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Patriotismo e Disciplina 
O "NUCLEO POLITICO DE JAGUARIBE" APPROV ADO 

Digna dos appiausos e co é incompalivel com as 
da sympalhia de Ioda a classes armadas, que se 
Nação <.' a altitude energi- devem manter equidistan
ca cios titulares da Guerra tes tias compclições parti· 
e da :\!arinlw impedindo a dari11s, assume propor
adhesão dos sl'us suhor- çües incontesitavelmente 
<linados ús fileirns exlre- n1ais gra,·es esse f'accio
mislas, por ahcrrar das sismo revestido de colo
rigid.1s norin.is de di,,ci- rnção extremista, ele qual
plina e p:ilriolismo em quer ideologia contraria á 
que sen1p1·l· se paular:1111 lei org:inica da Nacionali· 
as for~·as ,11·n1:1d:1s do 13ra- dade. 
sil. l loje, mais do que nun-

Nada ,rnn:s :1bsurdo e rn, quando forças subte:r
attenlulorio mesmo dos 1·nneas conspiram contra 
superiores icleaes que de- a Democracia, cabe ao 
vem nodear o Exercito e Exercito e ú :\farinha uma 
a :\larinha de um paÍ'> de- austera :1ttilude ele vigi-1 
rnocr:ilin>, que a inl"iitra· lnnei:1. no seu nobre pa
ção <lt· se11~ ek1m·1ilos em pcl dt' 111anleneclorcs das 
can1pos ideologiros fun- ínsl it u ic:ões rcpublicanus. 
darnent<Dlmenlc op1)0,-,tos. ,\nks da reacção op· 
ús instituições ruja defc· post:i 1wlo go\'erno Get u
su é o clc\'er precípuo e in- lío \';11 gas :'1 onda commu
rleclin:l\ l'l do soldado e do nista que. cm novembro 
marinheiro, Yisnndo, an- de l!l:l:í, tentou sacudir o 
tes de ! tido. :1 integridade Brasil pelo dt•spenlrndl'u·o 
da Patria. d:1 dissolução e da cle<;or-

Sf' 0 r.wciosismo poli[ i- (Conclúe na 2.ª pg.) 
. - - - --- -----------

A "VANGUARDA PARAHY-
BANA PRO JOSE AMERICO" 
INICIOU, ANTE-HONTEl\rt, EM CABEDELLO, OS SEUS CO· 
MICIOS DE PROPAGANDA DA CANDIDATURA NACIONAL 

COMMEMOROU, HONTEM, O TRANSCURSO DO PRIMEIRO 
ANNIVERSARIO DE SUA FUNDAÇAO 

A brilhante conferencia do dr. Octacilio de Albuquerque 
debatendo o thema "José Americo, Candidato da Nação" 
r--~ 

Durante a s~~sá,o de hontcm, do Nu~Ieo Politico de Jaguaribe, quando 
o dr. Octac11Jo de Albuquerque rrahzava a sua brilhante conferencia. 
O '·Nucleo Polit:co de Jaguanbc" A SESSAO 

prestigiosa aggremiação Q?le reúne os 
el€mentos m1:1.1:; clestacadr..;:; do populo_ 
ro bairro de Jaguan~. festkjou. hon
ttm, condignamente a passagem do 
primeiro anniversario de sua ftmda
ção. realizando uma b1 ilhante sessão 
SC1Enne. com a pn:: ença do dr. Seve
rino Gwmarães, representanLe do go
vernador Argemiro de I-'ig ueirédo dr. 
João Monteiro da Franc~ che!C de 
policia, José Carvc1lh'O, przf'eito mteri
no. outras aut :::rictatles e pe.::;sôas gra
C.:as do nessa meio. 

A's 20 hor_as. o r~presentante do 
chefe do governo abnu a sessão pro-
11unciando um discurso rep:rtando-~e 
P. ac~uz.ção do Nucleo P.:L.tico de Ja
guanbe, naquella zona, tendo occasião 
de se referir á candidatura do sr_ José 
A..rnerico. se~~? tnl!_ito applaudido pela 
g~ande multwao nao só no salão prin_ 
c~pal daqueJle nucleo como nas suas 
immedie,ções. 

Em seguida usou da palavra o nosso 
(Conclúe na 7.• pg.) 

BELLA M~4TR1BUS 

na Camara dos Deputados, 
um projecto de 200 contos 
para a Estação Experimen-

tal de Air.loi!1ha 

Dando conhecimento ao sr. gover
nador Argemiro de Figueirêdo da ap
provação pela Gamara dos Deputados, 
cio projecto que autoriza a abertura elo 
credito àe duzentos contos de réis em 
l'avor das obras de installação e devi
d~ apparelhamento da &t~ção Expe
rimentar de Plantas Texteis. de Ala
goinha. neste E.<;tado. o nos.s_o illustre 
conterraneo, deputado Pereira Lira, 
trar-smittiu, a s. excia., o despacho 
que segue · 

"Rio, 6 - Governador Argemiro de
Figuf'irê-do - João Pessôa - Tenho :1 

satisfação de communicar ao prezadG 
'.lmigo que approvamos em sessão d:l 
Gamara dos Deputado o nosso pr()jecto 
que autoriza o Poder Executivo abrir 
o credito especial de duzentos rontos 
de réis d""..stinados ao complemento elas 
obra"> de installação e devido apparc
lhamente da E.s1ação Exprrimf'nlal dt 
Plantas Texteis em Alagoinha. Cor_ 
aia.es saudaçõe::s - José Perefra Lira 
1 ° f.ec:retario da Camara dos Deputu
dos". 

NOTAS DE 
PALACIO 

E_"teve hontem, em Po.lacio, o dr. 
Merra de Menezes, que foi dar conhe
:imento ao sr. governadcr Argemiro 
de Figueirêdo. do desempenho da mis_ 
o,ão que lhe confiára s. excia. de re
oresentar a Parahyba nJo CongTe.:,<;O 
Nacional de Estatistica, reaHzado, re_ 
centemente, no Rio de Janeiro. donde 
acaba de regressar,. 

O sr. Governador attendeu. hontcm. 
em seu gabinête de trabalho uma 
commissão de productores de · fumo 
de estufa e membros da Cooperativa 
de Fumo, de Bananeiras, representada 
peles srs. dr. Joaquim Medeiros Josf' 
Bezerra. Severino correia e DanleI dn. 
Cunha. 

Esteve hl:ntem. no Palacio da Re
dempção. em visita de cumprimentos 
ao Chefe d:1 Govérno o sr. Jona.tha~ 
Correia. c:mmerciante no municipio 
de Alagô~ Grande. 

Com umn numnól;a :is.si:ctrnria, a Encerrando ..:i comício, discursou o D E S T E S T A T A 8{~~r~
1
=~~::~e~ !t:~ei::e!~~~f. 

"Vanguarda PrTa1w1, Lnfl Pró Josê jornalista Adherbal Pyragibe sub o acto de s. excia.. que a effectivou no 

Americo" iniciou, nn,te_hont.cm, il em ort>feito da viz1nha localidad:, que: HORTENSIO OE SOUZA RIBEIRO ~:~~~/~larr~i~~o~~rf~~~~cadod~rn~gi~ 
Cabcdello, os :seu:; comit1o,~; de propu_ num bl"ilhante improviso, concitou OS Vinte e três annos são passados, , Nn comedia Jugubre e sangrenta pio de Araruna. ' 
gandJ. da C:rnd1datura Na~·iomll cabedelh:'llSf's á lucta, dentro dos que desabou sobre o mundo a mais · desempenharam papeis salientes a~ ca- . . . -

A parada :-ivica, com que a V. P. confr_:in::edo.ra das rntas_trophes. _Quero .
1 

madas_ dominantes do povo francês, [ ctoErmdoofEsflct'aºdcen. v0ia5ctyonªctº,·casrto· ºctoºsveOrnpeª: 
começou a sua auspiciosa campanha CConclúe na 7.ª pg. ~ er fl -r enr.-me a ~on agraçao europea que 

I 
allemao, Tusso, in,rlêi. e italiano. I rarios Estivadore!i .de Cabedello com-

~:a €";~,<;~:~"-1~º3 ~~:1;~~~~i:·o ~:.::1~~~~~l ff, UNIA-o explodiu no dta l.º de ai::-o~to de 1914! A desordem Que ainda agora lavra municou a_s. excia. ter aqu~lle Synd~-
obteve o nwll1m ,.:1t.o. n t f ralündo ao ..l'l:, A guerrn, detestada pe~as mães, . se- i nos espíritos dos supposlos conducto. ~~o .-:e~~~:s~o ºâc!I~~~ ~~~~a~ºh~!~~ 
IJairro df' C:ini.ütU c,nrli• se 1·ralizo11 gundo O verso de Horacto que acima. res denominados pomposamente eFtta- auc' ~:mpunham a União dos Estiva~ 
o comtcio, lllflil. ve.rda<leifa onUa po_ lm, aus,·,ladamos. e~voh·eu num minu~o- o: dístns~ acirrada por uma politica dei dorat; do mesmo porto. 
oulsr Em halo c-ll• nl•j!"ocioA dn "A União'", do, num relam pago dt! destru1çao, 1 nientira~ e hyprocrisias, eoh OQ. applau . 

O primeiro O' ndor foi o deputadv ·w~ut· hoj~ pnra o int(•rior do EE-tado, desíazcndo em pedaços tudo aquillo i sos duma imprensa insufficientc e pro- ai~du~~a~~ i:1i:ci~e Joºn~~êr~~~v%~~ 
Miguel Bastos, que pronunciou vi!_ dt·Yt·udo 1,ert•orrer o brejo e o S.<'rtão, que a sciencia, a industria e a poesia I fundamente anarchlsada - apenas se as seguintes pessôas: d:rs. Isidro Go-

branl.e discurso foraliz.ando a perSO- :•0 ~r~'-'l:~::::11~C:/~d:0~~::rª;ia:~SM ach- le;0: ::~u!o:x:e::~:tr;~:~e cr ime sem I projectou dos ce1·cbroA allucinados dos ~~~de~~=~!~~. ~~pt~:~:e~~!~o~ ~~ 
nalidade d<> mbüstro José Americo e Sqrnndn i\-ccommendaçõeg CS!Jl"cine~ . . . . . governantes para as frentes de bata~ cerda Adtilberto Ribeiro Paula caval-
f'Xalçando as suas qualidades de le_ qualificati,o. ~ue tudo fi1.e_rnm1 recor-

1 
lhas, onde pereceram, debaixo do fôgo' canti·e ~!iguel Bastos. 'srs. dr. Ma-

gl"tímo candidato do povo. ela diren·~o e gesc>neia de-.La folha, de. rendo aos ma,s tolos soph1smas, para das metralhas e do toxlco dos gazes ! nuel Maia .. prefeitos Eduardo Ferreira 
,t·ra o :,j.r. ~ermen('gildo Cunha re,ru. fuirir á responsabilidade que lhPI\ ! asphyx,·antes nove m,.lho·-.º • me,·,, de I e Theotoruo Costa. dr. Jayme Lima. 

r-~m .spguido.. f;,.lnram o deputado t """ H d 
Anacleto Vict~rino. o dr. Dusta.n MI_ h1rizar ª" e nta~ de algumas prcfei- oe~ava sobre .ºs. hombros culp.osos - criaturas! ' 1 c::e~1tti~, ~~· O~~~~!. ~chi>on~~~ 
randa, cu.ia di!-Curso fo1 entrecorta.- l urn'-, quP ~e at'ham (•m atrnzo e bem os autores pr1nc1paes da hornnl ca- 1 A. d b ã I ld deputado <\nacleto Victorino umrt 
do de aJ)plausc.s, o leudcr ol)t'rano .tssim, au,:mentar, o mai~ po"lsh·el, lamidade. rn a em n o vo v o um quarto ccmmissáo de professoras public'a.s des_ 

us i.L'ISignalura<; (l('o;tc jornul. a fim de As nações representativas do que se de seculo sobre a desgraço luctulcnta, ta capital representada pelas profes-
'Slº. Jvão Bdbio d~ Ar:lu)o e O sr. ,iu~· .i .. _\ l"ni;lo ., h•nh.a cada vez mai,. convencionou chamar "occidentalida- mal refeitos ainda os povos e 81!1 na .SOI"fl<:: DebÓra Duarte Maria de Lonr 
Leonel rio Valle .e Mello. 

1 

' • ções que se envoh.-crnm na pu~nn bru: êes TavarPs, Gloria Castro e professm 
______ i11lC'nsif1<·11cJn n i-un eirrufnçclo nc Es. de", agentes e cump li ces do delirio tal e fu.tricida, já umu nova cala~tro. Rubens Filgueiras. 

S E G U I U A Q R I Q ' tfl(~:·~,im, r('enmmcndnmos o nosso re- sanguínariob vest~ram o lu~; chhínês d_a phe se prettnnunciu no horizonte eliao. A ~ra. Auta de Luna Alve.c. agrade-
i A v·n t t f . • purpura e, aten o nos pet os ypocrt- tico da Europu, cuja politiea unti .. nn. (·eu hont.em. em Pa}acio. ao sr. gover-

0 COrone fflaí0 i aflOVa, 1:.-re!-lt'll a11 t' nos sr~. Jlre l'IÍ.OS, anngo,i tas. andaram á porfia, forcejando por tural e anti-humana t-nche d1• jut"ltn~ Pador, a ,c:ua nomeação pe.ra funccl:)
COnlfflanclante da 7 R ·- l' (l'-~Í/!ll!lllf<'l>l ila .. \ Uniiio" no inte- imputar º acto nefando aos varios PO.. naria do r:rupo escolar ''Duarte da. SiL 

• eg:iaO riot, no i-enticlo ele qu" a sua missão ,·os que preconceitos militaristas e so- :::;,~h,rnsões os <"oraçõel!I pndfh1.lih; da veir:1", de:-;ta capital. 

Militar PO!-!N:1 h•r o rn:•1llatlu IJUC é de espe_ nhos imperialistas indignos dos nossos 
Dir-se-1.l qa e nem de l<>v(' locnrum 

O ~r. gJVPmador Argemlro de Fi_ rar. / dias, mort.:1lmente
1 

sepa.ravam. 
guelrédo 1'€cebeu. de Recife, os se_ 1 a epiderme desseH moni-tro~ de!õ!nlmn-

guintes r~diogramm~l...<i: a propo~ito do AS MULHERES E o VOTO dos empreiteiros de guur~ . ., tantaR 
~~~~~qL~~lla~~~~ 0 d:o~ ~~m~i~~~ desgraças e tanto sanJ(ul! d~rramarlo. 

- · MTt Muitos deJle!',C jn1,em a esta hora nos 
te ,.'ii'E~;F~gJ"'.'_ C:~v~~~ador (lo F.s_ Mesmo alistadas, não são obrigadas a comparecer ás cem;tedos, ••perando que ,ob,e ª" 
tado da Parnhyba - João Pessôa -
Ue accôrdo com a ultima resolução 
<lo i,;r_ ministr..> embar_·arei amanhã. 
::ete do correntê. com destino ao Rio. 
.Rkaffirmo a vosscncin os mrus offe_ 
rcctmentos e protestos ccn~tantes de 
meu 1030 E M de 4 deste. - C<>ronel 
Amaro A:;ambuja Víllanova, C<'m
mandante da 7 IL Reglüo :Milit;ll"". 

"RECIFE 6 - GOV<.'rnador do 
l~".ltado da Parahyba - JoiL> Pes.<sôa 
- o coronel Amaro Villanova segtdu 
hoje ãs sete horas a bordo do c11r-.. ... 
per com destino .:io Ri2 Em com;e_ 
qllPncia, ass11n11 intl'rinamente o 
commando d:1 7 ª Rrgi:.lo Milttar. -
C'tlronP.l J/_ Cu111pPl/o. c~nunund:mil' 
i.lJ. 7 Região Mil1to.1···. 

A c~nstrucção da estrada 
de ro11agem Misericordia • 

Buito de Santa Fé 
A!ndo. por motivo desse melhora 

rr.ento. mandado realizar pelo chefe 
d: Govêr1:o_ recebeu . .s. excia .. mal.-: o 
~E:guinla telegramma de feltcitnções · 

"Bonth. 7 - Governador Argemlro 
de Figueirêdo - J _ Pessôa - Em no
me do povoado de São José de Pi
ranh'a.s congrat.ulo-me com v. PXcin 
pelo grande melhoramento ligando ro. 
dagem ]w.U~ericordia a Bcnito. Rei,;11rl ... 
tosas sa11dnções - João Alves" 

AS C'RNAS são llvrt:i1 e Uvre o c•td-. 
dão .-, r-a votar no partJdo que ex. 
pr-t-sstt n111r1 urnH a rrandru da P.
<llhYht 
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N · · J [ . DESFOBTOS ot1c1as uo [xteno r INVICTO º "BOTAFôGO" No 1.· TURNO 
RUSSIA Europa desde as festas da coroação 

em Londres, onde representou o hn
perador do Japão, ~gsi.stlrá, em prin-

MOSCOW, 10 (A. B.) - As noti- cipios de setembro, o congresso de 
cias ~egundo as quaes a frota aJle- Partido Nacional· Socialista de Nu
má v1 ,1tará proximamente o porto 1-emberg;. 
finlandez de A.bo, são. objecto de "Yi-

1

1 

~~~- c~:C~f~~:~~i ~~:p;·e~ss!ov1~; , ESPAfvHA 
combinações sobre a supposta finali-dade da visita, irrompe em ameaças , SAN SEBASTIAN, 10 (A. B,) - O 
contra a Finlandia. governador desta cidade pubhcou u-

o jornal oíficio~o lswestia qualüi- ma nota faz~ndo seber que o general 
ca a visita de "demonstrição muito Franco considera_ como dever _supre
suspeit0sa do fascismo allrmão no mo de t?0.0 pat~ao, o cumprimento 
Mar Baltico" activlmante secundada o.a::: medidas soc1aes. para melhorar a 
pelo go\'êrno' finlan~ez, e chama a situação dos opera nos. Ao . mrsmv 
attençâo da Finlandta para o "p~- tempo, o governador annunc1ou, U_!tl 
rigoso caminho das aventuras poh- casturo ~evero co1~tra aquelles que nao 
ticas". cwnpnrem :'!< leis soclaes 

Em termos identicos expressa-se o 
Pra.wda. em cua opinião a visita da 
frota allemã é '' summamente rara•·. 

ITALIA 

na~o ~~!!~~~~te~. r:;!~daa e~:rc c~n~p;~= 1 tzu~:~c~:l~:a;:i~;' j;tl'l:~ttdàc ar:~~~~:: 
tafôgo" e o "Sport" foi. sem duvidu tivu. 
inesperado. A elevada contag-em de Nessa 2 .11 parte do jogo, Gama vo1. 
5 x 1 com que o campeão de 1936 a_ tou ao gramado fiJrurando como ar. 
bateu o adversario, surprehendeu o queiro e Pagé viu-se forçado a a.ban_ 
publico sportivo dn cidade. Esse "sco- clonar a cancha 
re" annullou em r,arte Of! fnctore!3 de Ronal occupou o posto de g:rnrdiüo 
importancia que cercavam essa partida e J OP.é d" IIollandn ingressou no ata_ 
official. Mas a numerosa assistencia que tricolôr. 
presente. o garbo rle qua5i todos 6s Proseguinclo a lucta. o "Sport" pro-
preliadores e a perfeita disciplina que cu1·a igualnr novamente a contagem 
reinou cm t()dO o "stadium'' da nvcni- O j,,~o r(·trocede da arca de Ronal 
da l.º de Maio <leram á tm·dc de do- 11al'a o c,!ntt·o do campo. Um movi
mingo um cunho brilhante e c~portL mento de Evan. que tem centrado bas. 
vamentC' fidalgo. tanLe <lf'siu<'tt n ddPsa inimiga. dando 

De um modo geral. a peleja não su_ oecasião a Helio arrematar Gama. po. 
perou. principalmente em ardôr á- rém. Pncaixa com segu?·ança 
quella disputada entre o "Botafôg-o" A rea,·çllo tentada nelo "Sport·• pec_ 
e o "Sol Levante". Es!ia foi mub crua ca. cu1!'~u<lo. pela falta de jogo com
e mais movimcnlarla e podemos con- birrndo. 
sideral-a boje que foi a melhor do O 3.0 ''GOAL" BOTAFOGUENSE 

KO .. i~;X3!t';1'?mJ~JfÂ"1
~· 

0 

"TEA~I NEGRO POR 3 X O 
Apesar das chu,..·as cabidas na ma.~ 

nhà do ultimo domingo, o campo do 
''Sol Levante" apanhou uma assisten .. 
eia regular. para assistir maii; uma 
pugna rlo campeono.to juvenil que a 
L. D. J. P. está realirnndo. 

Os conten<lorcs dessa manhú fo
ram os foi-tes conjunctos do "Team 
Negro" e «União'' que jogaram dis. 
postos a ,nraucar /1 victoria 

No come~o do einhat(', pflrl"cia que 
forças eram iguaes e que a victoria cs~ 
tava pendendo mai~ para o lado do,: 
meninos d<> Dencdlcto. 

No entretanto. nl) termino• o 1. 0 

t.empo. o "rnião" jú e!>Lava i:;enhor elo 
rampo em virtude ele ser um cnjunc
to bem treina<lo e tJUt possue verda
deiros "cri,ki:;" 

INGLATERRA 
LONDRES. 10 (A. B.) - O Dailv 

Herald noticia que actualmente está 
sendo realizado um grande contra· 
bando de armas e munições na fron
teira da Palestina. 

1." turno. 1 "Helio" 
Comtudo vimo~ no decorrer de todo Numa e:-caramuça em frente da ba-

ROM"A, 10 (:\, B.) - A impren"a o jogo de ãntc-hn1em uma rli:·mutn bem li.;a do "Sport" vê-~e Helio "trancar" 
vespertina e matutina de.:::ta capital viva e cheia de lance" technicos por- com 1\.1i~uel encaminbando-~e a esphe 
acccntua 110. s~us commentu.rios de que Lemos, Humberto. Pitota. Helio t ra. enviesadamente. para as rl•des~ 
hoje a importancia da re3proximação e José de Hollanda pr<'miaram a as. ~cm defeM po,i.sivel de Gama. F:xul-
anglo-itali:lna, considerrndo a trccn .sistencia com ' 1 passes·· de classe. 1 tn a torcida botafoguense. emquanto 

As~im logo no ini1·io da 2.• phase 
os meninos <le Eeraldo abre a conta~ 
f!em para depois faier('m mais doi11 
tentos. terminando a pa,·tida com a 
victorio do "União" por 3 x O. 

No jog-o dos se~unilos quadros. ain. 
da veneeu o "Uniüo" pc,t ,1 x 1. 

de mens::.igPns entre os .srs. Mus~olini os do '·~port" vêm de~moronar as 
~ Chamber1nin como re!.ultado d-!'> um O INICIO DA CONTENDA suas previsões optimistas. 

Actuou a partirla. com acerto, o juiz 
Joaquim Bernardino. 

reconhecimento da conquü,t.n itaUa- 1 Nova~ di:.p_uta com algumas bola .. 
na na Africa pela Grã-Bretanha e i O "match" teve começo ás 16,45_ dns incertas. Hollanda faz "pusseo;" 

"l'YTAGUARES SPOR'f CLUB" 
Os arabes são accusndos de ter fei

to nas ultimas semanas, consideravel 
s~ck de material bellico, no que se
riam financeiramente auxillados pelo 
Grão Mufti. Este, ao que se diz, dis
põe de grandes possibilidades de 
compra de armamento e, do seu re 
fugio no districto d.os templos, no 
centro da cidade, estaria organizando 

pela sociedade das Naçõc::;. <'Om jogadas em ambos os lado!'I. Ha 11 para a direita. que tamb~m recebe 
Sabe-se que o primeiro ministro um av::mç,o de Lil:.1. que Clodoaldo des- const.an_tes vezes de L~mos 

;nglés propó::. que a ItaJia deverá des- faz. entreJ?ando ª. Huml1e1·lo e este a Qu1~uo defende muito contra Evan 
'JS:Cupar as ilhas Baleares e as bases Evan. que espercl1ca. Repete-se outra e Helto. 

D~ ordt>m do !'Ir pre~i<lente da As_ 
sem!)J:ia Geral cunvido a todos os as
sochi.dos quiteis. para comparecerem á 
sessão de assemblé<4. a 1·ealizar-se. 
hoje, ás 20 horas. para eleição da 
nova d,rectorio. que terá. de reger os 
destinos deste club no periodo de 7 de 
·Ptembro proximo a iguel d~ta de 
19~8 

1aval e aér':'.'a de Ii,.!arrocos. que a- acção. agora do "Sport". "chootando" CRESCE O "SCORE" 
.neaçam a rota para as Indias, bem Pedrinho fóra. pelo flanco d~reito "HeJio'' " ,, 
·orno terminar com a campanha an- Joga-se com alguma emoçao e ce:=_ Pouco tempo esteve o ~lac~rd 
i-britarutica pelo radio e não refor- ta insegurança. n.1arcando 3 x 1. De n~vo Helio fina-

o contrabando pelas fronteiras. ar a guarnição da Lybia. <'a P~t:t~ofa H;l!~ f~7j:: c~~e
8
~t::: J~:= ~~snªto ~~r\7;:;a\eõ.go .~ons1gnando o 4. º 

fazer, · Dahi por diante, ohsru rece a produc-

'\Valfrido dos Santo~ 1. 0 secretario p 
JAGUAR!llE X LlBERTADOR -

TO!tRELA:-IDB. LONDRES, 10 (A. B.) - O cor
re·· pondente do Times em Paris escre
ve um artigo commentando a entre
vista que hontem teve lagar, entre e 

:s}:[!~d~~ !~\:~~~~: ~~·. ~~l~f:: e o 
Acredita que a palestra tenha ver 

.sado sobre a questão de não-interfe
renc1a e que o embaixador sovietice 
tenha procurado justificar a attitude 
até agora assumida pelo govêrno de 
Moscow. O jornalista manifesta tam
bem a opini.ão de que na proxima re 
união do Comité de Londres o dele
gado russo se mostre menos íntran
.sigente. E' essa a deducçã::> que faz 
das decl:lrações do embaixado.r Su
ritz. 

Caso venha se comprovar essa sup
posiçáo, é de esperar que o govêrno 
francês insista em que seja convoca
do .o Comité de Londres no mais bre
ve prazo possivel. 

LONDRES, 10 (A. B.) - O Daily 
TeJegraph noticia que se manifestou 
verdadeira revolta num acampamen
to de fugitivos bascos, no qual só se 
achavam meninas. 

FRANÇA 
PARIS, 10 (A. B.) - No Hotel 

'aris, situado nos Campo3 Elyseu,o;, 
oram roubados de uns turistas ame
icanos joias no valor de mais de .. 
00 .000 franco.· . 
As victima.s do roubo e'-t:'.l beleceram 

1m premio de 250. 000 francos para 
devolução das joias. 

PARIS, 10 (A. B. I - A imprensa 
·eproduz as declarações do ministro 
fo Exterior da Italia, conde Ciano, 
obre a reaproximação italo- britanni
)a como factor da paz européa. 

Os jornaes salientam que efsa rea
proximaçRo não é dirigida contra pais 
1lgum nem affecta o eixo Berlim
~oma. 

A palavra do conde Ciano vem des
:Jertando o maximo interesse, sendo 
Vivamente commentada n0s círculos 
políticos. 

HUNGRIA 
BUDAPEST, 10 (A. B.) Toda a 

imprensa local dá grande importan
cia ao noticiaria de Londres e Roma, 
-.:obre as relações italo-britannicas. 

Os jornaes estampam grandes 
manchettes, salientando que a rea
prcximação dos dois países virá asse
gurar a paz e augmentar as po3sibili
dades de um novo accôrdo occidental, 
entre as grande::; potencias. 

Ao 10.º minuto, perigo~o ataque do ção do "Sport". que apena:, está se 
alvi-ruhro quasi lhe concede o 1. 0 limitando a defender. nealizou-se domingo. á tarde, no 
tento. Felix e Clodoaldo continuam a in_ rmnpo Jl'I Torrelandia, uma partida de 

ABERTURA DA CO:',TAGE~l 

"'Formiga" 

O bal5l"• fica por instantes no cen
tro do campo. até que Humberto. ven
do Celso · ela frente. envia pelo alto 
contra a i:.l'ta inimiga. Etierlindo. que 
substituiu Rubens no arco do "Sport" 
segurou mal. deixando a pelota solta 
Formiga aproveitou em tempo e fina. 
lisou para as rêdes 

Sahem os alvi_rubros. indo logo á 
frente mas Felix devolve. 

DuaS joJCadas botaíoizuense termi
nam com bola f6ra. Clodoaldo com_ 
mette e!'lcanteio batido !'lem resultado. 
Logo ê\pÓs. noVamente vae o ºSport" 
á cidadella Pagé cúe. tentando aparar 
uma bola âtta. Adhemar, ~em re!.peL 
tar o adversario cabido, attiryge-lhe o 
rosto. machucando_o perigosamente 
Ha uma interrupção de alguns minu
tos recomeçando o jogo. 

EMPATADA A PELEJA 

uLila" 

Regista-se uma acção rnpida rla ala 
direita do "BotnfÔ$t'O" mas Quidão aL 
lívía opoortunamente. · Celso, tomando 
de Humbr!rto ade:inta para Adhemar 
e este entrega a Pedrinho, que atira 

tervir com denodo e Ronal arranca "foot_ball" entre as equipes do Ja
palmas prolongad1-1s da asi,;istencia. gua-ribe x Liberta.dor. Esse encontro 
Humberto. que pelejou duramente. es_ constituiu motivos das attenções dos 
tá mostrar.do cansaço. Felix e Robe)·_ nossos desportistas. uma vez que eta-
to . livrando perigos. fazem dois "cor vDm frente a frente dois conjunctos 
ner!'( ", sem consequencias. pal'a disputa do titulo de campeão su-
FORMIGA E:-ICERRA A CONTAGEM burbano 

Unia "estirada" de Lemos alcança O esquadrão do ''Libertador". que 
Fonnie-a. que investe controlando o era o detentor do titulo de campeão. 
couro até desferir violento arremes- ainda não tinha sido vasado desde que 
,;o, sll"'i?rehendendo Gama pelo canto disputa o "football". 
direito. Coube ao Ja)?uaribe. por intermedio 

Formiga. que abriu o ''score" do dos seus jogadores PaliLo e Antonio 
jogo. encenou-o de fórma brilhante Bertho 

Faltam 2 minutos para o termino do O jogo secundario. também se reali-

eni~:::s visa ele longe. para Ronal se .~ 1 ~~~ ;e~·~ic:~~~~~!e O ª!m;~~::ç:~ ~p~r~~ 
~urar bem. Poderoso tiro foi dcsfe- A turm•l do "Ja:.,:'uaribe" É:: bem a_ 
chado por Hollanda. .fazendo Gama 

I 
destr.arla e tem uma linha de freute 

uma defesa aprecinvel. bem conttolatla O "Libertador t,..m 
E o apito final encontrou n. "Bota- também optimos elcm<·ntos como Se

fôgo" de po~se de uma victori:.1 espec. ! \'t"!rino Tatâ Manl!'a Yerde e outro~ 
tacular de 5 tentos a l Assim· terminou o jogo, 2 x O a favor 

A CONDUCTA DOS .JOGADORES do ".Ja~uarihe" 
Os do do "Botafôgo·• se port,,.rani \ TARDEI SPORTJVA QUE \~.\l PRO-

todos de f6rma apurada. ('mpregancJo_ •.JOYER :\'O PROXIMO 01.\ 16 OS 
se o hastnnte para vencct com merito. QUADROS DO ''TEAl\f NEGRO F. C." 
Dos defensores. alguns procuraram Preparando_se para o proximo eu
fintas desconcertantes !'li bem q\1e contro cvm o "S. Paulo S. C." de 
Pmpenhados profundam'ente em vigiar Rêcife. o "Team Neg-ro" fará fflais 
e obstar C!'i contrarios. um ensaio enfrentando um dos mais 

Lemos e Humberto th·eram as hon- p('derosos quadros desta cidade. 
ras da tarcie. e Ronal. no arco. cum- No encontro de domingo proximo os 
priu "performance" notavel. Disseram abyssinios af,resentarão um quadro 
que jo~ou com f'. "almn" dc> Pa,r<'. complc+,o e desfil;i,do. {l. fim de de-

Cinco meninas ba~cas, que aor
miam com 30 meninas inglêsas no 
dormitorio de uma escola do mostei
ro de uma pequena cidade perto de 
Manchester, atacaram-nas durante & 
noite. Obrig2.ram•nas a sahir das 
camas deram-lhes pancada e arras
taram:nas pelos cabellos até o c::>r
redor. A directoria não se poude fa
zer respeitar e teve de pedir soccorn, 
para restabelecer a ordem. Por esse 
motivo resolveu pedir Lambem a re 
moção das meninas bascas 

------------- 1 pela bnse. A pelota pn,;;sa cm frente 

P A T R I O T I S M O .::.o arco tlc P:i~é. encontrando Lila em 

A zasrn. em ambas as partes da re- rT\.'instrar ~ua propria e o esforço de 
fre)!a. desincumbiu-sc bem. mormente sua directo1ia 

bôa posição de estremecer us rêdes do 
tricolôr empatando a Jucta. 

LONDRES. 10 (A. B.) - Trans· 
corre o 23.º anniversario da declara
cão de guerra da Grã-Bretanha ao 
então Imperio Allemão. 

E D IS e I P LI NA Revidando o "B0tafô1?o" orj?aniza 
seus ataques, porém a defesn contraria 
está jogaudo agora rom mais atclôr. 

Hoje, o artigo de fw1do do mais 
(Conclusão da l.ª pg.) 

;rit~~t;:t: ~~t~~;~~ve~; ... f:nr~';!~d~ dcm, linha·se da Demo
~;,111f;i~~~~1~u~~PJ~'.u!~tie 'iº1!;; ~t= tracia uma noçfo aind~ 
eia! e a data de hoje. imprecisa e vaga, que se 
r,~,n~ri;;,';.sppi:~i1m~~ ~;'~~';;';t:~= diluía entre as varias for-
1':.~i;t~~~~i;i ~~mlf,;,:~r;;.,~.~~!~= 

1 

mulas fluctuantes ,te pu
;~v:~~~t~~;;.1;:~';.;º! i~~n"Je ~:;;,~~ t~= ro effeito . dcmagogito, 
nham publicamente declarado irreali- sem um sentido profundo 1 

za.~\~· obstante a trag,ca experiencia e hunwno. o golpe com· 
f;nt~~~Iªc';,';~J1~~ó:u;:~~~at!~ qi~- •nunisla scniu para des-
chegaram os chefes dos respectivo, innuYiar e despertar a 
~g;!!~'.'\,r~"v~n~~ang:s nia~~;~~·;n;~: Democracia das brumas 
~~~;;i.~~\;rt;~~:ue~ãºnã.<:'rgg~·~: :le uma phras~ologia me-
te a crise economica qu• o mundo ramente theonca, dando-
;~t·t~st:~~~;~s·:;~ ~",Sg;.!, d~"~:;:;;~11º; lhe um carncter de enti
:;~~~eii\~er~~1 ~~~'.~.'.;''.· hoje fala-e< lad_c ,·iva, que tem a sua 

No extremo orlente r t'nl pleno ro- razao de Ser nas f Olltes 
~~~ã~t:,::r~~~. c~·;~~r;:gri;:~bi~~; mais remotas da nossa 
terrível que a primeira. organização de povo livre, 

LONDRES. 10 '" B. 1 _ Pela ma- no espírito, nos costumes, 
f)~iaf;.}0~:.~:n~;:r·;.: .;"~;;~~ habitos e tradições da 
mente do canal da Mancho communidadc brasileira. 
gl~ 

