ:1 p1do::; l'Ficripto O ~.t•u apoio ao pla"no britan- ao General f<'ra nco direitofl de belhge
n os.sa urbs. Parect~ uma cnda de gen- ulti:11os acontecimentoi-; espunhof'~ nieo. E..;:-;a prnt-ica 5 cm 1.·scrupulos, en- rancia para. con~eguir. por ef!R~ meJo. 
te que ~e movimentava nf'sse vae ! Aquelle jornal (',;cren• qul' actual- tretnnto, foi impfrdosamrnte desmas- um entendimento com a ltaha l'\o·• 
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1
1a,ann(!.;u.'a',::-.. had-;.'era'.'tªo'. carada pelu embai,ndor alh·mão clrculott officiae!:I francfst>-. dec.lara-s 

" ~ ,. .. ~ ... .. A ohsen·ancía d11 não-intervenção - e»tretanto. que os. ac~_ordos . v_,g'ent!, 
dcm adml.I'avel Graça, encanto ê ,. dt'~de que o "Qua.i d'Or..;~J'' reconhc~a proRe~ue aquelle on.:ão - é O unico "ntre a Frnn«:a C' a Uniao S0viet1<'a_na, 
belleza constituíam notas pond~ravei<; P.o general f'r.i_nc1~co. Franco a Qual~- meio para .ie e·:itur qu(' 8 conflagra- permittem a intromis~ão do go,·t.>rn 1 

de attracçã.o da fina flôr da socieda. d~de de putencrn bell1~cr;:inte. o equ,- çào e .. p~nhola ,e propagul' ao resto da de ,to!-cou nas r elaçõe~ da França com 
de parahybana. para a ccmplete. oc_ librio t'Ur.opt•u poderá c.onsidcrar-se Europa A l.'nião Sovietica, que ve m qualquer outra potencia 

Programma Jlara amanhíl 

11,00 
PR! - ! 

12.00 
PR!-•! 

Programma 

Programma 

aperitivo da 

variacl() da 

11:i,OO - Programma para o seu jan-
tar 

18,45 - Hora do Brasil 
19 .30 - Musica para todos 
20,30 - Educação 
?:0.43 - Orehestra de Salão. 
21,00 - Jornal Oíficial 
21.l:i - Radio Tht'atro ria PRI-4 
22,00 - Jornal falarlo da PRf_.1 
22,l.:i - )lusicas Jigciru Ml'n Jlit 1, 

11vnteirr> 
22 .. ;o - lnformaÇÕt!s Commerciaes. 

- 'Bôa Noite 

Empossou-se, hontem, n!! 
cargo de Delegado do 2," 
Districto desta Capital o 
jornalista Alves de Mello 
Assumiu, hontem, as func~Ô('8 de 

Delegado do 2 n districto de!>ita capital, 
o dr~ Aln~.c; de .l\lello, ncentemente no
meado pelo governador Argemiro de 
Figueirêdo 

A's 10 horas da manhã, o novo d"ll'
Jl!ldo do 2." Dh,tricto al'isi~nou o lhrn 
de compromisso pera~te o dr. Sahiano 
1 eite, SPcrctario do Interior e Segu
ran("a Publica com o comparccinwnto 
de auxiliares 'do Go ... êrno, amigos e 
colle~a:-

Ne:;se momento, o dr. Sah;ano LeL 
te dirigiu algumas palavra;.1 de snuda
<:;lo á nm·a autoridade polidal affir
mando que a escolha se enquadrãra no 
i,,enso de selectâo do actual Govêrno 

Logo após, o dr. Alves de )tello se
'{Uiu para a 2. • DelegaC'ia. na compa
nhia dos seus amigos, onde o dr. JoJo 
Franca Chefe de Policia do Estado, o 
investi~ na poscie do cargo. 

Em nome dos auxiliares da Policia 
Ci,·il falou o dr. Abdia:, d-:- Almeida, 
Delegado do 1 . º Districto, que teve 
palanas de incentivo e estimulo á no
va autoridade 

Em nome dos jornalislru; falou o 
nose:o confrade ,\dherhal P)'rnp:ibe, 
sub-prefeito de Cabedello 

Pelos funccionario 0 da Radio Tnh;,i
iára da Parah} ba. db,rnrsou o 1:ir 
\Valdemar Gonçaln!'i 

A todo~ ('i:.o;;.as homenageni:-, o dr AL 
ve8 de Mt>Ilo a~radeceu hrilhant<' 
oração 

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

·:!!.I.'HON OCT W1!ZVWHV O n:;rg 

OS PREMIOS DO ORPjfAtlA· 
TO D, ULRltO 

A Ccmmissã.o encarregacla do pan· 
!hão do Orphanato D. UI rico f '>mmu
nica aos !:.efil amigos <' ('oli::.boni.dorr~ 
qu~ 0 ~ premio"' a sC'nm effert:rirlo:" 
~ ?r:io distribnidos pnr OC'Ca<;ião fln <·h•&. 
da•1s3nte do• pro:ximo domin~o. no cupação cias mesinhas e adje.cencia::: como praticamente ~aranttdo, porque. J:>rocurnndo <,hter <'~~a realização, ha 

do pavilhão. Merece. entretanto ctes_ õe,-.ta forma, a , ·ictoria ~omp!da e df': de ,er afin:11 romdrln;1da p(')o mundo 
tacada 11ma nota de g,-ande relêvo. j finilin1 du" forc;-a,; nar·wnnh.;;tn~ !:>Cm inh·irn r•1mo o inimi~o mortal da so-

:K\\"\L CARNERO, 4 (-\ B) _A , "Clube dos Diarios". 

1-iaterrn!; da artilharia pesad.a da~ tro- co~~r~: ~::i~it'!.~~stoi~= ~~;~~:::c!e ;~;.: 
~=~t~;:~:1~:a~;tn~o~~(:b~:de1::Sis~:~~~; mie,. 

A visita da embaixacir de univer- , ar,en:1,; questão de horns e de oppor- lidariedade europén 
sitario gaúchos que. pela nrimºlr·t tuniJaól' , 

;~~à ª~i~tªrô~~ t~lagJ~;i~i!~~sti~;;·; 1 co!::'ec~:~~t. 3; ~;;;~es l~:t;(:t
0

ra:e,~;~ 
lntercambio cie br:~c;llidadf> dl"I. nnssa ! umv .1.·n~r~1e p"Ci'-"ªº sohre º" membros 
gente. A embaixan$;1 gaúcha foi ca 

I
do r .. ahm<'h'. Çhaute.mp,; pRra .. que a 

rinJ-;osamf'nte acr.lh'.da 110 Pr~wilhã,1• F_ranc:-a c.ontin.ut.· :,.guindo a 1wht1C',! so_ 
onde. após tn.c,tnntes de rordiahdade. ,,,,,tfr.a. 1Rto e, nao ~"'eonhí't71t no ..... en~
foram trocadcs vibrante.$ discu::sos de ! ral _1-rnnco a qualidade d1.• potencia 
saudação. bdhgerant,•. 

BRINDE IH CAS.\ PENNA 

:\l.1DRID. ,1 (A Cniüo) - Calc ula-~e 
QUl:' durnnt,· a ultima n11it(' as batcriaR 
rebeldes de!"pejarnni i,;ohre> a capital 
acima de. quinh<>nta~ i.:-rimndas. n, 
muior pnrtt.> Ge 7.i mm , a lgu mas de 
150 e outras ele 220 rnm 

que as força8 vermelhas possuem no ~ ,----- • d J · 
a r,edo,es de Mnd,id. extcndcndo-se a Tribunal Regional e UII• 

~:~"~: deEqº!ue~:i~e;n~!z ~:il~;~~~os e~:: , tiça Eleitoral do Estado da 
chamma& todos º~ bosques Parahyba 

tNOTA D,\ s-CRErUll\J 

O "SEU 
UIIRO DO 

CINEMA" 
LEAO DA 

IHAUGURAÇH, POR ESTES DIAS, COM UM FORMI· 
DAVEL 



A UNIÃO - Quinta-feira, 5 de agosto de 1937 

PARTE o F F 1 e 1 A L 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. Dlt ARGEMIRO DE FIGUEIR~DO 

ffOTl!rno do E11tado 
EXPEDIENTE DO oovmNO DO 

DIA 3: 

Petições: 

De Abel Coêlho da Silva 1. o SUP
plente de juiz municipal do' termo d(t 
Santa. Luzia do Sabugy, da comarca 
de Pat.os requerendo pagamento da 
grat1fciaçâo a que se julga com di
nito por ter estado em exercicio ple
no ct'o cargo de ' 12 a 31 de dezembro 
do aRno p. findo. - Deferido, a. 
guardando abertura de crea1to. 

De Analia Lyra professora de 4. ª 
entrancia do Grup·o Escolar '· Antonio 
Pessôa:• desta cidade. requerendo 
três (3)° mêses de licença de accôr _ 
do com o art. 11 da. lei n: 531, de 26 
de novembro de 1920 . - Deferido. 

De Maria Luiza Pes:sôa de Britto, 
professora effectiva da escola rudi
mentar mista de Tabú do municipio 
de Pedras de Fôgo, ach'andO·Se com a 
sua. saúde alterada requer novent.a 
( 90) dias de licença_ ·com os vencimen. 
tos iptegraes na fórma da lei para 
o seu tratamento. - Submetta.se á. 
ifüipecção de saúde. 

De Abel Coêlho da, Silva. 1. 0 sup_ 
plente de juiz municipal do termo de 
Santa Luzia do Sabugy. da comarca 
de Patos tendo as.sumido o cargo de 
1 a 19 de janeiro do corrente anno, 
requer .o pagamento da gratificaçã? 
a que se julga com direito. - Defe
rido. 

1ança Publica nomeia Francisco 
Claudino para exercer o cargo de 3. 0 

supplente de delegado de Policia dn 
districto de Mamanguape. 

O Secretario do Interior e Segu
rança Publica nomeia João Gomes 
para exercer o cargo de 3. 0 supplente 
de sub-detegado de Policia da circums. 
criPt-ão de Mataraca do districto de 
Mamanguape. · 

O Secretario do Interior e Segu
rança Publica nomeia Appolonio Go_ 
mes de Arruda para exercer o cargo 
de 2. 0 supplente de sub-delegado de 
Policia da ci.rcumscripçâo de Rio Thi.
to do districto de Mamanguape. 

b Secretario do Interior e Segu
rança Publica nomeia Jacintbo Go
mes para._. exercer o cargo de 3. 0 sup_ 
plente de sub.delegado de Policia de 
Rio Tinto. do districto de Mamangua. 
pe. 

O Secretario do Interior e Segu
rança Publica nomeia o sargento 
J'osé Severino da Silva para exercer 
o cargo de l. 0 supplente de delegado 
de Policia do districto de Espirita 
Santo. 

O Secretario do Interior e Segu. 
rança Publica exonera Pedro Gran. 
geiro Coêlho do cargo de 2. 0 supplen
te de sub_delegado de Poli~ia da c~r
cumscripção de Rio Tinto. do distnc
to de Mamanguape. 

O Secretario do Interior e Segu. 
rança Publica exonera José Maria 
Tavares do cargo de 3. 0 supplente de 
sub-delegado de Policia da circums
cripção de Rio Tinto, do districto dt"' 
M,amanguape. 

Prefeitura Municipal pensa de uma multa que lhe foi 1m- l:OMMANDÓ DA ;,oLiCIA MU,1-

EXPEDIENTE DO 
DIA 4: 

PREFEITO DO José- Martins de OJiveira requeren. DO NORTE 

1 

posta - Defeudp TAR DO ESTADO DA PARAHYBA 

Petições de: 
Dante O,risi. requerendo licença 

para construir um predio na avenida 
Minas Geraes. - Como requer. 

Modesto Cavalcanti requerendo i
senção de impostos pa·ra o predio que 
pretende construir á avenida Mon
teiro da Franca. - Deferido de ac
côrdo com o parecer da D. E. F. 

Waldemar Aranha requerendo li _ 
cença para installar um café na ave
nida General Osorio durante a festa 
de N. s. das 1'1eves: - Deferido. 

Raul H. de Sá, solicitando revisão 
na collecta eobre o muro do predio 
n. 504 á rua Duque de Caxias esqui
na coffi a avenida Guedes Pereira. -
Indeferido de accôrdo com o parecer 
da D. O. ·L. P. 

Francisco José da Silva, requerendo 
àispensa da conecta de um botequim 
de sua propriedade. á rua da Repu
blica. 620. - Deferido. nos termos da 
informação da D. E. F. .. 

Miguel Bastos Lisbôa, requerendo 
seja novamente avaliado o terreno 
que cedeu para alargamento da ave. 
nida Marechal Almeida Barretto. -
Clcule se a 2!:1$000 o m2. de accôrdo 
com ã nformação da SeCção de Ca
dastro. 

Nivalda Miranda. solicitando modi-

lic~ii~º L°o~oco~~~~~- d~pr;~}~riÓO 
1~~ 

accôrdo com as informações. · 
Severino Mesquita. requerendo dis-

do dispensa de uma multa que lhe 
fo1 imposta - Indefendo. em vista (Auxiliar do Exercao de t.• Unha) . 
do cons1deravel numero de pesos e 
medidas viciados. Quartel em João Pessôa 4 de ago~-

çã:a: :e:i~ncf~li~íJa~g~oo~~s\~!~!~ 1. to de 193 7. · 
rente ao imposto de estacionamentc l Serviço para o dia 5 <quinta_fei-
de automovel, - Indeferido. ra;. 

Severino Florencio requerendo li-
cenç~ para armar Uma barraca na Superif'r de dia á guarnição, a.spt-
avemda General Oiorio durante a . rante Antonio Ferreirt Vaz. 
festa de N. S, das NeVes. - Co1r..o I Offictal de dia., 2. tenente Isaac 
requer. 

1 

Lopes Lordão. 
Paulo Evangelista Azevêdo. reque. R_onda á , g~1arnição, 1. 0 sargent'l 

rendo licença para construir uma ca_ Jose Bello Dm1z. 
sa de taipa e palha na avenida D . Adjuncto ao official de dia. 3. 0 

Moysés. - Como requer. Í sargento Antonio Siqueira Fllho . 
Julio Lopes, requerendo lícença pa. Patrulha da festa das Neves, 3. 0 

ra armar uma barraca na avenida 1 sargento Antonio Sá Luna . 

~=~::~l-O~~~O ~~~~~;~ a festa das i ge~f~ fui!s~6~~gct; d~ªf1~a~·º sar-
Ignacio Duda, requerendo licençn. 1 Guarda da Cadeia. 3. 0 sargento 

para collocar uma barraca na aveni. Mizael Balbino de Moura. 
da General O~orio durante a festa G1iarda do quartel 3. 0 sargento 
de N. S. das Neve·s. - Deferido. Severino Aprigio de Luna. 

José Pereira de Araujo requerendo Dia á Serretaria cabo José Boni-
licença para armar uma' barraca na facio Guedes. · 
avenida General Qsorio durante a Dia ao telephone soldado telepho-
fest de N. S. d.as Neves.' - Como re- 1 nista José Valeria de Sousa. 
quer. 

