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JOSÉ AMERICO, CANDIDATO NACIONAL 

JOSE' AMlmt<·o 

FAl.ANDO SOBRE A PERSONALIDADE DO SR. JO~É 

AMERICO DE ALMEIDA E SUA CANDIDATURA Á PRE

srDENCIA SR. JOÃO NEVES DA DA REPUBLICA, O 

DECLAROU, ENTRE OUTRAS F'ONTOURA COISAS: ··O", 

SERVIÇOS PRESTADOS AO BRASIL 
AMER.tCO, ELLE MESMO OS 

PELO 

NO ENUNCIOU 
SR. JOSÉ 
SEU DJS-

CURSO DE 31 DE JULHO~ NA ESPLANADA DO C AS
TELI ,O. MAS NÃO É DO QUE ELLE FEZ QUE SE DE

VE FALAR. É DO QUE ELLE QUER E PóDE FAZER. ISSO 

R TUDO. JOSÉ AMERICO SURGE COMO UM REFOR

I\1AJl0lt TRAZENDO Ã SUA CANDIDATURA A FJAN

OS COMPROMISSOS D,\ SUA 

QUE FAZ O QUE DIZ''. 

C \ DO SEU PASSADO E 

DICNlDADE. É HOMEM 

r 

JOAO NEVES 

O SR JOAO NEVl!S l'~L.1 SORHE 1 

C \ NDIT>ATURA DO ~ll~ISTl{O .IOSE' 

IMElllCO 

i:'1 ('onlnm ,•m cnda tun dt"IINi ai. cnn di

dtt1 ura~. Foi jui,.tamcnle pensando ni51. 

to, (lút: é oplimo e~timula nt e á curio
sitl,uh• do 1,ublico, qoé a ARGUS teve 
:1 í11i,•iutin.1 t.lt• numa "en quete" ou

\'Ír u t·~le res~eito vozeR autoni~adas 
tio ""ct·nario J'Olitico brasileiro. Seu 
1hrt'dor m f' eYco lheu para fnZl.!t t•1,1::11u1 

0(11)ütl111111-.: P11lrevistll\ com n r ecom. 

mt·nd1u;llo dt> ~t'r 'breve. p:ne alt<·ndn 
a '-.) nfht>.,,· que o momento exige. Nãi 

ha literatura nessas nalestras infor- Su~ é clurn. Aij oppos_'çôl'H es_liío _t.>rn / Prestigiam o candidatur.i. Jo~(· Ameri. 

mativas. Serão sêccas, rapidas, porém I maioria na Assemblea Lcg .. lat,rn. (Conclúe na 2.' pg. 1 

RIO, 1:l - (A~gus) - l\ppro:,dma-aG 
o pltdlo presidencial. Unu-Jnoh t'-"t'.' o 

mais 11ot:sivt•I o 11rojrn)!1rnda •·lt>il<)Tal. 

B não li .a ,hnid:t ((Ut' t• inlt·n"• ... anl<

l!i&ter-Re, nei-ita altura, 1111111 11. \'f'tda. 

dt-lr.a Mifn,u:ão politic11 d11H E:-.ladw,, 

como l':liin "·i1->lt.1~ e <'hm quanlo~ , olo: 

::.::;;;:;;:::s-:.:::::~~ .. '.: 1 O 2 • A N N IV E R S AR I O D A 
~;:~ d::~~::~::i~?::.~:t~d;::::;: f M O R. T E D E D . A D A U C T O 
hberal que em resposta as per~un .. . ' . 
tas que lhe fizemos, declarou: 

- "A s;tuaçiio no Rio Grande do A MISSA DE 

O CO~FLICTO SINO·JAPONIS 
ESTA Vl~TUALMENTE DECLARADA A GUERRA ENTRE 
o [MPEiio no ORIENTE E A REPUBLICA CELESTE 
APO'S A QUED.\ 0E NANKOW AS FORÇAS NIPPONICAS SUBMETTEM 

SJIANGHAI A VIOLENTO BOMBARDEIO 
GRAVE A Sl'flL\CA'I.) DJ,: 

I SllANGIIAJ 

TOKIO, 13 - IA. Bl O ;nci_ 
dente de Shangai, em virlucle do 
qnal fnllecf'ram um offi ial e um 
1narlnheiro japonês, ,·em .srndo ob_ 
jecto de vivas discussóelj,. no parla
mento e na opinião-publk'a 

O minlstro da Marinhri. alnürante 
Youai. ctrclarou que n c::1hi1ll't<. cc ·1 
e:idera a situação muito grnve e de 
consequencias imprevisivelli. 