5 
T\o~~~~s J1bv~~:11;;tt?u jo~;nc~~~ Eis porque, na actual 

~~\~º~or~nc~o ~i1b;~;ºdo"~~~tat: campanha succes.sorih, os 
Dover. A's 13.45 achava-se a sete mi- dois candidatos que Se de-
~~~s 1: t~~~t; ~~h~vº;,!'\:;,~c';ii~:;,_~' fronlam proclamam, aci· 
~\:'r•~ºd:!:n~~.2 c~~1~'.:; f' ~~t'~11;:; ma de tudo, as suas con· 
a, 15 e 16 horas de hoJe. vicçôes dC'moc1'rtticas, sb-

ALLEMANHA lienlando nas suas falas á 
Nação os seus patrioticos 

BEFLIM, 10 cA n I o 1rmn do intuitos de combater as 
~~r~~~\eª~n!~~~· e:·1~~·;:m c;!T; ideo]ogias :,nl agonicas aos 

Noutro 2taque botafoguen!'(e. Ronal 
cabeceia com estylo. passando o cou
ro por sobre as tra,..•es. Celso e Qui_ 
dão intervêm con,tantementc e Migual 
livra uma situação critica. tirando de 
formiga 

Um avanço do "Rport" rei::ulta num 
"shoot" fraco de Eustachio. que Pagé 
defende com esforço porque ei::tá ven~ 
do mal. devido o incidente de que foi 
victima. 

O 1." PO:-.:To no "BOTAFõGO" 
"Pilota" 

Ut-sccm os tricolôre~; Pitôtu <'n~tl
na rf'l~o e ""hootu" fn1ro ma~ cal
cu\acfame.nte. conaui!'(tando. · pelo alto 
direito o 2 ° '\~oal" do seu club 

Poucos minuto, llHli~ e <•:stâ finda a 
priineiru pa1·te da peleja 

O 2.(0 TE'.\1PO 

A ~ • phase do jogo tcvr periodos 
que se rlh·idirnn1; no iui<'iu. foi vivtt e 

princípios essenciaes icm 
que se firma o regime. 

A hora que Yivemos é a 
da defesa e consolidação 
da Democracia. Assim o 
comprehenderam os titu
lares da Guerra e da l\fo
rinha, intimando alguns 
dos seus subordinados a 
afaslar·sc das fileiras in
tegralistas, para que as 
forças de terra e mar con
tinuem, como sempre, in
tegradas na sua funcção 
emin<'nlcmcnte palriotiea 
de suslenlaculos das ins· 
tituições nacionaes. 

'Felix que !'C mostt·ou mait- firme. Xa ~ecretnria Jo club á rua da Ga-
Em :.umma a clcfesà do tricolor não meleira 209 está a lista de adhe:-.ão 

commetteu n·enhum deslise. tomand c para os admiradores que dt'sdarem a~
iniciativns que só permittiram ao sistir o grande jogo em Recife. no dia 
"Sport" obter um "goal" 7 de ~etembro proximo 

Os mo,pimentos do ataque hotafo- A direC'toria chama os !'ieus antigos 
~uense f('l"nm harmonioss e de bons joi;radores a se apresentarem na secre_ 
resultados. Todos os 6 avantes jog-a_ taria do club até o dia 24 proximo. 
ram de nuincira a não podermos de!':. não p:osando do·s direitos reservados 
tacar facilmente qual o mc>lhor. Co- aquellcs qlte não obedC'cerem ao ch:t-
1110 jo~o technico. porém, faz-se jus- mamento 
tíça tra7.endo os nomes dos irmãos PELO DEPARTAMENTO DE "VOL. 
Hollanda e Helio. Evan deu o !-ieu me. LEY-BALL" DA L. D. P. 
lhor jogo deste am,o. Fr,rmign enccr_ \pprovado o jOJ.W "Caho Branco X 
rou com brilho a jornada do 1 f. tur- "Felippéa" - O "Rio Negro" preju-
no dica a ~ua ,·ictoria sohrc o "C. A. 

:No "onze" do "S1t>rt" jo~nram .\cademico" por tPr incluido um jo.., 
bem: QuidUo Mij?uel e Celso. Catha- gador sem "a devida inscripção. - Jo. 
rino Lucas ê Pedrinho ~duarum r1•. ~arão no proximo ~abbado os filiados 
iruln.nnente e o!'! demnis não apparece- '·Cabo Branco" X ''C. A. Academico" 
ram, com excepcão d(' Adhemar que 
se t,novimentou com \:ivucirlaJc. Pena 
é continuar com o ~ru jogo por de
rnais aggressivo j)ara com os ar11u('iros 
'.ld\·ers.irios. O bom "forwanl '' dcvt· 
.;er in!'iistente e combntivo, mas tam~ 
bém deve. em primeiro lugar. ter cui
dado pelo physico do t.eu contendor 

Os za:.rneiros alvi-rubros mais uma 
vez cumpriram as suas bôns actua
çõcs anteriores; mas, deantc do des_ 
conh'ol<' dos clema1- compont"nh'i- do 
"te:im ·· não podcram C'Vitur o lama
nho <l.:1 contagem. 

Celso conduziu se bl!in no l." tem. 
JJ(). ma!'i 1lPpoii1 Joi::011 d\.'~.interct.sutlo. 
dundo bola~ a esmo. Desconl11~cenclo o 
p<•.drüo de jogo do-. companheiros. muie 
não 1,<,c!eria fazer o "ccnter-half" uL 
vi-rubro 

O:, deantciros tiveram poucas opnor 
tunirfade~ porque a perf('i('âo do defep 
sa advcl'sa cohil,iu-lhC' os intcnLos. 

O JUIZ 

Dirigiu a porfia o juiz Henrique do 
Kascimentn. Arhitrou com segurn.nçn 
e <le formus a agradar 11Icnamcnte a 
todos 

A PARTID.\ St:Cl'SDARIA 

YL'n<'eU-ll abula o 11 Botafô.[!"o" nor 
4 x 1. num encontro regularmente dls. 
putado e soh a bôa uctuuçii.o do juiz 
Joaquim Rcrnurdino 

Do~ vcn<'cdore~ H~ so~re1rn.hirnll' 
zu~uciro:- 1:fau <' CampinPnse, o ''.l!ixu" 
J oiw e os atacante" Hollanda Clidenu1 
e Lampadario marcando ê!lte doi.
ponto::s ,. os ouiro, doi~ um ponto cada 

P.ealizou-~e hnntl·m, rm ~ua !.f:!de 
.-.:ocial sito á pra(·a Aristiclos Lôbo 
inais ~ma reunião do Departamento de 
"\"olley.B:'111" d-a L. D. P. para tra
tar de imroi'tante as~umpto relaciona_ 
lo com o campeonato do anno. 

Presidiu aos trabalho,; o dircctor 
Luis Spinc!li. secretarindo pelos srs 
Normando Filgu~irm: e Ivan Espinola 
Navarro havcnclo comparecido o <li~ 
rector-technico Fernan<l<J Seixa.~. íaL 
tando á ~ns.'w de hontcm o dircctor 
SC'Y('l'Íno raivn 

Jt'omm tomadas pela direcLoria as 
-.cgu.int1·s rf'soluções: 

- a;11p1·0Htr 11 actn ,lu ~CSHuO ante .. 
rior eomo foi rí'digida; 

,.. -· appro•;ar o jogo rcali.rndo l!ntre 
Oti .filiados "Cabo Brunco" e "Felip. 
r,éa •· 1'nanàando contur 1 ponto para 
cada' g\Uldro do primeiro club; 

- mãpdur contar 1 ponto 1iara cada 
"tN1m" do ''C. A. Acndemico". t>m 
virtude de 1-'' constatar ter o "l:iu 
N"cgro ". v'dnrio~o na J)Ugna, incluído 
em i.,ceus quadro~ o amador não inscrip. 
to A<ljandr D d:.1 Silva. prejudicando 
a sua \."ictoria e incluindo na 1,erda 
dos ponto!'!; 

- mandar jogur no proximo sabba. 
do. 1:1 <lo corr('nte º" filiados ''Cubo 
Bra,ic" t' "('. A . .\cndf'mito" 110 cam
po do rt.imciro á avenida 1, 0 do Maio 
desbtnondo para juiz noi,; 1 . 0 <.' 2." 
nuncfros. o :-.r. Walfrt·do Mnrqucs, e 
r(wre}lentantc> do D V, l:L o directur 
~everi110 Pn1vt1 

Jos6 Amerlco nio é uma t!liJM'ran· 
ça é uma re:tlli ·o: 
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Y IDA 
RADIOPHONIC A VISITARA A P A R AH Y B A 1 C~~~~~!r!º a~º!~Ei~~co I A A PP OS IÇA O 

o E o r E RÊ r A s ,\ouso \ ~~- Tol!~?, ,. al,•cr>a IDA IMAGEM DE CHRISTO 
Um brilhante repertor~o será ]evlldo nesta canital pelas n,:.,'. ',1" ~t:1: ;'n;1f,~;;º /ª,,:\:;,; CRUCIFICADO NAS ESCO• 

feoto truhalho sol>1c "Alugõa <lo )lon_ l LAS PUBLICAS 

UMA COMP ANHIA ALLO! .. 

Positivamente, a ca1:1a B) lnglon
1 

for .. 
necedora da no1,,1aa radlo.diffu"ôra, 
não póde ou não Quer cumprir as suu 
obrigações para com o Govêrno tJo ER .. 
t ado. 

figur::is mais applaudidas do theatro pernambucano !~.'~;';·
0

,~:<1~ ,~.~:' ,::~: ~·;~n~;n~c'!~~ 

re!ie ~ui~it:n:s ~,:tr6~r,~:an1Ji~ 1 

de Operétas, genero tlteatraL que 1 

tanto agrada, ás platéas cultas e e. 
ducadas como a nossa. Isto per in
sufficienci.a de theatro pois o que 
possuimos. construido ha longos an 
nos, não está mais adaptado a rece: 

O tenor Vicente {;unha 

ma <• ~u01 l'tudo sobre a, poss1b1lldu_ A p1opos1to desi!. solennida<le no 
des mai,ue::. dn cidad,._• recl·rn-alier1:f\ no Grupo Escolar "Adhemar Leite'' de 
u,11plv.:o il<.> neiv11!t emptchrndimentos Piancó, a directoria desse estabeÍeci 
,enti r,1 :~u~ 1:0111 1Jrchc•ntlo º" ohi-:erva- mento, transmittiu ao sr. governador 
dor intelh)!ent" __ e culto focaJi:,.ando 

I 
do Estado. o despacho subsequente: 

,1. -.u1nnl,) dos m:tts relevnnt<'s ao pro_ '1 PIANCô, 7 - Governadvr Argi~ 
gre:-;so e ht•m e ·tar dn tcrrn miro de Flgueirêdo - João Pessôa.- ..:... 

E' um votn s111cero rl~ e nc_orajamen- 1 Tenho a maxlma satisfação de comi.. 
to, que a sun p:1\u.vra aul.on;rncl:1 traz municar a v. excla. que foi feita hon 
"º pleito c1c>~1H, ( onht·tidl:t: '.~ . constante tem solcnnemente a app:stçáo da eC 
asnira~ 1.0 do tn.1nrl1_• rnun1c1p10 do Ca- flgie de Jesus Cruxlfica1o no GrupÕ 

1 

Escolar "Adhemar Lette". Saud'açOOs. 
1 ~A"'J\TORTO HOSPITAL ~l':,~eStina de Arauto Silva. direc,-

Na intervcntoria Grti.t.u\1ano Brito 

Cada dia que passa, pcora mai~ e 
mais a parte technica das experiencia1,,1 
da P. R. I.~4, cujas transmis1,ões estão 
abaixo da critica, ainda com 1 kw. 
Será pos.sivel, na marcha em que an
dam as coü1a!->, que o ca1rn B)ington 
entregue, em perfeito funccionumcnto, 
uma estação radio-transmissora de 1 U 

kw., cm dezembro, dentro do prazo 
e!C'traordinario de 7 mêses (além do 

cat.id· !"1.l:,lflu por uma phe~c de admi~ llt • , contractual)? 
nbtra1 ,lO Lr:lh:mte tao _hem con~inu~- 1 LfaERDADE publica, hoJe: Outro dia um seu techmco sem avi 
ria pelo ~r. dr .~rg,?miro de F:;..:-ue1 ! so algum, viajou para S. Paulo, dt-i: 

1 

do - ante a • expo-.1çi-io do prefeit~ O - T b ~ 
tr"nesto :::,.ihel' r, si·. Interventor - verao em am au. xando todas &d in~to.llatões ao nbnndo-
n4m ~.el!to 111u1'Lc; <li;no <lc: inte.l'csse 

1
~ llAppello a.:::s trabalhadores do no. O Departamento de Propa~anda do 

pelos :litl•S proUlcnwq do Estndo, au- 8 as · Estado reclamou encr,:dcamente e BJ'~ 
,. tvdzolJ ;unto a urn cscriptorio sanita. - O ho:ror do P,~ntan~ = l ri~ta dJ t;.1pital Ua Rept.1blica O estudo - O ex!tC' da, • Tereerra semana ington nos em·iou outro que, com. 

. . . do n,rsu ~1watorio. A planta que se de Educaçao Sexoa,". quanto se encontre permanentemente 
A sopr,1no Luna de Oltve,ra Lneontrn no <"'H:li\'o da muninpalido.de - O algodão parahybano. . nesta capital, não foi senão uma vez 

Acforeç: Ranl Pri'-ton. Luis t;(l.r.. :~;f:'.~~;en::\t~·
1
~·1~:,t::hl'~;~; ~~~~rji1;~ti00~ 10:- Nem todo thesou;o é de ..d.inheh- inspeccionar ou dirigir os serviços ex .. 

~~'Zro, T,u_h Mar(lr.J1ú.o. Ari Gu•-;w- cnuiornl". ~rn lê na }~xposi~ão foita .ªô - ~o~alização do meretri:::io . p~rimentaea da estação da P. lt. 1.-4, 
rces, Mawrber àe Ca~. alho, Cal.las sr. prt!side1tle da P.t•puhlica pelo in- - A, "U;hrtr. num livro de poesia. J la na Fazenda s. Raphal'J. 

A.r1~:~u;az~;it~odz:~s~· 1:ene So. :.:~~~:ior ad~;
1

1
:~~\r~:i: ~·t'' 1{~~~~lu]~i° - _!º;a:r~:et~Ógride. Isto .nâo póde contin_unr. C'omo é que 

1>-:-<11,_ Amalia.df' SOU'~/ JPn!·1a Nol'at, pag 1:ifl'fjl _ A .camara dos Deputados eº 1 uma ftrma de reputaçao e grandes ca-
1.11.arui e_ arm~na e Hilda Carvalh.J. i,_;. tu,.110 ~ r~- •be. ubr:1 exe.qui_ IntfJr~~1 .. mo. !Discurso do d''.putaClO bedaes:, se compromette a •uma obri-

Pon.f,o --:- . Abelardo C'ava!cantt. ,·el. Cafe Filho). gação de tal importancia para com 

~: :~nf:sbl~i:2at~~~e,oso como os n:Jit~l~~~}'(; - Ferrelra Costa e ,;c,~~~1\ic~~c;tiidt~/;, .. t~~1~i~:l~ 'tto ~;;t/;al ...= = ~;!:16 i~1~~:fo!~u~~r~àça. poder publico e n~o se interes~u, atra-
Agora. porém, por um esjorç,o dig- Rege11te de orchesira - maestra .: c1Jj~ admini:,:t• ·,i:úi mun:<'ipal t~nho - A Liga In.ternaciv!l,1 dos µiedi_ vés dos seus auxiliareis techntco~, em 

no de apptausos. iremos receber den. Carlos Díni.z. t:ntP· I'\'-~- .Jo " 1 H':J .frac1, C'oncur:,io de ,..os do sport. cumpril-as? 
tro de poucos dias a visita de umai Durante a sua temporada nesta 1:uxili;i.1 dc:~de l~J!. até esta data. ou- - Um cào policial allem.ão distin. 
grande Companhia de 0-perêtas, or. capital. a Companhia de OpeT?êt~. vindo-lhe. 05 ..in~~Jr. . {'{11llmUn~ando gue cores,. X. 

ganiza.da pelo Grupo Gente Nossa, do Grupo Gente Nossa, levará O se. riu:. seus rmpul· ·> •. scnt1n,lo-lhe o deg_ - 9~ rmd?S e _a pcuca potencia da 

i:a,b':f:ª;t~z c~;~~~~io 
0
fem~:s~0%~: guinte repertorto. ~:;:~~e1~m!nf·r;;\~~anÍ~~!:e~~ot:src~h~S ~:i:3. R;~:ggfo~~usma. montada. pe-

P. R. 1.-4 
gratcrrios triumphos. "A CAST1 SUZANA.", operMa V!- da :su:i vida quot;diana. a es.~encia do 1--------------

0 Grupo Genle Nossa,. dirigido• ennense d.e J. ~nhohoswhy e parti. :.cu p<!nsamcnto i,1elhor sobre as cat:- N Ü T A S 
pelo espirita brilhanté do dr. Samu .. 1 tu~,ª de Jean Gtlbert. ,, + ~as d~. sct: nmcdiati.., ,ntc,:csse e, ou-

RADIO TABAJARA DA PARAHYBA 

el Campello, te"m actuado victorio ... 1 .A C.1BOCLA BONITA • opert .. a so ·S11rm.1l-o - ha necessidade n_hirn_ 
samente. na visinha capltal do sul regional .de li·~raue.! Parto e partttu_ luta de prot~ger a fn1_u:J1a mC1nte1ren- J:' o L I e I A E s Prne:ramma para hoje 

e Estados limitrophes, impondo.se de ra de Sa Pereira. se ,1 0 contu.~·10 da tel'nvel. Peste Br~n- 11 OQ - Programma aperitiYu da 
tal maneira á sympctithia do publico "~10RENJ-1S BRASILEIR.t!S". o. ea_ :;em ~t·ga_r flº. Ioras:etl'o ? direito Esteve honrem, a.. tarde nesta. re P. R. L-4. 
e á confianca do govêrno daquelle pereta pernambucana, letra e mustca de ':"siifru1r tan~bC'm. o :.eu dm,a s.ua- dacç.ão, a sra. Amalia c,.llz res1den: 12.00 - Pl'Ogramma variado da P. 
Esta.à.o, Que. des~ novmn.bro de1936 C:Os Irmãos V"alenca. vis uno qut· naci t_em pror>_rietano.~ te á Rua Riachuelo, n.º 30,.' que nos R.1/·õt - Programma para o ''~eu 
foi <?nsiderado per lei de utllidatl:e: _"AVES DE A.RRIBAÇAO", 011'?.. P~:que e uma dadiva preciosa dos declarou não se tratar com ella uma jantar". 
publica. reta pernar:,bucana. de Samuel Cam- 1 e_ - . . <:t- • • d .1oticla publica.da no vespertino "L1 18.45 - Hora do Brasil 

Fazem parle da Companhia de pello e pa,tibu.ra de Valdemar de o .. lizE~: mei,~s ªiat·n-:ta:ns;;~emcsps;b~~:- b·~Idªr~1;~ida sonhara é bastante co- 19.30 - Jazz da P R. J -·l 
~:e:-:i~:nt~ue ni~ :sitrr::.:, e7:1 breve. liveva da:-~;~c~~d~:um de i~nneirn -efficien: nhecida na rua cnde reside ha muC 19.4õ - Prograrnma variado com 

nhecid •. s ~ is s~ o s e rec?.. te, o facho da gr..mde i<léa, já "" co- to tempo e os d 1 .th.t Jayme Bezerra 
a donez.dade e cfe no1:"e /lr- gitação da!' nthninistraçOcs do Estado g a e gera sympa a. 20.00 - Orchestra de $alão 

;:fº nas mais cultas plateas do de •\/d.z~r d: ~~t;~~~;baas aPºb~~~~!: e rlo município FEDERAC_ÃO ESPIRITA m;~~l~: Siit~~5icas populares com Es-
~~nores Vicente ~unha. Carlos dirigida pelo dr. Samuel Campello. do~ ;,~:~hõ~:i~. c~~

1.s;: i~:til!~"o!:l~~:i::: 20.30 - Educação 
Ba.1to, Alfredo de Oliveira e Arman_ encontra-se 11esta capital o brWian .. plat1_._,1!- ,, quC" a SÊMA:,;A DA TL- PARAHYBANA 20.45 - Armando Boudoux e Jazz 
do Borges. . . . te actor paitirio Borretto ,Tuni"'r, q1u•. LELC'l"LOSE •. '.tn ,10 ··.:.~ h~iiz.,.:,,c .. ,í 1..i P. R. l._.1 

~OP,_ranos ?,utza .oliveira. Alzira de ho16}em à noite esteve na reda::ção da. re11.Jiz:iç~o cm flr<Jl tb (]ual já existem Confórme communtcação que ncs 21.00 - Jornal oíficial. __ 
Oliveira e Ziza Pnston. A UNIAO. as e"(pressões altisonantes. !l recom_ foi enviada reallzãr se á, hoje ás f 21.Ifi - Ort~estra de salao. 

rrendat;ão cun~tant~ ria scü,ncia e aso- 19. e -~eia horas, na Sé_dê dessa ag're- ni:~-~ib~i-!~us1cas populares com An-

CAMARA MUN":fPAL DE CHEFATURA DE POLICIA ~~~:;ia~tra::s1~~t:!~;
1
t:;osiJ~~.~~o~m ~~ê miaça, .. , du'.ante a sessao publica de 21, 45 _ Programma "lcuder" com 

J_O ÃO PESSÔA bemdizcs cxpn•!-.sivflmente a região estud~ phiksoph1cos, ui?1ª pal~tra. Mirtilo Cn.rdMo. 
O i-r. dt chefe de Policia expediu prHilcgiada que a::; auras da Borbure. i: .. ordinada ao thêma: Idéas mna... 22.00 - Jornal falado da p R. I -

a seguinte circular: ma ele su:iviilad(•s preC'Íosa. enriquece- · L 

o encerramento dos seus cu:~ºosi~tu~~~n~\~l'~l~~t;1r;~e {1:11t.td: <l<l; ni~("C(i;~'~ :.v',;'lou d\11~;~ic~:r;1~;ção. o CONGRESSO ESTUDANTAL !i~~ol5p; ree:~:t~~~ d;a;r~sR;.Ja~~i!i~ 

trabalhos ~~~~:n:ej~':m!ª~~~~(>:l:~nr~l::~~o ~~·isl;~ ;ei:uFr~~;~~:11 abraço. - Antonio Dias POTYGUAR bi~~~~~- - Informações cummerciaes. 

Encerrou_se hontem, :-;ub o fHl'~l- Ç~~\/:17e~:· ~~~\: ~:ns;1~:::~;//.;nle1\r~~{1; Alagóa do l\fontPirn. j_ul_h_o._2_9_. -~:~ B_õ_a_n_o_it_•_. ----- --·- ·--

dc~cia do sr itcn<lc_· Ribeíro, ,ccn•- prevcnti,n ou '""'°''º.·. ,c,ommenrlo_ BLUSAS BORDADAS ABERTO HONTEM ESTE CERTA- A CANDIDATURA !:~18f~n~~;~:~ :,1\c;~;;~11 ~:;~~:o e o~d:: ) ;~~mt;~t;;) h~~:'~'.~o e.J~~s::•c~::Ji::n'~')/·u~11~ ME, coNJ: O colVJPARECIMENTO . 
nnrin. ela primira IC'"~ilatura. da Cama. , justiçs E VESTIDINHOS PARA CREANCA, DE VARIAS DELEGAÇÕES DOS 1 • a 
ra Municipal d.t cidade Sü com t·s :is nL_t><lidas de rcpn.•ss:-_,n ARTIGO HUNGARO BORDADO A CENTROS ESTUDANTAES DO 

A' faltu de compH,ecimento dos ve_ , le~al à dehnquoi,e,_a, pode, a poli<, J MAO, ULTIMA NOVIDADE, RECE- N~RTE I DO MINISTRO JOSE' AME• 
readores componl'ntes cfa!!t Commh- 1 <lnr um cunho eff1c1ente n sua aq:·10 BEU O A.RM:AZEM DO NORTE. 
sõe~ ficn~·rim pum ter :rndamento na de defPs~ social Sauda(oe8 - f..i,g ) nb~:t~!!º~1;s~on~;;~ttomE~~~1an~:{ª~-,

11
;~ RICO, NQ CEARA' 

proxºima reuni:'io de dezembro os pro- 1 J:·:tO )lontl'iro da Francs. l'hc·e rie NOTJ.{:J Ai{l() o comparecimento de varia!. clelegaçõe~ 
jectos. pareceres e outro!'; PApeis dr. Policia" dos centros Estudantaes do norte. Yem de !';e1' fundsda. em Fortaleza. 
pendentes de estudo e clcliberação da / - o (' t E t d t l d E t d T " li' p h b p · J • A 
Camarn. O didi·•~Hdo dC' Pnli,·.a d11 di tTiclo rlP gu::,..~:,.~~sii:~!: áp~;·e1~1~:0 ~1~:;: Parahy~: r~e f~z° r:~r~sen~ar ·~e!o \,:e~ :ico:,\- '~;<:A proª;:rr!;.'nda :: ~~eará md<"~ 

O expedicm_te conslou rle: . 1 ii~f~\ e~i;~·~·t,;;:~ r:~i~J~;r,11 ~'.:~:c~~ de Pu- nl{'dio, a attenção ·d:1 Directoria de paratoriano Alberto Diniz_ que repre_ candidatura do nosso eminente con_ 
re~uenm.ento do sr. Or!neville 1 ·•Patos g - Dr chl'f(· Politia Saúde Publicn par~ o facto de €sta- sentou também o preparatoriano Da. t;erraneo á presidencia d~ Republica 

do NaRcim~nto, requercn.c1? dispensa .loão Pt's;ôü p._, 1 :1 dr-f,.·-a mc,, 111,me rem se s'."rv!ndo de um casarão, cU- masio Franca. presidente da C. E. E Sobre o assumpto recebeu. dalli. o 
de. coJJectn .sohr{' slla o~f1e1na de aL l'OP.'o vo.'-'t:ntia fnzcr pu!,licui lmp!'en. tlóra pactarh a.Ili, utilisando-o como P. ·"'r. gon•rnador .Argcmiro dl.' Figoe.irê-

!ª~ct; c.m Vll'tu<lc de te1 acabado com I isa e> orgil·n of:'iciul que z..i,o !11v1~ririicu~ n_u_·c_to_ri_:__ ·- - -- ---- aoE2Pn\erl:gr~1;;~~a;t~~addoo d~::i~:d";e;zi 10;1for1:~::;h\ s~sc~~:~!~~dor Arge .. 

- ;.;~:~rimcnto rlo ~r. Gastao :-:-u_ , !.e/;~:~ni~n~,)e~~·;
11

~\~1'~ 0 .t;1~l;H~l~uloC~-Jr: Parahyba o seu reprei:;entante com_ miro c1P Fig~elr~do - .João Pes~ôa -
nes_ \ 1~1ra. reco~rc~H.!o para o pod~r vistadn um commcri innt t·m p,,t, s" ~~;rt~',

1
~~·~/

1
,nnC"~~n sc\.

0
<;

1
~~~or:;tn~~:1~:::\~1; municou a abertura rlaquelle impor- ~ommunlco a vos!ta C"(CÍfl que a Al-

Ieg1sla~1vo de . <,t'c1s..io c•xar~<la. pelo Citndo m<lh· d tio ttm pr ., no ~ntPf'<' Anro iin f' •1 " b ~oo ben1•ficio "sur- tante certame Han<:a ParahJ·bn. pró José ,\merico 
E,:,ecu_tivo mun1c1pal contra d1re1to~ dv ,k- 11tc, . e, lo Fi":t· ,iciudo pt"lr tci ~ •ir'., 11 r:itil'ado {'rim1.• alto rc- Os conj!'res::iista!'I e~tudantae::i ~erão ·undoda cm 29 de junho pret('ritn f(!3 .. 
supplican~c; . \"CJ ido Ju··:ir puh\i,~u t·o imernan CJ~i 1 t ){' Hrsidndc rnv·inli;:i Saurla_ -eci:-pcionados pelo governador Raphael izou durante o mê"' de julho ~rlf. cu_ 

- cartao de ••K~<1tlt•c_1ment°s ~a fa1~1,_ \nto:iio Uioc:.i. >\titon i 1 ~ t, 01 co"'- _ {fl.~ 1 Ci'.•) .. \scendino Feitosa. Fernandes. que lhes offerecerá no ...,_jcioc;; de propa~anda do <-minentc 
~1:nd~~~ª;e~~~ H~~:::J:: Pr~~ '"':.·.t.t~~- h.iliit" rn•J.tr irm ulo. CfJU,· ndn gcnl rlelt>c-adil de Policia''. Palado governamental um banquete e ,rasileim dr. Josii ,\merlco de Almet-

tnara; 
- cil'cuh,r do sr in,.pN·tnr 1·Pgi'J

nal do )linisterio rio 'l'rab~dho. nc~te 
Ef>tat.lo eomrnunk:indt, que a 1: ~pecto
ria Rt>Jdonul past<,011 11 fuucciv·rnr rH 

prcdio n. 81, á 1,r1u;,1 lSli 
Em :-:f·J.:-uida " , r prc~ i,l(,ntP ;.wro_ 

d~cl.'u o ccmpan·cin1cutn do~ vPrearlo
res }ll'(!S('JÜC ... IÍ •"l'8i'lll0 (' f't!TIJl "RtUlClU-1'1" 
com os :,;<•us cnlll•,ras pt>lo 1101 :i•,,1..i
menlo do:- trahnlho~ lel,!'i'-lath0s, cm 
proveito da cr,lll'clivirlarlc Pl'~'-OC:1 · "· 

:sendo depois su::int-n~a a se~-;llo 

VIDA MILITAR 
Tiro de Guerra 37 - R~..._lizou-S('. 

sabbado ultimo uma t":unJ_ao ~e dL 
rcrtorla dc<".St' Tiro "?ndo dlScut:d_-:-~ e 
rc1;olvid06 varias a!~umptos ::..dm1rus-

tr~i~ão foi effcctuada na séàe pr:
Yisoria á rua Sfio José, 106 

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

BEU O ARMAZE'lll DO NORTE. 

-------------------------- ;::\~
0
se~f~~a um sarau dansante no t:c;~~tn G~~~~!lei!n;:s .~~::~li~tdt; It~~ 

i
n_.,ROMOVE-SE UMA REAPROXI- ------- ----- ,ipoca' tendo alcan(ado retumbante [" - 'SSOCJAÇOES ·xito. Os cearen,c, maioria absoluta 

"\.. -narcharão lado candidato oo,·o hrn<1L 
'eiro. AttE>ncioi-a~ ~audaçÕ('S - Floria .. 

MA e A-o ITALO BRITA NNICA -:/;,~t~. ':.: :J~~~~dgf•se;;:~:•;r.o /~ :;;/;~~:·· ~:;:~~=~it;; ~::~:~" A~~~-~ 
7 do agosto de 1937. Coi::ta, orador; Ah:aro to~tn Lima. 

l ,, · .l - .~... it~~~t~r3 ;'c~ô!~b~~j~!"~~~ei~o~·~= ~~-8º-"_'•_hº:.:__ ---
t ONDRES. 10 t :! B ) - O "Dr.1.ll~ Ah;n inia " f,;r:n,.. Qlte. ll"O:: notas •.am dn livro ele pre:-:enç;:i.. IA 

Tt.Irgrrq1h''. )l:l. su:1 ccl • .;ão de hofr• 1 ··r:,('ad~:-: "'ntrc o~ •·M Ch:-tmb(Tlatn e Serviço medico - O dr. Frnncisco BIBLIOGRAPH 
'.,icril1-z. .. lS d.1fl ~culdadc::; mw ci'"' c:_u -c1· I M11.· r,l ll.1., t" ~~ 1°r>1,to n. ;;o tinha _Eidn Porto que esteve de semana, não visi-
remov!ctas. para Fe tYlrler chl.?' r1. v:-nti';úo A qnc '~o ent.r<?t"'nto, tmha ~ou o eftabeleclm?nto. 
1;rna effecl1va rennro:x m::.ç..-'io :tdo- .e: rio obJ(<" · ·~l-- -tr~ entre o c:n- Donativo~ - Fõram feitos cs ~"'- Rfl·iliita "Pio X" Adiu-se ,·m cir. 
britA.nnica. Ao mP:--mn ,(mr,.--: em ci,r l l":l.;v.,dn· n;n'l Gn.n l e o sr Cham- ,..._,!uLes Ponciano de Oliveira, men_ é'ulaçã.:J mnis um numcru da Revista 
:,~n-irJ.er::i as decl;irnçô"'·; dr conrl'.' ber,~h -.alidacle de julho 50SOOO. Sevrrino "Pio X" orj?am do trodicionnl e1>tn_ 
Ciano com- uma bõa pn;par~c5.o p1:·1 Accre~cPnta o i rnat Q'l"' o chefe do Amcrlm. um fardo de fazendas, e beletiml'nto de ensino roll<'gin nin<·"· 
n-:llore 11~i;r-r\;içõc ·, u· ~hi~ C"'l go,•f,.no 1,.,, 1,: ... nan 1 11111 011fl''111C'r 41~30 em 8 peças e 50 cobertores de "ano Pio X e que V<'m se editando, 
p·c:.,:, QC<'Õr·1o r,om l'I Tl:'llin. não de,·e srr :::-ompri,il\J , , ...... r"'-: -.e'to. p·~~iYl"l- lã com succc~~o hn. vnríos annM 
ít"ilo. e!<' !érma í lf! Jma cm detrimen. rnrntc ~ ri:1 rcalizad uma ~~ão e...(j- r..:-nda <lo ~itio 3SOOO A pn•st'nte · ediçáo. (lUt! é r1•!er("nte 
to da Fram;a. P:r _:o:: .. n ml'."mo o f!'.'- rcdal do g~b1r<>t13 n ·"o tr;1tnr do a~- Falecimento - Fo..!icccu no dia 5 a á. primeira pha e dr, aclu;1I .iurno let' 
vPrno rte Londrl"':I haviR a~:-·egurado ao 1s11nit'tG J+",·'nrlo tm ron 1.-1,•rtdi.o 0~ asylada Joanna Maria das Neves th·o cnf<'ixn vnrinda e intt•resl'l~11t" 
~e Po:-15 qu0_a a1'1lzade franco~bnlan- TICCP• hlflc:lPs (1r 1 ! t1'"a mt.e1 no. Bo ;Wovimento de inêiqe.1tc:; _ Exls- mntCria com coll~boraçot·11 1nr·d1ta~. 
r.:cn era f11rrt'1rnPn .. "l e d11rado·1ra rte1 '11 5 cti,..•o 1rn. rf''l.li"''ldc1 a \Hlt.'1:'m ""1am 110 ao:vlados Entrarnm 3 sahL focahznndo :1,ndn llll dtvl'r,rns 11n1?" 1-

~ft~l:}r~ Qti1]:{r.f1~~m~ã \t;~1
1
:'~v~~ I "~n~.~~~;t." {;jr r:, 1~.~C:rl'.P 1~!tc 3 \10s- ~~i~e~.5 ~cg;i mel~~!~~~~ 109, setldo 47 ~~ite;,'!U')tla<la~. nspectos da v1tia tio 

s1ll- r<'rcbtda com grnnde sat1sft.ç5.o sibilirlaclf! r1"p e tf'all7lr <t \•ia.gem elo Escala de ~erv1co _ P elo Conselho Enviado pela d1 l'do11R do r.ollcJ;?",, 
em Lond1f>~ bzr'ln , tJtl N trath mm tr~ do Exte_ fóram c!e~igna,0 ,.,s p:1rn. 0 servico dfl Pio X rPrcLemos: um ('Xc-mplar da lou. 

Na .-pJni'lo do ' MN nlng PO!".t ·. a.~ rior da Alli•inanha, a pd a capitnl tf'mana ele 8 a 14. 0 director dr Y1re:L ce1tunda publitaciio 
p.ila\ir:1.s do concl.P Ciano constituem l ,:-mh01ri e1s~ 1 ,·,,dtR u, c.:R<' sido cnnc·r-l lio Cord"lro o medira dr Oscrlo _ ------
cm pr~l'T'Plro ,111• Jr 11mri re~pni::ta {t5 d"' 1, dR. J)f'lo r. l\d.lf Hit]Pt. a troca d~ Abn.th e a Phll.rmacia Te1xeira BoJ!'ll~ a.ra "-Cnhora O qUC' h11. dr 
ciaracoe, ult,mLJn,ente feitas na Cam·1_ f'art1-e entre os 1,;u:; Chambeiloin e Nota~ - Além dos Asylado~ matr1cu- fl·. . .. , UI" 
ra dos Communs pelo mlnLo:ho Ed('n, M1 t'Olm1 hinI'.'l m11daclo c:on.side11vel- lados f'Yistcm mat'i 12 em observação. m~s chie ,ec<h<"u CA8A AZ ~ " 
R-Cbre a~ rel~H~ões "l.ngln-ttahanas Re mcntp a "1tuaçf! • mch1 '\e pA.ra a Al- j O es.tado sanitti.:-io do Asylo continua i esta. vcnrlf"ndo por 'f)r<'C"OS <''Xtnordl-
fcre-se também o Jornal á quest'5o ctà 1 , v•Tiha sem alteruçfio I narios, ,,uasi d~ .:rara, 



A UNIÃO - Ter~a-feira, 10 de agosto de 1937 

p A R T E o F F 1 e 1 A L 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR. ARGEMIRO DE FIGUEIRf:DO 

Govfrno do Estado seio", do Departamento de Educa- Anna Franci-ca de Sousa. reque- p R E F E I T U R A M u N I e J p A L 
EXPEDIENTE DO GOVJ!:RNO DO ta da casa de palha de sua proprw- , 

ção. tendo licença para renovar a cobcr-1 , 
DIA 6: Se são do dia 7-8-937 r:ie ~r!~cto Desembargador Pmho, D E J o Ã-o p E s s o A 

bu~:f~ª" - Foram visadas pelo Tri- d,;pee';;ia ~~s'::~,t%';i'[:· q~~q~~1~en1~~ BALANCETE DA RECEITA E DESPESA ))0 DIA 
De José Augusto Dantas. e6creven

Petições: 

te juramentado do primeiro cartorio De F. Navarro, na importancia j .. 

do termo de Anthenor Navarro, re- 722SOOO, de fornecimentos feitos a 
querendo para exercer effectivamen- Di.rt-ctoria de Fomento e Repartição 
te as funcções de primeiro tabellião de Aguas e Esgõtos. 

~r::r,~s.ta. Reduzo 50º1º na multa im- 9 DE AGOSTO DE 1937 
Venancio Vieira Ramos, requerendo 

lícença para fazer um augmento na 
casa n.0 1.130, á av. Cruz das Ar-

RECEITA: 

do Publico Judicial. Notas ~ outros Do mecmo, id~m de 1.866$700, d 0 

officios, de:,se cartono. - Deferido. fornecimentos feito,; á Dfrectoria dr 
mas. Deferido. Saldo do dia 7 

Maria das Mercês Gouveia Moura, Receita do dia 9 
requerendo isenção de impostos pare. 

2 :57JiG21 
5 626$500 B:Hl/1$121 

De José Candido Siqueira Dantas. S3úde Publica e outra<, repartições. 
primeiro tabellião do Publico, Judi- ' De J. B.:1rros & Filho. na impor- 4 predios que pretende construir á Pago a funccionar1os. venc1m('tüos d') 

av. dos Estados. Deferido, nos termos mês de julho findo 
da informação da D. E. F. â~al,A~~~:~oer o~~~:riJ:ic~i!rc~~dtir~~~ ~an~~~a~~ç:;5~~00Agt~s to;n~~~:!tº! 

5 :778~000 5 778SOOO 

mais de trinta <30) annos as ditas Posto de Forn-!cimento cio Estado. 
funcções e contando mais de setenta De Agenor Galvão de Mello, na 
<70J annos de idade, requer a sua a- importancia de 1 :720SOOO, provenieme 
posentndoria com os vencimentoe in- de concertos no carro official n.0 8 
tegraes, nos termos da lei n.0 127, de De Pedro Ivo de Paiva. na impo·· 

Celso Balthar de va~conce1los. re
querendo matricula para o automovel 
Ford V-8. de sua propriedade. Como 
pede. 

Clcdoaldo Soares de Oliveira, re
Saldo para o dia 10 

DJ;SPESA: 

1 ·274$500 
l.145SG21 

2:420$1~1 

28 de dezembro de 1936 - Igual tancia de 4:340SOOO, proveniente de quer,endo isenção de impostos parâ o Em documento de valor 
despacho. fcrnecimentcs feitos á Colonia ·• Ju- predic que pretende construir á rua Dinheiro em caixa . . . . . . 

Desembargador José Peregrino par .. 
2:'120$t:.!:l 

Do bel Arnaldo Leite. promotor liano Moreira" e Cadeia Publica. 
publico, da comarca de Cajazeiras, De A. F Motta, na importancia de sua filha menor Maria Lucia' Costa 

de Oliveira. Deferido, de accõrdo 
com o parecer da D. E. F. 

Mnhicipal de João Pf'~sôa em 9 Lle requerendo de accõrdo com o art 4 :500$400, de fornecimento feit-0 ás Thesourarl:1 
agosto de 1937. 

da Pr.i:>fetturfi 
152 da lei n.0 159, de 28 de janeiro Obras Publicas. 
do 'corrente anno, 45 dias férias regu- De J Me qwta na l'n))OI tanc,,:, ae 
lamentares. - Como requer. : 'j77S200, de fmnet: ,tntos feitos ao 

Eulina de Almeida, requerendo 
isenção de i.mpo~to~ para o predio n.º 

<;enUI t .. e1 nandei, 
'fhp};ovw>tro infetlno 

De Epaminondas da Silva Azevê- Quartel da Policia e e t ras PubliC'~S. 
do, l.º tabellião viLalicio do Publico. 1 De Solemar Ci:'l. t;o1nmercial. na 

t!:~ª!· c~::it::ca e d~ul~~~ó~f~~io~o~~ 1 ~~~1~~~n1ia PiÜci:~:~~~r~~: de feri: . 

!!1~ ~a~~~:e~toT~:c~:~1·~~; 1~~~;:~~~ -A-,-.s-. )-J-o,--,.-r.-.• -l'i-a-,.-2-.-.. -L-,-11,-.,-,,-, ,-J,-1~.--k,-·10-;-aze-it,a-,-do,--· ce-e-s-tr_a_n-ge-:u-·o-_-,kicc.:--lo: 

ao exercício vigente. , pect.or geral. _ 1 ~~~s :~~ta~ ~ 1;ki~~iora;h~l~~~~S 

;~~6s c~~tas~~~iç:a~subt~o:ri;e~ue~·
3º~ i La~;ia D~s 3~9~

1;;6~0~ d~;~à~-~~~i/~~;~s 
apos~ntadoria a que faz jú.s, nos ter- ' ás Obi·as Publica.; 
mos da lei em vigor. - A· vista do 1 

Convite: COMMANUO VA ?OlitC•A MlLI- - '!1:iço; bata~a inglêsa - kllo; 

1 

TAR DO F.S1'AU(, J)A 1·AJtAil\ H.\ queiJO de manteiga - kilo; latas de 
São convidados a comparecer á D. DO NOJt'.fl{ 'l lúO ~' aromas de canella em pó -

laudo de inspecção de saúde a que (1 Despe'-as realizadas - O Tribunal 
foi submettido o peticionaria e das vi ou· 

E: F .. os srs. Alcides C::>rdeiro de . . , . . • . , uma, latas de 250 gr.amm~s de cro_ 
Lima E;. Godofredo de Miranda Hen- 1Aux1har do hxc>H1to di> 1- l1nh,t) colate em ~ - uma_. saba.o Sol-Le_ 
riques. vante. _ caixa; sabao marmorizado 

Quartel em João PP~sôa 9 ck ago.s , - caixa; sabão palma - caixa; informações juntas, concedo a apo 
.sentadoria nos termos do 2rt. 119 da 
lei rnb n.0 127, de 28 àe dezembro de 
l93S. 

De Elisa de Alcantara Correia, pro
fessora da cadeira rudimentar mista 
de Mumbaba, do municipio de Santa 
Rita. requerendo três < 3) mêses de 
licença. com os veicimentos integraes 
de sccôrdo com o art. 44 d l lei sob 
n.º 127. de 28 de dezemb10 de 1936. 
- Deferido . 

De Frei Amadeu. director d.o g:upo 
t.scolRr Santo Antonio desta capital 
solicitando a subvenção correspon
dente ao mês de julho do corrente 
anno. - Deferido . 

EXn"'DIENTE DO GOVERNO DO 
DIA 9: 

Decretos: 

O Govprnador do Estado da F1. ra_ 
hyba, s.ttendendo ao que requereu 
José Augusto Dantr .. Escrivão Jura
mentado, resolve nomeai-o para exer
cer. effectivamente. as funcções de 
1.0 tabellião do Ptiblico, Judicial e 
Notas, Escrivão do Civel, Commercic, 
Crime, Orphâos, Au entes e seus An
nexos, Jury e Exec; tÇões Criminaes e 
Official do Registro Geral de Immo
vei.s. do termo judic:ario de Anthenor 
Navarro nos termo; expressos do ~ 
14 do art. 53, da lei n.0 159, de 28 de 
janeiro do corrente anno. devendo so
licitar seu titulo á Secretaria do In
terior e Seguranç3 Publica. 

O Governador do Estado da Para_ 
hyba, &ttendendo ao que requereu d, 
Elisa de Alcant :un Correia, regente 
da cadeira rudi nentar mista de 
Mumbaba, do mun:cipio de Santa Ri
to, tendo em vista o attestado medico 
exhib1do resolve crnceder-lhe 90 dias 
de licença, nos ter .1os do art. 44, da 
lei n.0 127 de 28 dt dezembro de 1936 