Severina Araujo dos Santos reque- Serviço para o dia 6 (sexta_feira). 
rendo licença para demolir uffia pa_ 
rede interna e substituir o piso do 
predio n. 7. á avenida Vera Cruz. -
Como requer. 

Florentino Vieira da Silva reque
rendo licença para armar uina bar
raca na avenida General Osorio. -
Deferida. 

Ca~[~~~!~ :~go dia, 1. 
0 

tenente José 

Ronda á guarnição, 1. 0 sargento 
Pedro Dias de Araujo. 

Adjtmcto ao official de dia 2. 0 sar
gento Pedro Maciel dos Sanios . 

De d. Devanaguir Rodrigues da 
Silva funccionaria contractada da 
Directoria de Estatistíca, requerenda 
30 dias de licença para tratamento de 
saúde. - Submetta-se á inspecção 
de saúde. 

THESOURO DO ESTADO Antcnio Carlos. requerendo licença 
para collocar um pavilhão na aveni
da General Osorio, durante a festa 

Dia á Estação de Radio 3. 0 sar _ 
genta Severino Dias de sàusa. 

Guarda do quartel. 3. 0 sargento 
Walfredo Cavalcanti Nobrega. 

EXPEDIENTE DO GOV~.RNO DO 
DIA 4: 

Decretos: 

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO 
DIA 4 DE AGOSTO DE 1937 

das Neves. - Deferido. 
José Muniz oezerra. r-equerenda JL 

cença para armar uma barraca na. 
avenida General Osorio. - Como re 
quer. -

Guarda d::i Cadeia 2. 0 sargento 
José Queiroz. ' 
deD~..:~i~-a~~~~e~ria, cabo Manuel Vaz 

Dia ao telephone, soldado telepho
ni:jta Severino Ferreira . 

o Governador do Estado da Para
hyba exonera o capitão Manuel Ma
rinho de Sousa do cargo de delegado 
de Policia do districto de Espiritc 
Santo. 

o Governe.dor do Estado da Para
hyba nomeia d. Laura Ramos para 
Teger interinamente, a cadeira ru
dimentar mista de Malhada. do mu. 
nicipio de Guarabira, durante o im_ 
pedimento da serventuaria effectivn 
que se encontra licenciada, servindo_ 
lhe de titulo a presente portaria. 

O Governador do Estado da Para. 
hyba nomeia d. Jandyra de Sousa 
Farias para reger, interinamente, a 
cadeira rudimentar de Pindurão. do 
município de S. João do CarirY. du
rante o impedimento da serventuaria 
offectiva que se encontra licenciada, 
servindo.lhe de titulo a presente por. 
taria. 

O Governador do Estado da Para
hyba nomeia a norma lista diplomada 

RECEITA 

Saldo anterior . . . . . . 
Estação fiscal de Sapé - Arrecada

ção do mês de julho . . . . . . . . . . 
Sr. Pedro P essôa - Renda da Re

partição de Aguas e Esgotos 
Dr. Onildo Leal - Saldo de adean

tamento ... , .. 
Ronavalo Martins - Por conta de 

aluguel de ca~a 
Ronavalo Martins - Por conta do 

aluguel da casa de sua residencia 
S. S. Azevêdo & Cia. - Imposto de 

industria e profissão 
Annibal Moura - Id'em . . . . . . . . 
Montepio do ~soado - Descontoo 

conforme abono n. 111 ....... . 
Luis Spinelli - Por conta da arreca

dação do dia 3 . . . . . . . . . . 
Banco do Estado - Retirada nesta 

data 

DESPESA 
Thereza de Jesus Barbosa Salles para 
~xercer interinamente o cargo de 
profassÕra de 1. ª entr;ancia com exer 
cicio no Grupo Escolar •·Dr. Thomai. Banco do Estado - Deposito nesta 
Mindello ". desta capital. servindo-lhe data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

de0ti~~~e:J~~~e1~ :r!~~ªda Para- f 1.~!ºdo-.. D~·: ?il~~r~~ ~~it·e· ~- ~~d~: 
hyba exonera, a pedido, d. Palmira 1.534 - Diversos funccionarios - A-
Xavier Lins do cargo de professora bono n. 111 ............... . 
de 5.ª entrancia. do Grupo Escolar 1.294 - Departamento de Educação 
;·a~~. Thomaz Mindello ". desta capi- 1. 535 S~bv:r~t~~~i~. d~· ~t~cio ·..:_ . l)e$: 

O Governador do Estado da Para-- contos conforme abono n. 111 
hyba nomeia o sargento João da Cos... 1.536 - Clodoaldo Gouveia - Aju
ta Canna vieiras para exercer o cargo da de custo . . . . . . . . . . . . . . . . 
de sub.delegado de Policia da cir. 1.554 - Praxedes Pitanga - Adean-
cumscripção de Mataraca do distrie- tamente 
to de Mamanguape. · 

O Governador do E3tado da P at'a_ Saldo que pa.~sa para o dia 6 • • . . 
hyba nomeia Noemi Barges de Albu-
querque para reger interinamente a 

35:000$000 

4:979$100 

766$400 

20SOOO 

60$000 

169S400 
92$40-0 

13 :544$700 

5:700$000 

49 :312S700 

36:472$100 

250$000 

39:474$700 

600$000 

13 :494$700 

38SOOO 

9:0-00$000 

Severino Conrado de Lima. reque
rendo licença para collocar uma bar-
raca na avenida General Osorio. _ Boletim numero 168. 

70:981$70-0 Como pede 
Wilson Martins, requerendo licença (ass.) Dei.miro Pereira de Andra.. 

para collocar uma barraca na aveni-1 de, coronel.commandante-geral. 

da 0 gf0~er~li~~~riâ~ ~u~ef~~~~oe.ren. Confere co~ o original - EUaa 
do licença para renovar 'a coberta ~ern~ndes. maJOr sub_commandante ... 
das casas de palha ns. 659 e 624 á mtermo. 

~~:::i~tã:~:~~sE:-F~' :~~~d~~o~n- INSPECTOJtIA Di° TRAFEGO PU .. 
José Martins. requer'endo licença BLICO E DA GUARDA CIVIi~ 

~:!~i:b~~r ~~ rt;~~o i3:s:i~cb~~.~:d~~ Em João Pessôa 4 de agosto de 
Trindade. - Como requer. 1937 · · 

qu~~!~~o dTic!~i;ª~=r~ª~6~ire~~s.u~~~ serviço para o dia 5 (quinta_fei-
ra). 

~is;iv~~~ae J~:~~h~a n~J~~d-io _:1 ·n!i!: 
rido. . Uniforme 2.0 (kakD: 

109:644S700 doEw;~ç~ª1;~~~ ~~r:t~~i~~- u~~iu~~:~~ 
no predio n. 398 á rua Martim Lei. 

180:626$400 tão. - Deferido. 
Anna Soares requerendo licença 

para transformar uma janella ern 
porta no predio n. 402 á avenida 
Floriano Peixato. • - Col'llo requer. 

João Ferreira de Araujo, requeren_ 
do licença para se estabelecer com 
uma quitanda na rua S. Luiz 331 
- Deferido. · 

Mario C. Araujo requerendo licen. 
ça para armar um"a barraca na ave
nida General Osorio durante a festa 
das Neves. - Deferido. 

Mario Simões, requerendo licença 
para collocar uma barraca na a veni
da General 0 3crio . - Como requer. 

54 
~ermanente á 3/T!P.. guarda n 

Permanente á SiP. guarda n. 2. 
Rondantes guardai ns. 4 8 e 5. 
Plan~ões guardas ns 18 · 115 144 

150. 79 e 151 · • ' 

Serviço para o dia 6 (sexta_feira) _ 

Uniforme , . Q <kakO. 

;t•rmanent,, à SITIP.. guarda n. 

Permanente á S!P .. guarda n .3. 
Rondant.es guardas ns. 9 6 e fis-

cal Geraldo: · 
Plantões_ guardas ns 18 J 15 144 

150, 79 e 151. · • • ' 

99 :329$500 Montepio do Estado, requerendo li. Bo1etim ntnnero 171, 

81 :296$900 ~e~t~nfJ:ªM~~f~f:~ Ja P;:~~~a~· 
72

' Para conhecimento da corporação e 
José Innocencio Nunes, requerendo dev1dJ. execução, publico o segu inte· 

180:626$400 ~i~;ç~e P;:l~a 
1J~0::! ;ro~~~â~~e, d:' I - Resultado de exame - No exa 

cadeira rudimentar' mista de MuSs\1 
Magro do municipio da capital ser. 
vindo.ihe de titulo a presente· por_ 
taria. 

Thesouraria Ger~l do Thesouro do Estado da Parahyba. em 3 de 
agosto de 1937. 

Estrada de Mandacrú. _ Deferido. me a que se submetteram os srs. ThÕ
Cecilia Nunes do Rêgo requerenSo mé Mendes Ribeiro José do Rêgo 

licença para fazer reparo$ na casa de Lima. José Floriano' da Silva, Fran-

O Governador do Estado da 'Para 
hyba nomeia a normalista diplomadá 
Cle.onice B. da Silva para reger. in_ 
terinamente a cadeira elementar "5 
de Agosto"· desta capital durante o 
tmpedimentO da serventuâria eiJecti
va que se acha licenciada servindo. 
lhe de titulo a presente pàrtaria . 

O Governador do Estado da Para 
hyba transfere a séd,,e da esooh de 
Trapiá. do município cte Santa Luzia 
do Sabugy para o lagar Riacho Fun 
do, do mesmo municipio. 

O Governador do Estado dai T tra 
hyba transfere a séde da escola dP 
Varzea. Alegre. do município de ~an. 
ta Luzia do Sabugy, para o legar Ser_ 
rote, do mesmo municip!o. 

Conferii,: 

L. Franca Sobr inho~ 
Contador-chefe. 

sua propriedade á avenida Feliciano cisco de Assis Filisola e o dr. Ant'J-

:~1!:fa:~~i:~~~~t~~~1~~~~~ ~; ~rj:1!~(~tite~;;;~!1!~!ta~r rf;lt;~ 
Fran ca F IDlo. Jaubetly ta A gra da Nobrega. t · Ih id c -11 d feur" proHs.sional e os demais para 

J~fi!n~fª ~ 2~m~ve::eqier. ami O e mot.ocyclista amador, resultou sahi-Thesoureiro geral. 

PREFEITURA 
DE JOÃO 

Escr1oturarto 

MUNICIP 
PESSOA 

Ovidio Correia de Oliveira regue- rem todos ~pprovadas. 

A L I rendo licença para construir Uma ca- n - ~etiçoes ~espachada~, ~ D_P 
fa de taipa e palha na avenida Cruz , ~edro 01donho, chauff~ur f?lOfis
das Armas. _ como requer. s1onal por .esta Inspectona, residente 

Vicente Severino requerendo licen. em C~mp~na Gra_nde, reque:en~o 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
4 DE AGOSTO DE 1937 

ça para construir Uma casa de taipa transfe1 enc1a de registro do carnmbao 
e palha na rua Padre Francisco _ t;ypo 1935. placa 3019-Pb., do seu an_ 
Deferido. · t1go clono pa~a o seu nome. - C~mo 

Octavio Machado requerendo ma- requer. á S T IP.. para os devidos 
tricula para um Caminhão de sua lms. _ . . . 

RECEITA: 
propriedade. _ Como requer. D? Joao A1!1ª1;ld_ de F1gueilêdo .. r_e-

Saldo do dia 3 . . . 
e Receita do dia 4 . Secretaria do Interior 

Segurança Publica 
EXPEDIENTE DO SECRETARIO Dü 

DIA 4: 

7:060$521 
1 :427$800 

José Luiz Marinho, requerendo li_ QU CI ~ndo rebtltUIÇao ~e sua cert1da~ 
cença para fazer reparos e transfor. de idade, que se fez. 3:.companhai 
mar uma janella em porta no predio ao prc~e.!S.~ado de i~cnpçao. de exn-

8:488$321 n. l168 á avenida Manuel Deodato. me pai~ chauffe~r profls.s1onal. -
_ Defefido Cama 1.::quer. mediante recLbo. 

Decretos: 

O Secretario do Interior e Segu. 
rança Publica exonera Heleno Quin
tlno Carvalho do cargo de 3. 0 sup. 
plente de sub-delegado de Pol,cla da 
circums,,crlpção de Mataraca do dis-
tricto de Mamanguape. · 

O Secretario do Interior e Sf'~u
rança Publica nomeia Alberto de 
Ara ujo Fagundes para exercer o car 
go de 1. 0 supplente de deleg&do dP 
Poli.eia do di.strlcto de Mamangunpe. 

O Secretario do Interior e Segu. 
rança Publica nomeia Lourl1 al Si
queira Santiago para exercer o carg0 
de 2. 0 bUppJente de delegado Jt" Po
iC'ta do dlstrcto de Mamang1wpe 

O Secrelarto do lnterior e Segu. 

DESPESA: 

Pago ao fiscal de Alhandra, venci_ 
mentes de junho e julho . . . . 

Ao mesmo. percentagem de impostos 
arrecadados . . . . . . . . . . . . . , .. 

Adeantamento ao almoxarife para 
acquistção de cimento . . . : . . . . 

Pago a Melchiades Ribeiro desapro
priação por utilidade p'ublica, de 
sua casa á avenida Concordia, n. 0 

701 

Saldo para o dia 6 .. 
Em documento de valor 
Dinheiro em caixa. . . . . 

170$0-00 

28:0-00 

467$500 

600$00-0 

2 :184$500 
5:038$321 

1 :265$500 

7:222$821 

7:222$821 

Thesouraria. da Pr~feitura Municipal de João Pessôa, em 4 de 
agosto de 19~7 

Gentil Fernandes. 
Tllesouretro 1nter1110-

· De Fra_ncisco de Sousa Lima idem, 
idem. -= Igual despacho, · M::tthias Vieira. requerendo 1icenÇ1 

para fazer reparos no predío n. 119, 
á rua Marcos Barbosa. - Deferido, 
em face da informação da D. E. F. 

A. M. cerqueira. requerendo licen
ça para construir uma ca"3a de taipa 
P palha na rua Anisio Salathiel. -
Deferido. 

Gllena Gomes de ArauJo, requeren. 
do licença para c.:cnstruir uma casa 
na rua Agrlppino Camara - Defe
rido. 

Corwitc: 

São convidados a comparecer á D. 
E. F .. os sr$: .. Aprigio Marcolino_ viu_ 
va Belislo zumba, Severino Correta. 
p W. Soares Cavnlcanti; á D. O. L 
P. conego José Ooutinho e Antonio 
Beneclicto de Barros. 

De Raymundo Ferreira da Silva. 
requerendo .transferencia de sua car_ 
teira de "cttauffeur" profissional con
ferida pela ol. G _ V. de Fortale1Jl,. 
para esta Inspectoria. - Como re
quer, pagando o que fôr de direito . 

Do mesmo. requerendo restituiç.in 
da carteira fornecida pela 1. G. V 
de Fortaleza, que se fez acompanhar 
'J.() processado de transferencia. -
Igual d?spacho mediante recibo. 