OS ('HTNtSES lllO\'JMENT,UJ sr, 
l\JA PROVJ!lóCJA DE KALGAN 

ponicas e dois marinheiros japonê
~es. A nota official do Ministerio daJ 
RPla( Õt>'. E:.:l<>riOrf's conclue com as 
.seguintes textuaes palavras· 

··o ~owrno central de Nankir. não 
deseja que a situação soffra novas 
·e,;mi;ht,1 çües per t:"Ste incidente, banal, 
que nada tem que ver com a actual 
situac:ão política internacional no 
Extremo Oriente". 

AINAUGURAÇÃO,HOJE,DO 
MERCADO PUBLICO DE 

fSPIRITO SANTO 
TIENTSIN 1a - _Ar B 1 o O a!moço em homenagem ao 

<1ua1 tcl general Japon~ ;nformn. que ) • 
v,·m sencto obseivact0s nr,,os mov,_ Governador Argem1ro de 
:en{<°;1g~~, t~~~fi ~~m~=~u~·~1 zc~~ Fig!teirêdo 
Nunkuu concentraram se Junto da 
C1andl". Mu1ulha. a 84' a R9, e ri. O p1eftito Moacyr Cartaxo, de Po-
143.• d1vL,;;õC's chinêsa~. reforçadas dras cJe J,'ôgo, a(·aba de conclufr em 

O CONFLICTO SINO.JAPONtS NA 
CHINA NORTE PODERA' GENE

RALIZAR-SE 

SHANGHAI 13 - r A B > - Não 
obstante o optimismJ das autoridades 
desta capital e da cidade de Nankin, 
a situação sino_japoniêsa continua 
sendo considerada. como gravi.ssima. 
o confllcto nas provincias septen
trionaes da China poderá transfor _ 
mar-se. de uma hora para outra. 
numa grave conflagração entre 06 
dois paises .. Durante a madrugada de J 

hoje o mim.stro das Relações Exte_ 
riores do governo de Nankin envia- \ 
va instrucções telegraphicas ao repre_ 
sentante diplomatico da China em 
Tokio, "para que fossem tomadas 
com urgencia todas as medidas ne
cessarias para a evacuação e o re_ 
gresso ao pais de todos os subditos 
chlnêres, que ac'tualmente residem 

1 Conclue Illi 7 ... og .~ 

~~n~-~al~~is· c~~/~~eni~ d!~~~~,º Espirito ~anlo. séde do municipio, NE sr A e A p IT A L 
!-f' na dire:çâo norte. uo lonr.o da ,:•s_ 1.;m mí'lhonm~nto de monta,. que é o 
trada de ierrv Puk::rn T~i11anfll onde mu-t ado pubhro. Obra de mcontes-
já se encontra o restãnte das 'tropas I Lml relev.,nda adminbtraHva, pelos O DEPUTADO JOSÉ GOMES 
provmciaes. . . bend'ú•io ... cJUP ,ra prestar á popula- Do Rio de Janeiro, chegou hontem 
in~vitn~~1r~el/ue~~~~ale el~\tx1

à\:~)O:.;~h! j tá.o lt~i·;d, 0 11º"º mneado de Espi- a esta capital o illustre deputado José 
<ktt'nninar o_ desembarqu<· <ll' g-rande.,;; 1 .ito :-..w~o a~H e. C'n1.a-se com requi• Gome~. elemento de 1ealce da ban
<·ontmgentes entre Tsing.Tau <· Shan_ ! ,ato ... n,·t·e .... -.;ano:-. para o se-u funccio • cada do Partido Progressista na. Ca.-