O Governador do Estado da Para· 
hyba, attendendo ao que requereu 
José Candido Ciqueira Dantas, l.º 
tabellião do Pub'.ico. Judicial e Notas. 

~~~~~~~. d~u~~~~!S C~i~:Ü5Co~~1e:.~~~: 
Jury e Execuções Criminaes e Offic1al 
do Registro Geral âe Immoveis. do 
termo judiciaria de Anthenor Na
varro. resolve aposental-o nos termos 
do art. 66 combinado com o 119, da 
lel 127, de 28 de dezembro de 1936, 
devendo solicitar o seu titulo á Se
cretaria do Interior e Segurança Pu
blica. 

Secretnia da Fazr,nda 
TRIBUNAL DA FAZENDA 

Sessão do dia 3 de agosto de 1937 

Conta - O Tribunal visou a se
guinte: 

De Heytor GU5mão na import..'1. ncLa 
de 24:000$000, proveniente do forn~
clmento de BD.DOO tijolos perfurados. 
destinados a construcção do Institu 
to de Educaçâo. 

Despesa realizada: 

Do agronomo Albertos Gomes. na 
lmportancia de 49GSOOO, pela sub
con~ignação "Despesa~ diversas", da 
Directoria de Fomento. 

Preo;;tações de conta-, - O Tribu
nal Julgou certas as seguinte.::.: 

De Severino Sllva. na importancia 
de 45SOOO, recebida pela sub-con'.,ig 
nação "Asseio e corre91>ondencia 
postal. etc. ·• da Repartição de Agua~ 
e Esgõtos. 

Do cap. Joc:é Gadelha de Mell(), 
idem de 1 :500 000. pela sub-consig
nação "Material e, In:-;trumentos d..: 
tnstrucção ". d.a Policia Mihtrt!'. 

De João Castro Pinto, idem ele .. 
300$000, pela sub consignação "Meoi
cament-0s. etc" da Direcloria de 
Saúde Publica . 

Dt• Wal!r1do Ouarlt· da Sílvn, idf"m 
de 2~000, peln wb ronslgnnçoo •· A>-

De Joã•l de Sow,a Falcão. na im
pcrrancia de 79$000, pela sub-co~t-ió
nação "Concertos de moveis" e "As-
5eio ·• C:a Secretaria da Fazenda. 

Do agronomo Paulo A. ele M. Hei: 
riques. na irnp')rtancia de 240ffJOO 
pela sub-consignação "Despesas di~ 
vl'f~as", da DirecLoria dr> Producção 

ta~~ia D~~cl;~!~~g. die1:el~~;b~!1~~;:~~ 
cão .. Correspondrncia. Poslal e Te
legraphica ··. da Directoria de Esta
tistica. 

Petição: 

De Araujo Rique & Cia., requere'.1-
do restituição de differença ele pama 
O Tri~~a1 reconh~ce aos r~querentcs 
o d1l'e1t o a rest1tu1ção da importar. 
eia de 167S3ú0. 

Pi·esta.C"õcs de contas - O Tribun:>..l 
julgou certas: 

INSPECTO'l.lA DE TRAFEGO PU- to de 1937. caixas de 1.000 palitos - uma; 
BLICO E DA GUARDA CIVIL Sf'l'VÍ<,:Q para o tiia 10 <Tn~a-f·~i- cn1swaldina - lata; sap:.lios -um; 

Em João Pessôa. 9 de agosto de 
1937. 

ra .1. 1 vasc:ouras Cattete n." 1 - uma, 
vassouras Cattete n." 2 - uma; 

Off!C;i:11 dt dia, a pi.ranit· Antonio vasscuras Cattete n." 3 - uma: 

iTerça fei- Feik!;~~~ 1ª~uan1i1·f~o. 1.º sa~rPJHO iª~u~:atºn~1:1~~!e p~~:a~e: Se1viço para o dia 10 
1'81. 

Othcniel de Sous~! Maln. , lhos sanitarios - uma: vas"ourões 
Adjuncto ao ullicial de thri :r<> srn- .. de piassava. - um; vassouras de ca_ 

Unifoune 2. 0 (kaki). 

Permanent á s TIP d o g,_nt.o Amadeu Ben<"iCio de Sá. bdlo - Um'.l; maços ele 1.000 folhas 
l4; e ' · ·· guar a n, Dia t.. E!S.taçi:i.o clt:: racho. :.!.º s::i.rgen-1 de .Pª. pel hygie~i-:o - um; lata de-

Permanentê á s1P., guarda n.º 2; La Gumer.::mdo Fn11d1u.Ies. aveia estrangeiras - uma; soda 
ns~º;~a~~es, fiscal Lauro, guard ., C'a.~l~:rt~b~~r~uarttl, 3.

0 

sargent,J ;;~~;ic~ kil~~talei: ~~lºtac~~b~ ~: 

Plantõ~s. guardas ns. 115 144 15,) Guarda da Cadeia, 3.º .san;emo tro; leite condensado - la,ta; maço 
79. 151, 27 e 18. · ' Themistocles Fernanctf;.; de Limrl grande de maizene - um; herva ... 

BoleLim n.º 174. Dia ã Secretaria cabo Mnnut:! Vaz dóce - kilo; folhas de louro -kllo; 
de Carvalho. cravo - kilo; potassa - kilo; ali-

P~ra conhecimento da corporação e Dia ao telephone ~~lciado le1cpho · tria - kilo; mtlho secco - kllo; 
devida execução, publico o segu1nte: ni~~le~i:e~~l.~O 1~f~ reiru. ~!~~fa1 ::_es~W6~º Iitilia kir/anc~ª~~~: 

I - ReccJhimento de rendas á Pa- XVHI - Elogio - Elogio C!S solt:I~- rente em carrit.el - <luzia; fa~ 
gadcria _ o sr. enc. da s TP., re- f~:n~n~!~~ºr~ade n~./.1, c~:.~s~~~tu~~l g~= 

0
re0ldloa_0d~ mki

1
11h0o, -,·ef,.knialoZI.;l ~tak

1
.
1
d0~. fa

8
1_ 

colheu. nesta data. á Pagadoria d~sts 
Repartição, a quantia de 734~000. re- milb, 45, Ivo Fr.::ire da Sil\'a <. 03.1 r~llo de arr:z - kilo; farellinho dê 

deD!dt:~~a!i~~o RJ~e~~00g;000~o~eci ~8::tf~o ªd/1~:~dir:nt~ ~~q~e~
1
~~en\~- ~~ff~~. ecab~~11~0~1t~1~e ci~11;rç~1~;e (t~; ~~ig~ kiic~ilo: capim verde de planr 

Tribunal Julga certas as contas apre- conforme discriminação infra: • conduzuam na jazz-band que tocou Fazemos publico para cor1hecimen-
sentadas e reconhece o saldo de . . dur8:_nte a festa da;s Ne;.·es. sob n di ! to de quem interessar possa, que 
920S300 em favor do sr. João Luiz PARA o THESOURO DO ESTADO: rccçao de Aug,Jsto Mannno 1

1 

esta Commissão de Compras rece 
Ribeiro de Mcraes. f ~JX - . Exclusã() por dese!·(':i.o - herá em :-nveloppes fechados.' até ás 

De Gaspar Binter, d3 adeailtamcn- De registro de veh1culos 80$000 'SeJa ~xclu1do do effecltvo d~sta. C'>r- i proximidades da reunião do Tribu_ 
to de 6:000$000. recebido em julho De multas 30$000 poraçao e da unidade a que ptrtenc~ nal da Fazenda. que não será ante:s 
pela sub-cons11!1ação "Recepções of-1 De vistos em carteiras de mo o soldado do l.º BII., n.0 99'7 Canuto ! das 14 horas do dia 24 do corrente 
ficlaes e ouL1 as despesas .. do Palac10 tonsta_ 70SOOO C_ruz d.e. Lucena, por crime de deser- mês, propostas para o fornecimento 

d~D~et1emg~1~fdo Leal, na UTiportancrn g: ~~iif~P~!º l~;b~~t!;:o l~g~g~~ ~~~'rt:r~cro/eo ªJf~ª\.o f~~ta~:i~enre~ j ~i~ra~~~e;i:s ~~~::ste~o~iç~~ção 
de 3 000$000, pela sub-con.::.1gnaçâo I De outros emolumentos 205SOGOO completando a~sim os dis~ de espen I al - As prepostas deverão ser es 

::~~~a~1t:n:~;~Ir~?. Hospital Colonial -smooo ~~f;~i~~o~r~~e l~e PJ~~aer~~~~tii~~~-s:ol~ ~ri~8tan~ct!~nt~~e º!j~ctfj~r::i~h~~ 
Do mesmo, de adeantamento de dado conduziu no se ausentar peças rasuras emendas ou borrões em 

~ã~~O~~ºm~%ªa 1;~~!~tiçi~~-consig.ia- VENDAS DE PLACAS ~: ffts~~~e~~~f~~~1eve~i:1~~; n~/ªli:~ f~i~davi~1:n:t~~:i ~=vict;-~nt! 
De José d,e Moura Filh::> idem de De 3 pares de placa para inventario. ~ello de saúde) contendo preço em 

1 :Oü0S000'. pela sub-consignação ·• Dc.s- automovel 60SC'OO algarismo e por extenso. 
pesa~ dtversas •·. da Oirectoria de De 2 placas para biclcleta 10SOOO <a"s.) Delmiro Perc·ira 1le J\ndra- bl - Os prop:;nentes deverão fa 
Producção. De 2 medalhas indicativas 10$000 de, coronel-commandante-geral. zer no Th.uouro do Estado, wnã. 

De Genuino de Albuquerque Be- caução em dinheiro de 5% sobre o 
zerra. do adeantamento de . . . . . . . . . aosuoo Confere com o original - Elia.A valor provavel do fornecimento, quf' 
135:COOSOOO, pela conta especial do Fernandes. major sub_commandantP- servirã para garantia do c-ontracto, 
Porto de Cabedello. PARA O CONSELHO ECONOMICO: interino. no cR!:-0 de ac::eitação da proposta. 
. Do mesmo, idem de 80:000SOOO, De licenças provisorias l4SOOO ci Os proponentes obrigar se 

Idt~· i::J;,f} idem de 100:oocsri1, g: ~~l~~!ir~: ~~u~~rori tas ~~g~g E D I TA E s :g aª :~·n:: ;/1;::r
0ai, c~:~ro~j~ 

idem. idem. ' De promptuarios 4$000 acceita a sua proposta, assignando 
De registro de petição 17$000 1 contracto na Procuradoria da Fa 

Prefeitura Municipal 
PREFEITO DO 

SECRETARIA DA FAZENDA ,..._ ~nda, cc,m o ~razo maximo de lÕ 
129$000 EDITAL N.• 72 _ COMMlSSíiO DE d.ias, após soluc10nad_a a concurren_ 

Total 734SOOO COMPRAS _ Chama- concurrentes J' eia, C<?m prev1a cauçao arb1t:ada pe,.. 

II - Entrega de guias - Entrega- 1 para.º. fornecim~nto d~ generos ali_ ' ~1orT;1bt~ª~o~~:-1:~~1~T d~ªfor~~
se á S·T P., , 3 guias de registro de n:ienticios. e outios artiffos neces.sa_ menta a qual reverterã a favor dÕ 
aut~movel enviadas pelo sr. estacio- nos ª diversas repartiçoes do Est:1- Esta d~. no caso de rescisão do con 

Manuel Soares, requerendo dispen- nario fiscal de Pombal. com officio do, durantes -cs mezes de setembi º· tracto sem causa justificada e fun -

EXPEDIENTE DO 
DIA 9: 

Petições de: 

1 sa de uma f!lUlta que lhe foi impos- n.º 121, de 5 do corrente. outubro, novembro e dezembro de damentada a Juizo <lo referido TrC 
ta. - Defendo 111 - Ordem á Secção rle Policia- 1937· . bunal -
. Al~redo José dP Athayde. requeren- mento - O 5r. enc. da S,P., f9.ça a- Mercador'ta ª. fornecimento: d) ~ Em enveloppes ~parados das 

ao licença para construir 8 casas p~- prese~tar- e na sala das audiencias, . Farello ~ .tngo em .saccos de. 60 propostas, os concurr~ntes deverão 
ra seu'J filhos 1:fermes. Ohvia. Mar!a Ido Juiz da 3.o. yar_a da comarca desta kilos - um, . ~arme_lla~~ - k1l~~ apresentar recibos de haver pago os 
das Neves. Mana_ de Lourdes, Mana capital, amanha. as 9 horas. o guar- chá preto - ktl ... , sabao Bon ª"!1 impostos 'federal estadual munici
do Carmo e Mana de Nazareth Au da n.0 50, João Baptlsta do Rêgo. - um; vella Apollo - m~ço; paP.~ r:i.I no exerciciÓ passado' bem co 
gusta de Athayde, á a:v. Miguel Cou- conforme recommendação do sr. dr. de llO grammas .- um: paes_ de 160 mo' da caução doe que traia este ed( 
to. - Como req'..ler. Chefe de Policia. contida em officio g:atnmas - um, bolachas_ fmas - tal· -

Alfredo .Baptista, requerend::> licen- de 7 do corrente datado. k1Io: carne ~º. xarque - k1lo; canne e) _ 0 material proposto f r 
Ça para mstallar uma pena d'agua IV - Petições ~espachadas _ Di:> do S?l .- kilo, carne secca de p~rco necimento será de primeir ªqu~u;: 
na ca.sa n.º 680. á rua cta Concordia. Elias Vicente Peretra. residente em - kilo, carne ver~e de porco -k~Io: dade _ a jl.llgar pelas amosiros que 
Defendo. Gurinhem requerendo transferencia carne VPtde de boi. com osso -kilo; cbruiatoriamente dev · ' 

Severin~ Prssô.a. requerendo licença pãra O ~e~ nome do rammhão Che- carn.e verde de boi, sem osso -kilo; nhar as respectivas pr~;st.a:co:~~~ 
µara. abnr letreiro na fachada do vrolet, motor n.º BB6.010, placa . . . . touácmho ~e. porco - kilo; baca_ recÚ.Sados 05 artigos inferiOres tu. 
pred10 n.0 107. ã av. Beaurepaire 2.064-PB., pertencente a Felíntho Ih u .- k1lG,. assucar refinado d~ amo.sti-as. 
Rohan .. Defendo.. coutinho de Paiva . _ Como requer. p11me1ra qualldade -:- kilo; . assucar 

Severino Bened1cto da Silva. regue- pagando as devidas taxas. t~1turado de primeira quahdade -
rendo licença para substituir a co- De João Hermino de Lima residen- k1lo: assucar mulatinho de primeira 
be~ta eia casa de palha de sua pro- te nesta capital. requerenda' transfe- qualidade-kit~; assucar crystal em 
pnedade. á rua S. Luiz, 430. Como rencia para O seu nome d,, auto Cbc- saccos de 60 k1lo.s - um; café moi
r~qu~r . vrol,~t. "mater", placa 434-PB .. per- do -kilo; café em grã..cs - kilo; ar
~tax1mo Coelho da Sllva, requerendo tencente á firma J. Barros & Filho roz nacional de primeira _ kilo; 
hcença para se tab~l~cer c~m urna - Igual despacho. . mante~a para tempeir<> - kilo; 
C!Ulta~do na pral. 1 Ant1des Lobo, 15 De Paulo da Rocha Barreto. res1- manteiga para pães - kilo; pimen-
Defendo àente nesta czp1tal requerendo res- ta do reino - kilo; massa de toma 

M Martms reQuerendo transferen- titu1çâo de documentos que Juntou tes - kilo; cominhos - kilo; alho.~ 
Cll de :c;eu estabclec1mento commer ao seu procesc:ado de exame para mo- - kilo; ceboll9.s do reino - kilo· 
r1al ã rua Abdon M1lanez n ° 14, pan. , tocyc!lista amador - Como pede chá matte _ kílo; farinha de man' 
o nome de d Euphroslna Moraes de mediante recibo di:ca -- kilo; feijão mulatioho _: 
C:uvnlho Defendo De Joaqmm Antonio da Cruz, kllo~ sal grosso - kilo; sal l'efina-

Cílrnrlro e co11trtb11lnte do munlclp1o cl:;, rhreito de palha de carnaúba _ cento; ma... 

f) -. Quando os contractantes dei 
xarem ,de satisfazer qualquer pedi
do dos 'artigos constantes da relaçãÕ 
ac01a. nã,:, fizerem na forma pres_ 
cripta pela letra e. ou não FUbstt.
tuirem immediatamente os nrligos. 
recu.!ad~. ~rão estes, como l'J:-. não 
f?rnecidos, comprados a qualquer 
firma, ror conta dcs contractantes. 
sendo a importancia accrescida. da 
multa. de 25':;, descontada por occa
sião do pagamento dQ. respectiva 
co:ita. e 50% na reincidencla da fal 
ta ci,tada. pod".?ndo tambt'>m ser re.ll -
cindiçlo e:;.se contracto a Juizo dÕ 
Governador do Estado, sem qu<' nos 
crmtractanles assista o direit..o dí' 
qualquer indemnização ou re.stttui 
ção -

Bas1leu Gomes, presidente do Syn- chauffeur pron~~1onal, rPs1dente ne5- do - kilo; kerozene _ litro; kero 
dtC'al,o dos Agente-. _das Companhrns ta capital. requerendo 2ª via de s11a zene - caixa; vinagre - garrafa:' 
de Nav'f'gaçã9 d,.. Joao Pessôa, requc-1 carteirr por se achai a l ll impresta- ga. llinh~ - uma; ovos de gallinha _ 
1 endo cn!1dao s.e- o sr José Ayres vel - Como requer, pagando o que um; tiJollos francêses - um; olhos 

como rommercrn.ntp f' se no corrente carrãJ - kHo; banha de Porco -
exerc1c10 pagou ns taxas devldns Confrre rom o original· F Ferrei. k1lo; farinha de trigo - kilo; arn gJ _ A enfrpgn <.lo mnterlnl r«>-
Ct"'t tlf1que~se o que constar. ra. de Olivdra. sub-in ... JK'Ctor. ruta - kilo; azelt.e d6C'c nacional ..: ciuLl>itado deverú u:r fei1a logo após 



A UNIÃO - Te1·ça-feira, 10 de agosto de 1937 1 

A MAIOR DESCOBERTA1 AS MULHERES E O VOTO 
(Conclu~ão da l.ª pg.) [ 

conhecer que o acto não c,1nstituia de
licto AVIS O 

PARA A MULHER 
E foi ne~ta. conformidade que deci

diu o dr. juiz eleitoral. com confirma
t5o no Tribun:1.l Regional. 

Surgiu então a presente appe11ação. 
O estudo dos autos mostra que a de. 

nuncia foi offerecida por se entender 
não ol.Jrigoda a alistar_se a mulher 

AOS MEDICOS, EXERCITO, MARINHA E O POVO, 
COMMUNICAMOS QUE O AFAMADO DEPURA11~0 

1 ~ ~ 1 f I, CEi 3 1 J : i i 1 ~: ~, não funccionaria publica. 1 

1 ob~1;!·da0
:~ vee:er~rc~o scdoali:!:ô. e:~:! 1:211 ;;:;~; E t·D, 

(O BEGOLADOR VIEIRA ) o e"tão líl<los os eleitores nfio ha
vendo Jo~11r para qualquer desigualda_ 
de pois todo 8 são igunr~ perante a lei, 
nos termos do art. 113 n. 1 da Cons
tituiçüo Federal 

Foi consagrado com a offictallza.ção do seu uso para. a Syphllb 
e Rheumat1smo no Exercito e na Marihha e cuja formula aanw~ ll 

A mulh <' r não soffrerá dôres 
All ivin as colicas uterinas em duas horas 

conhecer para usarem com conflanca. O 
ELIXIR 0 914" é uma das Orande-s ·de::;co 
bertas brasileiras, por que entra hi:I. 6ltu 

composição Salsaparrilha, Cipó - Cn.1.vo, 
Hermophenyl, Cipó Suma, Cru·oba, NogUt!l
ra, Sammambaia, Pé de P~rdlz e plantas 
de alto poder depurativo e tonico. As duu.'I 
ultimas curam até fendas de caractt:r 

Emprega-se com van tagem po.ra• · 
. bater as Flóres Brancas, Colicas Uterinas 
Men.struaes, após o parto, H ~m orrhaglas e 
Dores nos O varlos. 

Não c!'lcontro procedencia no argu. 
mer,to, tão pouco razão para Sl!l' invo_ 

1 cu!º i;u~r;i~~10pec/~1
~~~t~c;~f

1 
visa asse-

E' poderoso ca1mante e regdador por 
excellencia. 

FLUXO -SED ATINA, peta roo. co-;;, . 
provada etflcacia é receitada µnr mdls de 
10.000 med1cos 

i 

gurar a todos iguul protecção. 
Mas nem por isso poderá haver o 

niv.:lamento geral. pois a igualdade 

;-;:~~~i,/nut:tas";~;;e <l;s~gi~~1tiderar des. 
• Haj~ vista pnra o caso de capacida-

de onde restricções se estabPlecem. 
E, no particular em fóco, ó a pro. 

pria Carta Constitucional que assegu_ 
ra excepções como se vê do seguinte 
texto: "o ulit;tamento e o voto são o
brigatorios para os homens, e para as 
mulheres . quando estas exerçam func. 
{;ão publica remunerada. aob as sane. \ 
ções e salvas as excepções que a lei 
determinar". (art. 109). 

canceroso e ferida.~ em geral. íTniLado de 
Bota nica Dr. M. Pen na} - E', pois, o ELJ. 

XIR "914" o unico dl:'purativo que se deve 
u.c:;ar para doenças do sangue. pare. <:orn
bakr a Syphilis e psra o fi ~un1Hbmo 

FLUXO - SEDATINA eaconr..rs. St:! em Na entrada do verão é lndi.bpensavel. O 

toda a parte. 

=-= =-=--==,---,=="'"-==--=-============:!J 

SANGUE precisa purgai-o uma ver. por 
anno. O SANGUE é a vida, torna-se mais nec:e55ario purgar o Sangur 
que o estomago. 

Não produz erupções, não ataca os dentes, nem o esto!Tlugo por
que não con tém lodurcto. GRANDE TONICO E: DEPURATJVO. VIDA JU DICIARIA Vê.se das ultimas palavras do dis_ 

positivo que o legislador estabeleceu 
desigualdade no trato dos eleitores e Petição de reclamação n. 0 2, da co-

CôRTE DF. APPELLAC1f.O DO comarcn de Campina Grande. Aggra_ permittiu excepções. marca de João Pessóa. Reclamante 

ESTAD:) ;~~~~~~o~:~~o~ ~~;'ª;~1;~!/º~ di!:tasbee/e;:;ra ::~~g~~lta;~~~ns ~u~~fs~ ! ~a~~~~a ~:r~~~!iq~:nrb~iih~~~n~~ 
37,0. Src::g;"; > ordin~rio., Pm 4 de Ju- des. relator José Floscolo , passou os tamente e o voto. ao passo que para I Almeida_ recolhido á Cad~ia Pubfica 

inho ,te 1937. respectivos autos com os relat-Orio.s ao as mulheres essa re~ra s6 diz re speito 1· da capital. 

Pre!ldente · - Souto Mator ! l.ºA~;~i~ ~~s. 1~:;re~~~n:º~f!~{~~~ ! ás E q;:r!~;;/~
1 

!:;ec;~~;:_ri~~e P~~li~.::_ ~~to:·a:»~~t0sª!~
1 
:isa~~~o o:;~~~ 

!*cretario _ Euripedes Tavares. : 25. da comarca de Misericordia. Ag- · lidade constam da lei n. 48. de 1935. 1 picnvos pareceres. 
Pr r;" Geral _ Renato Lima. 1 ífavantes Joaquim Angelo de Araujo ennmerrmdo. pelo-~ unice do art. 4.º , De~ignaçáo de dia: -· Appellação 
Compa1,,cer3m os Desembarga.do-

1 

e sua mulher; aggravados José For- os isentos da obr1gatoriedad~ d::i uli,;_ criminal n." 96, da comarca de A 
res . 1 tunato de Lacerda e sua mulher, O l tamento e pelo art. ;} " os isentos da Gr2.n-de. Relator des. José Floscolo 

rie~itt~ll'~~ir·J,i::u~o:iri.ci~ev~~i; 1 ~~;t~~tiim ~ª~l~~r~ª~~ fe~~~ ' o~~i,:tz:~:daednetr~~anvt~tologar para esta ~bv;,1{1~~~ ~r~rr~'.ça Publica; &ppella-
Monlen~gro, dr_ Braz Baracuhy e o des. José Floscolo. 1 d1st1n('çao_ que se. prctend_e _fazer.: a J Appellaçáo civel "ex.officio" n." 18 
dr. hut· Geral c.l.> l!!.st:ido, Renato Appellação civel n ° 62, da comarca mulher ~ao funcc1onar1a nao e ~bnga-; da comarca de João Pessõa. (desquite 
Lima. 1 de C. Grande. Appellante Josepha da .ª ahstar.se; mas, se se ahsta. 0 amigavel). Relator des. Paulo Hy-pa-

Lld.1 foi approvada. sem observa.-! Claudina do Nascimento; appellada a. obrigada _a vot~r: .. ! cio. Entre partes: dr. Carlo5 V1ctor 
('à.o a ::icta da sessão anterior: menor Maria, representada por sua Mas. nao foi isto que O legoislador , de Oliveira Farias e d. Ermelinda 

Distribuições: - Ao desembarga._ , mãe Amcrica Evangelista de Lima. 
1 

estatuiu. . . _ l Luchesi de Oliveira Faria. 
ctot ~aulo Hypacio. - Aggravo de O des. Agrippino Barros achando.se O q~e O art. 109 da c.onstituiçao I Appellação civel n.0 10, da comarca 
instrum~nlo civel n.o 29, da. comarca. impedido de funcc1onar, Jpassou o., deterry.ma em 

1
tetrmos tprectsos et cl•

6
- de C. Grande. Relator des. Mauricio 

de Misericordia. ; autos á revisão do des. Paulo Hypa- r?s, e ':lue 0
• ª is amen ° e O vo O 5 Furtado. 

Aggravante Gonçalo Ant?nio de : cio. w J !~~r~!;;~t1:i;: fe~ra ;~1/;a~l~eres que Appellante Manuel Ferreira de ~-
Sant.Annu; aggra.va.ctos Joaqmm Ser- 1 A.pp~llaçao ~lvel n." 17. da co~arca Referindo-se ~ ell~s accrescenta '> rauJ~ e sua mulher. Francisca Pereira 
vulo de sousa e sua mulh~r. 1 de Joao P~ssoa. Appellante Luiz L i- texto uma condição e·xpressa nestas Nas~imento e outros; a.ppellado.s A_ 

Ao ctesembo.rgador Mauricio Furta- ; anza & F1Ihçs; appellado ~ Estado palavras _ quando exerçam funcçes me:-1:0 Porto e sua mulher. 
cto. _ Appell:.1ção crlmlnal n.• 101, do da Parahyba. O des. Agr~ppmo Bar_ publica;. Appella:_ção civel n.0 26. da com~r-
termo de Iugá, da comarca. de C. ros passou °? autos á. revisao do des. Logo. não exercendo funcção dessa e~. de J.oa::> Pessõa. Relator de~. Mau-
Grande _ _ , . 1 Paulo Hypac10. _ natureza cessa 3 obrigatoriedade. nc10 Furta<io,. Appellante a ?anta Ru-

Appellru-1!:f." JÔISe Francl.Y,'o de sou.. Embargos ~o accordao nos autos de I o equivoco dos que interpretam dif- r'\l e ·Operaria da Parahyba, appella-
:m vu~go ·•Jos~ Caboclo"; a.ppellada 

1

1

, a.ppellação c1vel '~ex-offic!o" n.0 40, ferentemente O dispositivo constitu_ das .d. d. C~ndida de Sá Andrade e 
e. Justiça Publica. . da comarca de J?ªº Pessoa. Embar- · cional. reproduzido na lei n _ 48. arti- Maria C~ndlda de Sá Andra~e. 

Ao desembargador Agnppino Bar- · gante d. Aurea Pmto Pessôa; embar..i go 4. º reside justamente 110 facto de Foi designada a presente sessao pa-
ros. _ Aggrav:mle Elvidio Barreto gad~ ~ Fazenda do Estado. O des_ se prot'urar separal' o acto do alista- ra Julgamento. w • • 

Berrão; a.ggravada ,d. Maria de Lour- Ag:1ppmo Barros passou os B;Utos á re - mento do acto de votar. JulUamntos: - Appelt açao cntm'
de . .:; Gomes de A.rau'jo. visao do des. Paµlo Hypa~10. . Nada. porém justifica a separação nal n.º 96, <la comarca de A. Grande. 

Passagens: - Appellação criminal { DeSpq,chos: - AppeUaça,o criná-: ou dictincçRo. isto porque o texto fJ Relator qes. José Floscolo. Appellan-

~·~o~8·ct~.ª ~~.~tr~3ar~~uIJ;:ar~~!11a~tê [ ~~\a~~
0

r 1gt ~:a;º:a~~~i;. ~p~~~~: ;rer:td~idi\aº;: !ºi:li:tc:::;nt~ :bii~:t0 : 
1 

};refre~· Publ1ca; appP.llado Duarte 
<c1. J. Publica: appell::ido Heiu·ique Joa_ te o dr. 2.0 Promotor Publico; appella- assim como a faculdade ~-0 rá igual_ Negou-se provimento á appellação 
qllirn de Mello. dos Raymundo Nonato de Araujo e mente para 08 mesmos "ali~tamento e para confirmar a sentença. unanime-

0 Relator passou os autos á re- !ttros. voto". mente 
vL~ãõ do des. Mauricio Furtado. Appellaç~o civel n. 0 45. da eomar- Leia-~e o texto e a outra conclusão Appellaçáo civel "ex-ofticio" n. 0 18, 

Appellu.çâo cível no 43 da comar.ca c de C. Grande. Relator des. J05é se não poderá chegar. Aliás, alista- da comarca de João Pessôa. (desqui
de e_ Grande .. Appellantfs João Cor- j F1o.scolo. . . _ mento ~acultativo ~6 podia gerar voto te ~migavel). P..elator des. Paulo Hy_ 
rtila du Nascimento, João Bernardo Appellante Eliseu da Costa Le1tao; facultativo. pac10. Entre partes: dr. Carlos ,Vic-
de Lima f! outrÔIS; appellado O Muni- 1 apinllado José Faustino Cavalcante . O!r-~e-á qu~ as m.ulheres não func _ tor de .oliveira Faria e. d. Ermelinda 
cipio da mesma comarca. o Relator de Albuquerque. c1onar1as puhhcas deixarem ~e se.r con- Luches1 de Oliveira Fana. 
d:·_ Braz Baracuhy passou os Jutos Foram os respectivos autos com vis- ~empl~das n~s isenções d\~ un1.co do Negou-se provimento i appellação, 
, 001 0 relatorio ao l.º revisor des. t·l. ao exrno. dr. Proc. Geral do Esta- o:rt .. 4. da le1 n. 4~. Mas nao ~avia ne- para confirmar a sentença appellada. 
Maurlcio Furtado. 1 do. cess1dade ele mencion~J.as all1. qua~do 

I 
unanimemente. 

Appellação civel "ex-offic.to·• n.• 31, J Appellação cfi:minal n,º 99. do termo O corpo ~o .ªr~. 4·.º ~ bem expressivo I Appellaçã-0 civel n.º 10 da c-;;marca 
da comarca de Alagôa do Monteiro I de Santa Luzia do Sabugy da co- a seu respeito. alistamento e voto o- d C G d Rel t d M . l 

_ Entre partes: d. Fra11:cisc3: d~ M~_ . mar:a. de Patos. Relato! dês P aulo J:,rlª!fri~!/t!a~~a r:~urta~:csio~:~·~~s.o F~ta.do. ~~~ilante: %an~êt F!~r~~~ 
cedo por seu assistente _JUd1c19:no e o!I Hypa~io .. At,pellante Joao Francisco alistamPnto como O voto não vejo co. de Araujo e sua mulher; Francisca 
menores ~ai.mel Gedeao Freire _Ma _ 1 da Silva, appellada. a Justiça Publi_ m.o transformar O que é' facultado em I Pereira Nascimento e outros; appel-
racaJá, ass~:1dcs po1: seu pae J~e A- j ca. . . uma obrigação. lados ~erice Porto e sua mulher. 
rnerico Frene Man·z· Mara<:aJá. O Foi com vista ao appellante e de- . Permittir e exigir são expresséPs que Preliminarmente annular-se a sen-
:elaior dr. Braz Baracuhy p

0
assou. os pois ao exmo. dr. Proc. Ge:ra! do Es- ~e repellem. tença, por un3:nimldade de votos. mui_ 

autos com .º relato110 ao 1. rev1Sor I taco. _ . ,, , .. 
0 

Aliás. razões pre1>onderaram no es- tando~ o Juiz pelo excesso _do prazo. 
d('S. Maunc10 Furtado. Appellaçao c1vel ex-officio n . 46, pirite do legislador e ,;em necessidade Impedido o exmo. des. Severmo Mon-

Appellação civel n ° 38 do termo de da comarca de Itabayana .Relator des. ile a~ encarecer no momento para as tenegro. 
Pilnr, ,da c~marca de Itabayana. Ap,.. Se~e:ino ~ontenegro. Entre partes: exigencia:,; quanto ás mull1eres com Appellação civel n.• 26, da comarca 
pellante Jo~ Cesar. Alves .de Carva- _ Amsio Pereira Borges ~ sua mulher e funcções publica~ de João Persóa _ Relator des. M. Fur-
lh?;_ :ippellaaa d. Lmza Mana da Con- \ a F3:zend.1 Estadual. • . Concluo port.\nto. pela não obriga_ tado. Appellante :::i.. Caixa Rural e O
ce1rao . Foi c:::m evJSta ás par.es e depois i-bdade do voto quanto ás mulheres :çeraria aa Parahyba; app€lladas d. d 

Ai,;-gravo de petição civel n.0 26. da . ao exm-o. dr. Proc. Geral_ do Estado. alistadas que ro·rem estranhH8 a essas C2.ndida de Sâ Andrade e Maria Can. 
- - 1 Pareceres: - ApAellaç .. o criminal funcções. dída de Sã Andrade. Negou-se provi-

QUINA PETROLEO n.0 95, do T erm~ de Tape~oã ,da, co- Taes os fundamentos por que ne~o mento ã appellação, para confirmar 

O R I E N TA L marca de S .. J oao do .ca:-1ry. Appel- provimento ao recurso. para confir-

1 

a sentença appellada. unanimemente. 
lante_ a Just.i.ça Publica; apJ)E>llado mar a decisão rerorrida" _ Impedido o des. P. Hypacio, 
Severmo Rodr igues Maranhão. Julgamento de Concurso: - Ante.3 

PERFUME RIVIERA Idem n.º 94, do termo de S Luzia comarca de João Pessôa. Aggravante do julgamento dos fel.tos da sessão 
do Sabugy_ da eomarca de Patos. Ap_ o ~spolio do cel. Gentll Llns de Albu - 1 o~dinaria. a Egregla Côrte em reu
p~l.lante a J. Publica; a~pellado Sino- querque. representado pelo inventari- mão secreta. procedeu ao julgamento 
b1lmo Italiano de µa~JO . ante dr. José d'AVillij Lins; aggrava- das p,ovas dos concorrentes ao con-

Fixa o penteado, dá. vida â os ca
bf'Uos. evitando o embranqueci. 
,1u-nt.o prematuro Extingue a 
,·aspa. (' C'Ombat.e todos os para-

sita~ capillares 
A' VllNDA EM TODO O B R ASIL 

n P ' c·ep<;ão do pedido da Commissão 
dl· Com µras. 

h 1 - Fica reservado ao Estado, o 
4lucllo de annullar a presente, cha-
111;H1do a no\-'.\ ... oncurrencia, ou dei_ 
xar de effectuar a cc·mpra do mate_ 
ri(JI const...wte dn rnesma 

Commi~ão de Comptás, 9 de a_ 
gúslo c.le 1937 - J Cunha Lima Fi
flrn. pi. Mdenlt• da COmmissão de 
. r:u,npra.<; 

M I NIS'l'lll:10 D., MARINHA 
f':ttHt:1ni.1 do-, P or tos - EDITAL 
UP ordem do F.r. Capitão dos Porto~. 
~.to eu11v1da,lo, n comparrrer á esta 
C:tpilania, com S\las cadPrnet3s mí'.t-
1 UC'Ula..-;. ,1t,• W elo corr~nte, os mari
l 1u1tJ'. abaixo dPt"laradns. 

M:1c·hin1:,L1 Jo,l,) Mansueto de Arru 
cl:1 ta1friro ,Jullo Roque de Araujo, 
f':,Úvn<.br P;::dro Cosin, carv:Jeiro João 
1-fa.ptl·,tn dos Srntos. 

Sn1 etaria da Capitania dos Porw 
tn·, do Et:tado clr:i Parahyba. 9 de a
r.o tci dP rn:n 

LIY11mu (. auJtdo \'i:rnna, secrtL.iriCJ. 1 

Aggravo de petiçao c1vel n.0 27, d a. dos F. H . vergara & Cia. • curso para o cargo de J~!_z de direito 

WELD OUX 
DE LALAQUR 

LllITE A' BASE OE A~fENDOA!l 
Sua maravilhosa ac(io hyginti
sadora da pelle não Sl· limita a 
extirpar cravos, tirar m::uwh.tl, t" 

avelludar a. rntis 
O LEITE WELUOHX, á hit"'if' d~ 
amenõoas. desododsa t' Nm,U.,te 
o máo cheiro das a'\ilLts .- do:, pt"S, 

A' VENDA llM TOlJO o 1>R.~S1L 

da comarca de Miserlcordi3i., lfndo 
julgado prejudicados todo.~ os can.~i
datcs e assim sem d1rello á class11i
c2çãd Üorque ne!1huma das prova.~ 
satisff1.ei-am as exigenclas da lei sobrtt 
a ma teria do concurw. 

A CO-rte marccu novo concurso, 
mandando pubhcar ed.ítal a respeito 

A.ssignatura de Accordãos '. - AP
~llaçâo trirninal n.o 78, da com,nca 
de Mise:-icordta. Appellante a Justiça. 
Publica; appellado Valeriano Pinto 
Brandão vulgo "Valeriano Doca'' 

Idem 11.0 78, da comarca de Pomba] 
Appellante a Justiça Publica: app.0 ll:i_ 
do Abdias Bernardo 1e M::>raes. 

Aggravo de Instrumento C'i.vel n.• 
23 da comarca de Patos. Aggr:.wante 
Joio Barrêto. aggravados José da 
Costa Palmeira e Aristides MnrQUê~ 
& Irmão.;. 

Foram assignados os 1·ebpeettvo.s 
accordãos 

C'ORTE !)E J\PPF.1,1,\(',\0 no 
ES1'A00 

:~9.ª ses~ão ord inaria. t·m ~! dt• 
de rn.:7 

Presjdente - SO\:to Maior 
Secretario - Euript'dt's ·,·.1vttr:> 
Proc. Geral - Renato Li.Jnu 

Compareceram oo; ctes,r1"1baeat1ort".!! 

Souto Maior Paulo Hyp::tno 1'.,lo· 
1oardo da Sil\•rir:1, Maurício Furl;1-
do. José Floscolo, Seví'rin'J Montf'l1l'
gro e o dr. Procnrador Geral lio Es
tado. Renato Lima 

O exmo. des. A~rippinu B,irros 
rnlo comparec u por lil(ltivo Jll$Llfi.
cado. 

Lida. foi approv~d:1. sc111 t•bst·t \'!l-
çâo, a ac1.a da :,;e:~.-~·w iu\L.·no1 

Distribuições: 

Ao desembargador Paulo l{.vpado: 

Aggravo df' ixtição rriminal t''C~or
ficio n.0 38. da com~ l'l'rt dt> Sou :.1 

Appt-llação criwin;1l n.º 105, llo ter
ruo de Sapé. d:1 COiui.l..rC:i de M.,m~,n

uap- Appellant.e a J _ Pnblira. up
.Jellado Jcão Adui.na ·to Güni 

Idem n .0 111. da l'Omarea d1• Mnp 
nanguape. Appellz.nt.c a J. l'ulJ:k~t. 
\pp21lado Genuíno So.i.res da S!l\'a 

Appdlaç.ão civel n.0 6-l. elo turno d:' 
-3apé. da comarca de Mamüug1rnpe 
.\pp~llantes o e.spolio do cel. Genlil 
Lins de Albuquei·quf', repre.-entaclo 
pel0 dr. José d'Avil~ Lms e d. Ceei 
lia Lins e o dr. Adlwm:n V1ctnl, i:tJJ 
pellados o:., mesmo~ 

A:-rgrnvo de petição , ivel nu :.!.'>. d'.t 
8omana de João Pe s;)a Ai:gr,,vanLt' 
1 Fazenda do Estado, u1;;:"rav,1dt) 
Francisco Solono Tnrret,; 

Ao desembargadot 
Silveira: 

Flodo:trdo 

Aggravo d~ ~ticão criminal t>'\-o t 
flcio n.º 39. do t rmo de Arn.nmn da 
romarra de Bananeiras . 

Aopellac;ão c:rimitrnl n ° 1uJ. d.1 t·o .. 
marca de Gui1rnb1ra Ap1){'1l:lnl~ a 
Justiça Publica: aµpellado .lo é Br
.t?rra de Lima vulgo •· Jos~ Benlo • 

ld<"m n.º 102. da com.1r'·n ele l4oH
R IQLJ1'ixa-crime1. Apprlla.nt .Jo~P 

Cyprlano da Silv.i, Ul)J)"'llaún J\lbtltlt'l 
Vlcenlf" df' Mt.rin. 

A1>Pfllacfio nv 1 n º !i1, d:1 ,·tu11.1rr:1 
df' 8 Joilo dv Cunry ATJt !l:111tt~ 
Severino Amadt•U d ~:i ·Jl'of ~lltt 
mulhel' ,e outn:xs: uppcl1·\dr1.: Mall:l 
AyrM Cif' Qut:irí>'.t. Allll~1 Ayrt· lt~· 
Quetrnz t> Marlnn~1 AHH•ne·1 c~·~,·u l 
Ullllf'. 

A.pellação nvri P'\ ol'fkio 11ll •W , d " 
com.:.uca <lt:' .1u_10 Pc~sô;.i lú1tre par 



DURANTE ESTE Mts 
Lu1-trP de todos os t}J>Ot-, foqueiros 

de Prttln e Atpaco, Correi,; Americanos, 
~l:.terinl Electrico l'm g"erol, Dispem;as 
para Co"inha, ArmarioH para bonheí
ros, Porta 'fonlhai:1, Lampadns e Aba
jouts. em grande quantidade, Balança!'! 
de forçu de 5 klloH a 500 kilo:.,i, Lompa_ 
das Eledricas (oHumna,.; para Praçu 
e Jarcfot~ CoSti~iiei,., Velocipedes e os 
ufamadoN' Motores "JOHNSON" que 
fornecem luz par.a toda parte: procu-
1·em comprar Jurante este mês que te
rão grondiosas vantagem, em preços . 

A Jlluminadora, Rua Maciel Pinhei
ro, 14:i. 

tes d. Maria I~abzl Dantas e o Es
tado da Parahyba. 

Ao desembargador Maw·icio 
tado: 

Fur-

A UNIAO - l'erça · Icír11, lO de agosto de 1937 

ALLIANÇA PROLETARIA 
BENEFICENTE 

RECEITA: 

VIDA ESCOLAR U M A P R O V I D E N C I A ALUGA-SE a casa sita á 
ESCOLA ELEltENTAR DE cRuz D O ROTAR Y avenida 24 de Maio n.0 638, 

DAS AR)IAS Joaquim Cavaleanti COm oitÕeS liVl'eS l)OSSUindO 
Balancête da Receita e Des,pC'ia de No cdificio rln Escola Elementar ele Interes,wdo pela continuação das o ainda agua e Um SÍtiO COffi 

1.0 a 31 de julho de 193'7 Ciuz das ,\rmH", snb ~ duocção das bras do cd1f1c10 do Preventor10 ''Eu,i • 

Saldo anterior 
Mensal!ctade série A, 

i~:~: :::i1: ~ .. 1~\
0 i1 

Idem, serie A, nY 2 
Idem, serie B, n.0 2 
Idem, serie C, n.0 2 
~d,zm, serie A, n.0 3 
Tdem, ser ie B, n.0 3 
rdem, serie C, n.0 3 
Idem ob!to 
Bolsa 
Propostas 

n.0 1 

DESPESA: 

profes<;i U:i Mur,a do UI mo Haposo. l nice Weaver". o Rotary Club cm sua diversas fructe1ras. P1·eço 
21G$300 Nm: Gouvew .Freire .. Honoui:ia Paiva pcnu1tim.i. • reumüo deliberou designar 1 
41$000 e K10mnra Arunh~. ÍOI entromza_a_o so I uma. commis~'ão para 8e entender com de occasião. A tratar com o 

9S000 lennernen.tP dom1n~~o p~shado, u:,; no. o sr Governador do Estado, no sentL • • 
5sooo ~e hora~ da m.anht1

• a ~n~agem de Je. , do de conseguir do mesmo um auxilio., sr. Antonio da Silva Mello, 
l:J2~000 sus Ch11hto. tendo. 0If1cuu.lo nu(]uelle a fim de que não para:,isem os traba-1 , 

38S00f) ACtO o l.'e·'.·<lmo. fr~l Cherubim. que fez lho:,; já bC'm adfantndos que se cncon- na chacara annexa aquelle 
32$000 uma pratica ullus~va ao mesmo ! tram visto have1cm se esgotados os 1 

129S00 ComparPCC'l,Llll Hquclla solenmdad~ 1 reCU;:$0S de (]Ue dispunha a Sociedade predio. 
473000 avultorlo nu1;!~ro d<' alumnos, a d1- de Assistencrn aos Lazaros e Defesa 1 
l 7SOOO 11 ect~rin do C1t culo ,te Pae:,; e Mos I Contra a Lepra. sob cuJa supe11tcn _ 

4SOOO tres o a<; seguintes prece.ptoia!i Ma- dencrn e.3lii sendo construido o refer~- LUZ E ALEGRIA 
58100 11a ~ó ( m mó < ardoso. P.ernardett"' do Preventorio . 
l$400 Fakao M~11a ele Lourdes Alves e He- Com O ~olicito acolhimento que dis- Para V Ey:aa ler ~ua catm alegre-

lena f:.apo:-o · ~ pPnsa O chefe do Estudo a todas os e feliz basta comprar um lindo L~H-
67G$SOO ~ ornarncntaca.o do ultar _esteve ao, bôa!õl iniciativas. reaffirmou s. excia tre Olfl 1 tampadas t.'m .duas 1"1ecçoc1i-

cu1d:i.do,, da profu::.sora Maria do Cnr- 3 sua promessa de auxiliar a construc. pela insignificante quantut .dt> 4~MO~ 
ll\() Rnposo. ção. desde que faltas:5em rec'.lrsos por A lllumlnadora. Rua l\tuc,el Panhci-Aggravo de instrumento criminal 

n.0 2, da comarca -:.ie João Pessôa 
Aggravante o dr. 2:~ Promotor Publi
co; aggravado Antorúo Sabino de Beneficencias ao5 consoc1os: 
Sousa. Severino dos Anjo.s, docu-

ao relator des. Flodoardo da Silvei- f0ª;t /~1~;!~~ç:~~a~~c;:;m~nads:iT~P~~~ ro. 
145

· ------

ra · tancia. até que. melhorando a situação TERRENOS A' VENDA 
Aggravo criminal ex-officio n.0 40 mentas de 1 a 4 

da coamarca de Sousa Paulina Maria das Neves, 
40$000 ap~~1r:;;gs cfvº1;t:~~~~~{~0

11
~\ a~~os ~= :~0;:~:~~a prda;\ãopo~~.:s;cl/ i~oi~ii~~~vdae Paulino Gome~. re~dente . á ru~ 

comarca de João Pessõa Embargante promover novas collectas pois allegou Borges da Fcnsecn n. 144. mform 
lO$OOO d. Aurca Cv.nha Pinto ·p- ssôa: em- 0 operoso Governador. co·m muita prc_ 1

1 

que tem para . vender_ terren~ na Appellação criminal n.0 113. da co documento n.º 5 
marca de Cajazeiras. Appelante a Elysio Jo~é de Sou~a ,docu-
Justiça Publica; appellado Miguel mento3 de 6 a 7 

bargada a F'a?.enda do Estado. lisão_ constituir maior realce a con. Avenida Epltac10 Pe:...soa <Estraoa de 
3~~~~ 1 º. des. presidcn.te mandou os autofi tinui<ladc das obras com O concurso Tambaú). Avenida Ce.ntral - There_ Moreno. José da Paz documento n.º 8 

Idem n.0 107, da com~rra de Gue \l!edicamentàs ao consocio 
1 ~ li revisão do des. Flodoardo da SH- dos parahybanos uma vez trntar-se de sopc.lis <Casa e terreno>. Trave~a 

v··ira. um tr•1balilo ele· iniciativa particular. ,Floriano Peixoto e Rua Floriano Pei_ 
rabb·a. Appellante a Ju~tiça Publica. José da Paz, documentos 
appcllado José Nino de O a 11 

· Appello.cão cível n.0 56, da comarca Pago ao dr. Edrise Villnr, 
d:? João Peseóa. Appelantes Ignacio I pelas visitas medicas feit.a 

9$000 coA,ngag1rcaavodedeCpe. GLiç,ªa-ºndcei.vcRl enla.ºto3rO.ddesª. a que não faltaria a cooperação e bôa xoto. 
- vontade de nosso J)O\'O. maxímé. se -------'--.,,.--:·-o s A 

Braz Barrtcuhy. Aggrnv:inte~ Oliveira. tendo em vista a finalidade a que a p R A I A f O R M 
Cavalcanti Lins ~ua m11lher e Alfre- .ao consocio Francl~co 
do de Alhuquei-que Lins: aµpellados Bernardo de OlivcirE"., do-
João Baptistn Lins e sua mulher cumento n.0 12 40$000 

Appellação civel n.° 50, da ccmar- Pago 2.0 dr. Edrise Villar, 
ca de A. Grand~ Appelantes Joã:> pelas visitas mrdl.cas feita 

Ferreirn & Cia.; aggravados Ottm i mesma se destina. Oeste modo a So
& Cia dedade de Assistencia aos Lazaros e 

Agravo de pet1ção civcl n.0 31. da Defesa Contra a Lepra. está a appeL 
corrv-irca de C. Grande. R·Jator de.:, lar para n gcncro~idade. tantas vezes 
Maaricio Furtado. Agravante Elv1dio comprovada. de nos!<.a praca. no senti_ 
Barreto Serrão; aggravada d. Marld do de prestar a sue cooperação para 

Joaquim de Carvalho, sua mulher, ao c')nsocio Jullo Frelre, 
Sergio Nunes da Motta e sua mulher; documento n.0 13 
appellados os mesmos. Pensão a Manuel Ramo';, 

91JS000 deF~r~~d~s c;~~~~~t~~sAr~~i~S cnm ~~:cls~:~úo <l~~a~ãao :eteovr~:t:b:ert~~fui~o~i~ 

30~000 ~s{:doªº e::mo. dr. Proc. Gera: r:o ::isptoS:eq~; ;:~::~m"~~s estabelecimcn. 
Ao desembargador José Floscolo: 

Aggravo de petição criminal ex-of
ficio n.0 35, da comarca de Sousa 

Aggravo de instrumento criminal n. 
3, da comarca de Princésa. Aggra
vante a Justiça Publica; aggravado 
Henrique Pereira Lima. 