De Antonio Gomes Barbosa, resi
dente em São José de P1ranhas deste 

~~~:~r V-~:.opil~~;ion. ~~69-;t~n~~;~ 
vendo extraviado a referida placa re
quer alteração do registro para a dE" 
n 3373 Pb. - Como requer, prtgnnd'• 
o que· fõr de direito. 

l.J.· 1'l1ome Mendes Ribeiro rtque_ 
n·ncto re-st1t.uição de :-;eu titlll') de t' 

leitor que ~e 1'ez acompanhar ao pro ... 



:A UNIÃO - Quinta-feira, 5 de agosto de 1937 

DANNEMANN 

fi\tA (sso!. r E N H A J u I z o 
.'1 G R A N D E C R I M E 

CASAR DOENTE 

Grande numero de homens casados, que 
em solteiros adquiriram doenças secretas, 
ficaram com ellas chronicas; els a razão 
PÇ>r que milhares de senhoras soffrem sem 
saber a que attrlbulr a causa; nestes casos, 
para rl"cuperar a. saúde bastam 3 vidros de 

l{ij 14:4°C E J·H , 
FUMO~ ESCOLHIDOS DE SUMATRA ,- HAVANA-BAHIA' 

Com o seu uso nota-se em poucos dia.9: 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DOS PRODUCTOS " DANNEMANN " NO ESTADO DA P ARAHYBA: 1 - O sangue limpo de impurezas e bem estar em geral. 

FERREIRA AMORIM & CIA, - FABRICA POPULAR 2 - ~hifi~r:.parecimento de manifestações rntaneas de orleem 8y. 

3 - Desappareclmento completo de RHEUMATISMO, d/Ires doe ossos 
e cabeça. 

Prnça Antonio Rabello, 85 - - J O Ã O P E S S õ A 

c·es~ado para exame de •·c11auffeur' J 2 deste mês sob o titulo "Ch ... f1a do 1 

profissional. - Como requer, median Trafego". · 
Lt' recibo: _ . . . IV - Apresen tação de funcc1ona-

De Jose d~ Rego Lima, idem. idem rio _ Apresentou-se. ante_hontf~I:i., 
- igual .~e.spac.l:lO. . . a est,a Inspectoria. acompanhado .Jo 

De Jo~e. Fl_o7:.ian'.l da S1h.:a:. ~eque- officio sob n. 2.122 de 2 do ~nda~1-
rendo restitu1çao de ~ua CCrtidao t4c te do c....:mo sr. secretan~·, rio Int~
id~de que se fez acompanhar ao pro_ riàr e ~eg:J1 ::..nçn Publica ,J sr. 11.l
ressado de exame para motocycl'tst:i. nuel P~r1..•u·a "-ch:::uffeur·; .Jv Falai lO 

nmndor. - ?gual despa_cho. . elo Gcvern:> a fim de pre~*'.::r srrvi 
De FranclS~º _dq Assis Fihs_ola, re- co::; !:J Ch<'fü._ do Trafego ct~st.:t ra: 

queri.>ndo re.-;t1tu1çao do seu titulo de pital de e roem cto exmo. ':;r. G:JVH. 
eleitor que se fez acompanhar ao pr_o- nado·:· d Est~iôo até ulteri w <ielibr-
cps~·a.do para exame para mot.ocvcils- raçã O 

· 
ta amador. - Igual desµacho O

· 
Do dr. Antonio Guimarã.e~ Moreira, V - Designação de funccionario -

requerendo restituição do seu titule" Em virtude da apresentação do sr. 
clC' eleitor que se fez acompanhar ao ~e~u~I ~~~terª6-o/.º~?ca""o rt~efierr~d 0

0 procPssado de exame para mot.ocy _ . 
cltsta amador. _ Igual ctef.ipacho. funccionano :::.ddido á SITIP . onde 

De Mai·io do Nascimento Coquejo_ passa.1 á a prestar serviços co_mo fis: 
resident(' nesta capital sohcitando f calag_eral de_ trafego. nesta capital, ate 
restituição de sua certidão de idade ulterior dehberação, devendo. no des_ 
que junLou ao processado de exame empenho _de s.u.as funcções, orientar
para ··chauffeur·· profiss1onal. - I _ se pelos disr:>sitivos do art. 131 e seus 
gual despacho. P'.1-ragraphos. do r_egulamento 496, em 

De Ignacio Maia Vinagre. •~chauf· v1gor. 
feur" profissional resjdente ne~ta c::i._ VI - Ai11da, petição despachada -
piLal requerendo 

O 

licença cte aprendj- De Ant01·io Carmo de Oliveira, 
zagem para o revmo. frei oesar Hel- '·chauffeul'" profissional residente 
lrung na motocycleta marca D. K. nesta capital, requerendo' licença de 
W. _.:_ Como requer. por 30 dias. aprendizagem por 30 dias. para João 

De Eugenia Ribas Neiva. residente Florencio da Silva. na bicyc1eta mo
nesta capital. requerendo transfer·en_ tor placa 17. - Como requer. por 30 
eia para sêu nome do auto "Ford". dias. 
motor 3 936.433, placa 2062-Pb., per
tencente a I~aac Elias Esl(Uivice. -
Como requer. 

III - Hem sem effeito - Fica sem 
f'ffeito o item 1, do bol. n. 1l:i9. de 

EDITA 

(Ass.) João Alves de Farias, 2.0 te_ 
nente, inspector geral. 

Confe~·e com o original: F. Ferrei. 
ra de Olivei ra, sub-inspector. 

.. e. e ., 

NEUROBIOL é o agente podero- 4 - Desappareclmento das manifestações syphilltlcas e de todos os 
so, que dá força aos fracos, cora. incommodos de fundo syphilltico. 
gem aos timidos, intrepidez aos 5 - O apparelho gastro intestinal perfeito, pois o ELIXIR 914 nlio atnca. 
desanimados e victoria aos que o estomago e não contém iodureto. 
pensam ter perdido a energia e a E' 0 unico Depttratlvo que tem attestados dos Hospltaes, dr especta-
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é d:mi::lliado e ~sidente, solteiro o do commercio rQua1lficnção n.º 
é o infallivel tonico do cerebro. perario graphico. (Qualificação' n."n 8.286). 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 7.976) · 9.901 - Clarice Baptista do Carm,, 

9. 885 - Adalberto Caetano da Sil- filha de Joâ(l Baptista do carmo e ct'. 
8.346 - Antonio Sebastião dos An- va. filho de America Carlota da Con- Benvinda Baptista do Carmo, nnscicla 

jos ceição. nascido aos 13!4 1913, em Es- acs 27 10i1918 neste Estado solteira 
8.347 - Idalice Ramos de Sant'iA,.nna pirita Santo. deste Estado, so1teiro. dome5t.ica. doffiiciliada e residente ncs: 
8.348 _ Juliano Ji'ranco de Oliveira empregado do commercio, domiciliado ta cap;tal. <Qualificação n.º 8.239). 
8.349 - Tarcila Pereira de Araujo e residente nesta, capital. (Qualifica 9:902 - Manue1 Poggi, filho de An-
8.350 - Clotildes Lopes de Oliveira ção n." 8.077). - t~mo Poggi Alexandrino e d Lui1.a 

8.351 - Maria, José Tavares 9.886 - Alzira Araujo de Oliveira, Gomes da Si1va nascido aos 22 8 HH5 
8.352 _ Appolonio Martins de Car_ filha de João Baptista de Oliveira e nesta capital. onde é domwili::ido e 

valho Silva e d, Maria José de Araujo e r~ridente. casado fotographo. lQuali_ 
2..353 - Maria do Carmo 01iveira Silva nascida aos 21 de março de 1916 flca.ção n.0 7 .056). 
8.354 _ Ursulina Pereira de Araujo em Barra do Cuité. Guarabira. deste 9.903 - Maria de° Lourd.es Gouveia 
8.355 - Waldemar Quitino dos Estado, solteira, auxiliar do commer- filha de Arnulpho da Cruz Gouveia ~ 

santos. cio. domiciliada e residente nesta ca- d. Julia Caval:-ante G:uveia, nascida 
8.356 -Euclydes Baptista de carva- pital. (Quallfcação n.0 7.780). acs 2811111917 em &rra da Raiz des 

1ho 9. 887 - Alair Caval~ante de Albu- te Fstacto. solteira, professora <liptO: 
8.357 _ Florencio Framcisco de 011- querque filha de Archanjo Cavalcan_ ~ada domiciliada e residenfo nestn. ca-

veira te de Albuquerque e d. Mathilde Bar. p1tal. <Qualificação n.º 9.243). 
8.358 _ Manuel Pe:çeira de Oliveira bosa Cavalcante de Albuquerque. nas- 9.904 - . Agricio Correia Lima. !i. 
8.359 _ Manuel Oliveira ctda aos 2715 1916. em Sapé, deste Es- lho de Gutlhermino Flores do N"asri 
8.360 _ Venancio Pereira de Araujo tado solteira, professora, domiciliada men~o e d. Maria Rita d) Patrocinio"" 
8.361 _ Manuel Freire da Cunha e t'=Sidente nesta capital. (Qualifica_ nascido aos 10'6 1904 neste Estado' 
8.362 - José Malheiros Gomes ção n.0 8.256). solteiro, operaria. domiciliado e rest~ 

to!.363 - Joaquim Baptista dos San_ lh~·~!8 M~nt~t~~~/i~~r~aez:r~~-J~i: ~~~:) ~esta capital. (Qualificação n.º 

8.364 - Eva111ilde Luiza da Costa liêta Salles Bezerra. nascido aos ·, · • 9.905 - Godofredo RodrigUC's da 
8.365 - Manuel Valentin de Sant'- 61711917, nesta capital. onde é domi- Silva, filho de Francisco Vicente da 

Anna ciliado e residente, solteiro, estudante. Silva e d. Maria das Neves Silva, nas-
8.366 - Vicente Gomes Jardim (Qualificação n.º 8.252) · cido aos 1214\1918 nesta capital ondt=-
8.321 - Ca.s.simiro Fernandes Bar- 9.889 - Etienne Pereira do Nasci_ é domiciliado e residente solteiro e o-

basa indeferido e não deferido como menta filho de J.:aquim Pereira do perario. <Qualifi:ação n~º 8.125). 
por 'engano sahiu na. publicação an- Nasciffiento e d. Maria Lu!za do Nas- 9.906 - Antonio Taurino de Azc 

SECRETARIA DA FAZENDA _ 1 José Pedro da Silva e d. Maria do terior. 1 cimento, nascido aos 3011[1914, nesta vêdo, filho de Sebastiál José de LoyO: 
EDITAL N.º 68 - CommisSãó de Com- Carn:o dos Santos que são solteircs; João Pessôa, 4 de agosto de 1937 capital, onde é domi:iliado e res_i~en- la e d. Maria Olympia cte Azevêdo. 
pras - Abre concurrencia para o for- elle :iatural desta 'capital negociante O 4:!Scrivão eleitoral - Sebastião te, solteiro, typographo. (Qua1If1ca- nascido aos lli811908 no Esta.do do 
necimento do seguinte material: ambulante~ filho dos fallecidos Pedro Bastos. ção n.º 8.198). Rio Grande do Norte. casado, com-
PARA O PALACIO DO GOVERNO Fe1;..eira da Silva e d. Maria José de ~ 9.890 - Maria das Neves Baptista, merciante domiciliado e residente nes. 

1 Automovel de classe, typo 1937, Jesus; e ella, eleitora natural da ca- JUSTIÇA ELEITORAL _ AVISO I fil~ de Agneskl Alv~ Baptis~a e d. ta capital. (Qua1ificaçãio n." 7 .996). 
ele côr preta. fechado. de quatro por_ pitJl de Pernambuco, filha de 01e _ _ o Director da Secretaria do Tribu_ l Mana de Meno BaJ?tista. nascida ª'?~ 9.907 -- João Belisio da Silva fi 
tas. . _ gano Jcsé dos Santos e de d. Fran_ nal Regional de Justiça Eleitoral deste 1'.1[7!1918, n~sta capital,. onde é do.ml_ lho de Belisio da Silva e d. EllUnâ 

A _ace1taçao da 'J)rop.::sta depende da. ci!..:a Maria da Conceição. sendo õ Estad·.'.). avisa aos intéressandos que o I cihad~ e r~1dente. solt'?lfa, domestica. Maria da Conceição. nascido aos ... 
qualidade do carro. • _ nt.oente domiciliado e residente na juiz relator. por despacho exarado no 1 (Quabftcaçao n:º 8.238) · . 22 7 1916, em Alagôa Grand•t. deste 

.os proponentes deverao fa~r no 1 • oa ã Indio Pyragibe suburbio processo da c1asse !.'', n.º 50, assi,gi- . 9.891 - Mar~a de Lourdes ~apt1sta. Estado, solteiro garçon d,:micihado e 
Tnesouro do Estado, uma cauça(b em r. v ç O . . - ~ . (A nau d.ilação probatoria de dez (lO) filh~ de Agnesio Alv~s Baptis~a e d. :residente nesta capital.' (Qualificncã.J 
d!nheiro. de 5% sobre o valer provavel 11 c..:sta cap1~al, a rua liS~o seve~i~o dias ao denunciante e ao denunciado Mana de Mello Bap~1sta. nas~1da aos n.o 7 .876). 
<lo fornecimento. que servirá para i:ubente foi casada. re ~osam: e i n:i,o- Antonb Vieira de Lucena, officialdo 1918!_1917, ne~t~. capital, ~o ltell'a, do- 9.908 - Antonio de Sá Albuquerque, 
garantia do contracto. no caso de aceL ! 1·ando com seus paes, rua .i. ax mia- registro de obitos de "Engenheido A- me~t1ca, dom1c!li.ada - e re~dente nesta filho de João de Sá Albuquerque e de d. 
tação da proposta. l no Machado, 251. vidos" municipio de Cajazeiras a cap tal. (Quahficaçao n. 8 ·2~) · d. Maria Solter de Sá, nascido aos 

Os proponentes deverão marcar o José Alves da Silva e d. Myrthes contar· desta data. · 9.892 -:-- Adaucto ~rnardino . de 2811 19151 nesta capital, ond·~ é dO· 
pro.zo para entrega do maiterial of- Toscano de Albuquerque, que são sol- João Pessôa 4 de agosto de 1937 . Sousa. filho de Joaquun Bernardino mici1iado e residente solteiro, pro-
fe~idi~opostas deverá:, ser escripta.s :~~s~r~~~'ã.m~~:r~~~;:a E~~::i~er; Carlos Bello Filho - Directcr. i:. ~~!~o d.a:sm;!

1
1; 1f9~rs~ao d~s~~~~ prietario. <Qualificaçã,:, n. 0 8.246) 

n tinta ou dactylographada.s e assig- 1 filh, de Manuel Alves da Silva e de EDITAL _ 1.• Zona Eleitoral _ Mu_ do Ro Grande do Norte. solteiro, func- fil~}º~~-J~!ill~e:m~u~t3Cu~;0 ~êgâ, 
nadas de modo l~gível. sem rasw:a.s. · d. Maria Severina de sousa, estes. mo- nicipio da Capital e Sub Prefeitura de cionario ~ publico,. domicilia?? e. resi_ Juliêta Leite do Rêgo nas;ido aos 
emendas ou borroes. em duas vias. radares em Sapé município de V1cen- Calndello - Juiz - Dr.-Sizenando de dente n.:.Sta capital. (Quahficaçao n.º e 511916, em Pirpirituba. deste E.sta
~endo uma devidamente sellada (~l.-1 cencia, Pernamb~i::o; e ella, de 16 an- Oliveira - Es:rivão - Sebastião Bas- 8 ·225) · . . . do solteiro, commerciante. domicilin_ 
Jo estadual de 2$00.0 e seno de saudei . 'dad.e domestica natural de.;ta tos-De accôrdo com o que dispõe o 9.893 - Agnesio Alve~ Bapt1sta fl- d") ,e residente nesta capital <QuaH
contendo preço por algarismo e p r I nos·t°~ i filha natural' e reconhecida. COdigo Eleitoral vigente. Capitules I , l lh~ de Pedr_o ~l.ves Bapt!sta e d. Fr~n- ficação n.º 8.241) 
extenso: _ â!pà.ªM:ria Luiza Toscano. sendo esta II e III, torno publico, para os efefitos I celma Artnqmlma do Carm?, nascido 9.910 - Lucia Tavares Beltrão. fi 

Os _ptoponentes devera.o offerel'2r . bentes com moradias nesta ca- legaes. que estão sendo proeo...ssadas as aos 221211888. em Bananeiras deste lha df' João Tavares Vieira de Mello 
cota~ao pa~a os materiaes de prc_ e_ e i"~l.n~ ru Ado1pho Cirne, 468. inscripções e requeriment.s das pessôas ~t~~o casado ~mpregado publico; do_ e d. Etelvina Tavares Beltrão. nascL 
dencia nacional .. ~u naci?f.lalisa~.os. P J·:sé Prc~irio Alves e d. Juliêta seguintes: m1cili~~o e. residente nesta cap.tal. da aos 17 19 1916. er:p Maca.pá, Esto _ 
posto~ na repartiçao r~quisitante e Alves de Figueirêdo. que são maiores, 9.87~ - Pyragibe Pereira de Lucena (Quahf1caçao n.o 8·227) · 1 do de Pernambuco solteiro_ domesLL 
de piocedencia estrangeira, C. I F. naturaes deste Estado. residentes nes- f;lhQ. de José Galdino Pereira de LU: / . 9.894 - _P. edro ~arbos.a de Sousa. ca. domiciliada e 1:esident~ nesta co-
Cabedello. _ . 1 ta capital á avenida Carneiro da Cu- cena e d. Maria America Lucena nas ftlh_o de Joa.o Barb~sa de _SouS1t-.,e. d. pi tal. (Qualificação n." 7 .949). 

As propostas - devera.o ser entr, ;nies nha 224 e solteiros perante a lei porém cido acs 11 [411919. neste EstadÕ. sol: Jovma Mana da Con?eiçao. n&Sc1do 9. 911 - Ivete Tavares 13.:.lLr;i..o. fi_ 
nesta Commi~ao, ei:n envel...:ppe: fe - 'á Casados religiosamente desde 1926; t~i"'.'O, auxiliar do Commercio. domici- ao_s .1~171 1916, n~sta cap·tal .. ~nde é do_ lha df' Joái: Tavares Viei.ra de Mello 
ch~<los. até .as proximidades da reui- ~lle serralheiro 'Ila Anglo e filho do J~ado e residente nesta capital. (Qua- micih~~o e_ res1~ente. so1teno. artista. e d. Etelvina Tavru·e.s Beltrão na..,c1_ 
11:u.o do Tribunal da Fazenda. que fall~cido Porphirio Alves da. Silva e de hficação n.o 8. 158). (Quahflcaçao n. 8.18~). . da aos 6llll1Sl4, em Macapá_ Estn~ 
~ao ~rá ante~ das 14 horas do dia 20 d Antoma Alves da Silval e ella, de 9. 879 - J ulio Lopes Martins, filho 9. 895 -:- Manuel Miguel NW1es, fl. do de ??rnambuco, solteira., domPsti 

ºEºnº,1e1ennvetelomppeess, oeparados dºº ·opcs_ profissão domestica e filha do falleci- de Victorino Pereira Martins e d. lho de J::ao ~tguel Nur.~s Padilha e. d. e~. domic]iada e residente nesta ca-
.,,... ......, - dp José canc10 de Figue1rédo e de d. Alice Lopes Martins. nascido aos . . Joanna Mar\a de Sant Anna. nascido pit1I. <Qualificação n." 7. 948). 

ta.s ,os con::urrentes deverão r:. >resen- Caetana Delfina de F1gueirêdo. sendo 221311907, no Estad:> do Rio Grande aos 18 3 1917. em ~amanguape deste 9.912 - Manuel Mathias de AI 
tr-r recibos de haver pago o 1mpos- esta e a mãe do nubente. moradores do ~~r.te. casado_. bombeiro operaria, Esta?~

1
• ca5ado, ªU:X1llar do ~omme~cto meida. filho de Francisco Chagas d~ 

tos federal, estadual, mun! ,>al, no n:> Engenho Central. deste Es_tado. , dom1~ihado e residente nesta capital. domit:L_iado_ e residente nesta capital. Medeiros e d. Joaquina Maria de Mr 
exercício passado. bem como da cau.. Si alguem,souber de algum impedi_ / <Qualificaçã:, n.<> 8. 068). (Qualiftcaçao n." 8.:29) · . deiros nac;c;do a•:s l0i4:1~9. em Sapf'. 
çã._ de que tra~ este edital mento. opponha,-o na fórma da lei. , . 9.880 - ~autilha Soares da Silva. d 9 ·896 :-- JCohsé Cha~ts i~ Silva. fi~~o d"?ste EstadQ. solteiro. auxiliar do co111-

0s proponentes obriga_se. v a tor- João Pessôa, 4 de agosto de 1937. · fi lha de Fehzardo Soares da SUva e e Mana 3.gas a 1 va, nasci :> mE"rcio domicilia,do e residente nesta 
nar cffectlvo o compromi..s~ a que se o escrivão do registro - Sebchtião ! d. Maria Ignez da. Conceição, nascida Eaos

1 
dlOf6ll

1
9te19

1
- ·?m Bt~rburdema; ud·e~te capitai'. (Qualificação n.0 8.101) 

propuzeram caso seja acc ·~ta a sua Bastos. r aos 91311903, nesta capital casada, do s a ?- so ro, sapa eira. omic_ i_a o 
pro1,,\0Sta, as.signando C( .trn.cOO na _ mestica, domiciliada e reSidente nestã e_ residente nesta capital. (QuahfJca- Transferenc!a da mesma região 
Procuradoria da Fazenda. c.Jm o pra- EDITAL - 1.• Z:na Eleitora1 -Mu- cap'tal. (Qualificacão n .º 8 .231). çao n." 8.222). . Proce~so n.º 241 - Antonio Carneiro 
1,0 maximo de 10 dfas. ap 1S soluciona- nicipio da Cap ital e Sub-Prefeitura l 9_ 881 _ Jauberlita de Siqueira No- . 9.897 -. Alceu R:<>drigues Chaves. de Sousa, filho de João Guilhermf' dr-
da a '.'Oncurrencia. com ; . .?Via caução de Cabedello _ JuiZ _ Dr. Sizenando brega. filha de Manuel Agra da No- filho ~e Miza.el_ Rodrigues (?h_aves e d. Sousa e d. Palmira Carneiro. nosc·1. 
arbitrada pelo Tribunai c..:mpetente. de Oliveira _ Escrivão _ Sebastião . brega e d. Augusta de Siqueira Nobre- Franc, .. isca Mana da Conceiç~o nasci- do nos 27 · 12 1908 no Estado d•: Pi·r ... 
não inf~rior a ~% sob e o valor do Bastos _ Dz accôrdo com O que dis_, ga nascida aos 21131 1913, em Campi do a-s. ~4 911918 ~esta cap~al onde nambuco. casado mechanirJ, don1i i 
fornecimento, a qual r . er1.,.rá em fa _ põe O Codigo E1eitoral vigente. torno na Grande, deste Estado solteira funC: é domic1had~ ~ re~ident: solterro, gra_ liado e residente ne,ta cap'.t.Rl. (Trnn. -
vor do Esta.do, no ca.<; de rescisão do publico, para os effeitos legaes, que · ci:naria PubEca. estaduà.l, domíCUiada ph'"'.'o. (Qqaliflcaçao n. 8.178~. ferê'ncia da 2.~ zona Mamangunre. para 
ctntracto sem caw . justificada e foram qualificados por despacho do d:r e residente nesta capital (Qualifica- P 9d898C -t Manu~ Castor d filh~ ~e a l.ª zona desta capiLal.) 
~~~~~~n<'ntada a juiz') do referido Tri_ Juiz,.~~ seguintes' pess~as: i ção n_0 8. 184). · M~r~~ a:SJin!~çãin~~~do· 8~~ . ~~~ ni!~º~:ºsif!;~. 2:1~1;-d:r~~i~c~t~~y-