Appellaçâo criminal n.0 102. d~ co
marca de Umbuzeiro. Appellante a 
J. Publica; appellado Antonio Go
mes. 

Appellação criminal n.0 108. da co
marca de Santa Rita. Appellantc Jo
sé Gomr s de. Silva; appellada a Jus
tiça Publica. 

documento~ de 14 a 15 
Pensão a Miguel Junior do-

cumentos de 16 a 17 30SOOO 
App~Uaç::io civel fl.º 47. d.a corr.orca Até o fim do corrente anno dtverll 

Pego o 4.0 montepio a d. Mar
fiza de Olív~ira, docu
mento n.0 18 

Pago a Casa de São Vicente 
por conta do debito. do
cument-o n.0 19 

de Pa~.os. R- ln.tor des. ,\grippino estar terminado o referido Prevento
Barros. Appcll:mte Januario Jos/i de rio devendo pois aquelles que o quei-

30$000 g~;fti~itn! ~~~rc~~ll1e;~s::pellada d. ~:f a~s~~~!~:~:;j:n~: ªS~~l/:;arll~~m;;-
F'oi com vhta ás partes e depois ao João Celso Peixoto de Vasconce1lo::i. 

505000 
exi-no. ~r. dr. Proc. Geral do Estado suas genel'osa!:'. ei;1portula.s 

Consumo de luz, referent.p 
aos mêses de março, abril 
e ma!o, documentos de 
20 a 21 30$600 

?ercentagens aos cobradores 45$60u 
Na Thesourarla 221$700 

Dasignaçã.o de dia: 26, da comarca de C. Grande. Rela
tor des. José Floscolo .Aggravante 

Pedido de licença n.0 3. da com'\YCa >ttoni Barreto; aggravados Jose 
de sour.a. Relator des. souto Mc1.rnr Francisco Sobrinho e sua mulher. 
Requerente o bel. Milton Marques de Negou-se provimento ao recurso, 
Oliveira Mello. juiz municipal do para confirmar a d:cisão aggraYada, 
V,rrno de s. José de Piranhas. unanimemente. Impedido o exmo 

676$800 Appellação cível n.° 2. da coma··ca des. Severino Montenegro. 

Thesouraria da Sociedade Alnanç:>. 

Vende-se uma bôa casa 
a tratar na 1·ua Barão do 
Triumpho, 271, 1.° andar. 

ALUGA-SE a confortavel 
casa da Avenida Epitacio 
Pessôa, n.0 514, perto da 
Uzina de Luz. A tratar na 
casa vizinha. 

TAMBORES YASIOS 
Compra-se qualquer quan· 

tidade estando em perfeito 
estado. 

Tratar na rua Barão da 
Aggravo de petição civel n. 0 32, da 

comarca de Guarabira. Aggravantc 
Jcsé Martins do Nascimento e sua 
mulher: aggra vad,O$ João Bento da 
Silva, José Bento da Silva e sua mu
lher. 

Proletaria Beneficente, em 31 de ju
lho de 1937. 

João Pessôa, Parahyba . 

de Patos. Relator des. p. Hyp".!.::io Appellação c1vel n.º 39. da comarca 
Appells.nte a firma commercial A!'~o- de Areia. Relator des. José Floscolo 
1üo Villarim & Cia.: appellacla n Fa- App:llantes Mario Carneiro de Mes-
zenda do E.tado. quita. Lour!val Carneiro de Mesquita Passagem n.º 24. 

Aggravo de instrumento civel n.º e suas mulheres. por seu assistent:! 
25. da comarca de Mis2ricordia. Re· judiciano; appellados João d'Avila Appellação civel (acção de desqul

te) n.0 51, da comarca de C. Grande. 
Appellante Joé.o Alves Bezerra; ap
pellada d. Joaquina Guilhermina d~ 
Farias. 

Ao àesemb&.rgador Severino Monte
negro: 

Aggravo de petição criminal ex-of
ficio n.0 36, da comarca de Umbuzei
ro. 

Appellação criminal n.0 103, do 
termo de Sapé, da comarca de Ma
manguape. Appellante a J. Publ"ica; 
appellada Hllaria Maria da Concei
ção. 

Idem n.0 109, da comarca d~ Patos. 
Appellante a J. Publica; appellados 
Manuel .r\lves do Nascimento e ou
tros. 

Agg:ravo de petição civel n.0 33, do 
termo de Sapé, da comarca de Ma
ma11guape. Aggravantc o espolio do 
cel. Gentil Lins de Albuquerque. re
presentad0 :)ele dr. José d'Avq:i 
Ltn.s; aggravado Christovam Vieira 
de Mello. 

Appellação civ~l n.0 52. da comarca 
de Guarabira. Appdlant-es João An
dré Bezerra e sua muher; appellado~ 
Joaquim Qavalcanti de Oliveira Lima 
e sua mulher. 

Ao desembargador Agrippino Bar
ros: 

Aggravo criminal ex-officio ·n.0 37, 
da comarca de Sou::;a. 

Appellação crimmal n.0 104. do ter
mo de Se.pé, da comarca de Maman
guape, Appell&nte a J. Publica; ap
pellndos Augu ~to Francisco Trajano 
e Luciana Anna da Conceição. 

Apellaç:io cTiml..n.al n.0 110, da co
roarei.. de Mamanguape. Appclantt a 
J. Publica; 8Ppeilado José Francisco 
da Silva. vulgo "Josê Rosa·• 

Aggravo de petição civel n.0 34. d.a 
comarca de A. Grande. Aggravante 
J~é FUgucira de Britto. sua mulher 
e outro.s; aggrn\·acto Rogaclano FU
gueira~ de Britto 

ApfY 11.tcáo clvel n.0 53, da comarca 
de S .. João cto Cariry. Appellantes 
Luiz da Cost:.1 Britto e m.1a mulh~r; 
~:ppdlado: ,Joaqu11n Ga.udencto de 
Queiroz e sua mulher. 

Cola: 

Aggravo de int.trnm<'nlo cível n.0 29, 
da comarca dr .:\'liscricordia. Aggra
Yante Q.)nçalo Antonio de Santanna; 
aggravados J-,aquim esrvulo de Sou
sa e .5Ua mulhrr. 

O dr. Proc. Gc~·a! do E.,tado a
prí!sentou os n.uto.s r..m mc.'.>a. por não 
lhe cumprir offlciar. 

Pasi;a~en!õl: 
Appellacão ctve! n ° 64 da cnmarr:a 

de A Grande. Appellante d. Josepha 
:uororó da Rocha: fl_pp ell~dos Fran· 
cl.sco Oom~~ da Rocha e sua mulher. 

o dcs. Paulo Hypacto pa.ssou os 
aul ot-i ao ~-º revisor ctes. Flodoardo da 
Dll PlfU 

Appellação rtvPl ex-offldo n.0 31. 
da. comarca de A. do Montelro. En· 
t M par~: d. Francti ca de Macêdo, 
por sru 'li tente jlJ(\1ctar10 e o~ P1~· 

Antonio Menino dos Santos, the- iator d:s. ].,1. Furtado. Aggravantes Lins e sua mulher. 
soureiro · Joac;uim Angelo de Araujo e sua mt.- Negou-~e provim!.nto á appellação, 

lher; aggra\"~dos José Fortunato de· para confirmar o. decisão appellada., 
nores Manuel e Gedtão Freire Mara- Lacerda e sua mulher contra os vot0.s dos <·xmo5. desem-
cajá, assistidos por seu pae José A- Aggravo de petição C'ivel n.0 2c; da targadores relator e Severino Monte-
menco Fteire Mariz ~rar.acajá. 1comarca de c. Grande. Relator de.5 negro. Designo.do o e:;cmo. des. Flo-

0 des. Mauricio Furtado passou o:s I J. Flcscol'D. Aggravantes Ottoni & dcardo da Silvi'ira para lavrar o ac-

fou.tos ao 2.º revisor des. José Fàosco- ~;:,-O~o a:~::ª!'uslh~~é Francisco So- co~~~rgos ~o accordilo nos autos de 

Appellação civel (acção . recisaria) 1 Appe!laçáo clvel n.º. 39, da coma.rc~ appellação civel n.t- 5!. do termo de 
n.0 24, da comarca de C. Grand~. àe Areia. Relator des. José Flo.&\o-Olo. Ingá, da comarca de Itabayana. Re
Appellantes Manuel Ferr~1rn. de A- ApQelln.ntes Marlo Carneiro d~ Mti.s- Jator des. Maur..cio Furtado. Embar
raujo e sua mulher ;appellados os 

I 
q. uifa, Lourival_ Carneno de M~squita gma

0
n
5
t;e eMmabnauregladCalauadinco,.act. aTC9estaGrR•·!·t 

herdeiros do cel. João Lourenço Por- E; suas mulhers por seu ass1StP,nte Kl .a 

to. Judiciario; appeilados João d'Avil::i. Western Of Bra~il Railway CLa. Ltd 
O des. Mauricio Furtado passou os Lin5 e sua mulher. Foram de~presados os embargos, 

autos ao 2.° revisor d'.~s. José Flosco-1 Embargos ao ::iccord~-º nos autns d.e por unanimidade de votos. 
lo. appellação eiv:1 n.0 54. do termo do Apellação civel n.0 8. da comarca ~e 

Appellação civel n.º 45. da comarca Ingá, eia comarca de Itabayana. ie- e. Grande. Rela.ter des. P. Hypacio. 
de C. Grande. Apr.,cllante Eli.c;eu da !ator des. Maurício Furtado Embur- Appelantes a Fazl!nda do E:-;tado '.:! 
Costa Leitão;_ appcl1ado José Faustl- g:ante Manuel Claudino da Costa Ra- Sabiniano Dias de Araujo, sua mu
no Cavalcanti de Albuquerque. mos; embargada a Ci.-::.. TlP Gre.it Iher e outrcs; appellados Genuino 

O des. relator José Floscolo pa~- Western Of Brasil Railway Cia. L~ci. Rodrigues de Sou.-;a Campos. 
sou_ os autos com o relatorio ao 1.0 Appellação CÍ\'€1 n.0 28. da comarca Adiado o jul~ameuto a regueri.men-
rev1sor des. S_. Montenegro. de Jo~o Pessôa <acção de petição n"- lo do exmo. des. relator. 

Appellação c1vel n.0 20, d~ comarc:\ herança l. Relator de:s. S. Monteí' re, Appellação civel n.° 25. da comar 
de Guara~ira. Appellante Eladlo Nu- Appellantes Cyrlronio Mororó, s1.:a ca. de c. Granàe. Relator rt's. Flo· 
nes Correia· appellaoa d. Ollndmh mu\h.=.r e outro~; appc:11ado o d:-. doardo da Silveira. Appellante a fir-
Gonzaga cie Mello. :Jorgival Mororó. ma Oliveira Ferr:üra & Cia. ; appel-

0 des. José Floscolr, pasou os au- Appellação criminal n.0 9. da co- lado Esmeraldino Macédo e Silva. 
tos ao 2.0 revisor des. Severino Mon- marca de João Pc.~ôa. Rele.ter des. Adiado o julgamento a requerimen-
ben·gro. . s. Montenegro. Appellante o dr. 2.0 to do oE>Xmo. d~s. relator. 

Appello.çáo cnminal n.º 68. l.!a co- Promotor Public:>; ap1)ello.da Antonia Appellação criminal n.0 97. da co-
marca de G·1A.rabira. Appellante :1 Dia~ dos Santos. - marca de João Pessóa. Relator des. 
Ida Rosario de Arruda; appellados Appellação civcl n.0 8. da comarca. S. Montenegro. Appelianl.e o dr. 2.0 

João Francelino, Pedro Ff:rnandes P de c. Gr:inde. Relator d::s. P. Hy- Promotor Publico; appellada Antonio 

ougo~~s. rel:Lto1 Agrippino B"lrr,'S r~~o~ t~b[~!:g~ebfa_/'~:~~~!u~ ~~J. Dil~1~: ~ªJ~~~afu~nto 9or não ter 
passou os autos á revisão do des. mulher e outro.s; appellado Geriui! o compa:recido o relator. 
Paulo Hyµacio. R.odri~ces dP. Sou.-;a •::::ampo.'.>. Apprllaçãe; civel n.° 28. da comarca 

App: ilação civel n.0 41, da cr,mar- Appeilação cl\· l n.O ~·5, da comane d<' João Pessôa. Relator des. S. 

~to dio!~~1!~
1
e~eª~Frjirs

1
~~~~~a tdao~= ~~ ~~ it~~?ia. ~::~~l~a~~:. ~loi~t,~-~ :~~~~:~~roÂp~8f&~~esde Cy~~~~!º M~: 

pellado Francisci.> Pompili•) d~ Freitas Oltveir~ Ferreira & Cla.: appellado roró e sua mulher e outros; appellado 
PeSS'la, por .seu assistent~ judiciari J EsnKraldino Marédo e snVa. 0 dr. Dcrgival Mororó 

O ctes. relator Agl' 1ppmo B:uro~. Appellação criminal n.0 !a. da co- Adiado o julgamento por não ter 
pas~ou os autos com o r.,l~tor1o _ªº 1.'' marr·.ª de Mn.manguape. Relator des. l C'omparecido o exmo. drs. revisor 
revi~or ctcs. Pat!lo Hypacio. Agrinpino BzrrP!:.. App~Uante a .J. tendo o exmo. des. pre~ldente man-

Aggn:.vo d~ petição uvel n.0 27. da Public.a: r p~llado J~ Evangelistu I dado os s.utos á revisão do exmo. 
comarca de Jot.o Pessôa. A~gravante de Azevédo des. Flodoardo da Silveira. 
o espolio do cel. Gentil Lins de Al- Fci de.:.if(TI:td.:i a pres:mte ~,:.,.,sfio Appellação criminal n.0 98 da co-
buquerquc. rcpru.s-:ntaco pel_o inven para o:, julgom ntos H'spccU\'o'· marca de Mamanguape. Relator d~:,111. 
tariante dr. ,Tosé d'Avila Lins; ag- A~nppino Barros. AppellantE a J 
P..ravados F. H. Vergá1n & Ci~. Juhrnmcuto<;: .Publlca.: appellado José Evangelista 

O dcb. Agrippino Barros µai::.c:ou o., de A1,evêdo. 
autos ao 2.0 revisor des. Paulo Hypa P...:dido de llr·..:ica n.(' 3, proccdrn, !~ Adiado o julgamento por não ter. 
cio • eia comarca de S:,usa. Relator de.'-. 1 comparecido o ctes. relator. 

Pilar, da comarca de Ita.bayana. Ap- ton Marques de Oliveira Mello. ju:z Pedido d.e- reclamacão n.0 2, da .. co
pellant,e João Cesar Alves de Cnrvs.- r.mnlcipal do termo de S. José de P!.- marca de João Pe.s•ôa . Reclamant.e o 

VENDEM-SE terrenos a prestações 
modicas de 4$000 a. S400 o metro qua. 
drado . Á tratar na Fazenda Sta. Julia~ 
em Tambiá. 

MUITO BARATO ! 
Nmrua da Republica, n.0 302, ven .. 

dem...se um grupo de cadeiras, 2 me
zisbas de centro, um berço, l espelho 
grande um consolo com pedra e ou
tros odtros objectos usados, porem em 
perfeito estado. 

Preço de ccasião. 

CtRA f.>E ABELHA, Resina. de ca
jueiro, Chifre de boi. - Compra-se 

Ernesto \Veincr - Praça Pedro A.me
ric'o, 109. Pensão Pedro Amerlco. 

PAVILHÃO 
Vende-se um pavilhão bem afregue ... 

;:!º~ ~::~ c!:u~::. !!~v~on:;::~i;. 
A tratar com o proprictario do mes

mo, na dita rua n.0 136. 
------

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

AI' lARIU MARIA IRE· 
NE - Vende puro Mel de 
Abelhas "Italianas e Urus
sú. Av. João Machado, 
1155 ou Cap. José Pes· 
tlÔll. 2!i 

CABELLO$ BRANCOS 
Evitam-se e ~uapparecem com 

"LOÇAO JUVENtL" 
UMda como loção, não é Unt•J?&. 

Use e nAo mude. 
Deposito: pharmacla Minem 

Ruo ntt R.e-...,nh11,..,.. - ,ToAn PflllUIÔ9o 
Appellação civel 11.º 33, do termo de Souto W..aior Requ"'rcnte o bel. M11-, Assignatura de accordli.os: 

lho, appellaâa d. Lu1za Maria da ranh~. '}re~o mi!=:era.vel Henrique Paisinho M PPORTUNIDAD~ 
Conceição f'ci concedicb a licença requerida. claptista ou Henrique Guelherme de ~PT( A O -

O dcs. Agrtppino Barre.'.<; pas.<:;ou o~ por unnnimida?c de votos. Um~ida, recolhido á Cadeia Publica 
autos ao 3.0 revi· or des. Paulo Hypa- Appe.Jltção r1\'('l n.0 2 Ua com~rca lla capitRI 
cto de P:1t0,.<:... RtlAtor des. Paulo Hyp:-t- Agsravo crlmillal n. 0 34. ela comar-

Appellação criminal n.0 82, da. co~ oo Apptllantt> a firma com 0 rciq_l ra de João Pessóa. Aggravantc. Da
marca de C Grande. Rela.toi· dr Ant.onio vtlladm & Cia.; aprellaj1, inl~o Cardoso; aggravada a J. Pu-
Braz BarPr.ut.y. Appellante João Pr-1 a Fa;z..enda do ErtRdo. blica. 
reira de Araujo, conh·cido pro ".Jofi') Nc;ou-se provimento ao rec-uqo, Aggravo ct\'el <accidJnte no traba-
Domingos"; appellado Severino .Rá- para confirmar a sentença appellada. ~ho) n.0 22, da comarca de João Pes· 
mos de.'! Araujo. 1 unanimemente_ ·Oa. Aggravante o dr. 1.0 Promotor 

dierf~-~~I~r~-~~~n~ j:d~t~~ãg ~~cuf~~? 25~~~rf\;;m~t:c. a
1
~tr,~1~~~~0:ár:

1 
~:-~ ~~b.l\~;t_cuJ:dg~girº~~; ª~~~reanvt:dot; 

61-v .. a 62 dos autos }ator des. 1viauncio Furtado. Aggrn- mesmos. 

Caminhões e carros usado .~ 
Vendem-se 1 barata Ford 

1934, 1 Phaeton V-8 1934, 1 
Ford 1929, 1 Chassis Inter• 
national e uma Sedan Baby
Ford. Appellaç.ão civel n.0 3, da comarca vante": Joaquim Angelo de Araujo e ApJ)fllação civcl n.0 62. da comarca 

de Patos. Relator dcs. Braz Bora<e'l· 6\IOl mulher; a~gra,ados José Fortu- de e. Grande. Al)pellante Jo·epha T t Ott . & e· 
hy Apl)f'llantes Augusto Valdevino u,t.0 de Lact'l'da e sua mulher Claudmo do Nascimento; appellada a 

I 
ra ar COtn Oill 1a., 

1~~/jj~;;;fn;o:uJe Q~~~~~ :~~~1
':;;~~ pa~!s~~lillrni~t::"~~~fsãoª°agg~~~~~: ~~~º~:0:r~:- {;.Fn;:r~\!ct~e Pi~m~ua Praça Alvaro Machado, 15, 

Jhõ··~·l prc$1denlr mandou (li; a1itos unx~:;;,'vr:t~~e'in.str11mcnto riveJ ,,. •c~i;~~ a,signado~ os rrsf)"ctivo.,, pesta capital• 



'.A UNIÃO - Terça-feira, 10 de agosto de 1937 r, 

O CO NFLI CTO SINO JAPONÊS COMMERCIÔ 4 VIAÇAO ·FINANÇAS· 
o marechal Chiang-Kai Schek é, no momen~o, o heróe nacional da China-Uniram-se (NfORMAÇOfS G[RAES 
para a grande lucta em itról da tiberdade chinêsa antigos chefes adversarios-Che- • 
gam, constantemente, á China novos e poderosos reforços japonêses-A guerra está MOEDAS NORTE: 

virtualmentt declarada entre as duas nações Para o norte do pais. Bolivia, P erú. 

LONDRES. 10 (A. B.) - A im- geiros. fazendo-se sentir, todavia. o· 1937 As nova,; despesas. avaliadas No Banco do Brasll. verificou_se. 
hontem. a seguinte cctação: 

Colombia. Equador. VenezuE>lla. Guva-
11as. Amcrica Central. Antilha.e;, Ame-

}Jr.?nsa matutina de hoje publica no- 1 excdo do.) mesmo:,. em 120 milhões de yens, serão ccber-
Libra. 
Dollar 

HS8SO 
15$000 

~!~~as~ºá~~~tehrira~~panha. ãs quintas-
govêrno nacicnal chmês estaria prt'- SHANGAI, 10 (A. B.) - Desde parte com o lançamento de um em 
ticlac; da Nankim. segundo as quaes o 1 - t.as em pa.rte por novos impost.os e em 

~a~~~~~i ~;u~t~~~ã~~s ;:~:;i:s ª~~~~; !~f1
~i~~;~~~·\u~ão~i~~~e esi: 1~~1i~n~1

~,~ Pl'~~~~d~n!e~~~~lão da mai:>ria par-
SLr approvado pelo Cons~lho polit1co tmg1u o maxlmo de vel'Jcldade. Nu- lamentar, o Govêrno japou~s decla
o texto dJ documento relativo ao as- merosas casas foram completamente rando estar disposto a utilizar-se de 
sumpto. i destelhada~. sendo que em alguns ca- meios extrem::>s, demcnstra, hoje, a 

FARINHA 
Condor <mala directa. via N"atal). 

Para o norte (IO pais (até Belém
?ará) menos Rio GrandP do Norte. 
ás sextas-feiras. ás 15 horas. 

EUROPA: 
. J\ccre~centam os jornaes q1.1.e simul- ,os as ~elhn..5 forrm lançadas a ren- sua vontade de ch.::gar deflnitivamcn 
1 tQneamente .serão fechado.s todos 0') tenas metros. As arvores nãQ re~istem te á fnluçáo do centenario problema 
1 C'1..msulados e a embaixada da Chin? á violenc1a do vento e quebram-seco- sino-japonês. 

DE 

TRIGO Air France (remessa aérea para Na
tal). 

:nJ Japão. o governo chinés aind~ mo phosphoros. Di\'erws incendiJ~, ir
f':nvidará. esforçoo p2~a remover do rcmpem pela cidade e cs b1mb~iros 
Japão todos os ~c.:u.,, subditos, na me- ~ão chamados a cada moment'.). Os 
dida do possível. hospitaes estão super-lotados de fe-

Para Europa. Asia e Africa, ás sex-
je~~v~I~~ !~~:i.~.e~·!o -;-n1?º11:etºug~:= O commercio de farinha de trigo tas-feiras. ás 

16 
horas 

d - nC'1'a se numa constante oscillação, EUROPA - CONDOR -
eit~o ª!nvi~:~~~~g~6~ of1

~;;0
11
r~n~.f~!~ n , lndo-se altas e bai>: s no~ diffe_ LUFTHANSA Até agora não foi possivel obter· ridos. As chuvas torrenciaes aug

u.ng, confirmação official da. noticia. mentam as proporções da catastro
esse grave problema que ora e alvo seguinte preços Mala d1recta. via Natal. para a Eu-
ra que dentro em pouc~ seJR sBnado 'ientes t;pos V1gor:;uam, honte-m, os 1 

~.>EKIM. 10 (A. B.) - Dirigidas 
pda esposa do marechal Chiang -Kai
S:·hek, todas as organizações cívicas 
dJ. China estão trabalhando intensP..
mrnte para soccorrcr e ajuda!' os de
!{ .1sores do Norte da China. Os in
tc1sos bombard?ios de aviões e art.i 
lh~· ria japonêses sobre povoados e al
dtias nas immedlações de Tien T1ü~1 
,.., .m de crear um agudo pr~blema no 
qu'J diz respeito aos refugiados. 

NANKIM, 10 (A. B.) - Ao norte 
da China chegaram novos reforços 
japonêses. 

O jornal de Nankim. Chungyang 
J'chpão, com1nw1ica de Kalgen, ao 
11orte da China. que esperam se 
grandes combates no passo de Nakou, 
o:1de se concentraram 4. 000 soldados 
japonêscs. 

No porto de Taingtu os navios de 
gu::-rra japonêses desembarcaram tro
pas que desfilaram pela cidade. Ante 
a intranquillidade que se apodera da 
pcpulação, as autoridades promette
ram decidida protecção aos estran-

phe. 
Os rik"chakulis estão fazendo 

grande negocio, pois aproveitar?.m a 
opportunidade para elevar abusiva 
mente os preços de transporte. A na 
vegação fluvial está completamente 
paralysada, tendo sido obrlgados a 
interromper a viagem os navios que 
transp::>rtam fugitivos de Tien Tsin e 
de Tanjunku. 

As communicações aéreas acham-se 
Lambem grandemente prejudicadab, 
pois a National Aviation Corpariticn 
interrompeu os serviços. Subsistem 
apenas os da companhia allemã "Eu
rasia ·•. que mantêm o serviço regula1 
de seus aviões Junkers. 

TOKIO, 10 (A. B .) - Durante a 
tarde de hoje o Gabinéte pedirá ao 
Parlamento a approvação, em ctiscus
sã::> unica, dos credites extraordina
rios de 400 ml1hóe5 de yens destina
dos ao conflicto da China do Nort.e. 

Durante as ultimas quatro sema-

~l:nd~ht~r!r~onajÓl~~;s dog~~~e 5~~ 
milhões de yens, isto é, 20º1º do orça
m~nto geral do Impefio japonês de 

de attenções da espOsa do ma1echal ~~1~?eª Especial ;~;ggg rapa, á~ quartas-~ras, áS 17 horas 

Chiang-Ka1 Schek / Olmda commum 57SOOO J RECEBEDORIA 
- Gold. Meda! 70$000 

PEKIM, 10 (A. B ) - O general B·dha . 60SOOO 
Pal-Chung acaba ele dirigir um tele- Nacional... 58$000 DE· RENDAS 
~t~:~ril~~cº:~~~ºn ~~n:,r1~!1t~:~~- i f~~~~~~·. . . ~g:ggg 
ra e.;sa cidade, onde participará dos Tres l.)orôas... 59$000 rAUTA SEMANAL 
trabalhos dil defesa nacional. l Brilhante .. · . . 58SOOO 

Condor . . . . 56SOOO 
Trigo Amencano 65SOOO 

NANKIM, 10 (A B.) - Realizer-
se-á hoje. á tarde. a conferencia en GENEROS: 
tre o marechal Chiang-:t<.a.i· Schek e 1 

Pauta dos prtnclpaes generoa d11t 
Jroducçáo e manu!actura do F..stado 
mjeitos a direitos de exportaçio, 

Semana de 9 a 15 de agosto de 1937: 
Per lltre : 

seus antigos adversarias. generaP 
Pai-Chung- Hsi e Li-Tsung-Jen. qut _ o mercado de ccr~aes encontra_se 
estudarão uma acção mais unida I n~alteravel. Na pr~~a os negocios. es_ 

\guardante de canna 
\guardente de mel ou cacbaca 
i\.lcool contra os invarnres I tao sendo effectu·1dos na segumte 

O marechal Ch1ang-Ka.1-Schc'- vem base 
obse1vando ansiosamente a s1tuaç~o 1 
mterna da Chma, como tambcm os Arroz 

mr~:?i~~ ~~~ ~i,~;~~~aá~~~~é:~:edi- Japonés Biilhado _. 
tam que não se cheg3.rá a um 1 ompi- Cominum do Maranhao 
rnen_t'J clfro das hostihdades entre o ! M.lh . 
Japao e a Chma a menos que o Ja - 1 

1 0 

pas acco 

P or kilo; 
Algodão Sertão Seridó 
Algodão Matta 
Algodão em caroço 

85$000 Ugodão rebeneficiado - Ser-
70$000 tão 

Algodão rebeneficiado-,Matta 
A.lgodão - Residuos d~ piO

lho beneficiado ou Unter 
22$000 \lgodão - Residuoa de plõ_ 

lho rebeneficiado 

' ººº '400 
,900 

3$500 
3$400 
1$300 

1$750 
11$1700 

O "Nucleo Politico de Ja- RECEBEDORIA DE RENDAS 

pão contmue no avanço de suas tro- 1

18 
ROT ARY CLUB DE CAMPINA Feijão ,estdu0& de piõ!ho l>ruto 

de descaroçador •2~e 
1$200 
1$150 
1$100 
1SIOO 

S950 
$900 
$800 
$750 
S650 
~600 
$500 
$500 
S450 

guaribe" commemorou, hon
tem, o transcurso do primei

ro anniversario de sua 
fundação 

(C-Onclusão da l." pag.l 

confrade sr. Luiz da Silve. Pinto. re
Cactcr-chefe do ·•Jornal da Parahy
ba ·• presidente do Nucleo que leu um 
subStancioso relataria da sua gestão 
C.urante o primeiro anno de adminis
tração. 

A BRILHANTE CONFERECIA DO 
DR. OCTACILIO DE ALBUQUER

QUE 

Especialmente convidado pela d~e
ctoria do Nucleo Politico de Jaguanbe, 

~nfoºSJ~ ~t~~~~e~~~~rx:ito~ P2ii1~~ 
do "Jornal da Parahyba" pronunciou 
UJJ"'a brilhante ~ruerencia sobre o tle 
ma.: - "José Americo candidato d& 
Nação". 

O orador reportou-Se longam.ente ao 
tncmento político que atrav&samos, 
rebatendo as acrimonias que tém sido 
iProgadas ao eminente brasileiro, prin
cipalmente a que o apresenta como 
candidato dos governadores. 

O dr. Octacilio de Albuquerque ter_ 
minou o seu formoso discurso fa
zendo uma eloquente exhortação ao 
povo parahyban0 para que marchas
~ coheso e firme até as urnas de 
j.i neiro vindouTo, sem esquecer. porém, 
dos ccmpromissos sagrados que todos 
assumiram com a Parahyba de coope
r.::.rem para o seu .:.;oerguimento eccno_ 
inico e social. apoiando intransigente
ment,e o govêrno benemeritc e p8trio
tico do sr. Argemil·-:> de Figueirêdo. 

Falcu te.mbém o alumno da Escola 
Frei Martinho. N~poleão Tavares. 

Em nossa proxima edição publicare_ 
tnos a conferencia do digno conterra
n:o. 

r 1; !~c~l~~~a M~n~~1ª;1~rei!
11
!e fr:: 

n~lRs. o represcntnnt.e d:- Instit.uto S. 
José, sr. Manuel Pessóa de Oliveira e 
r sr. José Celso Feitosa representan
c.lo a sociedade João Pes<;Q(l. 

- Acc1amado pelo povo. usou da 
!1alavra o dr. Alves de Mcll;), delega
do de policia do 2 ° Dic;'.ricto d~ capL 
t!.1.1. que prenunciou brilhant.e discurso, 
dtzf:'ndo JUH]Uella hbrn os dirigentes do 
Nudeo Politic~ de Jaguaribe não po
CJ.iam e.squecer o apoio moral que o go_ 
vernactor A.rgemiro de Figueirédo tem 
dispensado ãquella aggrem!açã.') políti 
ca. apoio que se ccncr~tisava numa as
f.i':-tenC'ia continuado ás aspirações do 
po\'o daquelle bairro. ora dando-lhe 
transporte. ora facilitando trabalho 
nv br:iço de.s.ampa1-uto. ora dissemi
nat1do €..'>COl-3.$ e cducand'l a juventude 
cJ~ .J~Puaribe 

O dí~rur~o do dr. Alves de Mello 
!oi mullo applaudlrio p:?la multidão. 

- A').c; nre~nte5 fôro.m servidos uma 
t: ça de champagne, cerveja e sandu1-
ch~s 

-- Tor· u a banda de musica da For
ca Publka gentilmente cedtda pelo 
commanctante Delncro de Andrade. 

Exercido de 1937 GRANDE Preto .... 

1 

Mulatinho 28$000 '\rroz descascado 
Não ha. Assucar refínado de l.ª 

Assucar refinado de 2.ª 
Assucar de u.sina 
Assucar triturado 

çã::ecebemos com pedido de publica_ Assucar: 
Demonstração da arrecadação elfec
tuada p1!la Recebedoria de Renclas 
da capital, para o Estado, d urante o 

mês de ju lho de 1937 
Algodão 248:620$000 
Consumo de combustível 95:193$500 

se~e~~inudl~in~a P~:~~t::::r :~~l. m1
~ei~li:o~ã Triturado· 

reunião rotariana. sob a presidencia Crystal · 
67SQOO Assuca, crystal 
66$000 Assucar branco 

do companheiro Brasileiro e com a 
comparcncia de crescido numero de Ba n ha. e xarque: Assucar someno 

1 

As,rncar demerara 

Assucar mascavinho Vendas mercantis 7·1 :275$500 
Estatisticn 75 :595$900 

soei os. 
Após a abertura do~ trabalhos o di

rector do Protocollo apresenta O com~ 
panheíro Nolasco do Rotarv Club de 
Recife. o qual. dE! pa:::.sagem· por Cam. 
pina Grande, veio ao convívio elo club. 

Bar.ha do Rio Grande do . Assucar mascavado 
Sul. . . . . . . . . . 250$000 a caixa Assucar bruto sécco ou 3." jacto Transmi~são intervivos 30:06~$700 

Sello adhesivo 14:675$300 
Diversos generos 14:491$100 
Industria e profissão 9:184SIOO 
Couros 4: 894Sl00 
Sello de verba 3 : 544SOOJ 
Gado abatido 2: 291$000 
Tecidos 1: 7G7S600 
Transmissão causa-mortis 1 :004$857 
Fumo 692$200 
Metal 635$000 
Imposto territorial 590SOOO 
Multa 555$643 
Arrendamento 432$000 
Extincção de incendio 150$000 
Lei.lãa 139$800 
Aguardente 75SOOO 
Formulas impressas 7S8:l0 

Total 581:879$100 
l.ª Secção da Recebedoria de Ren

des em João Pessôa, 7 de agosto de 
1937. 

Antonio P or to Vian na., servindo e:~ 
secretario. 

O secretar,io apresenta farto expedi 
ente. clestacando-se um pedido da BC 
bliotheca "Calixto Nobrega''. ele João 
Pessõa. para que fos1;;em enviados os 
boletins do club a fim de set·em ex
postos á leitura publica de seus salões 
o que foi attendido. · 

Presente o companheiro Sylvio i\loL 
ta, justifica a sua ausencia á sessão 

Xan 1ues 

Typo BB. 
'Iypo XX 
Typo SS. 
Typo AA . ....... . 
Gazclina. e kerozene: 
Gazolina, caixa. 
Gazolina, litro .. 
Kerozene. caixa . 
Kerozene. litro .. 

fhj~e:io~a;/ aqu;lal:~~ir: 
0 

p
0:::r:~n~5:J; VIAÇÃO 

pelo club. Fala sobre a freque11cia ro 
ta1·ia. tratando desse assumpto com 
proefici<'ncia. A seguir horda com
mentarios :::,oLre o thema escolhido pa-

01\lNIBUS 

ra a sua palcstrn da sessão de 29 de Para: 
julho_ e lê subi:;taÔcioso trabalho sobre Recife - ás 6 horas. 
as responabilidades dos rotarianos Recife - ás 13,50 m. 

39SOOO 
40$000 
41SOOO 
42$000 

60S500 
1$300 

40SOOO 
$850 

quanto ás suas classificações tomando Recife - ás 13.55 m, 
ror base o sentido de SERViR ponto Campina Grande - ás 10 horas. 
de partida e fundamental d.e Rotar}?. Itabayana - ás 15 horas. 
O seu trab:ilho foi vivamente applau- Guarabira - âs 14 horas. Alipio M. Ma.chado, chefe. 

Visto - J. Santos Coêlho 
àirector. 

F ilho, <lido. tend(' o presidente agradecido. de Sapé - ás 14.30 m. 
modo especial a brilhante cooperação I Riç Tinto - ás 7 horas. 

ELEIÇOES livres tivemos e o nosso 
civismo nã o desmentirá., em outras, 
e sc:a. conauisb dn esniritn d P.rno r.r~tico. 

Já possue o seu titulo de eleitor ? 
Não perca t ei!ipo : n ão custa nenhum 
rintem " 

A "Vanguarda Parahybana 
Pró José Americo" iniciou, 
ante-hentem. em Cabedello, 
os seus comícios de propa-

ganda da Candidatura 
Nacional 
<Conclusão d& 1.• Pt< . l 

principias da Democracia, pela victo_ 
rla do Candidato Nacional. 

o representante da V. P. termi
nou a sua oração cem as seguinte 

do companheiio Sylvio Motta á sessão Rio Tinto - ás 13 horas. 
de hoje. · 

O presidente refere-se a data 5 de> MALAS 
agosto - funcla<'ão da P11rahrba - l' 

Ê~tt~~:. ~~1
;~o:·aiamt~~:~~ 

3
en~iRtC~l:·~a e~~ POSTAES 

dominado pelas tribus potyguara. ta_ 
bajara e c.;.riry. Diz que a 6 <lc agos-
1.o rle 1583. depoi._ rlo rompimento do Sah idas de mal~ poi.taes: 
índio Pyragibc com os poty~uaras e 1 

sua al\ianc:a no!-. pnrtu.1?uéi1c:o. veio a Para O sul do pais - ás 8extas-fei-
rractào e. conscquentt:mente_ a funda- ras ás 17 horas. 
ç;lo da cidurle. onde foi in..,tu11ada utna 
c:ipellu dedicada á No)"sa Senhora da~ Condor (via Natal - mala directa) 
~cve8. no mesn.10 local onde é. hoje. Para o sul do pais <meno,; Pernam-
a Cathcdrnl Metropolitana. e baptisada buco) Uruguay. Republica Argentina 
a cidnctc com o nome de Felippéu em Chile. Paraguay e Bolívia. ás quartas
homenagem a Fclippc. t'ei de Espanhu feiras ás 15 horas. 
e iiovcrnRJor de Portugal E:st:1da a Air France (mala directa. v!a Re
ethnolosria de Parahyba. formada de cifeJ. Para o sul do pais <menos Per
Co1s ter1110~ indios - PARA - rio ,, nambuco) Uruguay, RepublicA. Argen
HYBA - aj?ua mli. ou seja RIO DE tina e Paraguay, aos domingos. á.s 
AGU . .\S :MA'S. C'omm<•nta todu,,; us 9.30 m. 
luctas seyuidas á fttndar:ão dizendv ---·- - -- ---· ---
que. na hlt-t.orin rio Estado. hu 1,ri~ Em virtude da lmportanrlo rlesse 
lhnntct. puginar;. Pede a sa.lvu rotari11 urt.Jgo o companheiro Yclloso commu
em homenagC'm ú dut.a, o que é feito nica que umu rcvi::itll rcligio~u du Ba
õemoraaument.e hia. publicou pequeno top1co de con_ 

Pas~tmdo_.,e ao RELATO DOS liO- demnaçúo a Rotury, cou1:11:1 ditunetr1:1l-
oalavra.'-' LETINS Luiz Snarcs apreRenta vario~ mente oµpostu &o artigo "Rotary e a 

·- " P roletarios de Cabedello, rle ~ru;~
1
e:ot~u~pt~:b d~c irn~~:~:~rc~!· ro°"t:~ R1~t:;~~ refere-se ãs palestras do 

mãos callejadas no rude labôr das ria fiC'ando na Secretaria á disposiç11o mês. 
forjas; marinheiros e pes=adores tos do~· ~ocios; João Arnujo cle~tacn do Rrmi~io pede ser subst1tuido. tem-

tado~ do sol das nossas prai~: Er: 1 ~:~~~m:\~o c:~~~~a~~s1~0be;l:J~:~~;un~t~;~; ~~.:~~;i::'~~\jcv:1:o ~:C~l:t::rr~~::~:s, ~~ 
~amos o nome de José Amenco, CO- diz que O club d<' Joinville rubltcou, <IUP é attentido 
mo uma. bandeira pannejante aos s6mente assumptos de ordem de in- ü lJl"l:!&idcnlc ul{rH<lccc a compnrcnc:rn 
\"2ntos da viotoria para que e11e seja teres~c ·do club; Abelardo ah.nuncia do companheiro Nolasco. ao qunl con-

urna flammula a d':'fraldar nos ma.s_ 1 {~:d~ç~~u~ledeu~"'mg:~g~!e:e no!~~iac~~ ~'.~=~ªo c;;rv~d~~~n:~1ttf:ub a1~s P:i;P:: 
taréos da Democracia. choeira e tumh,~m a noticia de di~- nheiro:; <lP Recife. o abntc;o h.rternal 

Não temamos candidatos milltona tribui~ão ·de fi. 000 '-'TIXovacs para erL dos dê <":ampin11. Grande. O compa-
rio~ parque o nosso candidato { anças pobres; Ba~ilio, reluta o club nheíro No!"asco agradece o acolhimen-

tam'bém. mUllonàrJo da intelligencia', r!;or~:~~~;e~!r!~at'í:1tmn
8 ~~~:ti°t j~ to Aqu:c;.,~t/ t~va~-iHa_s(l Ji HORA DA 

Assucar bruto melado 
Borracha de mangabelra 
Borracha. de maniçoba 
Bata.tas naclonaes 
Caft oaz, moldo 

Por cante : 
Côco 

P or kflo : 
Couros de bol, alcco1 1a11a

dos 
CourDI! de boi, MCCOI OIJ)!· 

chados 
Oouroe de boi, .accoe fiOr 

de sal 
Couros verde, 
rouros de bode 
Cow·os de carneiro 
Courinhos de outras cspccies 

de anímaes 
Por litro: 

Farinha de mandioca 
Feijão mulatinho 
Feijão macassa 
Fava 
Milho 
Oleo refinado de semente de 

algodão 
Oleo cru' de semente de al

godão 
Oleo d<' -semente de mamona 

Por kilo: 
Pasta ele semente de algodão 
Raspas de solla polida 
Raspas Oe solla envernizada 
Sr.mente de algodão 
Semente de mamona 
Tacões ou quadras de raRpas 

de .solla 
Vaquéta ou couros preparados 

19600 
1$500 

l2(NI 
lt:IOO 
:QO(JO 

40$000 

2$200 

3$500 

2$500 
1$506 
9$000 
8$000 

4$600 

$600 
S500 
$400 
$400 
$250 

1$800 

1$100 
1$500 

$280 
3$000 
2$700 

$240 
$250 

2$000 
6$500 

Os demal5 productos con.stam da 
Pauta. Geral . 

BOLETIM 

DO 

TEMPO 

Smopse do tempo occorrldo dr Jq 
lS. de 8 ás 18 rs. de 9 de agost.o de 

1937, em João Pessóa. 
O tempo conscrvou_se instavel sem 

huvas, soprando ventos varia.veis. A 
naxima thermomelrica fol a seguinte. 
,naxima, 27º,3 e a minima. 18°.3. 

PEQUENA BONIFICAÇAO 
Um lu11trt> dt> 120$000 por 45$000 e 

um -plfl fonier para t er raço de 20$000 
por 10~000 

Só não compra fr uem mio quer . 
A Il!uminadora. R ua .Maciel Pi nhei

ro. 14.> 

FAÇAM ECONOMIA DE LUZ 

d:> caract.er e do civismo braslleirosn. boletim d1.1 Jahú. urn trahlllho !:!Ob o CAMARADAGEM. a qunl f oi muito a-
Você é BRASILEIRO, mas não A multidão dlStiOlVE'IU-se entre en titulo "ROTAnY 1~ A RJ•:t IGIÃO". o l lc1tre e de multa vervo. 

r roADAO BRASILEIRO porq~e nlo thusiasticas acclamaçõe~ á Ca ndida·.. quo1 n pediJo do compunhclro Vell':'ªº· O presidcn_t! fala tiobr<' a hora <l'a~ 
tirou o titulo ,te elt•Uor , 1 turll Ne.cton&l - ~~f:t~~ ttn trnnHrfpto TI{l p1·<1x1mo ~~~~r:~ P::1~11:tÍ~ti \;;~crÍ~~a u .()thcnte 

Uzem aM Lampad R!t Orlf•ntal ci;.m 
Ga:t que t erão suaw CUKaR ht" m Jllumf
nadal4 com pouco conMutno de en f' t KiH. 

Alrrt"do Chaves, unlco d h1t rlbu ldor 
ncl!lte El!l tado 

A 111nmlnudoru Ttun ,1 ,1r1 .. 1 r iflh ri
ro, H ã 



8 JOÃO PESSôA - Terça-feira, 10 de agosto de 1937 

U LTIMA HORA REGISTO 
FAZEM ANNOS HOJE: 

1, • Exposição do milho 
na Escola de Agronomia 

do Nordéste (DO P A IS E E STRANGEIRO) 
Occorre. hbJe. o nato.licio da sra. 

Therezlnha Martins Lc:al esposa do sr.0 
Antonio Leal •da Fonseca', operoso pre. 
feito de Alagôa ·Nova. Recebemos com pedido 

de publicação, o 8eguinte: A esquadra brasileira será accrescida dentro de breves dias de 15 unidades novas -
o encarregado dos Negocios Estrangeiros da China crê ainda numa solução pacifica 
do conflicto sino-japonês - Fala-se em que a Inglaterra vae entrar em entendimen-

- A menina Ritinha, residente em :rri~ :ct3:iuctz~' jril~~le~?dos~. Manuel 
- O menino José. filho do sr. Ray~ 

mundo Pordeus, collector em Patos 

"AGRIULTOll DO NOR
DESTE ! A Escola de 
Agronomia Uo No1dl'stc.-, 

tos com o govêrno de Burgos - A menina Maria Augusta filha 
do sr. Augusto Cesar de Almeida. re. 
sidente em $. José de Piranhas. 

em Areia, cumprindo um 
dos ponto~ ha~iC'o~ do seli 
Reg·ulati.l<"nto fará C'm 7 de 
novembro proximo :-.ua t.ª 
EXPOSIÇÃp ))E MILl!O 

S1\0 SJ\LVAUOR, ti (A União) - regularizar O!- pagamentos do func-
BAHIA I ~º· :a!~~ :: ~~~:itr ~~!s°.:~i:es!':: 

~~::1!1~(,,tct~':~r:t~v. :ar!:.~a di~~i;~~ã! ~~~~~11~!:º e~b~::, d~~:~ ª'!ás gs::r:~ 
p:11•a que ~ja o govêrno do Esta~fo D:o~ysfo Bcntes. 
autor'f'lado a adquirir 2.000 bandeiras O .atra'lo actual não encontra qual
brasHeiras. grandes e peq~,.·nas. par:1 quer justificativa, uma vez qu~ hc•..1ve 
serem dh;tribuidac;, gratuit:..mcnte, um "(upt'ravit" na arrecadação do 
pt-las escolas pdmarfa.s publicas e ultimo anno, de 7 .878:98SSC-nO. 
)1articularc!', associa.('ões bcnefic~nt~. A pr:iposito da viagem do governa
ri:-creaC\'as e mw it·aes de:;fa t"'aprtaJ e dor, ob·:::erva-se grande celeuma entre 
df' toda'S a·: ddadt>s, villas e arr:1i:1es baraH~.tas e populistas, pois terá d~ 
dt.....,("' Estado. "' Ubstituilo no exercicio da adminis-

Ot>clara o maj,r co~·mc ~e F:1.rias traç:io, o deputado Reis e Silva. prc::
qne, pela'i inform:ições fnled1gnas que '.chmte da Ac:sembléa. Legislativa t 
tem rcrebiJo, exi!:itcm na Bahia mi- ·Jm dos chamad :·s traidores que im
ll1arts d~ p.-ssôas e pccialmrntc cri .:.f'diram a ~leição do ti.'!nente-con>nt>I 
ança..,, ljUe dtH'llnlil'tCm . :1.ind'.\, a l'{aga~hies Barata para governador 
handeira lw::asileira. facto f'"'lt· (Jue é Jo E~;t&cio 
J>tlrl f,t'I larrn·ntado 

CEARA' 
FOR'f/\LFZ.\, !l lA tJniio) - Fo! 

pir~o .., })i'ut· .. -..,.:;: Uo o fat~'."lt'h .. ..\HIUH" 
R.it,firo , {jt.t' J.d,l'iewa lib1·a .... é~tf'rli 
na t'úlll a 1lat:1 lh- 1R<i7 t· !ll:l1't·ada.., 

1..~c. m l f'ltit1t> cl:t raiuha Vidnri:, 

SAO PAULO 
S. PAlTJ~O, 9 IA 'H11Ho) - l)es 

n11b,Ut·:t 1 ,11ll nu p1nt•1 tlt> SJ.uh,:-. 
mJ.it, 131 1·010mbi norti •·i.a'i- (ltH' ,•ihl 
coul1 Jt:ta..to ~ para. u bv1 111":A p~wll-.t:t 

naqut-U ·· num~l'O, !JI pn1h'.,h:HI ,rn 
liei'1h: e 31 dg U;.il,1_. 

RIO G, DO NOltTE 

ESTADOS UNIDOS 
WAS1l1NGT0N. 9 (A União) 

~o.ticia-se aqui que além dos sei~ 
·dc.st.rs._veJ:~·- que serão arrendado , 
'lelo Bra~il á M::ninha Americana, 
1quclJc pa1:-: :n"'ndarã. t•onstn1ir mai, 

;... ~endo três na Inglaterra e três 
neste pais. 

\s~im. o total de navios novos que 
rrão inccriJCra.ios á esquadra brasi

l, il':i atting-irá. a quinze, com os três 
1111 n:-,lo brevemente lançados ao 

no Rio de Jan!iro. 

PORTUGAL 
L1Sfiü .\, !l r A União) - Espera-se 

um i:,ande ;.tCOntecimeito a favor do 
g·n1r-ral J•'raneo ainda esta semana 

A:> que ~e dize :i I n g laterra pl'o
turará um entendim,~nto com o go
·ri>rno d{.' Burgos por intermcdio do sr. 
Cli\•eira S2Ja'lar. 

ESPANHA 
SALAMANCA. 9 (A União) - O 

general Fl'anco está concentrando 
grandes d e;.tacamentos italianos na 
frente de T ol1~do, m ostrando-se dis
posto a interceptar q ua nto ant es as 
communicações en tre Madrid e Va
lentia. 

MAD R JD 9 {A União) - Deverá 
regressa r hoj,!, a. e.fta cidl.de, o ge
neral Mia.ia, ch efe da defesa e gover
natlo1· mili.ta1·. 

Sra. àr. Sabintano Maia: - Occor
re, hoje, o 3.nniversarto nataliclo da 
sra. Mercêdes Meirelles Maia, esposa 

~fgn~os;~oc~~~~r d~~ f:S~~~~ªiie1:~~~'. 
neste Estado . 

- A sra Lucil1a de Almeida, esposa 
do sr. Antcnio Almeida, residente em 
Serra Redonda . 

- A senhorita Nenen Bezerra Ca
valcanti, filha do sr. LEon2.rdo Bez.er _ 
ra Cavalcanti, residente nesta capital 

- O menino Marc:s Aurelio Mila
nês filho do sr. José da Cunha Lima 
Sob'rinho, funclonarlo publico esta
dual. 

VALENCIA, 9 (A União) - An- - A senhorita Luiza Ferreira dos 
nuncia-se qnc a3 tropas republicanas Santos, filha d? sr. Manuel. Ferreira 

1 frente d"! Carabanchel sem nenhum - O pequen!:> Antonio, filho do sr. 
iniciaram fortis!irnos ataques na I dos S-:intos. residente em Caiçãra . 

rerultado positivo, ti~~~ 1:stc?el~~ir:m B::~-~!ir~~~\7~:r~ / 
CHINA ca~t';;". menina Maria Elizabeth . filha / 

do saudoso c"õnterraneo sr. Antonio 1 

SHANGAI, 9 (A União) - O mi- Caetano da Silva. 
!1istro do Exteric;r da China declarou - A srta. Alayde Pereira. atumn~ 
hoje, á impren~a de qu e ain:fa nú.o da Escola Normal Official filha do 
e!a:tá afa:;hda a rics::. ioilidade de solu- sr. João Pereira de Azevêdo.' enfermei_ 
çã.o do conflicto !)ino-japonês, accre~- ro da Assisteocia Municipal. 
centando que hoje rn .~smo será rece- - A sra. Eponina S:>bral Machad0, 
bido cm Nankim o embaixador elo esposa do sr. Gentil Machad-:>. agentE" 
Mikado. da Empreza Nordestina Auto-Viação 

FRANÇA 
PARIS. 9 IA União) - "Le Paris 

Soir" commentando o arrendamentl'.> 
do gc vêrno dos Estados Unidos a o 
Brasil de seis "destroyers" depois do 
cancellamento d! numerosa'i' clausu
las dos convenios commerciaes teu 
to brasileiros, diz que os Estados U
nidos nã? tolerarão intromissio a lle
mã na Amerlca do Sul. 

F ._c~!~1
~'n~~!t~oj:p~t!t: Lourenço da 

Graça. prestigioso elemento. da rlasse 
operaria desta cidac"e. 

Scck honorario do "Centro Benefi
cente Parahybano" será o anniversa
riante homenageado pela mesma so. 
ciedade. 

VIAJANTES: 

Jc-rnalista José Rocha : - De Espe
nmça, cnde se encontr&va tratando de 
intsresses particulares, regressou.. hon-

As bases da Exposidio 
estão sendo ampl:-tmt.•ul .. • 
divulgadas, eslan(lo a M!..i.
cola prompta para :1lten
dt-r quaesc1uer oul r :1s in 
formações. 

Preci ;:iaOlO!', p r o d II z it' 
muito. bom <" l,araf., - ,, 
unico meio a ~t"gl!Ír é et•I 
lcccionando os no""'º" pio 
duetos . 

Não perca tempo 
AGRICUL'!'OR , NOIWJ'.:-,
TJNO - Envie 111 ~s1>i~a~ 
para mostrar a fcrtilidadt1 

dos seus terreno..., _ 
Preste seu valioso apoio 

á nossa J.ª Exposkfw dt" 
Milho - PELO BEM n \ 
PATRI A. PELO BEM lP. 
AGHICULTUHA mu,-;1 
LEIRA. 

(Do Departamento ele 
Publicidade da EAN ) 

O "DIA DO ESTUDANTE" 
As commemoraçi'íes no 
"Centro Estudantal Cam

pinense" 
NATAL, 9 (A Oni.io) - Ch1•gt1i.1 a

qui c. ...,, . hleuthLfio t.lí' Sá Lritão, 
qllC vrm in:-.lallar um apf)art·lhn tr:
pto "8:tUd:'J\jt", lig:,11(10 t•~.b l':lpit.;d 
:t .lúão P -.:•,ôa, lU'dfe t> )711 11:.111 L,l 

PARA A PROPAGANDA o F ALLECIMENTO DO SR. , ~!';;'àc~ã~s%r~.1i~t!· Jo~éo~~c°i:'!
1
ega de 

1 

MURILLO LEMOS I N.;;-t!""fae~ich~~jtúic3~~!~~~"à.ºTS:: 

C ommemorando o "Dia do Estucl.nn_ 
te". que transcorrerá arnanhá, I') 

'·Centro Estudantal Campinense" rea
lizará significativi.s festividades na 
séde do "Gl'emio R enascem;.ft 31'', du. 
cidade de Campina Granàe. 

~r essa occasião o profç:s.sor Hilde
brando Leal fará uma instrnrtiva p:1 .. 
Iestra. seguindo-se ::mimada "Súirt·~·" 
da.nsante. 

BF.1.,EM. !l (A l lni:iu) - Co11!sl::. 
qu~ b govt•1·nado1· GanL\. M·1lchí'r ~-t·

guH.l p:u-~ o Rio t'lll !->dC-mllro prm.:i 

j Saibam 

Um f'Co11omi~1a ull<'nL-111 dC' lt·n!l, 
o dr. liínl,:t'r sugJ~t·riu que ;,,~ :l

provc,ítnssem ~orno font{'S tributa .. 
rias O!õl "dp(eitos volunlarios" do 
honwm e da mullu·r. EMre l'~~c>s 
dt'ff"'ifotll inehw elle a obesidt•de. 

"Em 90 cnsoN i:;ohre 100 - diz o 
,Ir. Jfinlder - a obeRidade é '·cul
tinuln''. - Em h~nf'ficio do pro. 
pl'lo individuo e da rac;a, dc"ia 
ella e;t'r combalida por m<'io de re
gimt> e e1:t·rcicio~. o (JU<' não acon_ 
{et'f' porqu(' o ... ~eulS portador<'S 
l êm umn e1,q1ed" de , ·ni daclc de ser 
oheO't A,·hn por tSSI), o ('COno_ 
nd~tn all('mfio QlH:' a obei.idade d('
\ eritt !-lt.'r 1 axnda como é l 1n:ndo o 
i-;oltC'irão isto é o homem que 
h•m pra;er t-m neto coni.tituir um 
l.1r". A b;t"tt du lnxa i.cj!undo o 
dr. Hinl,<'r seria o r,•so vor 11r_ 

r1,bn d,· i.C'ho, nugmenlando ou di. 
mi11ni11do t.•m t·ndn turno st•gundo o 
pPt-10 tia rotundid:tdt·. 

Mo!'lfrarn .. Ht' os írandses ju/lótn
m,•n1e or~ulho:-.o!-1' do l'lt'll noYo cou
r.içndo "l)unla•rqu~·· construido 
como respo~ln ao "Oeotschland". 
Qtl<' murcou o inicio st>nsacional do 
reNgulmenlo da marinha allemü 
Tfa1n-.!-le realmentt> de um magnL 
firo na, io de linha o mais mo
derno e 1>erfcito do Seu typo ne1:1tt!' 
mc,mcnto em todni'I Ml grandes 
rnnrinhns dt• ~ut•rrn. E' o primei. 
rCl t."OUra~ado franc~s C'lnstruido 
dt>poit-1 da Grande Gu,:rr3 t' foi 
rnuito admirado por occasiiio da 
nrrnte Te\·ista na\'al de Spithcad. 
Oeo:.loca :rn.:rno ton{'ladM e dispõe. 
tí.Ynntl• de• 8 peçnb mon!:>lro: :l.10 
mlllimetro~ t>m torres Quadrupla ... 
T~do - i·t•loddade_ pod,•r offensi. 
vo 1>rotec,;ão - f'\'O<'a ao r.;oberho 
"O\lnkerqu~ .. uma idfn prt>~tigio .. 
sn de rorc;a. 

A rninhn .'1nr.1·. sempre grande 
tlt11na dá nnturnlment(' o "ton" á 
côrte · hritunoica. Quando na ape. 
na 9 prineé1Sa d" Teck, e muito jo
'Ven ofrc-rtnram.lhe um manual de 
t'Í\·ilidade. que pnteneera á sua 
nugu-.ta madrinha a rainha Victo
ria. O manual chama,•a .. se: -
"Codi~o chislo1:m, cuja leitura póde 
iniriar ás hella .... mnn('iras". -...E' 
lit·ito ucr que o livro era renl
m<'nle bt>m ft-ilo A rainhn-Yiu
va tem aliás memorio prodigio
;..a que· lht> p(•rmillt> applicar dl' .. 
prt'~t-1:t ._. com at'erlo um nome a 
uma i·nra <1uc· t•lln tuã vi~to um:1 
11nica n•7. [s!-!O (aculdadt' foi-lhe 
frequentt·mente um pr(•cfoqo auxi
lio no dt•s<-mJ)C'JihO dt• sua,, func:-
('Ot'll d1· 1o1oht·rt1n:1 

O governador Argemiro de Figueirê_ lt=-graphbs naquella cidade, que aqui 
DA (ANDJDA TURA JOSE' do rec~beu do deputado -Pereira Lira se_ encontrava a serviÇo de suas fun-

.- o seguinte despacho: cçoes. 

AMERJCO EM AL,,\GOA DO "Rio 6 - Governador Argemiro de tr::~leMde~r:.!• ;:;•::~c;;;,t:.m:; 

MONTEIRO !1;::!rê~ºe ;;-&s!ºãºexcracssô;0 v;;nad~~ cerca de um mês, regres.sou, ante-hon-

Para essas festividades, o "Centro 
Estudant:11 Campinen:;e" fez cli.,!nbuir 
numerosos convites. assignado.s pt:la 
seguinte commissão : SebLl.stião Co.sla. 
José Fernandes Dantas , Orlando San_ 
tc·s. Seba.stHi.o Oliveira. José Marti
niano. L :urdes Ta v:ire~. Vanda Sal-

A organizaçãço, naquella nossa Parahyba venho condolenciar 'tem a esta capital. o nosso amigo dr. 

cidade sertanej~ da "Cru.. t:~1~~s i:;;!!ª;a~:~; !:!~('i~~:e~;~s!ir~~~ Mei;a de Menezes, chefe da Secção 
parahybanos. Seu enterramento oc- de Estatistica deste Estado . 

zada Patriotica" coneu hoje no Cemiterio São João s. s. fôra até ·::> Rio de Janeiro, a 
~~flaª f~~~el ~ires. Luiza Castro e 

Acaba de ser fundada, em Alagôa. 
do Monteiro, a "Gruzada Patriotica.". 
destinada a realizar a propagand'a da. 
candidatura do ministro José Ameri_ 
co de Almeida á suprema magistra
tura da nação. 

Neste sentido recebem-cs do pre_ 
feito Sizenando Raphael, digno chefe 
da edilidade monteirense. o seguinte 
telegramma de eommunicação: 

•• ALAGôA DO MONTEIRO, 7 -
R.e:lacção da A UNIAO - João Pes_ 
~êa - Um e-rupo de rultoref da .e. l~_ 
tns. admiradores do grande brasilei_ 
ro dr. José Americo de Almeida, aca_ 
ba de organizar. aqui, um moVimen .. 
to de propaganda da candidatura. na._ 
cional sob a denominação de 1'Cru, ... 

1 zacta ·Patriotica". ini-::iando_se hoje 
' aqui gr:1nde comicto :oooular.. A 

'' Cruzada Patriotica" estenderá sua 

..,i~çã~st~~~dJ>! ~~r~:;~~~~~s A=~~ 1 
"ªS saudações. - Sizenando Ra..J 
?hael. p:efeito•· 

Bapti~ta com g~ande comparecimento. fim de participRr do Convenio d-a 

ri~:~:~a:cr;:t~:~1c1::.ª A~:~:r;!:s t~:~~ F.statistica, alli recentemente occor-
daçôC's. - José Pereira Lira". lrido. 

Sra. Maria Eugenia Pereira : - Em 
Já é eleitor? Se não é aliste-se viagem de curta demora 4 acha-se nes-

hoje mesmo no POSTO ELEITORAL , ta capital, tendo vindo. acompa~hada 

"PROGRESSO_ FEMI NINO", á ru~ 1 ~;iia,~r:~~à a~r~'as~oar~~~~g:~~a :~= 
D u que de Cax1asJ 550. T udo lhe sera brosio Pereira commerciante na villa 
facilitado. de Pilar . · 

NO QUARTEL DO 22.' B. C. 
Programnia da banda de musica do 

22. 0 Batalhão de Caçadores, em ho
menagem a Viçosa. do Ceará. pelo 
transcurso. amanhã. do centena.rio do 
seu grande filho. general Antonio Ti
burcio de Sousa: 

BOLSAS PARA SENHORAS - Mo
deles elegan tes, confecção esmerada, 
acaba de receber a CASA VES UVIO. 
rua Maciel Pinheiro, 160. 

As manifestações de sympa
thia de Pirpirituba, ao chefe 

do Estado 

Os agradecimentos do Nu
cleo Noelista. de Natal, ao 

Chefe do Govêrno 
Do Nuciet Noelista. de Nntul, no Rio 

Grande do Norte rec.ebeu o rhefe do 
~ovêrno, o seguinte despacho lelegra
phico: 

"Natal 7 - Gc-vernador Artemiro 
de Figueirêdo - Palacio Redempção 
- J. Pessôa - Ainda sensibilizado 
pelo acolhimento generoso do governo 
da Parahyba os noeltztas pot.ygu.ares 
apresentam a v. excia. a expressâ:,- do 
seu commovido agradecimento fazendo 
vetos Alt.Lssimo continue soprar so
bre tena T a bajára todo:; bat'ejos feli
cidade. Saud:lçôe!i r espeiiosr1s- J.,ou, 
dcs Silva presidente Nucleo Noelist.as 
Natal". · 

Protophonia da opera "O Guarany". 
Preludio da opera "O Escravo". 
Marcha "Mocidade Brasileira" . 
Serennta de Franz Schubert. 
Dobrado sinphonico "Ten. Pessôa". Sobre as manifestações populare., Camisas de gerSt>y para homrm 0 

Centro Politico Beneficente 
MATERIAES SANITA- " Argemiro de Figueirêdo " 

RIOS, electricos, ferragens, Sua reunião de ante-hontem 

::. i~~e~~~ªdo~lvo Ar::mir~ir~;rii.,~:~e1: maior sortimento e o mais rowr,Iefo ~:~ra. ~~ :;~~re~~a ~:d~fra '!fa1ti da 1,rr.ça recebeu "CASA A'llJL". 

para os sabbados, que veiu favorecer I T É L A S 
grandemente os interesses do com .. 