fo'ica. rf'rervado r- i Estado, o direito Q~a~:~-~o~~r 1:r:c1r~nieN4J:~~~;~) 9.882 -. Bathuel 1?2-lho y ianna. fL 21411910, nesta capitâ.I. onde é domic_i- zio da S'.lva. nascid-0 aos 1815:U:>03, 
de annular a prc· nte chamando a 8 . 336 _ Manuel Alves dos Santos I lho :1e E!iseu ~andido Vianna e d. liado e residente. solteiro. commerci- neste Estado cn.'-ado. funccionano Pu 
nova r.oncUrt\!ncü ... ou· deixar de ef- 8 337 _ Milton celestino da Silvá J Eduma Fialho Vianna, nas~ido aos · · ante. rQualificação n.0 8. 188) blico, domi:iliado e re.:.idt'nte ll'~sta c:1-
Jcctuar a compi do material cons- 8 · 333 _ M:ysés Marinho dos S to · 2~ 5 1918. n~a capital . . onde é domi_ 9.899 - Genaro Pedrosa d~ Vascon_ i:ital. (Transfertn~ia tla 21 • zon;1 Sau-
tante da mesm:i 8. 339 Beatriz Bernard· d anM s ' ciado e res1den~e. solteiro. emprega- cellos filho de Agrippino Guedes Pes ta Rita, deste Estado. para u 1 e, zona. 

Commissã,.., de Compras, 4 de agosto nez~s - ma e e. ! do do commercio. (Qualificação n.º sôa de Vasc:-ncellos e. d. Maria José desta capital) . 
de 1937. 8 340 _ Antonio Isidro Ferreira Vaz 1

8·9
153l3. 1 . Pedrosa. nt\SCido aos 4 6/ 1919, em Ca- Processo n.º 243 _ Jo..'-'.é Lulz <lo 

J. Cwt//o' V,. a Fil'--- _ Pela com- ·341 J - Ed d . .88 - ~anue Amaro. filho de mutanga Estado de Pernambuco sol- Nascimen• r1·1ho de Lul cust·"'lo 1 
mi~são de Co. 

1
pras. ,1..v 8 · - Hºeªº uar O Pereira Luiza Francisca do Espirita Santo t.etro sei-ralheiro domicili"~o e 'resl ' u--. z · · vu l !.l. 

REG!STRU CIVI L -.EDITAL - 8.342 - rundina Bernardina de nascido aos. 10 111 1913, ne'ita capita( d·::-nte nesta ca.p1ta1. (QuaÜricação n.~ Fonsêca e d. Seraphlnn FrunciM'O li:~ 
Faço ~abtr e e eu w I Men;~s H"ld R'be· onde é domiciliado e residente. soltei- 8.226). i~;:cia n~i~~~ n~~tu;~

1;~{!º7 c,t1~t;. 
~~;.:1,~~t'.' ·~~eilA~'.;~i\i.{3::::~~ ie: :: = :/1na'F;!~c:; ~:n~~

1-1 :~1t~:r~:ic~~:~~~1;t~ia

8f~ ~l~di~Tr!liit~t~~~l;:~ !JT~~:ii~~c!• ~~:,~:t\fHt.i~fc~\f~ 
gwnu,5 8. - omo de Sá Luna e d, Filomena Gomes da. Silva, nasci. 27121 1918, nest6. capital, onde é domi. Pedido de Novo Tttulo, (4.• V,a., e 



A UNIÃO - Qulttta•filh'a, 5 de agosto de l!J37 
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êoffVfRSANDO COM UM TECHNICO DE SEGUROS, ORA NESTA CAPITAL 
r~~~'.d1;,;,"g:~~~i.

9
\o':n~fii~~~i~\!~: 'O SR. KYELCE A. CORREIA, GERENTE D' A "SÃO PAULO'' EM PERNAMBUCO, EM V[SITA Á NOSSA REDACÇÃO 

dente nesta capital. . De,,-nus hontem o praze r ele sua visila o sr. I{vetcc A. (a.) Erasmo T. de Assumpção - Vice -Presiden te. 
F?ri~~-es}f1h:·" JJ Sab~~~z ~~:f: ~: Correii,, Gerente da Sucrursal d' r\ "S:io Paulo", Cia. 'Nacional (a.) J osé Cassio de Macedo Sõares - D. Superinlcndenle. 
Farias e d. Maria Olympia de Jesus, de Segurns de \'ida. em Pernambuco . 
n:c~do aos s.is 1915, neste . Estad<;>, Coro o nosso visitante n1anliYe1nos np;radaYc l pales tra, un_ 
.s. lte1ro. auxJhar do commerc10 dm1-~ JIOtnndo os seguintes pontos :.i que se referiu: 

--(:)---

c~:ned~·e!~~i~ta:~·:i~r;;;'./'~i!\ubli- "Os drs. José M:tria WhitaJ,er e Erasmo Teixeirn de As· 
cacto e li$a affixada em Cartorio O sumpção. aquelle, ex-l\linistro d.; Fuzend:t e cx-Presidenle do 

P ARECER DO CONSELHO FISCAL 

dr. ~uiz Eleitoral. ordenou a entrega Lanco do Brasil, e este, cx-Sccrelario da F'a1,enda do Es lado de 
deTi\

1~~º~-~ºf 1 ~~;~to~s 1:~~:~: n.º ~:~º Pa~.1,0, f.ignru.~ da ~~1~is a.l~a proje_c~~o nos< 11
0
1eios co1:1n1cr· 

9.755 _ José Bezerra Flh' 1 c,.,I. soc1c1 t, cutlm,tl e t,n,rnceuo do P,us, em 1.ll2 fundu1am o 
Titulo n." 11.734 _ I~cripção n." Banco Commercial do Eslado de São Pau lo, do qual,. ª. 1.~. de 

9.756 - José Freire Netto. Julho p. passado. foi commel!lorndo. fcsl1Yalllenlc. o Jubileu . 
Titulo n.0 11. 735 - Inscripção n.0 "Esse aconleci1ncnto encunlrou grande repercussão na 

9. 757 - Sebastião Messias de ?ousa. imprensa de S:io Paulo e do Rio de .Janeiro, poi~. colll o seu ca-
9_~:u~ ~~r~f~:

6Ltrtz/;~~frç:.'° n.º pi~al <le ce111 1nil con~?S de réis~ o seu a<:livo superior.a u111 111L 
Titulo n.o 11 . 737 _ Jnscripção n.º lhao de contos . de rl'IS, collocon~se o Iluuco Conunercw.1 do Es-

Os a ba ixo assignados, membros do Conse lho Fiscal d a A 
"SÃO PAULO", Companhia N.;ciona l de Segmos de Vida tendo 
presentes o Ba lanço e a co n ta de Lucros e Perdas, relativos uo 
exercício de 19/!6, apresen lados peli:t Direcloria. e t5ndo examina
do as con tas respectivas e os livros de escriplu raçao, são de pa
recer qu e os referi dos Ba lanço e Contas sejam approvaclos pela 
Assem biéa Geral dos Senhores Accionistas. 