~~~~~ i~~~\m~tfu:f:it: e::~n;e~l~ \ & 
azulêjos e vidros, aos m e- Ih~\."cr~~!~i~~~ci~?! ~~/º~~ª~/~ gramma infra: 

,;~~~1}:;~~T~~e1,:do-_ ªJ;:n;~i~ p A L e o s lhol'es preços, vendem á rua da ·silva To1Tes e José vane Meno. 

Barão do Triumpho n.0 271. ~:u.;;'â;n:r~!"-
1
~'::'te~];;nt~oI~~ 

CR EADAS 
NOVAS CADEIRAS 
ENSINO PRIMARIO 

GUARABIRA 

DO 
EM 

A propo~ito. recebeu o sr governa-
11.,r Ar~emiro <le Figueirêdo o ~eguiT· .. 
'.E telegran- mn <lo prefeito daquelle 
mun1cipio 

"Guarabira 9 - r.overnador Arg<'-
1niro de Fi~u·eirêdo - João Pessôa -
'.'\ão obstante estar a in:,;trucção hn·
~nmcnte dessimnnada interior do E:·_ 
tndo g;(\çfü: a opero~idade brilhante 
.~dministraçõo voRqencia esta Prefeitl1-
1 a acnbrl crear mais quatro cadeiras 

1 ~,:~~~:ç:~:i~~;::: ~fi~:;,~:0 ~-~c~~s7;~~ 
\ -le~te município Respeitosas sa~da. 

~-õ,,, - Pim(·ntE"l du Cunha_ prefeito". 

Btneficente "Argemiro Figueirêdo", 
em sua séde a avenida Cruz das Ar
mas. 

sêil, - Tenho a subida honra de o 2." ANNIVERSARJO no "r.:R," 
communicar a v. excia. a realização A .APREbENTAÇJ..O HONTF.M 00 
hoje da primeira feire. de PirJ)irituba FILM "MAGNOL!A" · 
que foi de extraordinaria frequen:ia. A Cia Exhibid1;ru dt:' Films feste-
Cumpre_me salientar a bôa vontade jou hont<.·m o 2 " anniversnrio do 
do vigario, gue prestou valic.c.o co~ Cine-Theatro · "fün". nprcsent::rndo a 
curso nesta medida de salvaçã.o para bella JHo«lucção du "U,nvcrsal Pidn
o commercio local. Acabv de assistir res". "Magnol in" 
grandes manifestações populares 011... F;ssa pelliculn. que con::.liLne. dt< flll" ... 
<ie falaram diversos oradores. vivan_ to. :um grnndioso especta<."ulo. UKr,uluu. 
do v. excia., acclamado enthusiastica- porfeitnmerte. o numeroAo publi('u c1u1~ 
mente pela decisão unica que trouxe compareceu ao "Re:x. ''. uccup:inclo. to_ 

;aura~~:.za_ c;~t~! fuirp~~~~:/1 ta~,:.n~~a~~,~~~:.~ !~~1:1:d:.~e=~u~ int~r 
prefeiW". prete;;; actuam de m:1neira admiravt"l. 

tendo~ Irene DuunC' mai.~ um1.1 "dwn

A 2.ª FEIRA DE AMOSTRAS DA 
P ARAHY BA a realizar.se nesta ca
pita l em dezembro deste anno. have_ 
rã de fixar uma Jtagina brilhante da 
n osir~,.. Prnnomic~ ,J,.. no1..so Estado. 

ce" <l'e derronstrar o-: seus nn·os llll

te-s de" arth.ta mogníficu 
Lindos scenario::. 111u11ka <.lcliC'ic,.::1a. 

trabalho f;;Xc~llente. éi!l a impn·, :.:.I,• 
QUE' noh ckixou "Mugnol ia" 

Lida a acta da sessão anterior. foi 
approvada. O expediente constou de 
um convite do "Nucleo Politlco de Ja_ 
guaribe" para assistir á commemora
ção do seu primeiro anniversario. _O 
presidente nomeou uma commissao 
para representar o Centro nas r«:feri 
das sol€nnidades. tendo ~ido des1gn~ 
dos os seguintes consorcies : Eunap10 
Torres. Pires Filho Luiz Torres e Eve_ 
raldo Garcia. Na hora do expediente 
fez a entrrga de diversos livros para 
-a Esc:-la do ··Centro" e bibliotheca, 
offerecidos pelo dr. Raul de Góes e sr. 
Waldemir Braga. Sobre o movimento 
social do "Centro" usaram da pala
vra os srs. Pires FÚho. Torres Filho e 
Cicero Leite. o presidente nomeou uma commis- nuel da Silva Torres, Manuel Felix, 

1 

A 2.ª FEIRA DE AMOSTRAS 11.~ 

tão para acompanhaLo 11a propagand·'! Pires Filho. Joaquim Lino. Josephin'.l PARAHYBA a realizar.se nt>~ta t·a 
eleitcral composta do srs. Cicero LeL Felix. Antonia Mello e Lydia Plnhe1ro. pital t>m dezembro dí"Stf" anuo, hàvt>. 
te Eunâpio Torres, João de Oliveira, Ao ser encerrada a sessão fôram ac. rá de con:~tituir um grandio-;o p,p<"t'-

~~~~·aT~;rgâr~/e~~~é ~~v~f!~tfl'~:2 ~~~:i~i;~e~~~i~ ~~ .8ftae~r~~ºbt~- ~~::~asd~s i~:!~~;i;:.~~~lbi1ida;)t• ... l'l'O 

·-----º MAIOR E MAIS CONFORTAVEL crNEMA DA PARAHYBA. :E: o 
"PLAZA" -- SUA INAUGURAÇÃO ESTÁ PROXIMA -- AGUAR D E M 
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JOÃO PESSOA - Terça-feira, 10 de agosto de 1937 

JUSTICA ELEITORAL 
~ 

TRIOUNAI, RF:GIONAL DE .JUSTI. Francisca Gonçalves Ramos, em sua inscripção, de accârdo com 
o art. 66 § 3.0

, combinado com 
o art. 76 n.0 1.0 , do Codigo Eleitoral, 
por infracção do art. 59. § 1.o, do 
mesmo Codigo Eleitcral. 

eleitor José Balbino Matheus, da 2.ª 
zona, para effeito de revisão . 

&lator : dr Braz Baracuhy . 
e,, 1~LEJTORAI. DO ESTADO DA mandarcancellar a sua inseripção, de 

PARAHYBA accôrdo cem o art. 66 § 3.0 , ccmbina .. Relator dr. Horacio de Almeida . O 1'ribunal Regional resolue 
can cellar a inscripçâo . 

.J(TR JSPRUDF:N('lt. 

ACCORDAO N ° 336 

Prcces.c;o n.0 957. 

Classe 5.ª. 

Natureza do processo: inscripçã-0 
ria eleitora Maria tle Lourdt:s Nol>re
ga. da 2." :rona, para effPito de re~ 
visão. 

RRlator: rir. Braz Baracuhy. 

o Tribunal Regional resolve 
concellar « inscripçáo 

Vistos etc. 
Accordnm os julzes cto Tribunal 

Regional de Ju.9Liç.a EleiLOtnl, tendo 
Pm vista que o reque-rimento de 
<1uJ.1ificaçã-0 de fls. não foi es.:::ripto 
totalmente pela eleitora da 2.ª zona. 
Maria de Lourdes Nobrega, ent man_ 
dar cancelar a sua inscripçâo, de ac
côrdo com o art. 66 ~ 3 n, combinado 
com o art. 76, n.º 1.", do C-Odig-0 Elei_ 
to,al, par in!t'acção do art. 59, ~ l.". 
elo mesmo Codigo Eleitor:ll 

Joia.o Pes..,.õa, 28 de ontubro de 
1936 

(As.) Paulo Hypal:io (la Silva 
Prtsident.e. 

íAs.) Draz naracu11y _ R(•lator 

ACCORDAO N' ~37 

:-,rorcsso n.º 953. 

ri asse 5.n. 

Nnturczn do p:·oc('sso: inscripçii.-0 
do eleitor Luis Gonzngn de Carva_ 
lho, da 2.:l ü:.na, p=i.ra elfelt.o ae re_ 
VIS:10, 

rtelator: ar Braz Bnrncuhy. 

o Tribunal Reqlonal 
rcmcellar a in.scri:pcüo 

resol-ve 

Y~~g1~da~~c.os julzes do Tribunal 
Regional de Justiça Eleitoral, tendo 
em vista que o requerimento de 
qualificação de ils. não foí es:ripto 
totalmente pelo eleitor Luts Grn~ga 
de Carvalho, da 2.11 zona, em mandar 

~~ce~a~tt.su:6 \ns~~~~ç:O!tlb1~a;~c~~: 
o art. 76. n.0 l.<l, do Codigo Eleitoral, 
por infracção do art. 59. § l.o do 
mesmo Codigo Eleit..:ral. 

João Pessôa, 28 cte outubro de 
1936. 

( As.> Paulo flypacio da Silva 
Presidente. 

<As.> Hraz Bar11cuhy - Relator. 

ACCORDAO N." 330 

do com o art. 76, n. (11.0 , do Codigo 
Ekitorn.l. por infracçáQ do art. 59 , f 
t.º. do mesmo Codig-0 Eleitora~. 
c:~m o art. 76. n.0 l.º, do Codigo Elei
toral, por infracção do art. 59, § J.0 • 

do mesmo Codigo Eleitoral 
João Pes..sõa, 28 de outubro de 

1936. 

, As., Paulo 1-lypacio da Silva -
Prf'sidcnte. 

cA.s.) Braz Baraouhy - Relator. 

ACCORDAO N.º 340 
Pro-;es.so n.0 949. 
Classe 5.n. 
Natureza do processo: inscripção 

da eleitora Julia Agostinho de Oli_ 
vell'::t, da 2. 0 zona, po.ra effelto de re .. 
visão. 

Rt:!lnlor: dr. Braz Baracuhy. 

João Pessõa, 28 de outubro de 
1936. 

(As.) Paulo Hypacio da Silva ·
Presidente. 

(As.) Braz Baracuhy - Relator. 

ACCORDA ON.0 344 

Processo n.0 942. 

Classe 6.ª. 

Natureza do processo: inscripção 
da eleitora Maria.. Dias de Almeida, 
da 2." zona, para effeito de r 0 visão. 

Relator: dr. Braz Baracuhy. 

o Tribu;na! Regional 
cancellar a inscripção. 

resolve 

ca~cefzibu:ªfn~:rv~:z resolve Vistos etc. 
V . , t Accordam os juizes do Tribunal 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripção 

Vistos, em revisão, etc. 
Accordam os juizes deste Tribunal 

Regional em cancellar a inscripção do 
eleitor José Balbin::> Matheus, da 2.ª 
zona, por evidente que a data do re
querimento de qualificação é de punho 
differente e, além do mais, a letra e 

~j;i:;~~~. ~ã~
1~;i:o 7ig;{;;:~;~ ::: 

conhecidas. <Codígo Eleitoral, art. 59, 
inciso I e art. 76, inciso 1) . 

João Pessôa. 28 de outubro de 1936 . 

(As.) Paulo Hypacio da Silva 
Presidente. 

(As.) H . de Almeida - Relntor 

ACCORDAO N.0 354 

Processo n. 0 080. 

Classe 5.ª. 

Vistos. etc 
Acc:rdam Os juízes do Tribunal Re

gional de Justiça Eleitoral tendo em 
vista que o requerir.~~nto de quri.liL.; ... _ 
ção de fl.s. não escnpta toi,almente 
pelo eleitor Sergio Barbosa da. Cruz 
da 2. n zona, em mandar cancellar ã 
sua inscripção, de accôrdo com o art. 

!60. §d~·ºc~~%~in;~~t~ar ~o~rk!;:cç1~ 
do art. 59 ~ 1.0 do mesmo Codigo EleL 
torai. 

João Pessõa. 28 de outubro de 1936 

e As.) Paulo Hypacio da Silva 
Presidente. 

1As. J Br!z Baracuhy - Relator 

ACCORDAO N.0 348, 

Processo n.º 450. 

Classe 5.ª IS1,0S e c. . . i 
Accordam os juizes do Tribunal Reg1or:ia1 de Justiça E t.:oral, tendo 

Regional de Justiça Eleitoral, tendo em _v~ta _ que o r~ rm~ento de 
em vista que O requerimento de I quahhcaçao de fls .. nao fm ~scri~to 
qualificarão de fls. não foi es~ripto ; totalmen_te pela eleitora Mana Dias 
totalmente ~la eleitora da 2.º zona, , de Almeida, da 2. zona.., em ma:1dar 
Julia AO'ostinho de Oliveira da 2 a canooilar 'tilSua ~lpçao, dep.t;cã,rdo 
zona. e;, mandar cancellar , a su~ ) com o art. !6 ! 3.º, ~binad~ com 
inscripção, de accôrdo com O art. 66 o art . 76. n: 1. , do Codigo Eleitoral, 
~ 3.° ,;.;~mbinado com O art. 76 n.º l.°, por infracçl:o do ,art. 59 § Lo. do 
do Cod1~o Eleitoral. por infracção mesf!lo Codi,o Eleitoral. 

Natureza do processo : inscripção da 
Natureza do processo : inscripção da eleitora Maria Nazareth de Vasconcel

eleitora Maria Gomes da Cruz, da 2." l~s. da 2.:.i zona. para effeito de revi-
zona. para effeito de revisão . sao. 

Relator dr. Horacio de Almeida. Relator: dr. Braz Baracuhy. 

do art. 59, ~ Lo, do me.,;;mo Codigo Joao Pessoa, 28 de outubro de 
Rl,•iloral. 1936. 

JOf\O Pessôa. 28 de outubro de 
1036 

<As.l Pa1tlo Hypacio da Silva 
P•f'-;;.iclente. 

(As.) Brae Baracuhy - Relator. 

ACCORDAO N.0 341 

Processo n.o 948. 

Classe 5.n. 

Natureza do processo: inscrlpção 
do eleitor Ajacio Alves Pimentel, da 
2.11. zC'na. para effeito de revisão. 

Relator: dr. Braz Baracuhy. 

(As.) Paulo Hypacio da Silva 
Presidente. 

(As.) Bra,, Baracuhy _ Relator. 

ACCORDA!O N.0 345 
Processo n. 0 941. 

Classe 5.s. 
Natureza do processo: mscr1pçao 

da ~leitora Albertina Emllia Duarte 
da 2.• ZC'na. para effeito de revisão: 

Relator: dr. Bre.z Baracuhy, 

O Tribunal Regional resolve 
cancella.r a inscripcão. 

O Tribunal Regional resolve Vistos. etc. . 
cancellar a inscripção. 1 A~cordam os Julies do T ribunal 

Vistos etc. Regional de Justiça Eleit.oral, tendo 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripção 

Vistos. em revisão. etc. 
Accord2.m os juizes deste Tribunal 

Regional em cancellar a inscripção d=i 
eleitora Maria Gomes da Cruz, da 2. 0 

zona, por ser evid€nte que a data do 
requerimento de qualificação é de 
punho differentR e, além do mais, a 
letra e assignatura do eleitor no allu
dido requerimento. não estão legal
mente recon~cidas . (00digo Eleitoral, 
art . 59. inciso I e art. 76, inciso n,. 

João Pessôa. 28 de outubro de 1936 

<As.) Paulo Hypacio da Silva -
Presidente . 

lAs.) 1-1. de Almeida - Relator. 

ACCORDAO N.0 355 

Processo n .0 976 . 

Classe 5.ª 

Natureza do processo : inscripção dn 
eleitora Antonia Maria Ne.scimento. 
da 2.ª zona, para effeito de revisão. 

Relator : dr . Horacio de Almeida. 

Accordam os juizes do Tribunal em _v~ta _ que o rf<!uenmento . de 
Regional de Justiça Eleitoral, tendo J 2uahhcaçao de fls. ~ao fm escripto 
em vista que O requerimento de , ~ot3:-l!1'1ente pela eleitora Albertina 
qualificação de fls. não foi es:ripto ' Errulla Duarte, da 2.• Z<:>na, ~m- man. 
totalmente pelo eleitor da 2.ª zona I dar. <:ancellar a sua n1Sc~~ao. ~e 
Ajacio Alves Pimel:;!tel em mandar I accordo com o art. 66 § 3. , comb1_ 
cancellor a sua inscriPÇ'ã~. de a,:côTdO n~do col!l ~ art. 76 .. n.o l .'~ do Co_ 
com o art. 66 § 3.º, combinado c:::m digo El~1t01 al. por mfrR.?çao d? art. O Tribunal Regional resolve 
0 art. 76. n.º l.º, do Codigo Eleitoral, 59. ~ 1. , do. mesmo Codigo Eleitoral. cancellar a inscripção . 
por lnfracção do art. 5g § l.o do Joao Pessoa. 28 de outubro de . . ~ 
mesmo Codlgc Eleitcral. · 1936. . . Vistos, em rev1S~o. etc. . 

João Pessôa 28 de outubro de (~.) Paulo Hypacw da Silva - 1 Accordam os ju1zes do Tnbunal Re .. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripção 

Vistos etc 
Acc.:..rciam os juízes do Tribunal Re

gional de Justiça Eleitoral tendo em 
vista que o requerimento cte qualüica
ção de fls. não foi escripto totalmente 
pela eleitora Maria .Nazareth de va~
c:::ncellos, da 2.ª zona, em mandar 
cancellar a sua inscripção, de accôr
do com o art. 66 ~ 3.0 combinado com 
o art. 76. n.º 1.0 do Codigo Eleitoral. 
por infracção do o.rt. 59 § l.º do mes
mo Codigo Eleitoral. 

João Pessôa, 28 de outubro de 1936 

e As. > Paulo Hypacio da Si/t1a 
Presidente. 

1As.J Braz Baracuhy - RelaLor. 

ACCORDAO N.0 349 

Prccesso n. 0 448 . 

Classe 5.ª 

Natureza do processo : inscripção do 
eleitor Aderaldo Carvalho de M~lto, 
da 2.ª zona, para effeito de revisão. 

Relator : dr. Braz Baracuhy . 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a insC'ripção, 

Vistos. etc. 

1936 · Presidente. ! gional em cancellar a inscripçâo da 
(As) Pauto Hypacío da Silva _ (As.> Braz Baraouhy - Relator. eleitor::. Antonia Maria Nascimento Acc;;rdam Os juízes do Tribunal Re-

Prestrlente. 1 da 2.ª zona, P?r ser evidente_ 9ue _ a gional de Juztiça Eleitoral, tendo em 
O Tribunal Regional resolve data do requerimento de quahflcaçao vista que o requertmento de qualific:1-

Processo TI ." 051. (As.) Braz Baracuhy - Relator. cancellar a inscrlpção. é de punh':, differente e, além do mais. çâo de fls. não foi escripto totalmente 
a letra e assignatura do eleitor, no al - pelo eleitor da 2.11 zona Aderaldo Car-

Cla&Se 
5

•. 1 Proces!º~?~ttº N.' 
342 

Á~~;dac;,c~ juiz<'s do Tribunal Re. 
1 ~i~t :."c':i':i"~~~~~~o, t~~~i:~t~ei~~~~\: ~ª;~i i~~c~~~°à. ~:.~~~~girco~n;~~~'.· 

doN!1~~r~:ª s~iastfl:~TI~~1e11·~~g~i~~ ~~t~:ez!·º do processo: mscripç.ao !~~ai o d~e~~:;~:e:iiitâ!ªlqut:ifr1ga;~~ art. 59, inciso I e art. 76, inciso 1) . ~\ ~cl;y c~ºd~~~n:~~ti~~ ~o~r~r;:cc;Õ.; 
ilrnde. da 2.• 7.ona, para effeito de de fls. não foi escripto tote.lmente pe- João Pessõa 28 de outubro de 1936 1 d.; :~:t. 59 * 1.º do mesmo Codigo EleL 
rcvt.sao. da eleitora Paulina Fernandes Ribei- la eleitora da 2_a zona Leonor HermL · tora~. 

I«'lator · ur. Braz Bnracuhy. r~ da 2·ª zona, para effeito de revL nia Freire, em cancellar a sua ins- IAS.) Paulo Hypacio da Silva -

o Trtbunal Regional resolve 
cancellar a ínscripção. 

Vistos, etc. 
Accordam os Juize.s do Tribunal 

Regional de Justiça Eleitoral, tendo 
<~m vista que o requerimento de 
qualificação de fls. não foi es.:ripto 
totalmente pelo eleitor da 2." 
z: un, Sebastião Filgueira de An_ 
drade, em mandar Ca.(ICCllar a 
sua lnscripção, de accõrdo com 
o art. 66 § 3.0

_ combinado com 
o art. 76 n.º 1.0 , do Codigo Eleitoral, 
por infracção do art. 59. § l ,,;,. do 
me!;mo Codigo Eleitcral. 

João Pcssõa. 28 de outubro de 
1936 

(As.J Paulo Hypacto da Silva 
Presidente 

1As.J Braz Bara<"U11y - ~·~l!l.tor 

ACCORDAO N." a39 

Prore.sso n ." 950 

Naturf'za do proce!..c;o· 1nscrlp("áo 
da eleitora Francis;a Gon~alws Ra_ 
n1-0s. da 2.• zona, para effeit:> de re_ 
VJ~:lO 

Relator· dr Braz Baracuhy. 

r11.so1t,,:, 

sã~elator: dr. Braz Baracuhy. ~~JPg~~bi~ead~cc:i!º ocoar~tº 7:~t~.º661} Pr~~~n~: de Almeida - Relator. 1 João Pessôa, 28 de outubro de 1936. 

. . do Codigo Eleitoral por infracção dÔ I' r As .> Paulo Hypacio da Silva -
O Tribuna~ Repi<n:al resolve I art . 59 ~ 1 ° do m'esmo Codigo Elei- ACCORDAO N.0 346 Presid::>nte. 

C'ancellar a inscripçao. torai. · <As. J Braz Bara:::-hy _ Relator . 
Vistos e~. Parocesso n.0 938. 
Accordarn os juízes do T ribunal João Pessôa. 28 de outubro de 1936. Classe 

5
·ª· ACCORDAO N.º 350 

Rel?io~al de Justiça Elei~ral, tendo 
I 

e As.> Paulo Hypacio da Süva _ ProceEso n.0 446. 
em .v~ta _ que O r~uerlll1:ento , de I Presidente. Natureza do pr::icesso : inscripção do Clas.se 6.ª 
quahflcaçao de fls: nao foi. escripto (As.) Braz Baracuhy - Relator. eleitor Manuel Salles Cavalcanti, dn Natur~Z3 do processo: inscripçio dn 
totalmente pela eleitora Pauhna Fer 2.a zona, para effeito de revisão eleitorz. Jul iJta Pereira de Oliveira dn 
nandes Ribeiro.da 2.:i.zoQ.a,emman~ ACCORDAO N.º 352 Relator: dr. Braz Baracuhy . 2.ª zona, pan1 effeito de revisão. · 
dar ca.ncellar a sua inscripção, de Processo n .º 444 . Relator: dr. Braz Baracuhy. 
accôrdo c:m o art. 66 § 3.() combL Classe 5.ª. o Tribunal Regional resolve 
nado com o art. 76, n.º l.°, · do Cedi Natureza do processo : inscripção do cancellar a inscripção. 
E'O Eleitoral. por infracção do arf. eleitor Augusto Henrique da Silva, da 
fi9. ~ l.", do mesmo Codigo Elei.""veraL 2.n zona, para effeit.o de revisão . 
19;gão Pessôa, 28 de outubro de Relator : dr. Braz Baracuhy. 

, A.<:. l Paulo Hypacio do. Sihia _ 
Prt>.sld4..•nte 

, A!U Hra:: Baracuhv - .Itelator. 

ACCORDÃO N" 343 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripçâo. 

Vistos, etc. 
Acccrdam os juiZes do Tribunal Re

gional de Justiça Eleitoral. tendo em 
vista que o requerimento de qualifica-

Proces.i;;o n." 946. ção de fls. não foi escripta totalmente 
pelo eleitor da 2. ª wna Augusto Hen

Classc 5.º. rique da Silva em mandar cancellar a 
Natt~rez:i do pro~esso: inscripçã.o sua inscripção: de accôrdo com o art. 

do eleitor José Our1ques de Vascon_ 166 § 3.º combinado com o art. 76. n.0 

cellc-'!. da 2.• zona, para effeito d.e t.º. do Co. digo Eleitoral, por tnfracção 
revisao. do art. 59 § l.º, do mesmo Codigo 

Rrlator: dr. Braz Baracuhy. Eleitoral 

O Tribunal Regional resolve 
canccllar a inscrtpção. 

Vistos etc 
Accordam cs juizes do Tribunal Re

gional de Justiça _Eleitoral, tend? . em 
vista que o requerimento de qualifica_ 
ção de fls. não, foi escripto totalmente 
pelo eleitor Manuel Salles Cavalcanti, 
da 2.n zona. em mandar cancellar a. 
sua tnscripção, de accórdo com o art 

~~. ~d~·
0

c~~;~tn;1~fto~~f ~:rf~r;~Cçâ~ 
de art. 59 * l.º do mesmo Codigo Elei
toral. 

João Pessôa, 28 de outub1·0 de 1936 

1 As ) Paulo Hypacio da Silva -
Presidente 

<As. J Braz Baracu.1Ly - Rela ter. 

O Tribunal Regional resolt,C' 
cancellar a inscripção. 

Vistos. etc 
Acc:rdam o.:; juízes do Tribunal Re

gional de Justiça Eleitoral tendo cm 
vista que o requerimento cte qualifica
ção de rl.6 . não foi escripto totalmen. 
L pela eltitora da 2.ª z<:na Aderaldo 
Carvalh.) de Mello em mandar can
cellnr A. sua insc1:ipção, de accôrcto 
com o art . 66 ~ 3 ° combinado com o 
'.3-ft. 76_ n.0 l.º do bodigo Eleitoral, pct· 
mfracçfi.o do art. 59 ~ 1.0 do mesmo 
Codigo Eleitoral 

João Pcs..sóa, 28 de outubro de 1936 

IAS., Paulo 1lypacio da Silvct 
Preside ntf' . 

• As J nrnz Baracully - Relator 
O Tribunal Regional 

c:an('el/ar a inscripçiio. VLc;tos etc. 
Accordam os Juizes do Tribunal 

VLcsto...:;_ etc. . Regional de Justiça Eleit:aral, tendo 
AC(·ordam os JUizes do Tribunal cm Vista que o requenm-znto de 

R<•glo. nal de Ju&tiça. Eleit.oral. tendo 

I 
quallf1cac;ão. de fls .. não foi escrtp' 

4..'rn vbt:t que o requerlm..:-nto de to t,>-t.almente pelo eleitor da 2.ã. 
<1uahf1ração de fls. não !oi cs:-rlpto zona, Jo~ Ounques de Vascon 
,n1:1Jmente J*la cle1t.ora. ela 2.•_zona,~s. cn~ mandar cn.ncellar ã 

João Pessôa 28 de outubro de 193G. 
<As. ) PaulO Hypacio da Stlva -

Presidente. 
, As.) Braz Ban.,cuhy - Relator. 

ACCORDAO N.0 353 
Processo n.0 969. 
Classe 5.ª 

Natureza do preces.se : inscrlpção do 

ACCORDAO N.0 347 

Processo n.0 469. 

Classe 5.n. 

ACCOI!-DAO N.º 351 

ProceSS(' n .° 445 
Classo6. 11 

Natureza do processo : in,;;cripçúo ela 
Natureza do prccesso : in..scl'ii,>ç:\o do eleit;.;ra. Leonor Herminin Freirt.' dJ. 

eleitor Sergio ~ll"bosa da. Cruz. dn 2." 2.11 zona. para rffeito de n:vbão 
zona, para f'ffe1to de revisão I R.{lntm· : dr_ Braz Buracuhy 

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

~EÇA ~IECTAR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL) Inco111paravel. A' venda em 

toda,•• caaa1 da cidad~ ~. Ç J IJ i, .1. 11 P J O 1 • 



! A UNIÃO - Terça-feira, 10 de agosto de 1937 

E 
SECRETARIA DA l'AZENDA 

EDITAL N.0 45 - COMJ\USSAO DE 
COMPRAS -Abre concurrencia para 
o fornecimento do seguinte material, 
destinado ao INSTITUTO DE EDU. 
CAÇAO. 

Carteiras escoJares com pés me
talicos. typo grande para ensino Se_ 
cundario. individuaes. com assento 
Ievantave~ encosto curvo, em madeh·a 
compensada e folheada a imbuia, nc". 
cõr nogueira escura ~endo: 66 frP.•\. 
tes. 462 centros e 66. trazeiras. 

120 pranchetas para desenl.10 com 
armação em maaelra de lei e tampo 
em cedro não envernizado, medindo 
0,80 x 0,60 cada, com movimento pa_ 
ra frente na extensão de 0,25 e pa•:a 
traz na de 0,30. Movimento gtratorio 
da me;:;a até a vertical, tendo parafu
sos fixadores para estabilisar fortr.!.,. 
mente todo ~ystema. Dispositivo pa
ra supportar um chassis com téla pa_ 
ra pintura, mas de modo a não ir.~ 
terromper trabalhar com o pé em 
qualquer das faces e em condições óe 
poder adoptar o desenhador univet'. 
sal. Altura voriavel até 1,85 (desenho 
n . 0 1 nesta Commissão) . 

en~
2
e
0
rni:~~~osnap~Ô~ ª~og~;~~chee;~: 

ro. com os pés revestidos de borra. 
cha expressa. 

120 Tês (e: quadrados) em madein. 
flexivel com 0,80 tendo na maior re
gua superiormente uma sali<'ncia de 
0.002 e inferiormente na menor re_ 
gua uma de 0.010. 

120 esquadros em madeira flexiwl 
de 60º com 0.20 cada um. 

120 ditos Idem, Idem, de 45° tendo 
0,30 no maior cattête. 

3 camaras claras "Universel" para 
de-enho. 

351 poltronas para o auditc!io. em 
cedJ>o ~ompensB<Jo e folheadas a im. 
buia. envernizadas na cõr nogueirn. 
escura. com assentos moveis sobre 
ma..11caes e braços. 

1 installação sonora com um pro. 
jector para films de largura un!ver· 
sal. conforme detalhes em projecto a 
disposição dos interf.ssados nesta 
Commi são (modêlo n. 0 2). 

1 projector mudo de 0,016 cor1 
marcha avante e a ré e dispositivo 
r1ara fixar o quadro. Ventilador pa_ 
ra refrigerar a lampada ,filtro espe. 
cial para projecção em cores e objec. 
tiva para ambiente aberto. 

1 "ecran" de vidro àespolido refor
cado para projecção por transparen_ 
eia com chassis de 2,20 x 2,20. 

14 auto-falantes magnetice dyna
mico para auditr,rto (50 pessõas) com 
int.erruptor especial. a fim de func 
cionar em salas de 8 x 9 metros. ten_ 
ão 5,50 de pé direito. 

1 receptor de radio com pik-up e 
~ rrtplif!cador com sabida de 500 ohms 
para attender a 14 alto-falantes e 
transmittir por intermedio ela Radio 
!Jiffu.sóra Offlclal, aulas radiophoni
cas. 

1 microphone para o serviço inter_ 
no do estabelecimento e irradiações 
por intermedio àa Radio Difusora 
Official. 

1 projector fixo "Litz" ou seme
lhante, com objectlva para uma dis_ 
tancta. de 5 mf'tros. 

48 bancos de jardim com pés de 
ferro, assento e encosto de tallsca de 
1" de espessura, em madeíra de lei 
lnvernizado a pincel. 

100 poltronas de recitação para o.s 
amphitt>atros das salas de aula theo
ríco praticas de physica e chimica 
com braços de O 50 x O 30 tinteiro 
assento movel c:ollJ. parà_choque pa~ 
ra evitar ruidos. 

1 fcgão electríco para a cantina 
com 4 boccas, e caldeiras para este_ 
rihsar louça. 

8 bebedouros e1€ctricos para agua 
gelada. a Hm de serem ligados ao en· 
canamento. 

1 balcão c~m?- 3,80 de tampo err. 
marmore v1trme. barra protectora 
conjugada cmn sorvt teir&s para 3Ó 
kilos, 2 torneiras para agua gelada e 
porta com 0,80 (modêlo n. 0 ~). 

1 armação de ferro para bateria de 
casinha. 

3 d&enhadores "Universal". 
2 christaleiras para a cantina. 
6 mesas quadradas com tampo de 

marmore, de 0,65 x 0,65, vara café, 
24 cadeiras com assento e Pncost0 

àe madeira. para café. 
14 ºburenux" pa:a pr:,fessore5, 

com 2 taboas de correr em cedro com. 
perlbado e foL'leedo a' imb..ila na cór 
~ º~-~~tr; 

0
~g~ra. medindo cada 1,30 

25 cadeiras de braço com A,SSento 
empalhado e patinado encosto em ce 
dro compensado e folhendo a imbUia-
11a cor nogueira escura. • 

120 cadeiras de guarnição, no typo 
das de braço, em cedro compensado e 
folheado a Imbuia. 

14 estrados com 2 degraus de 0,15 x 
0.30 na frente t nos lados. e altura 
total de O. 45, tendo em cima 2 x 3 

D :e: 
metros, cjdesenho n . 0 4 nesta Com_ 
mi são. 

9 po;ta~modelos para desenho eM 
altura variavel de u 80 a 1,60 em ce-

~~à ci:te ~!:r~f 0
à~~~d~'

4;m sg~~ 
que lhe garanta perfeita estabilldad~. 

2 ca\:>idt. s com tornos numerados cm 
~~cções de 5.50 dP comprtment.o. com 
dispositivo estanque para gus.,.rda_ 
chuva. 

1 espelho com 5.00 x 0,35 bisoutado, 
tendo intêrioimem,e ur,.a pedra ma:_ 
more para objectos de toileUe. 

1 divan estufado em couro, parti 
~occorro medico d~ urgePcia. 

2 poltronas no estylo do divan. 
1 me.:.a de centro no mesmo estylo. 
1 biombo para velar o divan e pol. 

trena. 
1 burea:i para o v,st~ario, rorr. dna-; 

series de pequenas ga.vetas para fi
chas. nJ intuito de identificar objec. 
tos dos alumnos. deix'ldos nJ vestia_ 
.io. em cedro cc,mpensado e folheado 
a imbuia na côr nogueira. 

3 grupo::, estufado a couro. com 4 

peças cada um, para a lnspectorla d< 
Il.'.:ino secunâar~o e sala dos profe::; 

..:ores, tendo poltronas e sofá com o~ 
ta dos abertoJ. 

9 "bur0 aux" meio ministro de 1,10 
x 0,80 x 0,80, cj5 gavetas e uma ta
l:loa de correr. cm cedro compensad'J 
e folheado a imbuia. 

7 estantes envidraçaàas de 1,70 x 
0,35, com portas coi·rediças sobre e!-
nheras. prateleiras i:raduaveis, em 
edro compeusado e tolh~ado a im_ 
uia. 
2 porta .chapéos no tstyJo dos gru -

iis da inspectoria do c:nsi:-io secunda. 
io e sala dos professores. 
1 tc.tlette no mesmo estylo, para 

ala dos professore.;. 
9 estant~s envidraçadas, com 1, 70 

le altura x 2,10 x O 35 de fundo, por_ 
as corrediças sobre espheras, pra

"eleira.:.- graduaveis em cedro coT"'l~ 
i)Onsado e folheado a tmbu!a, na côr 
Jogueira. 

10 estante:; envidraçadas nas fren
.,es e nos lados. com espelho nos fun_ 
·los. 3 prateleiras graauavets em v: · 
:Iro armado, com 1,70 de a ltura, 2,00 
de largura. Q,35 de fu'ldo portas cor
:·edtças sobre espheras em cedro com. 
pensado e folheado a imbuia enver 
r.izado na côr nog1.1eira. 1 · -

1 bureau ministro çara a Directc· 
ria, com 1.70 x 0,85 x 0,80 com 5 ga
vetas uma porta e duas taboas de 
·;orrer. tendo por traz é'a porta 2 pra
t.deiras. tampo de ,·idrc de 5 mim cie 
F-spessura, em cedro compensado e f0 _ 
'heado a imbuia, envernizada na cõr 
nogueira. 

2 estantes para jornaes e revistas, 
no estJlo do.3 grupos (a sala de pro
fessores. 

10 estantes para a orchestra com 
dispositivo para larnpada. ' 

12 cadeiras de guarnição pJ.ra a O!'. 
chestra, (}Om cr.costo de madeira e 
... ssento empalhado. 

1 estante para o regente da. orche'!> 
tra, cjdei::enho n. 0 5 nesta Commi~ _ 
são. 

1 cadeira e ('Straão para o mesmo. 
c I desenho n. 6 n~ta Com missão. 

4 estantes curvas em arco de cir
c-o com o raio de 5 'metros, tendo 1,75 
de altura, 1,60 de largura e 0,35 de 
fundo. 1 pa1a publicaçõe.s theatraes. 
t·l1tra para parttt:iras. outra para 
tiiscos e outra para f1lms. tudo em 
cedro compensado e fomeacio a im
buia. envernizados na cõr nogueir!l. 

4 armarias p!ira archivo, e.ore po-r
tas de madeira. de 1,80 de altura x 

~e~ro~e e~~.~~~r:aJo o~; iir f~~~~ei;;~ 
2 mesas de 1,30 x 0,75 x 0,80 cl2 ga_ 

tretas cada. em freijó envcnl!zado na. 
cõr nogueira . 

1 conjuncto de archivo de aço com 
fichas ··Ktirdex" ou semelhante. pa
ra o registro do movimento didacti~ 
co do estabelecimento. 

2 cabides para 15 mappas cada um. 
conforme desenho nesta Commissârt 

2 mesas de centro c:0.75 de altura. 
tampo circular, perfeitamente esta
veis, para globo geo["faphico. 

3 estantes para atlas, com altur&.. 
graduavel. mesa em plano inclinado. 
c;0,80 x 0.65, em· cedro. com haste 
em sicupira ou masasranduba. 

2 eStantes de revista para bibliothe_ 
ca c.l lados, em plano inclinado e a 

g:-à;e u~~lt~~:n ef5oP~,~
0
co!;~~~~t~: 

e I desenho n. 7 nesta Commissão. 
14 mesas para conHtlente de 0,90 x 

0.60 x 0.80. para bib!iotheca, tendo 
do lado direito uma taboa de correr 
para notas. com pés em mad<'ira de 
~~r en~~~~~a ~e cedro. envernizado na 

m;di~~a:dJe-~tl!r;aes clespelho. para 
1 grupo ele 4 peças. estufa.de, a cou

ro com os lados .fechados. par'a sala 

~a f;i'~ree;J~r~. i~~J:dr~ni~~fz~~a~~ 
cór nogueira. · 

DR. ISAAC FAINBAUM 
E ~-assisten te de Clinica. Medica. do H ospital do Cênt cn ario l\[edico do 

Hospital Santa. babel e do Instituto de Protecção á bltanoia. 

DOENÇAS DAS CRIANÇAS 
Doenças do adulto: Coração, aorta, estomago. intestino, figado, rins, 

sangue e n utrição . Tratamento da neura.sthenta sexual, syph tlis . 
Comultorlo : RUA BARAO DO TRI UMPHO N.0 420 - I .0 andar. 

(Por cima do Banco Central) . 
Conmltas: - De 15 ás 18 horas, diariamente. 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCEITA CIIAlllADOS A QUALQUER HORA 

T A E s 
1 caãeira gyratoria para o bureau I Os proponente. s deverão. apresenta; 

da Directoria. catalogas e indicar o praZo para en_ 
1 mesa para machlna de ~crever, trega do material cifferec1do, o qual 

de 0,75 x 0,45 c;uma taboa de correr não dr;verá. exceder de 120 dt::i.s, após 
de lado e 2 gavetas, para o gabinete a abertura das propostas. 

cdrtorio eleitoral - o do escrtvão 
d<' 1.0 cartorio. 

Juiz e cartorio preparador - o dr. 
juiz municipal do termo de Esper&J1ça. 
servmdo o co.rtorio do official do re
gistro c:vil. da Directoria. As propost~s deverão .•er entregue5 

7.ª ZONA - Municipios de Ba11a
netras Araruna e Serraria. 

1 porta-chapéo cj6 tornos e espe_ nesta Commi são em cnveloppes fe
lho bisoutê, no estylo do grupo do ga - chados até ás pi·oximldades da r"u
binête da D irectorin. nião d0 Tribunal da Fazenda., que 

4 mesas para laboratorio dl:' chlmi. não será antes da~ 14 horas do dia 17 
Juiz· eleitoral - 0 dr. Juiz de direi

to da comarca de Bananeiras. 
ca, conforme desenho n.º 8 nesta de agosto p. vindouro. 
Commissão. Os proponentes deverl\.o offerecer 

Cartorio eleitoral - o do official do 
registro civil. 

2 meias mesas para o laboratorio cotação para os materiaes d·: proce ... 
d.e chimica. clde.::enho n. 9 nesta dencia. nacional ou naclonalisados 
CommL~ão. po:tos na repartição requb,ltante, ,~ 

4 mesas para o laboratorio de phy _ de procedcncia tstrar.gcira C. I. F. 

Juizes e cartorios preparadores -
cs drs. juízes muniQlpaes dos termos 
de Araruna e Serraria, servindo os 
c·artorios do official do registro civil e 
do escrivão do jury. respectivament:R. sica, cldesenho n. 1(1 nesta commls- CABEDELLO. 

,;ão. Em envEloppe.c; ~eparados das pro_ 
2 mesas para o amphitheatro, con postas. os concurrentC'J deverão apre

forme desenho n. 11 nesta Conunts sentar recibos de haver pagos os im
;ão . postos feden:11, municipal, eHadua1. 

4 armarias para o amphitheatro no f"xacicto pas.sado. bem como, da 
enforme desenho n. 12 nesta Com_ cauçáo de que trata este edital. 

8.' ZONA - Munlc!p!o de Umbu. 
zeiro. 

Juiz eleitoral - 0 dr. juiz de direi
to da comarca d~ Umbuzeiro 

Cartorio ele:toral - o do escrivão 
do 1. 0 cartorio. 

.nissão. Os proponentes obrigar-~e_ão a tor. 9.• ZONA - Municípios de Camin-
11a Grande. Soledade. lrigá e Cabacei
ras. 

1 armaria para vidros a reactlvos nar effe:tivo o com11romi.sso a que se 
enforme desenho n. 13 1v st.a. Com. propuzeram. caso s· ja acceita a sua 

,.üssão. proposta. a!-signando contracto na Juiz eleitoral - o dr. juiz de direi
to da comarca de Campina Grande, 
da l.ª varai . 

40 poltronas de recitação, typo su- Procuradoria da Faenda com o pra
perior. com encosto curvo. assent-:. zo maximo de 10 dias. após ~olucio
novel sobre mancaes. em madeir.J nada a concurrencta. com previa cau_ 
comp-:nsada folheada a imbuia paru ção arbHradn pelo Tribunnl compe. 
i sala da Congregação. ' tente, não inferior a 5'/o sobre o va-

1 amphitheatro para a sala cta lar do fornecimento a qual reverterá 
Congregação, para comportar 40 pol- em favor do E::tado, no ca.so ele re~
ronas. cisão do contracto. sem ca UMt justifl_ 

1 estrado especial. envernizado, pa.. cada e fund~mentada a juizo do re
ra a Dirert()ri~ <'"'1forme desenho n ferido Tribunal. 

Cartorio eleitcral - o ,do escrivão 
do 2.º cartorio. 

Juizes e cartorics preparadores -
os drs. Juizes muntcipaes dos termos 
de Soledadc Ingá e Cabaceiras, ser. 
vindo o carlorío do official do regis
tro cívil no l.º dos referidos termos e 
os primcl.ros cartorios nos dois ulti
mes. 14 ne.sta lmmissão. Fica reservado ao Estado, o direito 

1 bureau especial para o presidente 1e anüuilar a P!esente. chamando a 
da Congre ção cl5 gavetas, taboa dP. 1ova concurrencia. ou dcixa.r de ef
correr com 1 40 x o 80 em cedro fectuar a compra do material con:;_ 

10." ZONA - Mw1icipios de PicuhtJ 
e Serra do Cuité. . 

compe'nsado e 'tolheacto' a· imbuia . cante da mesma. 
3 cadeiras de espaldar alto, no es. Comm~ão de Compras, 16 de ju_ 

Juiz eleitoral - o dr. juiz de direL 
to da comarca de Picuhy. 

tylo do bur, au e.la Directc.:-1a da Con- '.lho de 1937. Cartorio eleitoral - o do official do 
registro civil. gregação. 

1 bureau meio minist!'o pa:-a o Se. 
cretario. com 5 gavetas, ta.toa de cor_ 
rer. de 1.40 x. o.ao, em cedro compen
sado e folheado a imbuia. 

1 cadeira. gyratoria. para o 8ecreta· 
rio. 

Para o gabinête m edico: 
1 balança secca para adulto. 
1 mesa rnetali1ca para exame de a

lumnos. 
1 mesa com tampo de vidro de 5 

mim cl0,70 x 0.40. 
1 esteril:isador electrico. 
1 me~a com tampo de ma.rmore. d" 

1
•
3
1º :st~~~~ de metal. para material 

~l~~/~º c6m~~~i~o, cidesenho n. 15 

1 mesa para machina de escrever, 

de 1 º!ºac~i~,:S de escrever com carro 
de 0,32 e tabulador decimal. 

Para a sala do drntista: 
1 cadeira operac!vria .. Odonto '' 

com 2 pistóes . 
1 motor electrico u Sicmens". 
1 motor a pedal. 
1 cuspideira fonte Jimca. 
1 angulo recto chromado . 
1 braço com mesa S. S. W. 
1 armaria para ferro. 
12 botícões cnromados. 
6 pinças chromadas para algodão. 

ch~·o~:~~~~ores de tartaro, sortidos. 

1 seringa para agua . 
1 SEringa para ar quente. 
1 broqueira com meia groza de bro_ 

cas. 
1 sonda dupla chromada. 
1 Jampada para alcool. 
1 apparelho para raio ultra-violeta 
1 duzia de estirpa nervos. 
2 grae completos. 
2 lancetas. 
1 placa de vidro. 
2 alavancas para extracção. 
1 rsterili<::ador a akool. 
1 ester1lisador electnco. 
1 porta·algodão. 
1 porta-residuo. 
1 môcho. 
1 apparelho "Tulipy". 
200 copos " Tulip". 
2 espatulas de agth. 
1 espatula de metal. 
1 seringa Fischer 
2 vidro.:;.• para seringa. 
6 espelhos medias. 
3 caldeiras para amalgama. 

3 colutas de ferro. 
1 estante com 12 vidros ~ara medi_ 

camentos. 
1 abridor de bocca. 
Os proponentes deverão fazer no 

T hesouro do Estado. umn caução em 
dinbei.ro. de 5% sobre o valor pro
vavel do fornecimento_ que servirú 
para garantia do contracto. no caso 
de acceitação d~ proposta. 

As proposta-. deverão ser e.scriptas 
a tinta, ou. dactylographadas e as
signadas de modo legivel, sem ra.'-,u
ras. emendas ou borrões, em duas 
vias. sendo uma devidamente s~llada 
,~ello estndual d" 2$000 e sello de 
saúde) contendQ preco t1or algarismo 
e por exu:nsc. 

Juiz e cartorio prep:uador - o dr. 
XRIBUNAL REGIONAL DE JUSXI. juiz municipal do termo de Serra do 

ÇA ELEITORAL DO ESTADO DA Cuité servindo o cartorio do official 
RAHYBA - EDITAL - O desembar- do registro civil. 
~ador Flodoardo Lima da Silveira 11.ª ZONA - Municipio de Alagôa 
Jresidente do Tribunal Regicnal de do Monteiro. 
Justiça Eleitoral do Estado da Para- Juiz eleitcral - 0 dr. juiz de direi
hyba, faz saber que o Tríbunal Supe_ ~ da comarca de Alagôa do Monteiro. 
rivr de Justiça Eleitoral, em sessão de cartorio eleitoral - o do escrivão 
5 do corrente, approvou para todos do 2.º cartorio. 
os effeitos, o plano de divisão_ eleitC?ral 12.ª ZONA - Municípios de Patos. 
do Estado. com as alteraçoes feitas Teixeira e Santa Luzi.a do Sabugy. 
por este Tribundl Regional. em se!-- Juiz eleitoral - o dr. juiz de direi-
são de 12 de maio deste anno, que é to da comarca de Patos. 
o seguinte : Cartorio eleitoral - o do escrivão 

"Alteração do plano de divisão do jo l.º cartorio. 
teiritori.0 do Estado da Parahyba em Juizes e cartorios preparadores -
zonas eleitoraes_ em virtude da ~rea. JS drs. juizes municipaes dos termos 
ção do municipio de serra do Cuité e de Teixeira e Sta. Luzia do Sabugy, 
transferencias do termo de Ingã, que .;ervindo os respectivoS officiaes do re
pertencia á comarca d~ Ito.bayana f' ~istro civil. 
do termo de Cabaceiras. que perten- 13_" ZONA _ Municipio de Pombal. 
ciz. a S. Joã-0 do CarirY. para a co- Juiz eleitoral _ 0 dr,. juiz de direi-
marca de Campina Grande; e do ter- .0 e.a comarca de Pombal 
mo de serraria, que pertencia á CO- cartorio eleitoral _ 0 do escrivão 
marca de Areia. para a de Bananeiras. do 2_o cartorio. 
~~d~~i~~~o d~º~t"a~~. de Organização 14.·1 ZONf - Municipios de Catoié 

l .ª. ZONA - MuniciJ1ios de João doJ:~c~fe1t0:;fj~ dg ~.uJUiz de direi
Pessoa, comprehendendo a sub-prefei- ,0 da comarca de catolé do Rocha. 
tura. de C~bedello. . . cartcrio eleitoral _ o do escrivão 

Jmz e1a_e1tor~l - O dr. Jwz de ~irei- do 2.º cartorio. 
t~ da 2. va1 a da comarca da Ca· i Juiz e cartorio preparador - o dr. 

pi~!ftori~ ~leitoral - o do officíal do b~~z m!~;:~~ ~o c:~~o dj0 B::J~v: 
registro c1vtl. . do Jtlry. t 

2.ª ZONA -:- MuniciplO!- de Ittaman-1 15.ª ZONA - Mt.tru. 'cipio de Pianc~. 
guape e Sape. Juiz eleitoral - o dr. juiz de dlre1-

Juiz eleitoral - o dr. juiz de direito to 8.a comarca de P1ancó. 
da comarca de Mamanguape. cartorio eleitoral - o do official do 

Cartorio eleitoral - o do escrivão registro C'ivil. 
do 2.0 cartorio. 16.ª Z0N A - Munícipio de Prin. 

Juiz e cartorio preparador - o dr ceza. 
juiz municipal do termo de Sapé. ser- Juiz eleitoral - o dr. juiz de direi-
vindo o cartorio do escrivão do Jw·y. to da comarca de Princeza. 

3.e. ZONA - Municipios de Itabay- Cartorio eleitoral - o do official do 
ana e Pilar. registro civil. 

Juiz eleitoral - o dr. juiz de direi- 17.ª ZONA - Municipios de Souza 
t..1 da comarca de Itabayana. e Anthenor Navarro. 

Cartorio eleitoral - o do escrivão Juiz eleitoral - o dr. juiz de direL 
do registro civil. to da comarca de Souza. 

Juiz e cartorio preparador - o dr. cartcrio eleitoral - o do official do 
juiz municipal do termo de Pilar. ser.. registro civil. 
vindo o cartorio do official do regis- Juiz e cartorio preparador - o dr. 
tro civil. Juiz municipal do termo de Anthenor 
bi:~ª ezg~:ár-;; Municipi{>s de Guara- ~a~-~:fg- servh1do o escrivão do 2.'l 

Juiz eleitoral - o dl'. Juiz de dil'ci. 18.ª ZONA - Munlclpios de Caja. 
to da comarca d1~ Guarabira. zeiras e São José de Piranha~ 

Cartorio eleitoral - o do escrivão Juiz eleitoral - o dr. juiz de direito 
do 2.0 cartorio. da ccmaroa de Ca 1o.zeirs.s. 

JuiZ e cartorio preparador - o dr Cartcrio eleitoral - o do escrivã-O 
juiZ municipal do termo de Caiçára. d.o 2.º cartorio 
servindo o cartorio do escrivão do JuiZ e ca rtorio preparador - o dr. 
Jury. it1:z municipal do termo de S. Jo..c;é de 

s.11. ZONA - Mun1clpios de Alaoõa Piranhas. servindo o escrivão do 2.0 

Grande e Alagóa Nova cartorio 
Juiz eleitoral - o dr. juiz de direít~ 19.ª ZONA - Mun!cioios de s. João 

da comarca de Alagôa Grande. do Cariry e Taperoá 
Cartorio eleitoral - 0 do official do Juiz elcit<.:ral - o dr. juiz de dirPi-

registro civil. to da comarca de S. João do Carirv. 
JuÍZ e cartorio preparador - o dr Cartorio eleitoral - o do official do 

fuiz municipal do termo de Alagôa registro civil. 

~ivr~·g~~~~iI~f~l ~ cartorio do official iufzui~inicc~~~i1'1âo p~~:
0
n.dJ: Ta;r~~: 

G.ª ZONA - Municip1os de Areia e ~c.:rvinclo. o car~orio do official do re. 
E.'sperança g1str0 civil 

Juiz eleitoral - o 'àr. juiz de dirf"ito .20." ZONA Municlpio.:; tlc 1,fL~eri. 
da comarca de Areia cordia e Conceição ---------------

O EXITO DEPENDE DA ES·COLHA 
Existem muitos remedios para Gnppe, Resfriados e Febres diversas, remeo 

dios que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia. 
1 A "CASSIA VIRGINI~A~ é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

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

"CASSIA VIRGINICA" regula a funcção dos Rins e é um anti-febril &eD" 
fgual parn Grippe, Resfriados e todas as febres Infecciosas. 

- Distinraid• co• menção lionro11 no 2: Conrre110 Medice d~ Peraamnc. -
l'flDI PROl9Plicn'O QOII ACOMPANHA OADA VIDRO) 

---- A' mJt.4 •U nD'flll'..A&" "'HWlm:.IA ---• 
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- --., TERRENOS E CASAS 
CIRURGIA GERAL PARTOS Jot~,:~]l;E;~-:?\, t:~;~;~i~S J~·ul'::1~lio ~::' 

pro ,,~ t'a A\·t-nidn )loxi1niuno do • 'Fi
O'Ut-in•dn, 11r,Jximo ao hnirro do MQllte
rio lug-nr :nurluvc•l <' de futuro; ugun, 
ltt7., t'$!•i,h, <' l,ond3 Hôn~ í'a~U!' no 
r'entr!J da c:hhult•, p:ll'a divcn10S prcçoi. 
,..om•nodni lnfnrmaçôes nu Avenida 
João '.'ihi'hhdo, n " 703 

DOEN Ç AS D A S SENHORAS 
DR, LAliRO WA NDER L EY 

CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADE 
CHEFE D A CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO DE PRO. 

TECÇAO A' INFANCIA. CIRURGIAO DO HOSl'lTAL ----- ------. 
1 bureaux Inclinado de 1,40 x 0,80 

c!5 gavetas e escaninhos para livres. 
"SANTA ISABEL" 

TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO ÚTE. 
RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 1 banco glratorio para o mesmo, 

1 

c!assento cavado e parafusos de aço. 
PARA A SECÇAO DE EXPEDI

ENTE DA DIRECTORIA DO TRE-
60URO : - 2 bureaux de 1.25 x 0,70 

Diathermia - Elcctrocoagulação - Raios violetas 
RUA DIREITA, 389 . DAS 3 A'S 6 HORAS 

PHONE DA RESIDENCIA, 20 c]4 go.vetas e rcspecti~as cadeiras. 
, ____ _ 

J uiz eleitoral - o dr. juiz de direi
te da comarca de Mi.c:.ericordia 

Cartorio eleitoral - o do esrrivão 
do 1.0 cartorio. 

Juiz e carLorio preparador - o dJ' 
juiz municipal do termo de C<incei
ção servindo o cartorio do otficJal do 
regl.stro civil. 

21.11 ZONA - Municípios <le Santo 
Rtta e Pedras de Fõgo. 

J uiz eleitoral - 0 dr. juiz d? , tirei. 
to da comarca de Santa RitP 

Cartorio eleitoral - 0 do official rlo 
registro civil. 

Juiz e cartcrio preparador - o dr. 
juiz municipal do t~rmo de Per:ras d.' 
Fôgo, este ult1mo com sédc rh:. villa de 
Espirita Santo, servindo o cartorlo do 
escrivão do Jur1,•,. 

E. para ccnstar. rnoncia pa:""~ar o 
prE>sen'tP edital, que s<·rá affi.Xudo á 
J?Orta. deste Tribunal e publicado no 
Jornal official do Estado durante o 
praz:> de 15 dias consecutivos de ac
cõrdo com o art. 119. ! 4.0 do Regi. 
rnento ln terno dos Tribunaes Regio
nnt..s. Dado e passado nesta cidade de 
J?ão Pessoa. capital da Parahyba. aos 
mtc, dias do mês de julhlo de mll no
vecento.s e trinta e sete. Eu, Carlos 
de Albuquerque Bello Filho director 
da Secretaria. o fiz dactylogrà..phar. 

(ass.> Flodoardo Lima da Silveira, 
presidente. 

freijó, em·Prntsadas na côr nogueira. 
de l, 30 X 0. 70 X 0. 80. 

3 cadeirns de b'1.larnição. em frdjó, 
·nP:-rn1sndas na tór no~ueira. a.~ento 
de pclhlnhn 

l mesa para filtro. em frcijó_ ('n
ve:-nlso.rl-, na. cór noirue1ra, com tamoo 
de morn·1-~re, de O. 35 x O 35 

1 ,..nbide de parede para dmpéo com 
10 tornos. em freijó, er1vernisado na 
côr nogueira 

PAR.4 A SECÇ'AO DA DESPESA: 
- 5 bureaux de 1,25 x 0.70 ct4 gave 
tas e r<'svccttvns cadeiras 

PAR,{ A SECÇAO DA RECEITA: 
- 2 bureaux de 1,25 x 0,70 Ci4 gave~ 
tas e respectivas cn.deira.s _ 

1 estante c!S dh'is~ verticaes de 
O 30 de largura, com 40 prateleiras 
moveis e 80 travessas para as mes. 
mas, clmodêlo nesta Comm1ssão. 

PARA A COMMISSÃO DE COM, 
PRAS · - 4 bureaux de 1,25 x 0,70 
(4 gaveta.e;; e respectivas cadeiras. 

1 burPaux rr:eio ministro de 1,50 x 
Para o Grupo Escolar de Galante D.BD Cl5 gavetas e duas ta.boas de 

correr 
1 grup,o cm freijó. enverntsado na 1 cadeira de braço com ~nto 

cõr ncg'uclra, empalh,~do, comp('lsto empalhrido e patinado. 
:if'IS s<'guintes peças: 1 s .. fá.. e 4 cadei- 1 estante de 1,30 x ·1,70 x 0,35, por-
res de ~uarnicão. t~ com vidraçu. e prateleira de gra-

3 mc~:a.:; com 2 gavetas cada em duar 
freUó. enverni<mdas ~ na cõr nogÚeiru, 1 portn f'ltro com tampo de mar 
de 1. 30 x o. 70 x o. 80. more. · 

3 cadeiras de guarnição cm frei.ló 2 cadeirns para machtna de cscre-
envunisadRs na ~õr noguêira, assento ver. 
de palhinha. PARA O TRIBUNAL D,1 FA7.EN-

1 mesa para filtro, em freijó. en- DA : - 1 m, ;,t rectangular para as 
verr!l~ada na cõr nogueira com tam- !WSSôcs, com 1.80 x 1.25. 
po de marmo!e, de o, 35 x o. 35 6 cadeiras de br'\çn com assento 

1 c~bide de parede para chapéo, empalhado e pntinadv. 
com lO tomos. em freiJó. envernisa. PARA A REPARTIÇÃO DE A-
do na côr nogueira. GU AS E ESGôTOS : - Gabfnête do 

Qc; mov:-is c0nstantes do presente director · - 1 bureaux ministro co,n 
P.dital serão postos no deposite do 1,70 x 0.85 e 4 gavetas, wna porta e 
Departamento de Edueaçáo, nesta ca- du?s ta boas de co:rer. 
pital 1 grupo com 3 peças, il:ual ao exls-

Os p:-oponentes cte-Yeri:, fazer no tente na Sf>cretarta d~ Fazenda. 
Thesou:o do Estado, uma caução cm 1 porta chapéo com 5 ganchos. SECRETARIA DA FAZENDA -

EDITAL N.• 70 - Comrnissllo de Corn. 
pras - Abre concunencia. para o for
necimento do seguinte m.ateria.: 

ctinhPlro. de 5'l sobre o valor provavel cm 1lalhado e patinado. 
do fornecimento. que servirá para ga- l mesa pa.n.- machillp. de (1&crever, 
rantia do ccntracto no caso de acei- c•·m uma gaveta e mna tabaa tfe 

1 
tação da proposta." · correr, de 0,75 x 0,45, Cj respéctlva 

As prop::istas d~verão ser e~::riptas cadeira. PARA O DEPARTAME.NTO DE 
EDUCAÇÃO 

Para o Grupo Escolar de Sapé 

l grupo em feíjó. envernizado na 
cór nogueira, empalhado. composto 
das seguintes peças: 1 sofá. 2 cadeiras 
de braço e 4 ditas de guarnição. 

5 mesas com 2 gaYetas cada em frei
jó envcl'lntsadas na cõ~ noglleira de 
1. 30 X 0. 70 X 0. 80. 

5 cadeiras de guarnição, em freijó 
enV!3rnisadas na cõr nogueh·a. assento 
de paltúnha. 

1 mesa para filtro em freijó en 
verni.sada na cõr noluelra. com 'tam: 
po de marmore. de o. 35' x o, 35. 

1 cabide de parede para chapéo, com 
10 tomos, em freijó. envernisado na 
cõr nogueira. 

Para o Grup\;r!sJ~lar lle Alagõa 

1 grupo em freijó en vernisado na 
cõr nogueira, empalhado. ~omposto 
das seguintes peças: l sofá, 2 cadeira5 
de braÇv e quatro dltas de guarnição. 

5 mesas com 2 gavetas cada em 
freljó, envernisadas na ~õr nogll.1.~ira, 
de 1 30 X 0. 70 X 0. 80. 

5 cadeiras de guarnição em freijó 
fivJ!r;;!~f~h~1~ côr nogueira., assen~ 

1 mesa para filtro. em freijó_ en
vernisada na cõr nogueira, com tampo 
de marmore, de o. 35 x o. 35. 

l cabide de parede para chapéo. 
com 10 tornos, em fre\jó. envern1sado 
na côr n~gueira. 

Para o Grupo Escolar de Mamanguape 

1 grupo em freijó, envernisado na 
cor nogueira, empalhado. composto 
das seguintes peças: 1 sofá, 2 cadeiras 
de braço, 4 ditas de guarnição, 

5 mesas c::m 2 gavetas cada em 
freijó. enverntsadas na côr nogÜeira, 

d\ 
1
êa~~i:as

0
·d:

0 
:Ua~~t~io. em freijó , 

cnvernisa.das na cór nogucJra, assento 
de palhinha. 

1 mesa para filtro . em frcijó. enver _ 
nu:iada na côr nogueira, com tamµo 
de marmore. de o. 35 x o. 35. 

1 cabide de parrdc para chapéo. 
com 10 tomos, em freijó envtr...sado 
na côr nogueira, · 
devendo figurar tambem, em a,npexo. 

Pnra o Grupo Escofo.r S. Jo.~J 

1 grupo em -freljó enverni.'3ado na. 
cô:r n ogueira . em]ta. lhodo, comp:sbo 
das :seguintes pecas: 1 ~olá. 2 cadeiras 
de braço e 4 ditas de J?Uarn!ção. 

5 me~as com 2 gavetas cada, em 
fretJó. envernlsada na côr no~eira. 
de 1, 30 X 0. 70 X 0. 80. 

Para o Grupo Escolar de Queimadas 

1 grupo em fre ijó envernL~ado na 
côr nogueira, empãlhado, composto 
das i;eguint<?s peça.s: 1 sofá. 4 cadeiras 
de guarnição. 

3 mesas com 2 ga\.·etas cada. em 

a tinta ou dactylographadas e assi- 1 bureaux meio ministro de 1,50 x 
nadas de modo Ie~vel sem rasuras 0,80 com 5 gavetas e duas taboas de 
emendas. ou borrões ·em duas vias: correr -
&ndo urna devidamente sellada (sello 1 cadeira de braço com assento 
estadual de 2tooo e sello de sau'de) empalhado e patinado. 
c:ntendo preço por algarismo e por PARA A SALA TECRNICA: - 1 
extenso. archivo para plantas, cl modêlo nesta 

Os proponentes deverão marcar O Ccmmissão · 
prazo para entrega do material offe 1 burenux meio ministro de 1,50 x 
rec:do. - 0,80 cl5 gaveta .. :-, 2 taboas de correr 

As propostas deverão ,c;:,er entregues e escaninhos ~e 0,10 x 0,10 na parle 
nesta Commi.s.são. em enveloppes fe- fechoda pe~a pgrta. 
chados. até ás pr:ximidades da reunião 2 bureaux de 1,25_ x 0.70 cl4 gavetas 
do Tribunal da Fazenda que não .:erá I e respectivas .cadeiras. 
antes das 14 horas do di~ 10 de setem- 1 cadeira g1ratoria c!essento em-
bro vindouro palha.do e patinado. 

Em en'V'3loppes separados das pro_ 1 , l m~:a para machina de escrever, 
postas os concurrentes deverão a 1 Crl ga,eta e uma taboa de correr, 
ipreseritar recib:-s de haver pagô oS teJ:?,do 0,75 x 0,45, clrespectlva ca ~ 
impostos _federal. municipal. estadual, l de:1iu O ESCRIPTORIO . 3 
~~uçi~ei~~c~~raf~~- E~~~l com, da bureaux meio ministro de 1,50° x Õ,80 

Os p.-oponentes obrigar-se-ão a tor_ ci5 gs:vetas ~ duas taboas de correr. 
ner effectivo O compromi...c;so a que se . 15. bureaux d_e 1,25 x _ 0,-70 cl4 ga
prcpuzf:ram. caso ~eja aceita a sua \:etas e ~espect1vas cadeiras. 
p!"oposta. assignando contracto na 3 cadeiras de . braço com assento 
Procuradoria da Fazenda. com o pra_ empalhado e pat.mado. 
zo maxlm:; de 10 dias. após solucio- 3 b~eaux inchnados de 1,40 x 0,80 
nr.::lrt a concurr~n::ia eom prevb cau- cl5 gr\\etas e _cscan~hos para. Uvros. 
çã.o arbitrada pelo · Tribunar ct>mpc- 3 ba1;co~ g1rator1os para os mes~ 
t·.:mte não inferior a 5',;., sobre O valor mos, c,nssenLo cavado e parafu.sos 
do fornecimento. aquó.l reverterá em de aço. , 

favor do E:,tad:-, no ca~ de rescisão 1 2 portas . chnpéos com 8 ganchos. 
do c:mtracto. sem causa justificada 2 estant~s de 1.30 x 1,70 x 0.35, por
e fund::i.m:mtada a juizo d:> referido ta com vidraça e prateleira de gra-
Tribunal. duar. 

F!ca reservado ao Estado O dirdto , 1 mesa para machina de escrever 
de annular a presente. chã.mando a c

1
uma gaveta e ~a taboa de correr 

nova concurrcnc:a. ou deixar de effec e.respectiva cadeira (0.7~ x 0,45). 
tuar a compra do mateiial constante 2 bancos para o pubhco, com 2,00 
da mesma. ~ 0,40 x 0,15, com assento e encosto 

Commissão d~ Compras 6 de agosto ae tnliscas. . 
de 1937. · . NOTA : - _ Os moveis ac11na men-

J. cu-.ha Lima Filho _ Presidente c;.onados, serao d<: cedro compensa-
da Commí&são de compras ~~~irf J~;e~1finl~m1:ntiaPa~uaoes n~~g 

SECRETARIA DA FAZENDA -
Edital ~11:·º 41 - Commfssão de Co1n
nras - Abre concurrencia para o 
fornecimento do seguJnte material : 

PARA O GAD/NETE DO SECRE
TARIO DA FAZENDA: - 1 Bureaux 
ministro com 1.70 x 0.85 c.4 gavetM, 
1 porta e 2 taboas de correr. 

1 cadcir:1. giratoria com assento 
empalhr.do e patinado. 

1 mesn para machina de escrever 
c'utnR gaveta e uma taboa de cor-

! 
rr. tendo 0,75 x 0,45, cj re~pectiva 
c::idelrn.. 

1 i ;~~ten/1;~~,~~:· tampa de rnar-
morc. 

1 but·enux melo minh,tro com 1.50 x 
0.80 ç 5 gavetas e duas toboe.s de 
correr. 

1 cadeira de braço com a&.ento 
empalhado e patinado. 

1 bureaux de ·1.25 x 0,70 cj~ gevetas 
e respectiva cndeira. 

PARA A CAIXA D E FOMENTO : 
- 1 bureaux de 1,25 x 0,70 ejt gave, 
ta~ e resp€ottva c~d~lra.. 

1 bw·eaux melo ministro com 1.50 x 
0,80 cj5 gavetas e dua.s taboas de 
correr. 

1 cadeira de brac;o com assento 
empalhado e patinado 

predio da Secretaria da Fazenda. 
Os proponentes deverão fazer no 

Thesouro do Estado uma caução em 
dinheh·o, de 5% ·sobre o valor pro
vavel do fornecimento, aue servir,. 
para g2 rant ia do contracto, no caso 
de acceitação da proposta, 

M propostas deverão ser escriptas 
a tinta ou dectylographadas e ..,,. 
signadns d{! modo legivel, sem rasu
ras, emendes ou borrões, em duas 
\'ias, .sendo uma devidamente sella
da. (scllo est:Hlnal de 2SOOO e seno de 
saúde) rontendo preço por algaris· 
mo e por ext,..ru;o 

O.s propon<>ntt"'s deverão marcar o 
prazo nara cntrcg:a do mat.erial offe
tC;ciclo. 

As propostas deverão ser entreguee 
nesta Commi.ssúo em enveloppes fe-
ctudos. até as prox.imiCacr,..- d:!. reu
nião do Tribunal da Fazenda, qu" 
não será anles das 14 horas do dia 13 
de agosto proximo vindouro. 

Em enveloppes sepnratlos das pro-
po-;t1s, os conc,1r,.entes deverão apr"
sentar recibo~ de haver }.lago os im
posto.; federal, municipal e ci.tadual, 
no extrcicio pas; :ido, bem corno, da 
cauc:ão de que tra:a este edital 

n.,. em~~ ~ ... !.!\~! .. 0 
.. , baoJoo, 1 

· qoente11, frios e de mar. li 

Os propo 1ent.es obrigar .,;e-ão a 
tornar effectivo o compromic;so a que 
re propuzcrt1m, ca -o seja acceit.a a 
sua prorost.1. assignandr> contracto 
na PnlC'ur~doria d:i Fazenda, com o 
pn.zo maximo de 10 dias, após ,:;olu
cionrida a concurrcncia. com previa 
ce.ucAo a1·bltrada pelo Tribunal com~ 
pcl.ente. nê.o inferior a 6 % sobre o 
valor do fornecimento, a. qual rever
v.rá a favor do Estado, no CB80 de 
rescisão do contracto, sem causa Jus-

ttflcada e fundamentada a julzo do 
referido Tribunal. 

Fica reservado ao Estado, o dtrel
to de annular a presente chamando 
a nova concurrencia, ou deixar de 
effectuar a compra do material con
stante da mesma. 
Ju~~:;u:;~f~37 . de Compras, 14 de 

J. Cunha _ Lima Ftllto, presidente 
da Comml.ssao de Compras. 

PREFEITURA DA CAPITAL -
EDITAL N.o 8 - Chama concurren 
~es para a construcçlfo da herma dÔ< 
'J)()leta Augusto dos An;os. - De or
dem do sr. prefeito, e em cumpr1men 
to da lei n.0 ·n, da Camara Munlcipnf: 
fica aberta. pelo presente edital. con 
currencla publica para a construcção 
da berma do poeta parahybano Au 
gusto ~oS AnJos, sob as seguintes 
condlçoes: 

a) - A altura total do monumento 
será de dois metros e oitenta centt
metros (2,m80) , sendo 2,moo para a 
:~umna. da base e O,m80 para o bus_ 

b). - Essa base de 2.moo será de 
gramto. com 5ecção quadrada de 

~oi::licc~onº.:°e.::n~;:;~; pelo bu.sto, 
e) - As prnpostac:. deverão ser en

tregues na Prefeitura da capital até 
ãs 15 horas do dia 15 de .s'.!tembro, em 
~nvolucro:s fechados. e assignadas pe_ 
lo::; proponentes; 

d) - Os proronentes terão plena 
liberdade para apresentação de ante
pro:,ectod. grapllicos, etc., para me 
lhor oril),ntacão rle suas propostas -

Prefeitura da capitrtL cm 22 de Ju
nho de 1937. - Sylvta de Carvalho 
pelo secretari.o, • 

Em env~loppc ;eparados C1as pro_ 
po..c:.tas. cs concurrente.s dtv"rão a
presentar reciboc; de haw·~· pJ.go o; 
imposto:. federal, municipal e est:t
dual. no ex• rcicio passado. bem C'-
~râ1.da caucâo ci.e que trata este ct _ 

Os proponentei, obriga'f\.6('-:io 
tornar effectivo o compromis..;;o a 
que se propuzcram, caso seja acCfi_ 
ta a sua propo,;ta a~ ignando cor, 
tracto no escriptorio da Commic..,âo 
d~ Saneamento de Campina Grao
de, cm pl°cscnça do prom~tor publir~o 
daquella cidade, com o prazo max.! .. 
mo de 10 dia ,, após solucionada a 
c~ncurrencia. com prévía cancão ar_ 
bltrado. pela mttsma Commt:::c:.ão 
não inferior a 5r:;, .sobre o valor ctO 
forneci.me"nto. a qwh reverterá ,em 