9. 759 - Oscarina Maria Pereira. t:ldo <le São Paulo con10 a 1uaior organizaçüo buncuri:1 parlícu-
Titulo n.º 11. 738 - Inscripção n.º 1-Lr do Brasi I". 

9. 7~0 - Jo!o de Andrade G~irn_,arâes. (. ' "Foraiu juslam en le esses dois grnndes hon1ons que. ein 

S. Paulo, 12 de março de 1937. 

(a.) Olympio Felix de Ara ujo Cin tra 
(a.) Anesio A. do Amaral. 
(a.) Joaquim Beiifo Alves- dé L ima-9. :fi:}u~ ~~i:l;~· ~;v,;;:;,/:c~gi:. n." 11120, secundados pe lo d r .. José Carlos de Mucêdo Soares, actual 

Tituló n." 11.740 - Inscripção n.o \linislro da Jusliça e ex-Chanc<'ller cujo nome é por todos co· 
9.7~2 - José Pessõa de Alb1;1qu_erque. nhecido de norte u su l do Pais, graças aos seus grandes e1npre_ 

9. :fi:~u~ t~.ii~· 7r:;aldaI~J;fçao n ." hendimcntos puhl icos e particubrcs, com notaYel rcfle_xo no es
Titulo n.º 11.742 _ Inscripção n " I LJangeHo, paru onde seguiu, vanns ,ezes, como Einbmx.udor, -

A "SAO P AU LO" COMPANHl A NACIONAL DE SEGUROS 
DE VIDA 

9.764 _ Ant onio Belmiro dos. SantoS. fundaram A "São Paulo", cm cuj:.1 direcçli.? ainda se encon lran1; 
Titulo n.º 11 .743 - Inscripção n.º upenas, por força do cargo que oceupa. esta o dr .. José Car los de 

Balan ço Geral em 31 de dezembro de 1936 

9.765 - Alfredo Cabral Gome~. Macedo Soares licenciado, tendo sido suhslilui<to pe lo dr . José 
ACTIVO 

9}Jj;"~ ;;~rí~l.~4:reh"a Id~"b'.;:ç:,,olhg·", Cassio de illacedo _Soares, Depulado Fed,eral P,'!r Siio Paulo e ele· Apoiices Fecleraes 
Titulo n.• 11 .745 _ Inscripção n.º HJCnlo de md1scul1vel presl1g10 no seu Estado . Bonus do Thesouro do Esla_ 

9.767 - Wil.son Nunes Brayner. "Esses Yalorosos elementos , auxiliados por lechnicos da do de São Paulo .... 
Titulo n.º H .746 - Inscripção n.º tempera de\\'. ' A. Reeves, \\'. S . Hal lcit ,) . G. Deck e Alcindo Obri"ações do Credito Muni -

9.~L;;;- ~~v'ii .7~~n~lv;~r~~:'i\ ., lsritio, .L~m traz ido A "São Paulo" de ,·icloria em. victoria. ao pon- "nicipa l do Es tado de 
9. 759 _ Theresa de Jesus Nepcmu,eno. to de, Ja em 1934, .. com apenas H auno ~. de e:isl':ncrn. ter sido I s. Pauto .. .. .. .. .. 

Titulo n.0 11. 748 - Inscrpção n.0 considerada, pelo Annuar10 de Seguros , p ubhc.;çao mdependen _ Acções do Ilanco Commer-
9. no - Edith Torres Cameuo _ te que se edita no Rio de Janeiro . conlo "a mais moderna e a mais · eia! do Estado de S. 

Titulo n." 11. 749 - Inscnpçao_ n." p, ospera Companhia de Seguros de Vida da Ame1·ica do Su l". Paulo 
9

·~;ui;;' ~ld~50H~m~~~~r~~~
11~ª.; "E esse progresso na propa14açõo dos habitas de prcviden- Acções da Companhia P!J ulis-

9. 772 - Euclyckes coutinho dos San eia e economi.; pelo terrilorio nacional tem sido, em cnda começo ta de Estrada de Ferro 
tos .. . _ - de anno, levado ao conhecimento ele todos os seus segu rados e do Empreslimos com garantia de 

9 'f,/;ulo ~b ll,'.751 - Inscnpça.<> n.' publico, em geral, remetlendo aos primeiros, direclamente, o re- 1.a hypotheca 
l~y. - astiao Aibmque Wander- l:tlorio do anno anleri~r, que é dis(ribuido profusam':nle entre os Empreslimos aos Segurados 

Titulo n , 11 752 _ Inscripçã.o n.º ; egnndos. Isso para nao la lar nas puL!Jcaçoes que sao feitas d u- soL uarantia de suas 
9.774 - Etelvin~ Fausto dos Santos. nmle o anno na imprensa de todo o lerri lorio em que opera". apolic~s ..... . 

Titulo n., 11.753 - . Inscripçã.o n.º "Aproposito - disse-nos o nosso Yisitante - é com salis· Bens de Raiz 
9.775 - Manuel Joaqmm de .M1::ancta. f.1ção que lhes enlreªo o ultimo relatorio d'A "São Paulo" para D' nheiro em Caixa - Séde 

Titulo n. 0 11. 754 - Inscr1pçao n..º ]' "d u · . d · d ' t · 1 
9.776 _ Walfredo Pires Ferreira. que ava 1em o vullo os seus neb?c10s_ urante o,,peno o re ah-, . e Succursaes .. 

Titulo n ." 11.755 _ Inscripçã.o n.º , amente pequeno de 17 annos ele iuncc,onnmenlo . Sc ll os e estampilhas .. 
9.777 - Maria Leopoldina Coutinho. "Jnterpellaclo por nós sobre a Succ-ursal que obedece a sua Deposilos em Bancos ..... . 

683 :532~100 

IJ. 602 :981$350 

36:868$100 

4. 251: 144$300 

876:725$600 

4.761: 983$400 

2 . 430 :003$800 
2.301:934$400 

91 :258$900 
26:143~000 

413 :-107 700 

537 :985!1000 
9·~iui;;- ~·~~e~5~u~vi~~,s~r~:t~· n.º Para~yba e Rio fo·and_e do Norte. disse-nos y sr. l{yelce A. Cor- pagos ............. . 

Titulo n.0 11 . 756 - _Iµscripção n .º <•rientaçâo e que abrange os Estados ele Alagóas, Pernalllbuco, 1 P r emi os vencidos e ainda não 

9.779 _ Bian<rr Alves d• oliveira. leia que, lendo sido mauguradn em Hl29, Ja possue uma ca l'le1- -------
Titulo n.º 11. 758 - Inscripçã.o n.• ra de negocios em vigór acima de 20 mil contos de réis, o que dis· Tola! dos ya]ores admittidos 

9. 780 - ~ana E):nllia dos SanJos. , pensa qualquer outro commenlario". pelo art. 92 do Regu_ 

9}J;u~ '{,ui/~;;!
0
i;;: d1;,'s~t~~ao n. . Ao se desp7dir . oJfereceu-nos o nosso Yisítante os seus lamento de Seguros .. 

Titulo n.º 11.760 _ Inscripçã.o n .º preslunos em Recife e Sao Paulo , e, como lhe mamfestassemos o Debentures da Ceramica "Por-
9.782 - Heronides Leão Bezerra. desejo de publicar o ultimo relalorio d'A "São Paulo", .moslrou - to Ferreira" 

Titulo n., 11.761 ~ Inscrlpção n.0 ~e salisfei_to e agradecido. . Juros e Alugueis a receber .. 
9.783 - Cauti<llo Vieira de _Br!tto. Ass11n damos abaixo o 16.º Relatono da Direc toria e Ba_ 
9.ii!u~ ~;ãi\i:6;t~ ~~s:ohtr';.";lh~.·º 1.mço encerr~do cm 31 de dezembro de 1936, da grande e sympa- 't'o lal 

Titulo n.0 11.763 - Inscripção n.º lh1ca seguradora nac1on:1l: 
das parcelas qlle cons
ti luen1 a gara n tia e.spc...
cia l das reservas lech
nicas é obrigatorias e 
elo capita l realizado .. 

9. 785 - Herrnogenes Gomes da cunha. 
Titulo n.0 11.764 - Inscripção n.0 

9 . 786 - Antonio de Barros castro. 
Srs. Accionistas e srs. Segurados: 

Titulo n .0 11. 765 - Inscripção n .0 

9. 787 - J : sé Francisco de Sousa. 
Titulo n .0 11. 766 - Inscripção n.º teYe, 

9. 788 - Maria de Lourdes Botto de 
Barros . 

A "São Paulo f. Companhin Nncional ele Seguros de \'itla, 
em 1936, um anno satisfactorio sob todos os aspectos. 

Titulo n.0 11.767 - In.scripção n.º 
9. 789 - João Carlos de Figueirêdo. 

Titulo n .º 11. 768 - Inscripção n.º 
9. 790 - José Maria de Araujo. 

Titulo n.o 11. 769 - Inscripção n.0 

9. 791 - Maria de ·Lourdes da Gama 
Cabral. 

Titulo n. 0 11. 770 - Inscripção n ,u 
9.792 - Rita de Freitas. 

Titulo n.º 11. 771 - Inscripçã.o n .0 

9. 793 - Affonso Pereira dos Santes. 

A receita lotai de premias l'oi de 9.828 contos , em 1936. 
contra 8. 740 contos em 1935. 

Os sinistros avisados imporlaram em 1.16:í conlos, con tra 
J . :)46 contos em 1935. 

A receita de juros e alugueis foi de 1. U49 contos, con lrrr 
1 .374 contos no anno anlerior, o que mostra que o Acti,o da Com-
1)anhia continúa bein empregado. 

As reservas lechnicas par::.i lodos os Seguros em vigôr e as 
ciemais resen-as foram augmentadns ele 18. 7G6 contos em 31 de 
uezembro de 1935, para 22.:173 conlos em igua l dia de 1936. 

Letras das Cmnaras ]\,funici_ 
paes 

Dcpositos com llanquciros 
Pa r ticu larcs 

Contas currenles - Sal do de
vedores 

Mobi li ario .. 

Acções eaucionad,1s pela Di· 
rectoria .. 

Ca pita l a realizar 

152 :000$000 
223 :635$500 

17(}: 780$300 

16-1:739$8:;o 

3-14: 767$200 
50:000$000 

Nos termos do artigo 66, § 7.0 do cL 
tado Coclig:>, torna_se publico' a entre
ga dos novos titulos (4.ºs vias) aos e1e1. 
tores seguintes: 

Como podeis verifica,· no Balanço e mais docnmenlos, te
mos um AcliYo solido de 23. :38!) contos, para garanlir a Rescrrn 
'J'echnica de, apenas, 21.646 contos e mais o Capita l Re,tlizado de 
1 . '.!00 contos. 

P ASSI VO 

Agrippino Almeida de Assis . 
Severino Rodrigues Pontes. 
Raymundo Costa. 
Antonio de Lucena. Cabral. 
Francisc.o Baptista Nunes . 
Joaquim Fernandes da Silv·a . 
João Pcssôa, 4 de ago~o de 1937, 

O es~rivão 
Bastos. 

eleitoral - Sebastião 

Capilal Emprego de capilaes: - O, valores de prnpriedade de 
Companhia figmam nos linos, no maximo, pelo preço da acqui. 
sição e súo os seguinlcs, comp~.n-ados co1n o::; do anno pa!:>sado: Reservas technicas e oiJTigaloTias: 

--( :)--

Acções de Bancos e Estradas de Ferro 
Apoiices e O brigações tla União . . . . 
l' undos P u blicos do Estado de S. Paulo 
l>eben tu res .. 
Empreslimos com garantia de pri'lleira h po-

theca .... 
I,mprestimos aos Segurados sob garantia de 

s uas a polices . . . . . . . . . . 
Din heiro em caixa e Depo::silo~ nos Baneos 
Immoveis .. 

1!)35 

conlo.s 

4 .183 
770 
218 
152 

4 666 

2 159 
600 
693 

1U36 Idem ~~:ª. '.u ~'.·o~. ª.ºs. ~egur~: 

l 

llesena Tcchnica . . . . . . . . 

conlos Heser\'a de Contingencia . . . . 
~in islros aYisados e espera11-

5. 128 1 do documentos e re8-
6 J:~ gates a pagar 

152 lJividen úos a pagru· em 1H35 
Dividendos a pagar do 16. o 

762 exercicio . . 
Pre1 nios e1n s uspenso 

2 130 Contas corren tes - Cred ores 
530 

2.302 

1 
Caução da Dírecto ri a . . . . . . 

)uranle o anno ro1uprú mos, por preço convenie n te, dois lleserva ,;puni deJ)redação, 
grande~ in1n1ovei" en1 S~lo P<.1uJo. uin na c\.Yeni<la São João n. 0 

1 e tc ... 
J .484 e o ou tro na' rua D. Jos,' de llarros n.• :il. 1 Lucros e perdas : 

Lucros: De accôrdo co m a resol uçúo lonuula pela Dircc· 
t"ria, de 4 de março de 1!):J2. u rna nova dislríh u ição de lucros I ç,i]do desta con ta . . . . 
foi feita aos Senhores Segurados, após o Ral:inço em :n de de- "' 
zembro de 1936, elevando-se essa participação uc 0,6°1° a 0,9º1º• 
o que significa um augn1cn to de 500/0 . 

Apresentado ú Assemhl,'a Gera l dos Accionistas o llala nço 

19. 5 10 :299$000 

. 2(/1 :206$001) 
423: 152$300 

3íl l :039»6(/0 

320$000 

120 :000$00ft 
4i:Ol!Ü~~OO 

324 :913,!i3!í0 

23. 013 :967!,GjO 

3 i 5 : 635$500 

23. 389 :603S150 

736 :296$350 

48:000MOO 
1 . 800: 000$000 

25 .'973 :899$500 

3 . 000: 000$000 

2 !. ü-15: G\'!6~900 

48:000$000 

727 :•194,000 

60:384$730 

25. 073 :899~300 

E D lT AL - Acham-Se para ser pro
t<:stadas em meu cartorio no edificio 
da As.5ociação Ocmmercial duas no 
tas prom.;ssorias sendo um·a no valof 
de 201$800 e outra de 200SOOO, am
bas emittidas por N. Monteiro & Cia. 
cm favor do Botoniflcio Bi:Iop Ltda .. 
apre.oontadas pelo Banco do Brasil, e 
o.inda u 'a nota promissoria do valor 
l:134SOOO. cmittlda por Frãncisco A 
Bezerra Junior em favcr do Banco do 
Estado da Parahyba e ava.lisada por 
Francl."ico Bezerra e Henrique Justa. 
E como os emittentes não fera encon
trados intimo-os por este melo dE 
accórdo ~m o art. 29. n.'• 4, dà lei 
n.0 2044, de a-1 de dezembro de 1908 
a v1rem pagar as ditas notas premis· 
sotia.s ou me dar as razões da recusa~. 
ficando notificados desde já do pra. 
testo. caso não compareçam. J. Pos
sóa. 4 8 937. O Ol!icial de Prorest:s 
Heraldo Monteiro . · e Contas e mais documen tos, referentes no exercício de Hl36, para Examinámos o Ba lanço G<·ra l ac ima demonstrado e a con

cxame e deliberação, ficamos it vossa inteira disposição para ta de Receita e Despesa, com para ndo-os com os li vros e documen
qualquer esclarecimento. 

1 
tos da Com panhia, contamos o saldo e·m dinheiro e verificamos 

, qu e o Ca pita l empregado em F undos f ubliccnt, e outro,; litulos foi 
B lusas de grrcwy para senhora o 

wuor sortimento da. praça recehea 
"(;ASA AZU!.", 

S:io Pau lo, 12 de março de 1937. 

Ca.) José Maria W h itaker - Presidenle. 
1 

inelu ido no Bahmço Gera l, ao preço do cus to. Tendo r ecebido to. 
aas as ia for mações e explicações que solic itamos, dccla..-a mos que 
o re feri d() 13alanço está de irr!éiro aççôrdo çom os livros e somos 



A UNIÃO - Quint a-feira, 5 de agosto d<! 1937 '7 
de opiniüo que o mesmo mostra a verdadeira s ituação da ,, "SÃO 
PAULO" Companhia Nacional de Seguros de Vida em :JJ de de
zembro de 11J3G. 

São Paulo, 12 de fcYcreiro de lfl37. 
lllc. Au liffe, Davis, Bell & Cia. 

~chur terec.l Accoun tan ts 
(Peritos em Contabilic.luc.le) 

A "SÃO PAULO" COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
DE VIDA 

Conta de Receitas e Despesas do exercício fi ndo em 31 de 
dezembro de 1936 

RECEITAS 

Premios recebidos: 

BANCO DO ESTADO DA PARAHlBA, :;p~~~:~~;e~~;rr~~l~f º: 
RUA MACIEL PINHEIRO 252 1 centro' do bairro de Jag~aribe, bonde 

, á porta, ponto para qualquer ramo 
Caixa Postal, 84 --- End. Teleg. "Felippéa" de negodo, garantindo.se uma .me-

dia de 1.500$000 mensaes no m1mmo 
DIRECTORES: - JOSE' LUIZ DE ASSI S, F unccionar io do Banco do Brasil. sendo o motivo prfncipll da venda ~ 
- AVELINO CUNHA DE AZEVEDO, Comm~rciant-e. - J. L. RIBEIRO DE proprietario desejar retirar-se par~ o 

MORAES, Capltahsta. sul do pais . Alugando-Se o predio ao 
GERENTE: - DION SOUTO VILLAR, Funccionarlo do Banco do Brasil. comprador . Como tambem pra.til-eiras 

e balcão proprios para o ramo de esti-
BALAN CETE EM 31 DE JULHO DE 1937 vas, deposito. , etc . 

Capital a realizar . 
TITULOS DESCONTAOOS: 

S/ a praça . . .. . . 
S I a costa 

A c T I v O Avenida Floriano Pelxôto, 259 . 

2.666:181S300 
701 :978S600 3. 368: 159S900 

561 :230~000 

FAVORITA PARAHY· 
BANA Premias do I. 0 anno 

P.enovações . . . . . . . . . . 
Reseguros .... 

,! .4 7G :8!lli'$400 
í .206:816!sl00 

144 :890~400 U. 828: 002~900 j tn:~::~i~:b:~ .. c~1~t~ ~01:1:ente . 2 082 : 849S300 
461 :206S400 

1.593 :196$241 

Club de Sorteios dé Ascen.dino 
N obrega & Cla.. 

Jllenos: Premi os a receber em 
311121:35 

l\Ienos: Premi os a receber cm 
31112 136 . . .. . . . . . . 

,Turos e nlugueis 
Outras receitas . . 

5 7-l :-1 í 5>,000 

537 :985:SOOO 

DESPESAS 

Despesas em relação a novos segu ros: 
Ordenados, Cornmissõcs, Via

gens, Serviços Mec.licos, 
etc ........ . 

Despesa de Administração 
Honorarios, Material, 
etc . ...... .. 

Annuncios, Despesas Geraes, 
etc. . . 

l're1nios de Rcseguros pagos 
Despesas de Succursaes 
Jmpostos ...... . .. . 
Excedente da Receita _ sobre 

Despesas 

APPLICAÇÃO 
E xcedente da Recei la sobre 

Despesas ...... . .. . 
!'>inis tros .. . . 
Pagan1ento a segurados e1n 

vida . . 

DO EXCEDENTE 

l.1G5:5 14$300 

896 :35 l $400 

Le:tras e effeito a receber 
Valores Caucionados ... . 1 

Contas em liquidação . . 

36 :-!!)08000 Valores Depositados . . .. . 

!l. iH2: lJ 28900 
l .fl-!!J:\)34::;\l50 

6:l3 :464$200 

12 .375:512$050 

2. G97 :690, 900 

. 2.'>:'i :484S200 

Acções em caução 

Hypothecas 
Correspondentes no interior 
Titules do Banco 
Immoveis . . 
CAIXA: 
Em moeda no Banco . 
No Banco do Brasil 
Em outros Bancos 

Diversas contas 

259: 71 %650 Capital .. 
249 :5 78$800 Fundo de reserva 
627 :825~400 Lucros suspensos 
674:168$300 

6. 611 : 044$800 

12.375:5 12 '050 

G. 611 :044$800 

DEPOSITOS: 
Deposites com juros . 

" em c1c. limitada . 
em ele. popu\ar . . 
em e e. sem Juros 
com aviso prêvio 
a prazo fixo 
judiciaes .. 

PASSIVO 

Credores por titmos em coorannça 
T~tulos em caução e em deposito . 

953 :555$000 
3 . 450 •9525600 

15 :0005000 

302 : 6345800 
1.140 ,ooosooo 

988$800 

1. 500 : 000$000 
657: 1425808 
212:990$200 

1. 916 •5215200 
127: 8965800 
329: 289S200 
118 :736$243 
112: 336$900 

1. 968: 1655800 
62S100 

7 . 505 :411S841 

5 .468 : 654$447 

4 . 419 . 507~600 

488 : 113S500 
779 : 090$370 

8 :000SOOO 
156 :962$500 

1 . 443 :623$600 

170 : 320$600 

21. 000 :9145458 

2 . 370 : 133$008 

4 . 573 :008$243 

o. •6H : 654~4 7 

Praça Antonio Ra.bello, n.0 12 
(Antiga Viraçáo) 

Plano Parabybano - .. Diurno" 

Resultado do sorteio dos cou
poru:-brindes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita. 

::r~:t!~~~' ~r:b:1~!, sfg.e !o p~ 
4 de agosto, ás 15 horas. 

1.0 Premío 
2.' 
3.' 
4.' 
5.' 

Plano "Noctumo" 

5412 
2824 
3772 
3785 
7213 

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

1.0 Premio 
2.' 
3.· 
4.' 
5.' 

7446 
1199 
}821 
3938 
07:l'l 

J . P .:ssõa, 4 de agosto de 1937. 

ADERBAL PYRAGIBE, fiscal. 
ASCENDINO NOBREGA & 

CIA.. CODc<!SSionuios. 

Creditado a Reservas . . . . 
Dividendo .. . . . . 

3. 5fl5: 1 72$238 
120 :000$000 

2:'> :3308600 
812:911><260 

1 Caução de. directoria .. 
4 . 404 : 5075600 

15 •000$000 4 . 419 : 507S600 
/~ a= ========!/ 

Porcentagem da Directoria 
Amortizações .. 

Lucros e Perdas: 
Sa ldo transportado e.lo anuo 

anterior . ...... . . . 
Saldo a transporta._r para o an-

no c.le 1937 . . .. ... . 

2-! :619$748 

60:384$750 

6. 635 :664$548 6. 635: 664$548 

Vicente de Paula Dias, 
Contador. 

Valores hypothecarios 
Correspondentes do interior . 
DividendoS . 
Banco do Brasil - C e-Garantida 
Diversas contas .. 

TAXAS PAltA J)Ji;!'OSITOS, 

COM JUROS (sem limite) 

488 : 113$500 
14:241$600 
56 :5885700 

3 . 000: ooosooo 
610:667$360 

21.000:914$458 

2 1 2 % 
5 o/, 
4 o;._ 

* * 
POP ULARES (limite Rs . 10 :000$000 - cheques s lsello> 
LIMITADOS <limite Rs. 20 :000SOOO - cheques sellados) 

* A VISO PRJ,;VIQ . 4 112 % 

SEC CÃO LIVRE _ ... 

JOAO BALBltfO FERREIRA L YRA 

t 
Missa de 7 .° dia 

Candida Rosa Ferreira Lyra, Vicente Ferrefra Lyra, Aurea 
Lyra Leal, Olivia Lyra Galvão, Analia Lyra, Raul Leal. Francisco 1 

Galvão, Al oysio Leal. Waldemar Leal. Eunice Lyra Leal. Dulce 
(;alvão M1 1_ nfa, Maria de Lourdes Galvão, Maria Diva Galvão. Maria 
de Lourdes Albuquerque Lyra, esposa. filhos, genros, netos e nóras 
t,o saudoso JOÃO BALBINO FERREIRA LYRA, agradecem do in
timo d'alm o, ás pessôas que acompanharam até o Campo Santo. os 
restoR mor' aes do mesmo, e convidam. antecipadamente, os amigo~ 
e pan·ntes da familia en luctada, para assistirem á missa de 7. º dia. 
<iue "1andam celebrar em suffragio de sua alma, na Igreja da Mi
scrir·ordia, ás 6 112, do dia 7, sabbado, que será mais um preito de 
gratidão ao desapparecido. 

JOAQUIM ANTONIO MARQUES 

30º Dia 
Vi11vn, fithos, irmãos, cunhados. netos, ~mbrinhos, genro, tia 

,. n<irae ainda profundamente contr istados com o de~appareci
!Tlentu de 8eU nunca esquecido esposo, pae, irmão, cunhado, avô, tio 
e sogro JOAQUIM ANTONIO MARQUES, convidam os demais pa
rent~!ó' e :a'1.igos, para assistirem á missa de 30. º dia. que mandam 
celel,rar em suffragio de sua alma, na Cathedral, ás 6 1.2 horas, do 
dia 6 do l'orrente (sexta-feira). 

Antcc-ipndamente, agradecem penhorados a todos ;\quelles 
<1ue comparecerem a este actd de piedade cJi r istã · 

PRAZO FIXO: 

De 6 mêses 
De 9 mêses 
De 12 mêses . 

5 1 2 (i(I 

6 f:c, 

7 ºó 

De 24. méses I com renda mensal) 7 e; 

João Pessôa. 4 de agosto de 1937 . 

JOSE' LUIZ DE ASSIS - Presidente. J. B. !HAIA - Contador. 

O L G A B A R R O S 

f 
30.º dia 

Ag1·ii,pino Bnrros, .Jal'kson liar1·CJ\, Nalhcrc.:ia B:.t1Toc., e An
tonio de Bnrros Cas lro, :.linc.ln p rofund:1n1ente conlris lndos com o 
fa ll ecimento Je sua nunca esquecida csposu e mãe - OLGA BAR· 
ROS - convidam os parentes e UJnigos para ª"sislirem {ts tnissas 
de ;10. o di:1 que, e1n suffragiu de sua a lrna, m andam celebrar no 
dia 4 do corren te, :is 7,:10, na m a triz de Pocinhos. e no dia 6. tam _ 
l>érn do fluente. ás 7 horas, na matriz de No:ssa Senhor,1 ele Lour
<7,es, <lesta capi tal. ('onfessa ndo-sc desde já, eterna mente agradeci
dos u toe.los aque ll cs <1 ue comparcccrem a esses uclos de picdac.le 
christã. 

PAYILHAO 
Vende-se u m 11avllhá o bem afreguc. 

zado, esquina. da rua. Silva. J a rdim 
com a Am aro Coutinho, por bom preço. 

A t ratar com o propriet ario do mes
mo, n a dita r ua. n .0 136 . 

VENDE-SE um piano Ro
nisch em perfeito estado e 
duas camas de casal . Tra
tará rua 13 ele Maio n.0 103. 

DECLARAÇAO 
Declaramos. para os devidos fins, 

que. tendo deixado os serviços de 
nossa finna os srs. Humberto Di Pace, 
Glvntho Pinheiro da Silva e José An
tonio Sobral Filho, respectivamente, 
chefe da secção de embarques na FlllaI 
de João Pe.ssôa e gerentes das Usinas 
de Cajazeiras e Caiçara, ficam revoga_ 
dcs ... s pode:es de nossas procurações 
em favor dos referidos senhores. 

Jcáo Pessõa, 3 de agosto de 1937 
P. p. Ander,on. Clayton & Cta. Ltda. 
o. A. von Sohston. 
rA firma está dcvldamont, rrconh• 

cl<!al. -

THESOURO DO POVO 
Club de Mercadorias de 

A. MACEDO 

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

Plano "Bóio Sportivo Para. 
hybano" 

Resultado dos sorteios para 
contagem de pontos do plano 
"Bõlo Sportivo Parahybano", 
realiZJ.do tm sua séde, á avenida 
Beaurepaire Rohan, n .0 267, no 
dia 4 de agost.o, ás 19 1

.! horas . 

l.' Premio i700 

2.' 72Sl 

3.º 5548 

4.º 1211 

5.' K892 

J . Pessôa, 4 d e agosto de 1937 . 

Aderbal Pyrag-lbe, fiscal de 
clubes. 

Macêdo & Costa, conccsslo-, 
narios. 

Directcria da Secretaria da 
Camara Municipal de João 
Pessôa, 4 de agosto de 1931 

Esta Directoria faz saber 
a quem interessar possa, 
que o expediente da Secre
taria da Camara Municipal 
de João Pessôa, foi altera
do, a começar de 1. 0 do cor
rente, sendo das 12 ás 17 
horas, até ulterior delibera
ção. 

Basilio Pompilio de Mello, 
director. 

CtRA DE ABELHA. Resina de ca ... 
j ueJro, Chifre de boi. - Com pra.se 

Ernesto \ VC'iner - P ntça. P edro Ame ... 
rico, 109. P ensão Pedro Amcrlco. 

VENDE-SE um bureau m lnb.tri> l'Ont 

6 ga,·ctas e uma estan te para livros, 
d e perfeito acabamento . 

A tratar na LIVRARIA POPULAR 
rua Ra rã o do Trium:,ho. 100 



8 .JOÃO PESSôO - Quinta-feira, 5 de agosto de 1937 

ULTIMA H o R A 1=::.~,? I ~ 'º~~ -""" nesta 

(DO PAíS E ES TRANGEIRO) 
Inicia-se no Rio, 
integralista - O 

Bello Horizonte e S, Paulo um movimento democratico anti
Exercito não tolerará, em suas fileiras, extremistas, tanto 

da diriita comi, da esquerda 
DISTIUCTO FEilERAL 

RIO 4 - IA UNIAO) - O "u;a. 
rio ,1a: Noite" oivuli;a 1fUt.> <..t· avolu
nia11t a'i: th'nunt'ias tle qm' u ll1tl•gra. 
)ismo t• possuidor dP <'Opio:so arma. 
mento. 