~~~ardo d~o;'t;:i~·. ~e~n c~~~s~e i1~:t11i~ 
cada e fundam~ntada a Juízo aa. 
referida Commiss?.o. 

F~ca !eservaclo ao E =tado, o direi
to de annullar a presente ch~man 
do a nova concurrencia. • ou clei:uf 
de effectuar a compra de matl. rio.l 
constal"!te ela mesma 

Conur.ü-são de Cnmpras. 27 de ju_ 
lho de H.137. - J. Cunha Lima Filho 
prnsidente d.a Commissão de Com~ 
p.r::i.::,. 

S.ECRF.T,\RIA DA FAZE~'DA -
EflITAL S,,, fG Commi. :.á.o dn 
CoJ'1'1ota - Abr• concurrencia p1ra 
o fornecimenLo do seguinte r.11terinl 

Para a J.)irectol'í.l de viai:ão e Obr::1~ 
Publi<'as 

(Constl'ucção do Grupo Escolar de 
Picuhy> 

1 G linhas de madeira de 4..00 x 4" 
SECRETARI,\ 1,,\ FAZEN»A - x 4" 

EDIT.,L S. 0 64 - CO~i~'IISSAO DE 2 ditas idem, de 3.00 x 4 '' x 4 '' 
COMPRAS _- Abre concurr:mcfa pa 1 dita idem, de 2.50 x 4 ·• x 4" 
re. o fornecimento cto seguinte mace;: 69 ditas idem. de 5,ílO x 5"' x 4•• 
rial, deitinado á Commissã-0 de 30 dita~ idun, dí' 4.00 x 5 ·· x 4 .. 
Saneamento de Campina Grande: 2 ditas idem, de 5.50 x 5'' x 4 .. 

ra~h:.roza5 de lapis pr~to com bor_ ~ ~{~!! ~~:~: ~: tgg ~ r: ~ ::: 
1 gro~ de lapis de copia. 8 dilas ldem. de 4.50 x 5" x 4 .. 
6 duzias de lapis bi-colôr. 2 elitas idem. de 7.00 x 5·• x 4• 

1 duzia de canetas. ~O df :!ªf d~:~de d;,5i·2i ; .. ;, ~- 4X.. 
4

" 
5 caixas de pennas de qualidade 13 (ita!S idem. de 7.00 x 6" x 4•• 

,mperior. 7 ditas idem, de 4,00 x 6" x 4" 
10 litros de tinta preta (Pelican 15 ditas idem. de 5,00 x 6 ·• x 4 ·• 

ou Stephens)· 1 dita idem. de 3.50 x 6" x 4" 
1 litro de tinta verm<lha. idem, 10 ditRs idem, de ~.50 x 6" x 4•· 

idem. 3 ditas idem. de a.ao x 6" x 4 ·· 
20 folhas de matta_borrão de 100 3 cütas idem. de 3.00 x 6 ·• x 4 ·• 

libras. 4 elitas idem. de 6.50 x 6" x 4 ·• 
6 bouvard (berço para matta-bor_ t d.'..ta idem, de 10.00 x 7" x 4 •• 

rãa). 3 ditas idem, de 3.50 x. 5•· x &•· 

~2 r~~~!s d~e e~~J!!radedeº•i~30. : in: :1:::;: g: 1.oºoº XX 5~:·: 5~:• 
12 fitas 'para machina, preta e NOTA: - A mad-eira de\·e .:er de lc·l 

vermelha. sem copia. como: j1tahy, gorornba, mMSar:tndn~ 
6 caixas de clips n.0 3. ba vermelha. pãu-darco roxo, louro da 
2 caixas de colchetes n. 0 47 cheiro, sucupira, etc., de aresbs vi-
2 duzias de borracha "Ruby" ta- vas. sem brancos, nóci, escama!'I. hro-

manho maior. ' cas, etc_ 
dr~. kilo de gonuna arabica em pe_ D~osft~d~~~ ~t~~:· p~~~fc.fsos~~ ~~ 

100 pacotes dl? papel hygienico de Grupo Escolar de Picuhy 
1-000 folhas. Os proponentRs de,verão fa1.er nr1 

co~~~rc~~~cloppes ordina11os, typo Ji~~ii~~~ Íeº 5F}~t~~~·reu1;:avai~~çt~o!: 
3,000 folhas de papel para ma vel do fornecimf>nto. que:; ~erviré. pars:t 

chma typo certa, de 20 kilos. - garantin do contr.acw, no ca.c-,o çle 
2 peças de papel millimetrado pa. ac:ceitação da proposta. 

ra perfil. largura de 75 cm.s., · µeça As propostas deverão ser e,c;:c-riph1s 
de 20 metros. ~!~~t: d~u :iJ~Y\~~r:~lh~~: :as~~~~ 

10 ditas. idem. idem, (e 10 metros. emenda'5 ou borrões. em uuas via~ 
10 peças de papel Ozalid, laraura sendo uma devidamente sPllada, c~ello 

de 1 metro. peça de 10 metros estadual de 2sooo e seno ".IP )au'dP.l 
10 peças de papel wgetal. largur'.l contendo preco por ~igarllimo e p1}r 

1.10 peca de 20 metros. exten. 0 . 
1 estojo de desenho, contendo; 4 Os prcponente.s deverão marcar o 

;iri ~~!
1
~!Ss; J;n;~~~~ãop~rªas ti~t;~ º!~i~o

0 
para entr1:ga do material of1t1-

tras tyças. As µropootas dcv~rão ~er entre
Serão indicados os fabricantes dos Jues ne·ta Comrnissão. em envdoppr.s 

diversos materlaes enviando amos fechados. até â..'> proximidild da 
tras dos mesmos. · • ·euniào do Tribunal cta 1',az('ml· 1 uur 

O material serã. entregue dentrt. não ~crú antes da.'. 14 hor1;1s do ma 
de quinze dias após a fncommenda 13 de agosto \ indouro 

Os preços comprehendem_se pal'a Em l'nveloppe-.1:i ~eparndos da:, pro~ 
o material entregue no escriptoric 10,:;;!.as, º'" eoncurrentes deverri.o apr ·-
da Commic-são de Sane1mcnto d• ;ente.r recibos de haver pi:lgo os ll1 •• 
Campina Grande. ,o.::;to~' lcderal, rHadual, municipal. roo 

Os proponentes deverão fazer nr xerci:io passado. bC'm como. dH cau-
Rere):)edorJa de Rendas de Campin& ;ãn de que trata este Edital 
Grande, uma caução cm dinheiro Os proponrntes obrigar-sl.f,o a. l01-
je 5"i: sobre o valor provavel de 1ar effecth'o o compronH:-~o Q.U<:: ~ 
fornecimento. que EwCrvirá para ga. 1ropuze1arn, c:100 tcja arccita i:i sua 
rantia do contracto, no caso de ac Jropo~Ut. a!-.s1gnando contra."t0 na 
:!Pitaçáo da proposta :ir0l'11rnrlorla da Faz· neta. com ,, 0111-

w maximo d!' 10 dia.::. apó•: oiu~10-
:1adfl a c0ncnrrencia. com. prt!via cn,,J
·tâo arbitrad:1 pPlo Tribunal comO''
zntc. não 1nt't>r1or a 5', \obrr 'l valor 
fo tornectrnento, a qual rC'\'ertera 1•m 
,·avor do E.-.:tndo, no "ª'SO rle n o õ l 
lo contracto, t:(>ffi cri.usa justifica.ela e 
undamenladn. a jmzo do ,-eferido Tn~ 

ounal. 

As 1Jropo.-,tas deverão ser e~cripla~ 
1 tinta ou dactylographadas e ns. 
3ignadas de modo Iegivel, sem ra~u_ 
ras emendas ou borrões, cm dua~ 
vta.S. sendo uma devidamente SC'lla 
:la <sello estadual de 2SOOO e ~cllc 
ie sa udd. contendo preço cm alga· 
rismo e por extenso. 

O pagamento será feito na Rcce_ 
bector1:J. de Rendas de Campim 
G1ande. nnós a enLr. ga do mntPrla 
e proce~so aa cont.._ nc, Thc~ouro de 
Estado. 

As propo:-tas rlcverão .ser rntrc•_ 
~ues no c.scr1ptorio da Commb.sãc 
de Saneami•nto de Campina Gran. 
de. em euvrloppes fechados. até á~ 
14 horas do dia 10 de agosto vindou
ro. pnra julgamento po~trrior da. re_ 
ferida Commiss:io. 

Flca re.c:.erVfHlo ao E:·tado, o d1rc!i-rJ 
de annullar a presente, cham::mdo ;1, 

no\'a concurrencia, oll deixar de Pf
fcctuar a rompru cio n1.1U" lal ccm'-
tante d:1 mc'°ma 

Com~áo de Compra.s, :n ti<' J1·111n 
de 1937. 

J , Cunha 1.ima f'ilho, prcsidcnt dJ. 
Com1r.~Uo de Comp:·as. 

SECRETAR!,\ D.\ l'AZEND' 
EDITAL N, 3 67 l.'ommls.c;-1\CI r1" 

10$ 
ou mais diariamente poderão ,:-anbar em sua. propria <':J.53. 

qua ndo dedkarem sua~ horas vagas i orig"lnal. artistica e ren
dosa. industria " l\l , A. N. J . S. ". Para inform.a.QÕPS, cscre .. 

,•era, " M. A . N . I . S.", R . do Pas.'ieio, 56 - sala. 141 - Rio de Janeiro 
Receberá um folheto gra.t.h ex}'llicativo. Se d(•sejar amostra. do trabalho o 
executar, basta remett.cr Rs. 3$000 , rnesmo f"m St'IIO!-. do correio - O mais 
extenso e variado sortimento de caleómania!:i, induslriae!:1 e artislku. 
eawo, ... i; rat.11 . 



A UNIÃO - Terça-feira, lO de agosto de 1937 

, MOVEIS GERDAU 

OS MELHORES EM PREÇO E QUALIDADE 

GRANDE SORTIME NTO CHEG AD O AGORA 

JOSÉ MENEGOLO 
PRAÇA P ED RO AMER I C O , 71 

João 
Compras - Proroga para o dia 17 
de agosto p. vindouro, o prazo para 
entrega das propostas de que trata o 
Edital n.0 59 de 15 de Julho corrente 
na parte referente aos materiaes des
tinados á D1rectoria de Producção. 
ficando para terça-feira proxima (3 
de Agosto) a abertura das propostas 
do mesmo edital. dos artigos desti
nados á Directoria Geral de Sau'dP 
Publica. 

Commíssão de Compras, 31 de ju
lho de 1937. 

J. Cunha Lima Filho, pela Ccrr..:11is
são de Compras. 

ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO 
DA UNUO NA PARAHYBA - EDI· 
TAL N.0 11-A - AFORAMENTO DE 
'JTRREXO DF. MARINHA E PRO· 
l"R.10 NAClONAL - De ordem do sr 
Delegado Fiscal do Thesouro Nacional 
neste Estado. fflÇo publico que o sr. 
João Celso Peixoto de Vasconcellos 
requereu o aforamento do terreno de 
marinha e proprio nacional, benefici
ado com a casa n-º 26 l. situado á 
praia Formosa. distrlcto ci.e Cabedello 
municipio de João Pessô:i. n~te Es
tado. 

Os detalhes technicos ,~ demais es
clarecimentos constam do edital n.0 

11. publicado no jornal official "A 
União", desta capital, em sua edição 

Pessôa 

t,eneflciado com a casa n.º 195, antL 
gos ns. 177 e 199, da rua dr. João da 
Matta, esquina da antiga Travessa do 
Mercado. na villa e districto de Ca
bedello, neste Estado. 

Os detalhes technicos e demais es. 
clarecimentos con.,;;tam do edital n.0 

10, publicado no jornal official " A 
União ". desta capital, em sua edi. 
ção de 2 de julho de 1937. 

Administração do Dominio da U
nião. em 2 de julho de 1937. 

Sabino de Campo~. escrivão encar
regado da AdministraçãlJ, classe G. 

Administração do Dominio da União 
na Piuahyba - EDITAL N.0 12-A -

-Aforamento d,e um terreno proprio 
nacional - De urdem do sr. Dele
gado Fiscal do Thesouro Nacional 
neste Estado, faço publico que o sr. Pe. 
dro Lopes Guimarães requereu o afora. 
mento do terreno proprio nacional 
situado no Largo da Egreja, ao nor
te da casa n.0 1, da rua Preside'l.te 
João Pessôa, na villa e Jistricto d.e 
Cabedello. !)este Estado. 

Os detalhes technicos e dema!s es
clarecimentos constam do edital n.0 

12. publicado no jornal official " A 
União··, desta cap'.tal, em sua edição 
de 2 de Julho de 1937. 

Administração do Don,inio da U
nião, em 2 de julho d~ 1937. 

Sa.bino de- Campos, escrivão encar. 
regado da Administração, elas.se G. 

de 23 de junho de 1937. EDITAL de venda. em hasta publica 
Adininistração do Dominio da U- de bens penhorado'> - 4,1> cartorio -

nião, em 23 de junho de 1937. - Ju1zo de Direito da 1.n Vara -
Sabino de Campos - Escrivão En- 1.ª Pr::iça. 

carregado da Administração - CJas.. / O dr. Sizenando de Oliveira, Juiz 
se G. de Direito da 2.a. Vara no exercicio 

- da 1 • u. Vara. da roma;ca da capital 
ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO do Estado da Parahyba, em virtude 

DA UNIAO NA PARAHYBA - EDI- da lei, etc. 
TAL N.0 2-A. - A~or:rnento de um Faz saber aos que o presente edL 
terreno Propr10 Nac.1onal - De ordem tal virem, ou noticia delle tiverem, e 
do sr. Delegado Fi.scal do Thesouro interc.ssar possa, que. :is 14 horas do 
Nactonnl.neste E,,tado, ~aç!l publico que dia 23 de agosto p vindouro~ n~ 
d. Eulaha Vianna de Ohvrira r~quer~u sala das audiencias, no predio n.º 42 

~:/
0 ~1:::n~ragg ~%e~o ~~~gf~º ~-~~~o6- ~ ~~~te?r~s J;;n~~~il~~~i~.esr~i7.ca~;~~: 

da rua .Mons. Walfredo Leal, na. villa de.s Mot'eira Franco, ou quem suas 
e dls~ncto de Cabedello. m.umcip10 1 vezes _fizer. trará a publico pregio de 
de Joao Pessõa. nes_tr Estado. . venda e arrematação. a quem mais der 

Os detalhes techmcos e demais es. e maior lance oHerecer além dA. 
clarecimentos constam do ·edital n.º avaliação respectiva a pàrte corres-
2, _1~u~!icado no jornal official "A pendente a um dezetlove avos no prp_ 
~mao , desta. capital, e~1 sua edi- dio numero 242' sito á rua Duque de 
çao de.16 de JUiho de 193.,.. Caxias. desta cidade, avaliada que foi 

_:',dm1nistraçao do Dommio da U- pela somma cte tres cnntos e qui-
mao, em 16 de julho de 1937. nhentos mil réis <3 ,soosoool e pe_ 

re:::~nod;ie A~!1n1f~~~~0~\~.iv~fat~cb. 
ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO 

DA UNIAO NA PARAHYBA - EDI· 
TAL N.• 9-A - AFORAMENTO DE 
UM TERRENO PROPRIO NA· 
CIONAL - De ordem do sr. De
legado Fiscal do Thesouro Nacional 
neste Estado, faço publico que D. Jo
sephina de Freitas requereu o afora
mento do terreno proprio nacional 
beneficiado com a casa n°. 79. antigo 

~Ut~~r~~a ~~~~;hi! :ua~f~~
0
tst~ci~ 

d~ Cabedello, munlciplo de João Pes
soa, ineste Estado 
Os detalhes techoicos e demais escla

recimentos c.onstam o edital n. 0 9, pu
blicado no Jornal officlal "A União" 
desta capital. em sua edição de 6 dê 
Julho de 1937, 

Administração do Domlnlo da u. 
nlão, em 6 de julho de 1937. 

Sauino de Campos - Escrivão En
carregado da Admintstraç&,o - Clas
se G. 

Admlni!,trJ.ção do Dominio da União 
na. Pararyba - EDITAL N.0 10-A -
Aforamento de um terreno proprio 
n aclo~al - De ord('m do ~r. Delega
do Fiscal do Thesouro Nacional nes. 
te Estado faço publico que o sr. Pedro 
Lopes Guimarães rflquereu o afora 
,!lle~~ do terreno proprio nacional, 

nhorada ao doutor Arthur de Carva. 
lho Rortrig-ues dos AnJos e sua mu 
lher, na acção cambiaria que por este 
Juizo lhes move a sociedade civil com 
Df>rsonalidade iuridica CLUBE AS-

;'aR~~~he~~~e~t~e d~et~o~:d1~~~d!i 1:~ 
vrar o presente, que vae publicado pe
la imí)ren •a, e affixado no local do 
costur.ie. na forma da lei. Dado e pas. 
sado nesta cidade de João Pessôa. em 
:lt de .iULho df' 1937. Eu, João Nune~ 
Tra"•assos, f'scrivâo do civf'l. o dactv
lographei e ~rnbscrevo. O escricvão do 
rível, João Nunes Travassos. <As.) -
Si~enando de OliYeira. Conforme o 
original; dou fé. João Pessõa, 31 de 
Julho cte 1937. O escrivão do civel: -
João Nunes Travassos. 

EDITAL de citação com o prazo de 
30 dias - 4.° Cartorio - Juízo de Di
reito da primeira Vara - O 1r. Si
zenando de Oliveira, Juiz de Direito 
da segunda vara da comarca. da capi
tal do Estado da Parahyba, no exer 
ciclo da primeira vara, em virtude dâ 
liei. etc. 

Faço saber aos que o presente edital 
vtrem. ou delles noticia tiverem e ln
teressar pos$a. que por Slglsmundo 
Guedes Pereira Juntar e sua mulher, 
por seu advogado legalmente constt
tuido foi dirigida a est, Julzo a peti
ção do seguinte teor: ·'Exmo. sr. dr. 
Juiz de Direito da 1.• vara. SlgismW1-

O R RIS BARBOSA 
ADVOGADO 

R U A D U Q UE D E C A X IAS, 114 

1 .., ______ _______ 1 do contracto, sem causa justificada 

CASAS - Vende-se a ca
sa n.' 53, á avenida João da 
Matta, nesta cidade. A tra
tar com o dr. Camillo de 
Hollanda ou com a senhori
nha Maria ,José de Hollan
da Chaves, residente á ave
nida Genera l Osorio n.' 113, 
nesta cidade. 

e fundamentada a. juiZo do referido 
Tribunal, 

Fica reservado ao Estado o dlreito 
de annular a presente, chaman1.o a 
nova concurrencia, ou deixar de effec_ 
tuar a compra do material constante 
da mesma. 

1 

c~mmis.são de Comprks, 6 de agosto 
de 1937. 

J. Cunha Lima Filho - Presidente 
da Commis.são de Gempras. 

dos para serem citados pessoalmente, 
pelo presente edital,._ nos termos do ar
tigo n.0 61 do referido Regimento § 2.) 
os citas e os tenho por citados· pana 
todos os termos das acções penses que 
lhoes estão sen<lo movidas pela justiça 
eleitor~ desta 5.• zona pelo pra.zo de 

~?m~
1
:~ ~e P::os q~a~~~~u=x~~~n!~ 

edital que será affixado no Jogar do 
costumie e publicado no- jornal official 
"A União" por três vezes na forma. 
da lei. Dado e passado nesta cidade 
de Alagõa Grande, 1.º de agosto de 
1937. ~u. Luiz Theotonio da Silva, dac. 

SECRETARIA DA FAZENDA iylographei e as.signo Luiz Theotonio 
do Guedes Pereira Junior. nos autos EDITAL N.O 68 _ com.missão de Com~ da Silva. Pedro Damião Peregrino d-e 
da acção executiva que neste JUlzo pras _ Abre concurrencia para o for- A1.buquerque, Juiz Eleitoral da 5.ª zo
move 3! Galdtno Jeronymo Pereira necimento do seguinte material: na. Conforme o original; dou fé. Eu 
(expediente _do eserivão Travasse~> PARA o PALACIO DO GOVERNO Luiz Theotonio da Silva. e.!Y..'rivâo, O 
tendo fallec1do o executado. no dia 1 Automovel de classe. typo 1937. escrevi. 
21 de fevereiro do corrente anno, nes_ de côr preta fechado de quatro por Bast..os. 
ta capital. sem deixar herdeiros co- 1 tas · ' - -
nhecidos. como tudo prova com o attes~ A aceitação da prop:osta depende da EDITAL - Hermes Maia de Car_-
tado ~nnexo, requer a v. excia. m~n- qualidade do carro. 1 valho, official de protestos de letra.'.. 
dar citar ess~ mesmos herdêiros m- os proponentes deverão fazer no do termo. de e comarca de BananP1-
certos, per edital,. na forma dos a:ts. 1 Thesouro do Estado, uma caução em 1 as, em virtude da lei. etc 
110 e 111 d_o Codigo do Pr~s.,o Civil j dinheiro, de 5% sobre O valor provavel Acham-se para serem protestadns 
e Commercial do Estado. a fun de S!-

1 
do fornecimento, que servirá para poi: falt~ de pagame~to. em meu car

gulr os termos aa refertda execuçao 
I 

garantia do contracto no caso de aceL tono , a travessa ( oronel Antoni'.l 
?'?1!1 os mesmos. competentement:-e h.a- , tação da proposta. ' P~ssôa: desta cidade. duas no~as pro
ollit_a?-os._ serv1ndo esta como arti~o de I os proponentes deverão marcar O m1.::sori.as._. no valor t. otal de oito con
hab1htaçao.1 No.s autoo respectivos. prazo para entrega do material af- tos de reis í8:000SOOOJ, apresentada 
~. deferimento. João Pessõa. 12 de fere::ido. pelo cidadão Antomo Leite R:amalho 
JUiho de 1937. P. P. Fernando Ca:r-- As propostas deverão ser escripta.s contra -0 senhor Vicente Coutm~10 d'! 
ne1ro da CUnha Nobrega Csellada legal- a tinta ou dactyloaraphadas e assig- Mel li?. E como o mesmo Vicente 
mente.) E subindo os autos conclu- nada{i de modo legível. sem rasura.s, Coutmho de ~el~o não foi enbontrado 
sos. foi dado o seguinte despacho: emendas ou borrões em duas vias neste termo, intimo .º por este mr10. 
"Defiro o pedido e assim, publlque_se sendo uma devidamente sellada (sel' de accôrdo com artigo 29, n.0 4, dn 
edital pelo prazo de 30 dias. Em, lo estadual de 2SOOO e sello de sau'de) lei n.º 2_.044, de 31 âe ~ezembro dC-
à~-7qt:3~a:dei B;:~~~h~. p~~n~rt!~~ ~~r:~~:a preço por algarismo e por !~;f~t 0V~r d~~g:~· i~:~:e~~d~·~c~~~~1~~= 
tal,. pel~ qual ficam cibdos ditos her- Os p;oponentes deverão offererer cando not!ficado desde Já do prot..es• 
d~1ros mcerit<>s para .no prazo de 30 cotação para os materiaes de proce_ Lo. caso nao. ?'ompareça. Dad~ e pas
d!a~ contados da pubhcaçao deste. ~s- dencia nacional. ou nacionalisados, sado n_eta ciaac_ie de . Bananeira~. aos 
sist~r e seguir os termos d.a refenda postos na repartição requisitante. e ~oze çt1as do .~es de Julho de md no~ 
acçao sob as penas da lei. E, para de procedencia estrangeira e 1 F vec~ntos e ti 1nta e selt:. Eu. Herme~ 
conhecimento de todos vae o presente Cabedello. ' · · · Maia de Carvalho. off~cial de pro
e~tal publicado pela imprensa e af~ As propostas deverão ser entregues test'J3, o dactylogr~phei. o subscrevo 
f1xad<? no lo:::al do costume, na f?rma nesta Commissão, em envelcppes fe- e assig!:o. Bana_neiras, 12 de Jttlhu 
da lei.:. Dado .e passado nesta cidade chados. até ás proximidades .da ret1r de 1931. º. offtcial de protestos ~ 
de Joao Pesss,a. em 2 de agosto de nião do Tribunal da Fazenda que Hermes Maia de Carvalho Sella1.o 
'1937. Eu, Joao Nunes Travassos, es,.. não será antes das 14 horas do dia 20 com ssoo. 
cri vão o dactylographei e subscrevo. do corrente mês 
O escrivão do ctvel - João Nunes Em enveloppes· separados das propcs EDITAL - O cidadão dr. Carlo:1 
Travasses. _ . tas ,os con:mrrentes deverão apresen: Teixeira Coutinho. juiz mun1c1pnl da 

St~nando de .o~iveira. ter recibos de haver pago os impos- vil la de Alagôa Nova. e seu termo, e1~1 
Co:1forme ~º ongmal; dou fé. tos federal. estadual, municipal, no virtude da lei, etc. 
Joao ~e:5.5oa, 2 ~e agosto de 1937. exercício passado. bem como, da. cau- Faço saber ~ Lodos quantos º. pr~-
o escnvao - Joao Nunes Travassos.

1 

çãic de que trata este edital. sente ed.1tal. v. u.·em e delle noticia _t,-
- . Os proponentes obriga_se-ão a tor- verem e rnterf' sar possa para qur 

SECRETARIA J)A FAZENDA - nat effectivo O compromisso a que se Lnclo f;1cb.m1c1ado perante este Ju17e 
EDITAL N. 0 69 - Comm:issão de Com- / propuzeram caso seja acce1ta. a. s~a I o mv~mtano e l?arL1lha do espolio. dr, 
pra~ - Abre concu~enc1a par3: o for_ proJ):>Sta. as.signando contracto na , frllec1d~ Antonio I~naci~ da Silva 
nec1mento do seguinte material: - l Procuradoria da Farenda, com O pra,. Barnabe .e tendo .ª vmva mv~n!ari:111-
PARA O EDIFICIO CENTRAL DO zo max.irno de 10 dias após soluciona- te Francis?ª .Mana da Co~ce1çao. ~Ir
INSTITUTO _ DE EDUCAÇAO: _ da a concurrencia, coin previa caução' cla~·ado ex1st1rem os herdeiros cto ~nl-

1 Installaçao completa para relog10 ar]Jitrada pelo Tribunal ccmpetente lecido de . ~omfs: Jose~ha Franc!sc;i 
de ~torre, com quatro .. (4). faces. de nao inferior a 5% sobre O valor dÔ da Ccnce1ç~o e J?sepluna Fr~nc1sc:i 
accordo com a espec;ficaçao al>afx,o: fornecimento. a qual reverterá em fa_ d~ Conceiça~. Manuel Ant<:>mo da 
C~d_a um d·:s quatro mostrad.ores. de vor do Esta.do, no caso de rescisão do S:ilva e Jcse Antom~ da Stlva. re
f~1cao moderna. onde os algansmo se- c:-ntracto sem causa justificada e sidentes na povoaça o. de Galan
rao representados ll)Or traços, deverá fundamentada a juizo do referido Tri te. do termo de Campma Grande 
ter cerca de 3 metros de diam'?tro. bunal - e Joã.'J Antonio da Silva ausente em 
.. A tO.ITe medirá externamente 5.m FicS: reservado ao Estado, 

0 
direito lugar não sabido. pelo que ordenei 

oO x 5,m50. Altura sobre a calçada, de annular a presente. chamando a por meu. despacho se _passas:-e o pre
cerca de 24 metros. _ , . . nova concurrencia. ou deixar de ef- s~nt; edital. com o p1azo ~e 30 e ~O 

Os mostradores deverao ter dispos1ti_ fectuar a compra do material cons- dias de accordo .c'Jm o artigo 975 ~, 
vos especiaes para illuminação. tante da mesma 1.0 e 2.0 do CoC:1go do Processo Civil 

A installação deverá constar de ma- commis.sã::> de ·compras 4 de agosto e Commercial do E~tado, pelo Qll'.ll 
terial apropriado ao clima trQJ>ical de 1937. ' cito aos referidos herdeiros para na 
e pos.suir sinos de tons differentes que J. Cunho Lima Filho _ Pela Co prazo de 48 .horas, que correrá e1.n 
funccionem de hora em hora e de missão de Compras m. cartorio do dia da ultima citação. ct1-
quarto em quarto de hora com audi- · zeram scbre a.s alludidas declarações, 
ção num raio de 2 kilometr-0s. EDITAL de citação de herdeiros fican~o desde logo. citad~s. para os 

Alem _da installas.á<> propriamente sentes _ O cidadão Francisco Ma ru- demais termos de mv~ntano até [1-
do relog10 com o íoque das hor~ e I do Brindeiro. l.º Supplente de cj~~; nal sob pena de rivella. E para q1,1.e 

do~ qu~rtos. ~onfonne está referido de direito da comarca de Al ô d chegu~ ao conhe.cnnento do.:; mesmc~
~1ma. mteressa tambem a ªl?resenta-1 Monteiro em exercício etc ag ª 0 he!·d21ros mandei passar o presente 
~ao de ~ropostas para fon:iec!mento e Faz saber aos que O i:,rese'nte edital ect;tal (f...ie será. aff1xado no l?~ar do 
1I1Stalla_çao de um ~arrilhao. typo : virem cu delles noticia tiver ue ro- co .. tume. e. pubhcado na A U111ao, or
Westm.mst~r. co.m .4 smos, conJugado ' cedido O inicio do inventario d~ es:alio gam 0Hic1al .do Estado. _Dado e pai::: 
ã mstallaçao principal._ . 1 deixado'pelos fallecidos Antonio Alves sado. nesta ,,:;Jla ~e. Alagoa Nova .ao.:. 
. Nas .Propost~ devera estar rnclu. de Siqueira e sua mulher Rita Maria 31 ~1.as do mes d ... JUiho _de 19~7.:. Eu, 
1da a 1nstallaçao de todo o mechans- de Siqueira residentes qu f Feliciano José Cav2lcant1, e:scnvao, o 
mo até o seu pleno f~mc:::ionamento, · lagar NanicJ, deste termo e O i~~~n~º escrevi. <ass_.) Carlos Teix~i~a Couti 
com o prazo de conclusao do trabalho, riante Pedro Alves de Siqlleira de"la- n_ho. Co!}fo1 me com o. ongmal, dou 
devendc figuarar tambem, em annexo. rou no titulo de herdeiros achâre~-s; fe. Ala.g~a No,•a, 3; .de Julh'J _de 1937. 
a~em de catalogas e dos detalhes tec~- ausentes em Jogar não s~bido Cicero ~ e:cnvao - Feliciano Jose Cav.:.i.1-
m?os: _um desenho mostran.cto a dIS. B~rges da Silva e San tina Borges da I tanh · 
tnbu1çao da ªf:>Parelhagem. com o 5.11va. pelo que. chamo. cito. hei per I r.============='i' 
peso dos seu.s d1versos elementos. citados os refendas herdeiros pa.ra no 1 

Na_ directo_:ia de. Vi~ç~ e o.bras prazo de 60 dias comparece~em a to 
Publtcas. estao 1\, d1Sposiçao dos mte_ dos os termos do inventario e parti
ressado~ os ~esenhos _ da torre onde lha até final sentença sob pena d; 

1 será feita a mstallaçao. revelia. E para que chegue a noticia 
O preponente deverá indicar tambem de todos mandou expedir O ,presente [' 

o prazo ?-~ garantia, _contra deffeitos edit,al que será affixado e publicado 
e 1mp~ec1sao de funcc1onamento, e as n.a forma da lei. Dado e pas,;;ado nesta I 
cond1çoes de paga~ento: c1_dade de Alagôa do Monteiro aos 24 

THESOURO DO POVO 
CJub de Mercadorias de 

A. MACEDO 

CA.rta Patente n.0 1 
Preço do material: c1~. Cabed.ello. dias do mês de julho de 1937. Eu. \ 
Os proponentes deverao farer no Miguel Janson de Paiva Pintô O fi,z Av. Beaurepalre Rohan n.0 

267 
~es~~ro do Estado. uma caução em I d.a.ctylo_graphar e subscrevo. ' 1 

d.nhe1.o. ~e 5% sobre o v~lor provavel Alagoa do Monteiro 24 de J'ulho d 
do fornecimento, que servirá para ga- 1937 ' e 1 

ran~ía do ccntracto no caso de acei- Miguel Janson de Paiva Pinto 
taçao da proposta. / · 

As propostas deverão ser escriptas SERVIÇO ELEITORAL _ EDITAL 
a tmta ou dactyl~aphadas e as.si - 1 de citação com O prazo de 30 dias _ o 
gnadas de modo le_g1vel. sem rasur.as, dr. Pedro Damião Peregrino de Al
emendas, ou ~orroe..s em duas vias, buquerque. Juiz de Direito nest.a co
sendo uma deVldamente sellada (sello marca e eleitoral da 5.ª ona d te 
estadual d~ 2$000 e sello . de sau'de) Estado da Parahyba na forzma d el~i 
c:ntendo preço por algarismo e por etc ' ª • 
extenso. · 

Os proponentes deverão marcar O Faz saber aos que o presente edital 
praro para entrega do material offe ;!~~ º~!~l.le q~~t1~10ti~1

~:eir~m~:r 
recido · - Publico desta comarca em face das 

As propostas deverão ser entregues certidões extrahidas no· Tribunal Re. 
nesta Commissão em enveloppes fe- gional deste Estado tpram dcnuncia
chados. até ás prcXimidades da reunião dos nos t,~rmos dos· artigos 183 e se
do Tribunal da Fazenda. que não serã gui.ntes do Codigo Eleitoral vigente e 
antes das 14 horas do dia 10 de setem- art1gos 59 e seguintes do Regimento 
bro vindouro. Interno dos Tribunaes, por terem dei 

Em enveloppes separados das pro_ xacto de votar nas eleições Municipat'S 
postas. os concurrentes deverão a_ realizadas neste MunlcJpio de Alagõa 
presentar recibos de .haver pago os Grande. 5.8 zona. no d'a 9 de setembro 
impostos. f~deral mumcipal, estadual, 

1 

de. 1935, para Pref.eito e Vereadores 
no exerc1cio passado. bem como. da Municipaes os eleitores de nomes se. 
caução de que trata este Edital. gumtes: Edgar Carolino da Silva An-

Plano "Bôlo Sportivo Para. 
hybano" 

Resultado dos sorteios para 
cont~gem de pontos do plano 
"Bôlo Sportivo Parahybano", 
realiza.do 1:;m sua séde, á avenida 
Beaurepaire Rohan, n.O 267, no 
dia 9 de agosto, ~ 19 112 horas. 

1.0 Prem\o 
2.º 
3.º 
4.') -
s.• 

3587 
!1974 
(;091 
5GZ8 
5G5G 

J. Pessõa. !J' de ngo.(,to de 1937 

Aderbal Pyraglbo. flscnl de 
clubes. 

l\1a.cêdo & Costa., concf"s~to-. 
nartos. 