Pela policia. foram apprrh1•11didos, 
depois tio connicto do baino do Cn. 
jú na ~l·de do Sigma H'\'hl ~·t"res e 
1uf'lralhador:1 .... 

RIO 4 - (/\ UNIAO) - O grucral 
F:uricu' Dulra ,•stá agindo ultimamt'11 
f~ ,·outr:i os 0Hicia1 ·s filiados ao ln
t.eg,·afo,mo de~tacando_se e11tn.· ('~te"i 

0 coronel Newton Braga o major ;\t
futL"iO de Car\'alho e o capitão .Jman
tiyl' 'fosl'allo de Britto 

O minb.tro da GuNra t>~lá. disJ>osto 
a a,;ir c·om todo o rigor C'Ont.ra n in. 
tiltiaçiio tio., í·~ln.•mi...;mo .. no ~' io ele 
t/xf"nitu. 

K(O 4 - {A lTNl/\01 - (J mini._
tr J.1 ·cn~1·1·a ll•ndo s1·it'11C'h 1lr qu? 
val'ios m,hl:.trf'.':, (•'.\.Pn·m111 rw·•t.o, r\f' _ 
vatJo, na. .\N.·áo Inl.t.grali\la, M'11do 
111uilo, delJt .... , iclr-nlifi<·:uh.<, ,-,n·rt·J!an. 
óo :l rami,~l v, rde tC':.ol\'1'u tom:lr 
1"1H 1Kit'às J>1·,1vidend·1, no . ...;t>ntido dl' 
r1ue se al"aslem de:-. a a,!{1·Pmi..t(,',U) , .. ,_ 
tremista. 

indin íaz ro:n que uma vez creado o timos tempos vêm sendo consideravcl_ 
hahi!o dr civilizados não mas pres- mente augm"ntadas as fortificações 
t intlam elles de qualquer amparo. de GHbraltar segu ndo informa o 

O sr. Porphirio Netto, prefeito de ··oaily ExpresS". l nstaUaram-se gran _ 
\ltami,·a te!.~i;raphu ao goveru'.ldor des canhões, h oloph otes de a lta po. 
Gama "',fakher. communicando a chc- tencia e apparelhos para perotber a 
.,ada a Nova Olinda, proveniente.,,; do approximação de aviões. Esses inS· 
\lto Xing ú. de mais de dois mil in- trumentos estão sendo objecto de mi .. 

dio~ qttr reclamam "'iveres, e as for .. nuciosas experir,ncia.s. sendo escolhi
yas cc.m que pocfo contar em caso de do a dedo o pessoal que deve mane-

:~~u~l~i:, P~~~ ;~!!~i:!~t:;ªftnmrea:i!~ ja~osJornal termina dizendo que Gi· 
tas. braltar. hoje mais do que nunca. estã 

re11NAS GERAES 
BEl,LO HORIZONTE 4 - (i\ l'

NIÃOl - Re1lizou-se o· ca~amento de 
Florentina Lima de 26 ancs de ida
, .. <'Om o romnier~iario José Pereira. 
de rn anno~ de idade. 

O ~-enitiJr deste fe-z grandes objec_ 
çõe<- au •·:1Ioce. App~llou primeiro pa-
1·a ~ JHJici:::i. mas sdrntificado de que 
e·.ta n:1:da poderia fazer, recorreu ã 
Tusll(.'a_ :i.Uegando quatro razões: -
1 .• ª - ser o filho d::.- menor idade; 2.:l 
- ter mt'nGs t'it.o anno:, do que a 
10:\·a. 3.~ - ganhar. a.p'n1s. 120:000: 
1:1 - não c·onhccer os tuturos S(lgros. 

O ju,z decidiu que o menor podia 
·01.1.in.hit· nupcias. mesmo sem o con 
f'h!imrnto paterno. 

RIO GRANDE DO SUL 

armada para uma gu Jrra. 

IRLANDA 
BELFAST 4 - (A. B.) - Com. 

munica-se Õfficialmente a conclusão 
dos preparativos para formação de 
secções de tropa do exercito territo
rial no norte da I rlanda. Nesta ca. 
pitil ficarão aquartelados mais 240 

t::~n~e:ib e:sacº:1~ ~~:ir!e :; º!~i~ 1 
soldados do exerc ito territorial são 
estacionados na Irlanda do Norte. 

Essa medida ?.o qu e parec\ está 
em relação intima com a gravidade 
da ~it.uação que ficou bem evidencia .. 
ia quando dos attentados que se re. 
gi~traram na occasiáo da visita do 
casal do sobf'rano á Irlanda. 

ALLEMANHA 
A'-1-im o c•apilào Jnrandyr 'l'osc-:rna 

,1,. 81 ítlo íoi M·ria10,•rite a1hrrtidc, 
f1t lo lih11'11· da G11er,a qur o 1·nnd. 
teu a :1h:111d11nar íl"i lilt'ir:t. tio Si~
ma sob pena li,• sei' nunido r,1.:m·o-.,,1,. 
mente, 

AMAZONAS 

POIITO \LEGRE 4 - IA UNIAO) 
- \,•ha-st- f'nferm~ o genn:::i.l Lucio 

1 

E-.:_t~vh, <·ommandante da .>.ª Ree-ião 
:i-l,htar. 

BERLIM 4 - (A. B.) - Foram 
executado:s.' hoje pela manhã, 4 in
dividuos condenmadcs por a lta tra
hição. Três haviam sido ju lgados, pe
la Côrte Pcpular de Justiça e o ou_ 
tro Ernest Oopitz foi condem nado 
pel~ Tribunal - de · G uerra do Rt-ich. 
por trahi,:ã.o á Patria. Contava 28 an
nos de idade e era natural da Sile
sia. 

MAN/\IIS 4 - (A IINl>OJ - Foi. 1 

lec·~·n aqni a ma1·1·ohia Te<·b Barbo••a 
rlp •Saut'Anna. na.Lu'fal do Ceara, 
hranC'a ,·om J30 anos. Era viuva de 
Mamu'I João de Sant.'Anna sa1·gento 
voluntario que serviu chu-anfl• :1 g·u ·r
ra do Pa1'3.guay. 

Ot>i'\.a oito filllo.. frinta " st'ie nr
to~ ~ ,;;elr l,isnt-tos.' 

PARA 

INGLATERRA 
LONDRES 4 - IA. B.) -' Nos u!-

UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES 
SYNDICALIZADOS DA PARAHYBA 

D E LILIP,UT 

Têm os irmãos de todas as ra _ 
ças e de todas as nacionalidades 
o seu Fuehrer, o seu Duce, o seu 
dictador. Elles também. Este pe _ 
queno grande homem chama _se 
Julio Gout; tem 75 centimetros 
de estatura possue uma bella for. 
tuna e um

1

a casa de residencia 
situada no bairro mais elegante 
de Budapest sua cidade natal e 
não sómente' é irmão, senão tam_ 
bém filho de irmãos e neto de ir .. 
mãos e, portanto, um aristocrata 
cu.1a diminuta estatura é herança 
transmtttida através de varias ge .. 
racoes e não vitmente adquirida 
pelo criminoso S1Jstema que al. 
nuns paes empregam e que con_ 
siste em martyrizar os filhos para 
impedir _lhes crescer e exploral_os 
logo. exfutnncto-os em /eiras e 
harracas. 

Julio Gout, que tomou parte em 
11ar1as companhias circenses e ro_ 
dado com ellas através de conti .. 
nentes, aproveitou as suas via ... 
gens para Jazer, durante annos e 
annos, uma intensa propaganda 
entre os irmãos de todos os pai
Res, com o ob1ect1vo de unil_os 
numa grande conlederacão inter_ 
nacional. Deste modo Gout cc.n 
seguiu a adhesão enÍhusiasta cl; 
10.000 irmãos, distribuidos pelo 
111 undo e dedicados não só a eT
hibiçôes como a quantas pro/is .. 
.c:ões lhes vermitte e:rercer a sua 
estatura. 

FAZEM ANNOS HOJE: 

A sen.horita Maria das Neves Ca 
bral, filha do sr. Felippe Nery Ca -
bral. residente em São Mamede. -

- A menina Yvcnne filha do sr 
Mathlas de Almeida 'residente em 
Espirita Santo. · 

- O menino José filho do sr. José 
Gomes Raphael, reSidente em Alagôa 
do Monteiro. BEl.,E'M 4 - IA llNIAOJ - A si

tua(.':to doS ~cJvico1a...; do Alto Xingú 
P- ím)uiet:mtc, pois ra1ta_lh1·s tudo 

Muitos dl'lles trazidos á dvilizario 
<'Om enormes despesas pa1·a o eral'io 
PStio volvendo ao estado de st>lvaja. 
ria. primitiva. 

A grande reumao proletaria de domingo 9assado - A , espos: d-:,'ªcir.Mi~1!n~~sT~i~veJui~e~;~: 

filiação dos syndicatos de empregados á " União Ge- ni~a6 ';;. 
1
fls~ carneiro ~ª cunha 

A falta w--. assistencia constante aos 

j S a ;b,nn J Totlo• 1 
---- ----

Em fnce da velocidade ne>rc-a, cn
dn ,1,z maior. o ''American Jfrc-
k ly'', periodico de Detroit, pediu 
u di, er~ol'I naturalistas o rol do.., 
animltt>H a quem lej!'itimamente po
clc•ria o(lrihuir-se o premio de rn
plde.1, nn rorrido Das respoi.ta~ 
fornecida!'I pelos zoologiHtni,;, apu
ra-ae (Jue n ~azela. e oull'os nnti
lop1·i. vl'.;m ll cahc-~a ]H•rcorre,ndo 
9/i lti_loml'tro8 á hora Succcdl'lll
~e o hufflt lo e o a,(•struz com ,5G 
kilomt.·trm:i; o l('tio g-alopa fad1-
mvu1e, uo qut' parece, o~ ~eu ... IH 

A z1•hr,1 nfio fi1;ura na lit-tn cios nni
mD.t"k d1.• n•lodd;i()t· 

,\ l1·hre cgnnlmefit,. fnlha na 
1·m<'nfn 

!.'aso i.· pnrn inquirir st' O!-i natu
rnliMIHM umcricont1s tonst·~uiram 
fl,rnr t.·otlludores horu-kilo1111'trri
<'OM nAM ).:Omhias dos pr(•dt:ido~ :l
nim11,•i,4 

J~ntre u )JOpuln~ào (),, :&l-1/l<.t o 
rrnrdul hr('~<'iro, sem <'u.,to. cun
~ullntP 11i11d11 o~ ")"ank,•l,..,", hatc :i 

un,Jorinha. altin)!indo Licilmenlt..• 
o~ 7S l.ilomdros por hora 

:\ fuunu do mar n,io ultra1t:lss!l 
o~ 1.) 11ut· c:.iht.·m ,'i touiuhn O 
•• Amerii·nnll<'<'kly" n.:io ~e rt•ít•n• :i 
hnlt·itt, nt•fll ao C'Ut:hololt· t• u1u-nns 
lllPllt'innu o Mlllmt,o, Pt•i,~• cl,· rh·os, 
pn•owanclo 11 ... aguas. 1rnchorrt'ntu
ownli' n IS :j hc1ra 

1-;m rt·~umo 11 !'U'r , i, o hoh• 
m·li~ rOJlido t• o humt·m 

~o l'arll .,urgt' :1i;:11ra umn nova 
ind111-1( rio illlt' Jltunwtt,· .,_,,r d,•ntro 
t·rn t,r1•, ,. 1111m da!- mclhor ... s font,·~ 
d ... rt.·1,,J:u,; do E!dado A e'.\portu 
('tio 1111 ult.'h de jacaré, QUt> ai;:ora 
8t• inida :ili ,~ di~na do-; m.iion•11. 
:11,ph11uU1,i º" riu"' Jwrat"n,,•!-1, t• dt• 
lodo n 11orl1.• do pai ... , tüo 11:1rti 
t ul11r11u•nl1· rit"us d,· ia1.·an· 

\ n;nt.J,:ai.:úo 1•111 itl"uma.., J't'l,!:i1),•11 
•· Jwri1!n1sl1 lh·lu num1·t11 1•,lr,ltlr1h 
n;rriu d,· j:i,·art'"' 11ut• º"' hahilain 
O har,ho, (·11l,i11. ,~ ljua-.i 11111• 1>ruhi-
1Jldn, 1wi"' t11w.l11l1t·r 1wsi-oa flUl" 
1111 rnin l· imnu·di;t1;iutt·n1t· llt·,·o-
r,ulu 

t 11tímB11H'nl1· :1 111tluslriA 1IP mo. 
,ltt· h•m u11r0Yt·ltado o n111ro 1111 1a-
1 ur{- f>t1r1t uma 111.~rit• dt· :uloriu,.., 

O oh·u do J;tfart' l· ri11ui .,-imo 
•·m '"'lamina \ alimenl1tt·1ú, d,• 
dl,i:a nH1rinlrn1 rira~ ,·m iodo, fo7 
111111 11ut- o ult•;, t1d:1 um ,1rodud11 
llu-rni,t·u111·0 t·x1·t·llt·11l1•, 1!1••nu •lt· 
J1tl1·11t·:10 ,, do 1·nll111 ia; mn ,la 
11ri1·11d11 mt·d11·a 1· 1,har111:1n·11lir:1 
I·, ~11 '-Ílu111ina>1 "ª" \ 1• B 
11111i>1 1wc·1·11811r11to1 ,1 t•114•r••1:1 1• 1t• 
\tljj'11ra1111•11l11 do on::aniK11111 ht·11tlu, 
JHH lllulo lJ titlB l'\11101 .1C.1u 
1111i:1 ur'a digna de ap1ol<1ullo 

ral" - Nova r eunião no proximo domingo cc'.:'.mJr;1a~~10e~r~eJ!· cunha, runc 
cionario do Ministerio do Trabalho
na secção deste Estado. · n1•coneu com animadora concorren· 

eia e vivo interesse a rcuniüo rle tra
balhndcres r~alizadâ domingo, na si:dc> 
da 7 .. Jnspectoria Regional do '.\1inis. 
terio do Trabalho, por iniciativa da 
"ll11iãll Geral dos Trabalhaclotes Syn
dk:.di1::ulos da Parahyba". 

E,.;frvernm presentes á J?rande as
~mbll·a proletaria, orientando os 

rt';;pect1vos trabalhos. o Inspector Re· 
)4i,rnal rlr Dustan :Mirandn e o depu
tado ~,liguei Bastos presidente da men
tora classi~tn 

Compnn.•cl'ram innumeros opern.rios 
de v~1rins profissões. enchendo compl!!
tamenl~ ri ~alão principal e outras de
lJt!IHlencia..:. 1lo erlificio 

Dentre as representa\Ões tratnlhis. 
ta" dt•stncri.ram-se 2s dos estivadores 
desta C"l\p!tal, do~ empregados em ho
tf'i ,; ~ .. imilan·s. dos trahalha<lores no 
lraft.,go dn porto e annexos. dos:; opera
rics rrn tabacaria, dos ganhadores de 
frde'- (' rios operarios cm cimento. 
(":Li,•ira~ P pt'dreiras 

l>iscutiilos vurios assumptos de inte
ressc- prolctario relacionados com a 
oq.rnni?.ução syndical. cujos bcneficios 
rommuns a emprej?aclos e empregado. 

l 

lt's fõrum claramente demonstrados. 

'.~:~~.~·~';'~·~,:·: ''.:::r:ç~:;·'~~··~~::.~:~ 
v1·l SJl!'lllf•ca.;-:iio socictana. 

ll,·11lH•rarnm as mesmas r('present11-
rõt·~ pn"•tar apoio á L'"~IÃO GERAL 
lltlS TR.\BALHADORES SY\:DIC'ALI. 

trias Reunidas Matarazzo. Fabrica Po
pular, Saboaria Parahybana, fabricas 
de hebida~ de Tito Silva. L. Carvalho 
& Cia. e tnmbem as melhores officinas 
de serraria e carpintaria e de traba
lhos mctnlluri;icos. 

No pro..:i1110 domingo, ás 15 horas, 
haverá nova e importante reunião de 
trabalha.dores na séde da 7. • Inspecto
ria Rc)'.?ional. onde ~erii.o tratados as
..,umptos ~o maior interesse. clevendo 
comparecer oi-; representantes dos es
tivador~~ d, lah('1lello e de João Pes
:-.ôa, cios commerciarios desta cnpitnl e 
de C'ampin'\ Grande, dos bancarios, dos 
operarios em construcção civil, cios 
trabalhadore,. em trafefto do porto e 
2.nr,exot. ,i<,s empr<'J?aclos em boteis" e 
similares. rlos operarias na industria 
ile tahacarin, <los ganhadores de frete!s, 
dos operarias cm cimento, caieiras e 
pedreiras, dos trahalha<lores graph~ 
cos. dos empregados em tTamways. luz 
e telephones, elos talhadores de carne, 
dos trabalhaílorcs em trapichcs e ar
ma1:ens e outros. desta capital. 

Os trabalhos serão orientndos pelo 
Jnspector Re$!ional, em collaboracão 
com o deputado )1iguel Bastos, presi
dente da UNIÃO GERAL. e com os 
presidente,; rios syndicntos reconheci
dos, numa rlt>monstração de elevado e 
sadio espi1 ito d<' solidariedade syndi
cal 

Z:\JH)S D.\ PARAHYBA e arlhcrir ao O CONTADOR DIPLOMADO H y· 

:i::
1
:~

1
~~~~"

1
; 11.(~::~~ta~~º~a qit f~steej~i;ta~= polito _ Ribdro F\.eirr !ecciona Escr~· 

Sen1.rn 11 cio Patria, de 1 a r de St"tcm- ptura,;ao Mereanhl pelo met hodo mais 

hr~s 11:.c;::':::· jft organizarias, como as 1 ~:d5e;;_º e pratico á r u a aa Palmeira 

1os t•.~tivaclnrt':-. de João Pes~õa. dos 
1·aha!he.\1.in·:- no trafego rio porto e 

·nPYPSI ,los rmpre$!ados t••u hntl"'i'i e 
1•i\a1 e:· 1!t·sta c8pital, cujo,; papeis 

df' l"t'<'(>nh,•dnwnto transitam r11>lo Mi
,,i ... tt·rin ilo Trabalho l"'m via~ (\(' pro

imn d1>:-:p11cho llefinitivo, assentaram 
,ia mp,;mu rruniiio convocar as rcsp<'C
' t\ \'\ ,p ·c>mh.l•'ns j?eraes extrnorclina~ 

u, wirn .1\ti-rn de outros assumptçii-; cll' 
r.lt'~f'~!':· pr<•Íissional. !'it>r apfirovadn a 
u.1 '"dw º ti tf;\""TÃn r;ERAL nos 

fR\ H~ II ADORES ~v~nICALIZA
nns 

'~uanh1 outra!'! como u~ do~ em-
11,1~1~:.ido. na indus·tr,a dt• t11baC"nria, 

Sociedade de Assistencia aos 
Lazaros e Defesa contra a 
Lepra do E. da Parahyba 
Para traLar de a' urnptos de gran_ 

de re1evancia ~-ocial. deverá reunil·-se 
na re~idenda do consocio sr. Luiz 
Clem::ntwo de Oliveira á rua Gene
ral o~orio 85 ás 19 e in"!'ia horas de 
segunda.feira proxlma a S. A. L. 

A presidente encarece o compareci 
mento de todos os ascociado:;. 

,'~;, ",::~h~:1~;:~.·,/· ,~::;1;:, 'e"~;":·;;"/;;'. O setimo anniversario da 
~·:;~· /"..;.~:';\~ª .·~:::;::~1é~: ;::::::t;;; morte de João Pessôa 
nttt11l\11çslo, ,nC'lusivl' ir•~n:ificur u D'1 fr. o.~waldo Pesfôa recebeu R 

1~11 1urnha pro cartriro profis8ional dir'2ctoria cio Instituto Commcrcial 
Pnra m lhor rl"'ndimcnto do 1,<'rviçn, ''João PeS!õa" o telegrnmma abatxo: 

'" 111 011 , 1ti pt><"tor Rt>,1?ional para C"u- •·João Pessõa :n - Instituto Com_ 
,l,i dr1" *" um 1 r·urnmissâo C'1•ntrul da merC'lal ••Jcão Pe sõa" - Em nome 
1 :-;TAO 110s TH.Ali\LIIAOORES, l'lll da familia João Pessôa meu proprio 
t ,,l.1 a d1ll~l·nc1u;; peço acct>1ta1 sinceros agradeclmen. 

J lp ur1·l1rd11 c·,,m a, ilelihnatõc•i. us. tos homrnagcm essa dígna institui-

, ·~.7;;~\11 'o v n1it l:·,: n~.;~7,ª .~:~/c:\~1~~~~: \ ~~~i:~~~~1~{" seJ~~ie~~n~:e::1~r~o i~:;~ 
i:th•· i•c11111·rdos in.!u triai·• C'in. / queclvel chete. Saudações - Oswal .. 

l'.ar;Jh)'ba t.le l ·nento Purtla11tl, Juclut11- do Pess(,a". 

- A senhorita Jacy das Neves 
Mesquita. filha do sr. Cicero Carnei_ 
ro de Mesquita runccionario federal 
em Umbuzeiro. · 

- O sr. José Ara.ujo, proprietario 
em P cmbal. 

de;te O n!~iadec~~~~arelson Costa, resi_ 

- O pequeno Paulo filho do sr 
José Camillo Pereira Sobrinho resi-
dente em Itabayanna · 

- O pequeno José filho do sr. Sal 
vador Leal, commeiciante cm S&.pé~ 
e sua esposa. sra. Rosa Lemos Leal 

- O pequeno Jorio, filho do sr, A. 

O nosso serviço telegraphico 
Do nosso amigo sr. João Oscnr de 

G'Juvêa Henriques chefe do Trafe
go Telegraphico n'esta capital, rece. 
bemos sobre o a(sumpto. a seguinte 
carta: 

.. João Pessôa. 4 de agosto de 1937. 
- Sr. dr. direct.or da "A Umão" -
joão Pessóa - A proposito da local 
•·o NOSSO SERVIÇO TELEGR/\. 
PHICO" insertn na ·· A União" de 
31 de julho ultim<'. cumpre.me escla
recer vcs que effectivamente. o n'ls
.c;o serviço procedente do sul do pais 
tem sido recebido com apreciavel a. 
trazo não cabendo entretanto ne. 
nhuma culpe á Dlrectoria Reiional 
deste Estado. 

Attribuo que essa anormalidade é 
oriunda dos trabalhos de reconstruc. 
ção da!s linhas troncos, que no mo
mento se procedem em varias regiões 
telegraph1cas 

No intuito de melhor servir á im 
prer.~a. esta Chefia tem procuraclC: 
r~ceber parte dos telegrammns que 

~o~!ãº~{:~~~addOe'.i, J~~i~ntcrmedio d 

Todavia acabo de levar a vossa r::>
cla1:1ação ao c::>nhecimento do sr. su. 
perintendente telegraphico a fim dt' 
que !-eja ella tomada na devida con
sideração. Saudações - J oão Osca.r, 
chefe ôo traf Pgo tel~graphico ·· 

Tornamos a appellar para o edorça_ 
do dtrector do Trafego Telegraphic., 
neste Estado. no sentido de providen
ciar o cantinuado atrazo de recepção 
de telegrammos expedidos regularmen 
te no Rio e aqui chegados com ma Is 
de 24 horas. completamente inapro_ 
,·eitavels como acontec...;u de ::mlc·
hontem para hontem a um total d«> 
l. 654 palavras 

Re:gi!,to.r.do essa lamentavel irrcg.:. 
laridade na~ linhas do Telegrnpho 
Nacional. queremos mesmo attribuif 
aue não seja n~ta cidade a retenção 
do nosso serviço diario. entretanto 
uma providencia esperamos a fim rte 
que seja deflnltlvo.mente reparado se
melhante atruzo tão prejudicial á lm 
pre-n.sa. portanto. no intere~. e colice 
ttvo. 

cidade. 

FAZEM ANNOS AMANHA: 

A men:na Bertha. filha do sr. Se_ 
ba.:,tião Bastos, escrivão do RegLc;tro 
Civil. nesta capital. 

Sr. Einar Svendsen: - Occorre 
amanhã o anniversario natalicio dÕ 
sr. Einai- Svendsen vice consul ria 
Noruega neste Estado e - cavalheiro 
bastante estimado em nosso meio 

Ptla data. será. certamente, j . s 
muito cumprimento.do 

fa;;n~e?:o ~~ª~1Jr:ar~:c~~~r~1~1;ruz, 

• CASAM'.lNTOS: 

Enlace Dutra .. Neves: - Realizou_ 
se, 2.nte_hontem. nesta capital, á ave
nida Carneiro da Cunha 56 o en 
lace matrimcnial do sr. 'JoáÕ Dutrã 
do Nascimento commerci0.nte aqtu 
residente com a senliorita Mariil. das 
Neves Pàiva filha do sr. Mancel 
Francisco cte Paiva. funccionariu d~ 
Assembléa Legislativa do Est.0.do e d~ 

1 

~~~ esposa. sra Julia Aragão de Pai. 

Os ~ctos cívil. e religicso fôram ce. 

~i~~~~do r~~~\ii~!?;!í\teJuizpe
1
~a ~r~ 

vara, desta capital, e · o ccnego Joã·o 
Coutinho, vigario da Cathedra\ Me_ 
tropolitana 

serviram de paranymphos. per par_ 
lP do noivo. o sr José Rodngue~. 
commerciante tm n :;ssa praça e :-.ua 

~iiis~Õ ~rve~ª~~s d:a~t~i:.ª·ru1~cc1~_ 
nano da Assembléa LegtslatiYa Uo 
E.~tado e esposa 

Aos presentes, fo1 servido profuso 
copo de cerveja. 

Os. recem.cnsndos fixnram residen 
eia á avenido Benlo da Gama nestâ 
cidade. 

VIAJANTt.S: 

Pro/ José Raptlsta do Regn : 
Após alguns dias de pennan~nrl ~ 
nesta cidade. reb'l'essou honle111 a lk_ 
cife o nosso rcnterraneo si·. José 
Baptista do H.~go, Ju11cciont1rh:, <li""' 
caLhegorià do BHnco de Brw-:11, t· JH o .. 
fessor ele conLal>ilill.:.idt· JJ3 viz111ha 
capital do sul 

S. :s.. que vinjçu de aulomovel. 
viera a João Pt:s.c.;óJ em \·is1ta li :.ua 
familia aqui domiciliada 

- Regres~ou_ hontem. a Catnpina 
Gi-ande, onde re~ide a sua f.!milla. 
e acadernico Luís Luetna du. l!.:.(',coil:1 
de Agronomia cio Norclé.stê 

Deputado Alc:indo Leite: - Proce
dente de Su.nLa Luzia, cnde reside e 
é influencia paliLica, ch1egou a e!'.ta 
cnpital o nosso dign .. c:onten:J.neo dI 
Alcindo Leite deputado á Assemblhl 
Legislt.tiva dei Estado. 

S. s. que viaja a trato de seus par_ 
liculares interesses, esteve hontem. 
no Palacio da Redempção. em vbitu 
ao sr. governador Argemir0 de FI_ 
gueirêdo devendo breve retornar no 
centro de suas actividades. 

Sr João da Cunha Lima: - En
contra se nesta capital a intereR,t"s 
de $uã reparLiçio. o n'.::s.,;;o digno a. 
migo_ sr. •Toão da Cunha Lima, opero 
so drrector ela Recebedoria de Rf"n_ 
das de Campina Grande, onde é b3s_ 
tante relacionado . 

S. s. esteve h :ntem no Palacto da 
Redempção tratando com o chefe do 
Govêrno sobre os motivos que o t.rou
xeram a Jcão Pessôa. 

- Enc~ntra_~e nesta cidade, tra ... 
tando de intere~e3 de sua repartição. 
o sr. Francisco Alves de Sousa, chefe 
da repartição nrrecacladcrn de Aro.. 
ri.;na. 

VISITANTES: 

- Visitou_nos, h(,ntern. 6. tarc\t", o 
nosso amigo sr. Manoel Cosreln de 
Queiroz. reforma.do da Armadn. 

AGRADECIMENTOS: 

m~/ us~t ~a1!::J~1
h~!e Th!~~!~ec~rif:1~~~ 

pelo registro do ~eu nntalicio. publl_ 
cacto nesta folha 

PREFEITURA DA CAPITAL 

A Dircctoria d<' Expediente ctt Pr ·
feitura neccs'iila da pre,ença dos SL'

·~mnte!-i signat,nios d~ µetiçõe:-. dlrif.;i
ias ao prefeito· 

Dr. João Soares Antcni'J Mnrillo 
Je Sousa Lemos. Lt.oncl Pinto F.rn.· .... _ 
iO Jenner r Elieier Dalva Oliveira, a 
lim de juntarem as csµeciflcnçôei; cl.1'> 
respectiva.-. construcçÕes necessnrln 
pnt'a .a concessfto do.._ favores cb lt>l 
n. 56 

O-. Jo·-cphn d1• Olivtira a fin1 dl' 
pres.tar rsclarecim('nlcs .o::obn• M·u pt'. 
·ctido de dispensa do J>rl~:imt•ntu eh~ 
d~cima- urbana 

Maur.icio R')se11thal & Irm(to. eh 
Belino Souto Sr-,·,·ri110 Fer11ant11·s. 
Jcaquim de F.1ria!s Burb1J:..a AIC'id,·~ 
Cordeiro de Limn Manu<:>J RilJt>iro de 
M'Jra~'l e Dorgiv,11 Moruró :-.ol:,r.• :1 • 
fUmpto~ de !-iCW, mtere~:ses: 

Antcnio F. Mendrs para r:>~ulart 
zar os sellos de um seu r<'queril:1f'ntn. 

MATERIAES SANITA· 
RIOS, clectricos, forragi>ns, 
azulêjos e vidros, aos me
lh01·es preços, vendem á rua 
Barão do Tdumpho n.° 271, 
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