Violão os proponentes obrigar~c;e-ão a tor. t<:>nio Genu'no Pereira Antonio Ígna
nar effecttvo o compram~ a que se I cio do .Naschrento. Argemiro Alves 
propuzeram. caso seja aceita a sua do Na,c,mento, Antonio Henrique 1'i Vende-8e um novo, d!' 
proposta. assignando contracto na lho_ Cam11lo Costa. Euclydes Luiz dá • • 
Procuradoria da Fazenda. com o !>~ª- Silva, Anlonio Paes de Sousa Antonio OptJmo 80ffi, ela f:thl'H',t J)Ol1 -

~~d!1ª:1~~1c~~r~~~~-~~~;rev~~l~~~= 1 ~~~~~: ;;~~. l~U~~l~~~o 8: 1trià1~~~~ 1 li~ta T. e i~ri me . 
cão arbitrada pelo Tnbunal compe- te <:fe morad•a cm lugares ou ruas não I T • W • 
tente. não 1n1er1or a s% sobre o va1or sab,d<>.s. segun10 certidões do om•·iat ratnr a r ua M. nHrP• 
~~viir~~ci:~~!. ~~uc~\,;e~:"::s~~: 1 ~e J~;~jJ!· ::ª[!~h~~ ~fto d~~~~:~ltã~~ <lol 2S._ 



D 
DR, OSCAR OLIVEIRA CASTRO 

DOENÇAS DA!! CRIANÇAS - CLINICA Ml:DICA 
--- EM GERAL ---

Consul...,.lo: -- Rua Duque de Cax!'!l', ap <De 14 .. 18 11'.) 

--- Telt:phone, 281 ---

R.M:lnJ,_'NC! A: - AVENIDA VlDAL DE NEOREIROIS, 171 

--- Telepll.oue, 155 ---

CUNlCA JlE DOENÇAS DE OUVIDOS, NAttlZ F. 

GARGANTA 

DR, CASSIANO NOBREGA 
FOR!v,ADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Especialista do Hospital Santa lzabel, da. Jnspectorla Sa

nitaria Escola.r e do Dispensario de Tuberculose 
DIATI-IERMIA, ELECTRO-COAGULAÇAO, RAIOS 

INFRA-VERMELHOS E VIOLJ;;TAS. 
Consultas d.1ana.s: pela manhã, das 11 ás 12; A t,$1.rde 

da.s 16 J,s 18 hora.,; 

Consultorlo: - Rua Duque de Caxias, 312, !.' 
Resldencla: - Rua General Osorio, rno. - 'l'el. 259 

V. S. PRECISA DE ADVOGADO ? 
PROCURE O 

DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
CAUSAS 

i
. COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL 

1 RI N E U J O F F I L Y, 2 1 8 - .. --
A<'<'EJ'l'A ('RAMADO PARA O INTERIOR 

JOAO PESSOA 

oot:NÇA!I Dl: S}:NHORAS - PARTCJS - OPEKAÇOl!:8 

ORA, NEUSA DE ANDRADE 
ConsultorJo: - Ru Dario do Trlumpbo, 333-1.0 antiar. 

COI\IBUL'l'AB - DE 14 A'S 17 HORAI! 

--- Restdencta: --

KUA EPl'l'ACJ9 PF.SSOA. HI 

SANATORIO RECIFE 
Dirertor: - Prof.ilULYSSES PERNA!\IBUCANO 

Rua Pereira da. Costa, ~7, 293, 331. 
End. 'l'e)eg. SANATORIO - Teleph. 2072 - RECIFE 

Casa de saúde destinada a. doentes de clinica medica. con
valescentes, necessitados de rlgimens e tepouso, nen•osos, 

mentaes, intoxiee.dos, etc. 
PAVILHÕES SEPARADOS PARA AS DIVERSAS CLAS
SES DE DOENTES. - ENFERMARIAS DE 2 Ll>ITOS, 
QUARTOS IND!VIDUAES, APARTAMENTO DE LUXO. 

Situado no centro da cidade em lugar discreto e tranquillo. 

Labora torio, Metabolismo Basal, Serviço de Electrotherapja 
e Electrodiagnostico a cargo de especialistas. 

Aberto a todos os medicas que poderão dirigir o tratame;nto 
---- de seus ct·oentes ----

0 DIREC'l'OR E O MEDICO INTERNO RESIOOM' NO 
PROPRIO ESTABELECIMENTO 

Agrimensura - Cadastro - Vistorias 
Arbitramentos 

F.SCRIPTORIO DE ENGENHARJA 

CALZAVARA & CIA, 
João ressôa - A,·cnidá Guedes Pereira rL• 32 

'l'elegr. CALZAVARA - João Pes.sba. 
Prçam sem compromissos informações e preços. 
Opt1mos descontos para 1.rabalhos de vulto ~ levanta

mentos em conjuncto. 
Att.f'ndf>m-~f> chamado~ df' q11alquer ponto dos Jo:sta.dO! 

de Parahyba, Rio Grande e Pe1;:ambuco. 
"=========-=-~=========!) 

BEL. PEREIRA DIIIZ 

Consultor Juridico do Estado 

ACCEITJ\ CAUSAS CIVIS, COMMF.RCIAF.~ I!: CRIMI , 

NJ\ES NA CAPITAL E NO INTERIOR no F.STADO 

A V E N I D A J O A O M A C B A D O, 1 4 1 

JOAO Pltl!BOA 

'.i\ UNIÃO - Terça-feira, 10 de agosto de 1937 

C A 
IR. IEWTOI LACERDA 

CONSULTAS COMMUNB AB SEOUNDA-PEIRAB, QUAR
TAS E SEXTAS, DAS U AS 13 HORAS 

Na. •euuú1 dlH ateia, 1ô attend~rá no coll.liultorlo, OI cli
entes em hora previamente, maroad.a 

CLINICA .1111.&DICA 

Doenv•• Nervosa!I ,. Me.oh~. Tratamento da. Tuberc•lo1f' 
pelo PNl.:UM.OTORAX • a FKENICEt:'fOMIA 
Rua Duque de Oaxta.1' FiOt - Te!tpbone, 17:1 

DOENÇAS DOS OLHOS 

DR. H, COlTA BRITfO 
EX-ASSISTENTE DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO P:&OF. 

SANSOU NO RIO DE JANF.IRO 

OCULISTA DO HOSPITAL• SANTA ISABEL 
Tratamento medicu e operatorio das doenoas doa olhos 
Con•ultorio: - Rua Duque de Caxias, 312 (Alto da. Pbar

maclll. Véras, 1.0 andar) 
Restd.enlca: - Avenida Juarez Tavora, 813 

Consulta.,: - Daa 10112 ú 12 e das 18 t.., 17 baraa 

GABINtTE ELECTRO-DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINDALVA GAMA 

Clinica-Cirurgica e Prothese Odontologica 
Odontopedic 

Comatmrto: - Duque de Ca:lias, 504 - t.• andar 
CONSULTAS - DAS 14 A'S 17 HORAS 

~,============ 

1 

~ ~ 1° N IJ c ~ ~ ~ e~ ? A AN ~ ! 8$ 

Da Crielle u Casa dos Exposloa •o Rio de Jand.re 

l 
' (Se:-viço de lactentes) 
Jl'{edlco do Bervtço de Hyg1ene ln!antll do Estado 
e do Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia 

ConsuUas diarias das 16 ás 18 horas, á Rua Direita., 348 
(Altos da Sorveteria Werner) 

R?ll:!ID.iffiCIA: - Rua Diogo Velho, 284 < Parq1'0 
Solo a de Lucena, 

\I' ==D=R,=A=L=U=IZ=IO=AF=F=O=NS=O=CA=M=P=O=S ==11 

ADVOGADO 
Escríptor,<>: - Epitacio Pcssôa, 113 

CAMPINA GRANDE 

JOSÉ MOUSINHO 
ADVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Pessôa 

Dra. Aracilda Beuttenmuller Medeiros· 
MEDICA OCCULISTA 

Assistente da clinica de olhas do Hnspttal GMfrée Guinle 
Consultor.io: Rua Republica do Perú (Antiga Assem• 

biéa) 15-A - G.0 andar - Edifício Brasil. 

Diariamente de 4 ás 6. - Telephone 22 - 5687 

- RIO DE JANEIRO -

5 

D o 
DOENÇAS DA PELLE E VENEREAS - SYPBILIS 

DR, EDSON DE ALMEIDA 
DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. S. P. CHEFE DA CLINICA :JERMATO-SYPHILOORA

PHlCA DO HOSPITAL .. SANTA ISABEL" 
Tratamento por processos especializados de acoe (e,pl
nhasJ, pytiriasis versicolor (pannos) eazema.5, ulctru, 

doença8 das unhas, affecçóes du couro oabdludo 
Orientação moderna na therapeutlca. da Sypnills ~ aa 
Lepra - Physiotherapia dermatologJca - (ffitr&. V1olt:.ta 

-lnfl'a. Vermelho - Cromayei-. - Dlathermo coagWEt.Çào 
para o tratamti!nto dos tuJaores mah!$noa da pt'lle 

DIARIAMENTE DAS 14 lj2 A'S 17 HOR.Atl 
C'41J1Sultorlo: - Duque de Ca:xía:., 504 - 1. au.cb.r 

JOAO PESSOA 

"==================----

rr===~=============='!I 
D R-A • E U D E S IA V I E I R A 

- MEDICA -

Tratamento pela cnlmlotherapta e.ssoctada é. physlotherapta.: 
(Ultra-violêta, ondas longas, curtas, utt111-nurtA\8 e 

hydrotherapla) . 

Restdencta e Consultorto: - Rua Duque de- Caxias, lHb. 
Consulta.! Secunda.a, quartas e sn:tru &li&" 1 â11 t1 e dl.ll 

14 ._ 17 horu. 

Terça., quinta.a e sabbados das 14 6.s 17 horaa. 

---!) 

=================== CLINICA DE VIAS URINARIAS E DOENÇAS 
DO RECTO E ANUS 

Tratamento especializado da Bl~ENORRHAGTA e !IU:1.!!I 
complica~Õf'~ no homem e na mulhf"r. 

VARIZES - HEMORRHOIDAS - C'ura. l:"aranti<lt. s.-m 
operação e sem dôr . Seguro tratamento da.s flssurit\ rf"

cJites. estreitamento do red.o, etc 

DR. JOSÉ BE'fHAMIO 
(Ex-assistente do serviço de PROTOLOGIA DO 

HOSPITAL CEN'l'ENARIO) 
CONSULTORIO - MACIEL PINHEIRO, 211 (altos da 

Souza Cruz) das 14 horas em deante. 
Rl!SIDENCIA : - HOTEL GLOBO 

DR. J. W A N D R E 6 1 ~-;-L- ~ "' _,,_ 1 
ESPI!CIALISTA EM !tl.OLl!STIAS DOS ouvmos. 

NARIZ I! GAKOAN'l'A 

Coosaltu d.. 14 ú 11 boru 

CONSULTORIO: - Rua DUQUf> de Caxias, 348 - l.º nnc1nr 

RESIDENCIA, - RUA DA PALMEIRA, 208 

DR. ANTONIO DE MESQUITA 
ADVOGADO 

Escriptorio: ~ Rua Maciel Pi.nht>iro, tf,,1 

Campina Grande -:- 1:'&rahyba 

HORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

ACCl!:ITA CHAMADOS PARA QUALQUF.lt l'ON'J'O 110 
INTERIOR DO ESTADO 

&e,l•enola: - Avenida João do Matta, 117 

CAMPINA GRANDE 
~--===--------~=-==~~~.=--=' 

e chefe de clinica. da. Santa Casa. de Mtserkordfa. 
fü~~:.~OeUr~~~~taDd~ :l:~~a~l~Adc~~~~~º'° I 

Tratamento da Tuberculose pelo pneumothota:t artif .. ll'lal, 
tuberc2linitherapia, phrenkeptomia, phtt·nl.af,•uo 

lisat;ão, etc., etc. 
Consultorio: 312, Rua Duque de f'axiad 

Das 11 á,< 13 - Das 16 ás 17. 
Telepbone 196 JOAO PES!IOA 

"'============""'=======.,,.,,_~-~~ 



A UNUO - 'l'erça·feirn, 10 dé agosto de 1937 

Santa Rosa HOJE! SOIRÉE ÁS .7,1/2 HOJE! 1 

(} CINEMA DA CIDADE 

Emprezo ll'anderleJ· l\: Cin. IAdo. Metro Goldwyn Mayer 
110,IE ! - MA TINÉE A'S 4 HORAS - .HOJE ! 

ULTil\tIA EXHIBIÇÃO DO GRAN
DIOSO FILM NACIONAL 

Walter Huston e Lupe Velez 
---EM---

ALLÔ, ALLÔ, BRASIL! 
11 

E: o~ G o! 
Com Carmen Miranda, Barboza Junior, 
Dyrcinha Baptista, Mesquitinha, Amaro 

Miranda e o conhecido "SPEAKER" 

1 

Uma epopéa das selvas africanas! 
Um programma collosso ! 

Complementos: UMA COMEOIA DE 

Cczar Làdcira CHJ1RI.BS CHJISB 
PREÇO IJNICO $SOO 

Abrirá a sessão u1na comedia do 

GORDO e do MAGRO 

Optimo dezenho 

l:'RBCOS - 1$600 o $800 , 

METROPOLE ,, FAVORITA PARAHY· 
1 BANA 

Club de Sorteios d., Ascendlno O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 
HOJE - A's 7,15 horas - HOJE 

1 

N obrega & Cia.. ------------------1 Praça Antonio Rabello, n.• 12 

Um novo "farw-fest" do "cow-boy" predilecto! 

BUCK JONES-em 

O TERROR DOS BANDIDOS 
Juntamente a 3.ª série de 

OS AVENTUREIROS HEROICOS 

Com BUCK JONES 
UNIVERSAL - Complementos 

600 réis é quanto V .S. paga na Sessão da Alegria neste dnema sexta.
te ira. - AMORES l'RAGICOS, com Kay Francis. ' 

JóSA MAGALNAES 
IISDJOO S8PSOJALJ8TA 

FAZ QlJALQUEB TlU.TAMl!NTO g OPEBACOES DA8 DO&l'(ÇA15 
D08 OLHOS, OUVIDOS, NABJZ S OABOANTA 

Oeu11ltorlo1 - au D11q11e de Culu, IM. De I ú I Jaoru, 
Jtlllllencta: - Baa Vuconu ee Pelolu, UI. 

10.10 PSIIIO.l 

1 

(Antiga Viração) 

Plano Parahybano - "Diurno" 

Resultado do sorteio dos cou. 
pons.brlndes gratuitos realizado 
pelo Cltlbe de Sorteios Favorit& 
Parahybana, em sua séde á Pra
ça Antonio Ra.bello, 12, no dia 
9 de agosto, ás 15 llorns. 

1.0 Premio 6970 
2.º ,, 8246 
3.º 7356 
4.' 3401 
5.º 5548 

Plano .. Nocturno" 

Resultado do sorteio dos couM 
pons.brlndes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Parahybana, em sua séde á Pr~
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
9 de agosto, ás 19 horas. 

I.º Premio . 9206 
2.º " 571-l 
3.º lí92j 
4.º 8491 
s.• t1;94 

J. pec:sôa, 9 de agosto de 1937. 

ADERBAL P'l'RAGIBE, fücal. 
AS(:ENDINO NOBREGA & 

CJA., conc~ssiomuios. 

ALAMBIQUE COMPLETO 

Vende-se um novo com 
capacidade para 25 canadas. 

Officina Mechanica Vi
cente Ielpo - Travesia da 
Bôa Vista 11.0 33 - João 
PeRRÔa . r 

r. 

CINE SAO PEDRO 
HOJE 

-------------------11 
O F O R M I D A V E L DR A M A 

' 

AMORES 
TRAGICOS 

COM K A Y F R A N C I S 
PREÇOS : -1$000 e $600. 2.ª, $400 

5: feira _,usessão das Moças" - MARTNA - com 
CARLA SPETTER 
PREÇ0:-400 rs. 

ARNAUD NOBREGA 
ENFERMEIRO DIPLOMADO 

(DA ASSJSTENCI4 MUNICIPAL) 

Av. D. Pedro I, 915 

DR. GIACOMO ZACCARA 
E S P E C J .A L I S T A 

Vias urinarias - Syphilis 

Ex.interno dos serviços do prof. Baena na. S. Cu.a, do prof. Bel· 
miro Valverde na Polyclinlca Geral do Rio de Janeiro, na. Funda

ção Gaffré Galnle 

COnsultorlo: Rua Barão do Trlumpbo, 468 
Diariamente da.s 2 ás 6 
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SEXTA FEIRA PROXIMA - DEPOIS DO RUIDOSO SUCCESSO DE -MAGNOLIA- O 
REX APRESENTARA' UM FILM MEMORAVEL LAUREADO COM O 1 .' PREMIO NO 
- CONCURSO INTERNACIONAL CINEMATOGRAPHICO DE VENEZA ! ! ! 

A homenagem do cinema a FRANZ LISZT o immortal compositor hungaro ! 

FRANZ HERTERICH - OLGA TSCHECHOW A em 

SONHO DE AMOR· 
(RÊVE D'AMOUR) 

UMA NOVA MARAVILHA MUSICAL DA - CINE ALLIANÇA 

FEIRA NO FELIPPE'A 

l
>OIRE'E DA MODA QUINTA 

UM ROMANCE VIBRANTE ! ! ! 
UM OLHAR ... APO'S UM SORRISO E UM GESTO.. UM ENCONTRO FOR
TUITO ... O RESTO TINHA QUE ACONTECER.. ERA A LEI DO DESTINO ! 

George Raft - Rosalin Russel 
O PAR DA ELEGANCIA EM 

A LEI DO DESTINO 
-com-

Leo Carillo - Arline Judge 
U M A P R O D U C Ç A O D A 20TH CENTURY FOX 

DOMINGO PROXIMO NO - FELIPPE' A -
DYNAMICO ! REAL ! EMPOLGANTE ! 

PAT O BRlEN - no ·seu maior t.1·abalho 

MULHERES DE GANGSTtR 
UM DRAMA DA -WARNER FIRST-

FEIRA NO - R E X 

A sessão da elegancia ! ! ! 
ESTARA' EM PERIGO O PRESTIGIO DAS 

'

LOURAS E DAS MORENAS? 48 RUIVAS 
ENLOUQUECEDORAS NUMA ORGIA 

MUSICAL! 

1 

John Boles - Dixit Lee 
il::L 

-EM-

PARADA DAS RUIVAS 
-COM-

JACK HALEY 
UM ESPECTACULO ALEGRE E ADORAVEL 

DA -FOX-

R E X o CINEMA DEI 
TODA ACIDA

DE CHIC FEL IP PÉ A )JACU AR I BE 
SOIRE'E A'S 7,30 S O I R E ' E A' S 7,15 S O I R E ' E A' S 7,15 

Um fa!' - west de luxo ! Um el1!·edo de palpitante actualidade ! 
O espectaculo glorioso continua arrebatando a cidade! 

IRENE DUNNE - ALLAN JONES - em LARRY BUSTER CRABE - o homem leão - em FRANCHOT TONE - em 

A CERCA INIMIGA RUMOS DA VIDA M"A G NO LI A 
U b· prima da "Universal". Complementos: - Nacio~ Com CATHARINE DE MILLE - Uma producc;ão da Com l\lARGARET LINDSAY. - Um drama da \\'arner First. 
n~ªn ° ;_ª B. sobre O Circuito da Gavea, Fox Movietone N~ws I "Paramount'', Complementos: Betty. <'_ o Reizlnho - desenho 
_ Joi=nal noviS:imo e Os coelhinhos, desenho todo collondo. - e - O Canto da Tra,çao - short. Complementos: Nacional D.F.B.-e- Que dentes-comedia. 

L r-w r:w 

CURSOS DE APPLICAÇÃO ' 
"CORRI.A DE ARAOJO" 

Português, ingltls.. francês, i:n:1-tbe-
11.1.atica - a1·ithmet1ca e contab1lldade 
- escripturélção - versão, anal~:, 
interpretação, tnducção, resoluçao 
graphica de proble~as. resumo de 
riontos programmaticos para • pt·ov:as 
parciaes exame Ue concurso e adm1s
f. âo aos· ccJl:legios militares, á Es~o~a
de Aviação. gymnasios, etc. Exerc1c10 
pratico de redacção e estylo de_ cor
nspondencia offic_ial, com~erctal _ -

i~~~~:sc:r
0
'br~:i;;r :~:as c~m d1:i:~tªtl~~: 

cinio pedairogico nos institutos de Pa
l'ÍS e Londres, acceita alumnos de. am
bos os sexos. para os curso!- se-r1ado. 
l11C'dio e ~ecundario, attend~n~o a .cha
mado él domicilio. AulaK d1al'laS. Tra
vessa Cardoso Vieira, n." 16. - Pro
fessor Corrrêa de Araújo. 

Dr, Francisco Porto 
Medico da Assistench Publica e 
jos Hospitaes de Prompto Soccorro 

e Santa Izabel. 
Doenças do JntrsUno, Amas e Reto. 
Tratamento d~ hemorrhoidas :;em 

oper~çdo e }:Cm dõr. 

Consultas: Diariamente das 13 
ás 15 horas 

Consultorio: Rua. Barão do Tri
umpho, 4.74 - 1.0 

NOS CASOS DE SYNOSI
TE E ULCERAS SYPHILI

TICAS DA ABOBADA 
PALATINA! 

DR. OSORIO ABATH 
Cll'llrirlio 4a AM!atencla 1'11ltlk!a 

• •o Hoapltal Santa babel. 
OPERAÇOl!:S E VIM 
- URINARIAS -

Tratamento medico e c1rur111(.0 
da,i doenças da urethra, prc,a
.r.ta bexlg& e r'.na. c,-

'p1a1 e urethrosooplal. 
Conaultao da. 10 '8 1J • l!aa 

19 6a 18 horu. 
(Jon&Ultorlo: - Rua Barlo ~o 

Trlumpho, ffil. 
---::--

- 10&0 Pl'.880A -

"Sua saúde é o seu maior 
tllesou ro" 

Proteja-a bebendo sómente a~ua 
filtrada. 

Os filtros "Maravilhosos" .!! "Re~:· 

1 

em barro fino são a expressao maxi
ma no genero. São perfeitos. ornticos 
hygíenicos. garantidos ~ barato~. Re-
cebedor e vendedor umco nesta pra. 
ça - "CASA DOS FILTROS", R~a 
Barão do Triumpho n.0 469. Joao 

1 
Pessôa. Ne::;sa ca..,a vende-se descan
ço de ferro b~tido . para os mesmos 
Talhas (restriade1ras). Moringues 
Quartinhas, Paraziteiras, <;:ache-p~ts 
Jarrões, Jarras. etc., de diversos ta
bricantes do Rio de Janeiro e outros 
&stados. MP,.ntém grande stock de ar
tigos ceram1cos. tudo ao menor preço 

"FABRICA DE CAIXAS DE PA
PELÃO,, - Confeccionam-.se caixas 
para sapatos, chapéos, camisas, py
.iamas. catxas para pharmacla, ampó. 
las. etc. Tem semore grande qua:r.1U
dade de caixas para. calçados e dis
cos para garrafas de leite. Vende pa_ 
pelão e os demais artigos por 1m:.:ços 
sem competencia. Rua Barão do Tri
lllTlnhn no d.liQ 

Eu Cirurgião-Dentista ,:ny,sses C. 

~=àcf~p~mJggnfo~~~~â~ldaJ:a1á~ 1 

attesto. em fé do meu gráo. ter indt. 
cado nos casos de synosltc e ulcera.s 
syphlliticas da abobada palatina. o 
preparado "Elixir de Nogueira". do 
Pharmaceutico e Chimlco João da 
Silva silveira. obtendo srmpre os me
lhores po.ssi veis re:mllados. 

ORIENTAL COM GAZ 
SAO AS LAMPADAS ELE
CTRICAS QUE SE PODE 

USAR COM GARANTIA. 

CEARA' -REDEMPÇAO. 

Dr. Ulysaea Castcllo nranco 

C'lrUl'gtâO DM1! •h 

Vendas em grosso e a retalho 
na ILLUMIN.\DORA 

Rua MA<leJ Pinheiro, 145 

Unlco distribuidor ne•te Estado 
ALi'REDO CHAVES 

d~ 

BARATINHAS MIUDAS 
86 desapparecem com o u.eo do unlco 
producro liquido que attrahe e exter. 
mina as tormlglnhas caseira.o o l.oda 

especle de baratas 
ºBARAFORMIGA 31 • 

ll:ncontra_ae nas bõas Pharmaclao , 

Drogarias 
DROGARIA LONDRES 

Rua Maciel Pinheiro. Ili 

Dr, Arnaldo Di Lascío 
Ex-interno do Hospital de Alie
nados (Serviço do Prof. Ulysses 
Pernambucano). Medico Interno 

do Sanatorio Recife 

CLINICA MEDICA 

Doenças Nervosas e M~ataes 
Consultorio: Rua João Pessô.1.. 378 
- 2. 0 andar (Edifício d'A Pri

mavera). De 15 ãs 18 horas 
Resid. - Sanatorio Res1fe - R. 

Pereira d'l Costa, 293 
Phnnc 2072 

- RECIFE --

========='11 
Dr, Gonçalves 

Fernandes 
Ex-Aux. Technlco dn D!
rectorta de Hygtene Men
tal e Assistente Inst. de 
Asslatencta a Psychopathas 
de Pernambuco (serviço 
do Prof. Ulysses Pernam
bucano). Medico especla-
118ta dos Hospltaes Santa 
4abel e Juliano Moreira. 

Clinica especializada da• doM>ças 
do SYSTEMA NERVOSO. 

CERTAMENTE! 

H 1uuc~~' éz~0
.ri~n~~: 

que mais se vende. A 
pre!erencia d o publico 
em todo o Brasil se ba
seia na qualidade ini
gualavel do Sabonete 
Eucalol, que limpa e em
branquece a epiderme, 
impregnirndo-a de agr:i.
davel perfume. 

"" SABONETE 

Eucalol 

' 1 VACCINE O SEU CAO 
CONTRA A RAIVA 

PROCURE O DK. F. XAVIER 
PEDROSA DE 9 A'S 11 HORAS 

A' RUA SAO MAMEDE,26 

ELISIO PATRICIO DA SILVA 
éontador diplomado, avisa a que~ 

Coas. - Rua Baque de Cas:lal, Interessar que as suas aulas de 

1 

A QUEM INTERESSAR 

a:::: = ~:. Motitelr1, da Fran. ~, ::tt;:b~~::~~=c E::~~:~!º ;Je;.; 

1 

•a. U. 1
1 

22 horJ.S no predio do "Curso 

- 10&0 PESSOA - ::~~: ~.~"~~:'.'º", li. rua. da Re-

~==.,-·=-= 

Optima opportunidade para 
se fazer fortuna com pouco 

capital 
Vende-Se uma das mais acreditadas 

industrias parahybanas cujos produ
ctos têm a maior accei tação em todo 
o Estado e deixa um juro de nunca 
menos de 10% sobre o capital empre
gado. 

Os interessadôl:i podem verificar tu
do. Agora quem não estiver em con
dições de fazer o negocio é favor não 
se apresentar. 

Tambem se acceita um socio com 
uma entrada nwica inferior a 50 con .. 
tos de réis. 
da~;:~S: a T. Trindade, nesta re-

Associação Parahybana 
pelo Progresso 

Feminino 
Curso gymnasial, Aulas de 

allemão, dcclam.ação, dactylo
graphia, tachygraphia, bordados 
a matiz e córte. 

Preços sem competencia. 
Informações na . .séde social, to .. 

~:~~ dias utcls, entre 19 e 21 

ALUGA-SE 
O sitio situado á av, Epifacio 

Pessôa, 703, com ampla casa, 
grande terreno, acommodações 
para gado, agua e luZ'. Bond á 
porta. 

A tratar: - Duque de Caxias, 
282. 

ALUGAM-SE as casas de 
numeros 791 e 799 sitas á 
avenida Epitacio Pessôa e 
recentemente construidas. A 
tratar na mesma avenida tm 
cafln n.0 ~21, 
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N AVE GAÇÃO 
LLO YD B R AS ILEIRO 

E COMMER CIO 
BASILEU GOMES Ac;ente 

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

PARA O NORTE PARA O SUL 
Linha fll'lrm - 8. Francisco 

Paquete PARA' 

Linha Belém - P . Alegre 
Linha Manáos - B. Ayres 

Paquete SANTARÉM 

Linha Belém - S. Francísro 

1 

Paquete RODRIGUES ALVES 
1 

Sahtrá no c.lin 12 pnr:1. Nal:il, Fortnle:m, 
LUJz e Belém. · SJ.hirá no dia 20 para Recife, Maceió, 

Sahirá no dia 12 para Rlcife, Maceió, na
Ba-. hia, Victoria, Rio de Janeiro, S.rntos, Antouina, 

Paranaguá e S. Francisco. 

Linha Porto A Jegre - Tutoya 

Cargutiro PYRINEUS 

' 

h1a, Rio de Janeiro, santos, Antonina, Para

naguá, S. Francsico, Montevidéo e Buenos 

Ayres. 

Linha Belém - P. Alegr<> 

Paquete AFFONSO PENHA 

1 
Sahirá no dia 19 para Recife , Mac~.- 16, Ua

hia, Victoria, Rio de Janeil'O, S:.rnlos, P t: lc1L:1.:. e 
1 Porto Alegre. 

Sahlrá no dia 14 ele agosto pnrn Natal, Ma- j 
cá.u, Areia Branca_, Aracaty, ForLuleza, Camo- J 

clm e TULOYª-·--------------------:-

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

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
SF:RVTÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

"ITAQUATIÃ" AVISO 
Esperado dos portos do sul no dia 6 do corrente, 

sexta-feira, sahirá no mesmo dia, para: Recife, Maceió; 
Bahiâ., Victoria, Rio de Janeiro. Santos, Paranaguá. An
tonina, F'Jori:l.nopolis, Jrnbituba., Rio Grande, Pelotas e 
Porto Alegre. 

Recebemos tambem carga.s para Penêdo, AracaJú, 
Ilhéos, S. Francisco e Itajahy, com cuidadosa baldeação 
no Rio de Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em trafego mutuo com a "Leopoldina Rallway". 

"ITATINGA" 
F,f;;perado dos portos do Sul no <lia 13 do corrente, 

PROXIMAS SAHIDAS: 

A Companhia recebe cargas e encommendas até a 
ve.spera da sabida dos seus vapores. 

"ITASSUCt..:" - Sexta-feira., 20 do corrente. 

"JTAQUERA ·· - Sexta-feira. 27 do conente. 

Os consignatarios de cargas devem retirai-as do tni
plche da Companhia dentro do praro de três (3) dia,:;, 
após a descarga, findo o qual, tncidlrão as mesmas em 
armazenagem. 

Para passagem, encomruendas e valores, attende·se no escrlptorio até ás 16 horas na vespera da sabida dos paquetes. 
As clemais informações seríto dadas pelos Agentes : 

WILLIAMS & CIA. 
Praça Anthenor Navarro n.0 5 - Pbone 234 

SE C CÃO 
j LIV RE Agradecimento publico 

Não posso e não quero furtar_me 
ao dever de dar, de publico o teste. 
munho de minha mais alta' gratidão 
aos illustres facultativos drs Victal 

ANTONIO MURILLO DE S O U S A L E M O S ~~~m" ~·~~~ii~ ~~~l~uo. Severino 
Devo aos quatro profissionaes. no_ 

tadamente aos dois primeiros, a fe_ 
licidade de ver restituída á minha 
dilecta esposa, a vida e a saúde. por_ 
tanto a grande ventura de conservar 
para o meu lar o seu anjo tutelar. t 

7.° dia 
, . A viú,va Murillo Lemos, dr. Murillo Lemos Junior, João 
.vlurillo de Sousa Lemos. Manuel Joaquim de Sousa Lemos Netto. 
Egas Mur,no de Soosa Lemos. Fernando Murillo de Sousa Lemos. 
~elson_ M•,rdlo de Sousa Lemos, Claudio Murillo de Sousa Lemos, 
hugcnlo J\lunllo de Sousa Lemos. Hernani Murillo de Sousa Lemos 
~ senhor1•:,s Mcrced"s Maria de Sousa Lemos e Iris Izabel de 
~.ou.s« Lemos. profundamente consternados pelo fallecimento do 
~eu ,' <limac!o esposo e pae ANTONIO MURILLO DE SOUSA. LE-
1\"JOS. convidam Oli seuR parentes e amigos para assistirem a missa 
,1ue· < m ª" ffragio de sua alma. mandam celebrar no dia 11 do cor
rente, ás 7 horas da manhã, na 0athedral Metropolitana 

Antc·dpadarnente agradecem. · 

Tendo o meu espirito formado no 
catholicismo tenho naturalmente pa
ra Deus. mêu primeiro reconlrecimen_ 
to. Mas. sciente de que Deus opera 
por meio das causas segundas, não 
tenho duvida em proclamar, que aos 
conhecimentos profissionaes dos qua_ 
tro mencionados medicos. é que devo 
attribuir o favor immerecldo que a 
prcvidencfa mt: fez. 

Para que eu pudesse ver a resur _ 
reição de minha itj ::>la.trada esposa, 
valeram-Se os d.rs. Rolim. Brasileiro. 
Cruz e Araufo de todos os recursos 
que, no meio lhes podiam offerecer 
a Medicina e a Cirurgia. E. por que 
não dizeLo? esses recursos foram to_ 
dos os que a Sciencia pode offerecer 
modernamente. ncs centros mais cul_ 
tos. Valeram-se elles de uma opera_ 
ção "Gesareana" e duas transfusões 
de sangue. em circumstancias angus_ 
tiosas quando a ntnguem, nem mes 

AO COMMERCIO 1 
mo a· mim que me queria illudir corri 

S - d• · d A o irrealizavel, parecia mais possivel o essao Or mana e SSeffl• 
1 

exito real. E esse exito foi tão extra_ 

Em nddl~:11nento á nos.sn. declaração 
de 15 de Julho prcxtmo passado ro 
bre ~ alteração porque passou a· nos~ 
sa . f1ri:na.. temos a rectificar que n..c:; 
obJect1vos . da nossa organização fo 
ram amphados de Vf'Z que além ctõ 
pre~amento de algodão · em alt::. 
dcru.1dade, que conLinúa a nos inte 
reti,.<;ar. varno.c:; no!-i dPdiMr ao ramZ 
~~oJt~~l~Rra. venda e expanação ,lo 

Dact:1s :ns hôas r('laçÕC's Que r.onta 
m~ t'nttt> toda!-; n.s; firmas e pcssônS 
q11~ ~mpreg:am, ne.st,e Estado a .'SUe 
acl.1v1<1nc1,.. nos nc>gocio.<; de ·a1r~odâo 
ce-rto.'S estamos de <·orresnoncirr â 
conrianca c~.:1 qnf' nos honrlirem 
tt.'ndo_ e~. vi,ta a experiencia que 
po~su1mcs do.s ~ervlc:os df' prensagem 
e . outro.,;; relac1onnclo:, com a lndus-

;~tg~ ~~º~x~~~~;~ã~~ nm;~o principal 

rnf1ni~1~~ J~;;~~eê iº cft: julho de 

AO COMMERCIO 

biéa Geral da Sociedad2 ~~~nan;:~~tequti~;eºr J~fgoho~in~
1
; 

Artistas e Operarios Mecha- es~~~is"o n:.'I~d~
1
hléc1arar q~e des.se 

nicos e Liberaes !gr;t';:!"}~~i:u:;J:;iu~~~ti:i~ r;º0i~ 
De ordem do presidente deste po

.·;er social. convido a todos os socios, 
µara no proximo domingo, 15 do car
ente. á h')ra e local do costume, as
i::.tirerr. á sessão ordinaria de Assen, 

bléa Geral, ccnvccada de accôrdo 
cem o * 1.º, do zrt. 37, de nos'Sos es
Latt1tos. 

Sala das se-ssões da Sociedade Ar
tistas e Operarias Mechanicos e Libe
raes. em 8 de aga•,to de 1937. 

,\lberto Correia da Cunha Lima, !.º 
:secretario 

JUSTIÇA ELEITORAL 
AVISO 

O director da Secretari:'l do Tribu-

a que se pode chamar um verdadei_ 
rc.. milagre. milagre de DeU.S pela pe_ 
ricia desses quatro clinicos humani_ 
tarios. 

Campina Grande. 31 de julho de 
1937 - Antonio Villarím. 

CASA A' VENDA 
Vende-se urna casa por preço modico, 

com 4 quartos. 3 salas, 1 corredor, ap . 
parelho e banheiro, na r ua. Silva J a r 
dim 689, em frente ao oitão do Grupo 
Escola r "Antonio Pessôa. ••. T ratar á 
r ua Sã.o Luiz, ft.º 41, Cr uz das .\rmas. 

O motivo da venda. é o proprietario 
querer retirar-se p,6.ra Recife. 

ALUGA • SE 
Um appartamento espaçoso 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 1... ~,,..~-~ ... ,.,.,,, ... '... 'fr't 
Linha regular de vapores entre Cabeclello 

e Porto Alegre 

CARGUEIROS RAPIDOS 
1 111;-;.r-·,r··· 

"PJRATJNY" - Esperado do sul, devel'á <'hegar f>m nosso porto 
o cargueiro "Piratiny" 1 no dia 8 do corl'ente, apús a. nece!-..!)!lria demora., 
sah irá para os portos de Recife, Maceió, Rio ele Janeiro, Santo'i, Rio 
Grande e Porto Ale_e"l'e. 
~ ~,,_,,.-~-

"CHUY" - Espera.do do norl.e, chega.l'á no pro:,..imo dia IG. o 
cargueiro ºCbuy", a.pós a necessal'ia demora, sa.l1irá para. o~ portos ele 
Recife, Maceió, Rio de Janeiro, Santos, Rio Grancle, Pelotas e Porlo 
Alegre.. 

"TAQUY" - Esperaao do sul, deve.rã chegar C'm no..;so porto no 
p roximo dia. 17, o cargueiro "Taquy", após a. ne<:ess.ari:i demora,. ~~hir:l 
para os portos de Natal, Ceará, Tutoya. e Areia Branc~. 

Agentes - LISBôA & CIA. 
RUA BARll.0 DA PASSAGEM N.' 13 - TELEPHONE N.' 229 

LEI LÃO 
_4.NDR ADE LIMA 

ESPLENDIDO LEILÃO DE MOVEIS ! 

Q uarta-feira, 12 do corrente, ás 19 horp~ e 70, :í rua Maeiel 
Pinh eiro, 788, q uasi esqoina da rua da Repdhlica. 

MOVEIS, LOUÇAS, CRmTAES, ETC .. ETC. 

Andrade Lima, leiloeiro officia!. auloriwdo pelo senhor 
José de Carvalho, que se destina para o ;'11:lr:inh,io. wnderú . ao 
correr do n1arlelo, os n1oveis de stta residenl'i:1 , :1 sahri.: 1 grupo 
austríaco de junco. com n peças. 1 porln-chapé'os. l lemo eslu
fado, 1 mesa pura radio. 1 oplima rarleir.1 p:1ra conlal>ilisla , 1 
mocho alto, 1 linda penleadeirn de m:icacaúi>a . cslylo :111<·111:io. l 
eama para casal, lastro de arame. l mesa de l':thr('eira. :2 g11:1r~l:1 
vest idos. l luxuoso buffel com pedrn e espelhos de eryslal. 1 fil
tro Nagi!. J optima mesa elastica ele mac,~caúha , (_i cadcirns e(<' 
guarnição, J guarda comidas foipoJ. 1 cacle1rn de vime pa~·a cri
ança. J cadeira de balanço. l c-olumna , 1 cabide. 1 cspregu1çadc1· 
n,, J phannacia dorneslica, 1 estanle para Jo11ç:1 . 1 l:walono, 1 
cndeira para escri:rf'torío, (j rndeirns de 111a<lcirn. 2 rnes:ts dr {':t
beceiras, 3 sanefas, 1 banca p:tra qu~ulo. 1 q11:1clrl} nC'gro <·11111 

rnvallete. J banheira. 2 qLllHlros paysagl'ns. ri<' .. rlc. E mais 
lf,uças, cachepols, estatuetas, Jampnd:1s para qu:1rlo, h:ici:1 ~. 
jarras. 1 grande lote de linos. lilernlur:1. sricnei:,s. etr_. 1 IP,,' 
escada, ina las, ele., além de muilos outros mOYC't, <' 111:us oh.1rc
los presentes no arlo do lei Ião e que ser~o Yrndidos :10 rnrrrr do 
martelo na quarta-feira. 11 do rorrenle- ,is 7 e meia da noite. a 
rua Maciel Pinheiro, 788, proximo ú ru:, da Rl'p11hlira . ood,, rs· 
liver o signa l do leiloeiro offiei:il ,-',:\'DR.\DE LDI.\. 

ADVOGAD OS 
llAUBICIO GBACCBO CARDOSO .; AI,CEU DANTAS MACIEL. 

HTo,.a.doa lnacrlptoa na Ordem, oom eSérlptorlo á rua- Republlc-a. du 
Perú 38 t .• andar, (an tlg• AS!lf'mbléa) no ft.to de .Janeiro, "romp1&nh11ni 
caaua iterante a Côrte Suprema, enc&rrega.m~sr de- pr~paro~. df>feod .. m 
Junto ao Saperfor Tribunal Eleitoral, fmpetraín .. h.a.bea1-,·orruu" e m•n
dadoa •e serurança, fazem cobranças <'Ommer~laca r parti<·ulures, lr11.tan1 
fie aaturaUzaoio e ca rtas de chamada de e:r:U'11ngriruS,, t-ffrft.r-1am rere
blmentoa 001 dtven o1 Mlnlster los T l1esou10 r drmal"' rrpar .:içfü·~ pu
bllou, pre1tam e levantam l lança11 .' dando todav e qu&e~qurl' lotorwaçOCII ••e lbea t6rem •olleltadu t udo eotn st:cai·a.nta pr,.•in.a ~ rapldt• 
li• nmeNN. ' • 

DP('lnrnmo:-t (1Ue O sr Trnvi~ Hou~- nal Regional de Justiça EleiLoral de'>· 
ton Calvin dPixlu a l,,•rencia rle no~sa te EstFdO. a\'isa aos interes~ados qut> 
J 11 mn no Distri<"to rJe r·ampina \lr:1n- o j11i7. r~lator, por despacho exarad) 
dt>,. ffr3ndo. a.1 .dm, ('anc(·\laclo n pro- no process') da ctasse 1.ª, n.0 49. ~s
('tfrilt:i.o flUP t.>mitimo~ (•in ,wu favor. •ignou dilação probntcrl<1 de dez dias 
r:iro. 0 r,•ft.rido PncarJ:o ao dPnUnciante e ao denunciado Pl~-

para Escriptorio Commercial. I "'===========~===--==~~~ 
Medico ou Dentista, no ponto 

Campirin Grundl'. :l ri(' fl~nsto de ciclo Lopes de Abrcnu, officlal do re-
Hn7. f!istro de obit0s dr Jucá, munlcipio de 

p p And,•rt-on, C111ylt,1; & C'o. Ltclª Pianc·ó, a ccntar desta data. 
o J Sf'olc ,Toão Pessón., 10 dC' agosto de 1937. 

ciJ~ firma está di:v1dome11te reconhe~ I de A~~~:·~~{:~.,, <l;Jc~º':i~e:a~~teiro, chefe 

mais central da rua Maciel Pi-

CLIMACO XAVIER DA CUNHA 
rente. A D V o G A D o 

nheiro, 74, 1." andar, com ins- [ 
tallaçii.o sanitaria e agua cor· 

A tratar com o sr. Antonio Me- ACCEITA CAUSAS NESTA CAPI'l'Afa E INT1'RT01t 
nino dos Santos, na portaria da Rua. d a. Palmeira, 358 - João Pt>s~Oa. 

A UNIÃO. ========--=-----= 
J ., 
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