~~1;~r\·o~1~~~~1~;~~~ ~·lu;g/,~~ ~~;~i;~; 111;wlf·11I~. dt·utro das n~rmas de l~y- mara Federal. 
m_atcrinl de ~u.erra parn Peiping- Em . gu·nt-, 'º111 

.· ;1,·ro~~açoes api·~praa., Na tarde ie hontcm, s. excia. es· 
T1e1~~sln !oi lmcJ:1da a <·on:struc-rà(· cll' I d:is. ª_.º~ \-', 11 '°"' •.mi,,te,~.s mf'_rcantis . teve no Palacio da. Redempção •?m vi· 
forl1t1cncoes. ( t•muladu, o governadc.1 .\rg~miro ~ita ao governador Argemiro de Fi-

o "('IIAN('t:1.1,ER" ('IUNi'S l'l:.O~ ele l·1~.t1t·ii;t·1lo ,~~~g~rar:i hojr e.s~e gueirêdo, com quem manteve longa e 
( PJ<.A K .. :sOl.\'t,:R 1•1\('Hl<'i\!\U·"'J'f>. ou.-ll1or"'nunto tC'.t.hz.tdo P<'IO prete1- cudial palestra . 

O ('ONJ>'LJ('·t·o IH: SU\N(.;.11 \1 ! lo i\foJ<'YI ('ada,o, <kVt'ndo s excia 

r-
1 
i 
1 

"REQUIEN" QUE SERA' CELEBRADA 
HOJE, NA CATHEDRAL 

DOM ADAUCTO ! ~·~uir dt· auto111ovt'I, pc.·la. manhã, ao ~lementos de desta.que de Santa Ri
f>a~L~~J~· <;! Prdr~,g~~1~a :;:, 1;:,. ..: ... 11irih Santo, acompanhado de au- ta. e desta capital. 
verno ccutr:ll acaba d~ fornecer é. "h'.ires da administr,tção est:tdual. E' a seguinte a commissão que se 
tmpr<'nsa local uma nota '"onfirm.an_ \Jlo:,,; 'l , 01 ' nnida~e. da ina.ugura.çâo encontra á frente das expressivas fes ... 
do a notlcla de que o mlmst10 das do nwrc·:~do ~nm:cr;mL rc:ilizar-se-á l tas de hoje em Espirito Santo : drs. 
Rtlaçoes Exterto:cs d~ C. hinn tinha ~m almo«·o .olf(' rf"C'i do pt>lo dr. Re-1 Renato Ribeiro .~ Moacyr Cartaxo, ~~:J~i: U1~s~~t-\u;1~~f;Qi t~;~1~rn<filtc~.- L~~ nato rti!u·iro, t'n., homenagem ao go- oc.nego .José João e vereador Sebas
pc <ivE·l de.~ 1:cv:l~e; 1,1('1f11·:1111t 1JI C'. 1· \'('rturlor ArJ.:.•·imro dt· Figne-frt'dc. no tião Madruga . 

Pas.,a hoje o 2.0 anniYcrsario do grandP prelado, por inir1:lli
d::t 1norle do inesqueriYel arcehis-,

1 
, a do nos~o cl<•ro, rom a solid:1~ 

po Dom Atlau<"lo ,\urelio til' \h- riedatle <' apoio tia popul:i{ío 
rancia Henriq ues, o illuslrado an-, pessoensr 

?f>los <:an:u•s diplom:.ttico.::.. o gra~c (}rupo J·.•t·o lnr Prn:grino dt' f'a1·v.1.- / Durante as varias solennidades to• 
rnuckntl' <lo .1eruµort'!! Jt• Fil1anglnJ. 1 lho, ,·om o 1•1·11q1:Lrf'1 imf nto Üf• Pt''-· cará a banda de musica da Policia 
~Üf'i~~~!li~~\,u~ 

1
t~~r~ j:~ ·ra~f;c;,ºn~ tw., 111•. n·i••:·~n:l:u;~o ,1t_- t•c.·tlras dt• :\lilitar do Estado, <"edida pelo cel 

Vfl•clal '1c marinhr.. da;;, IurÇ3.a nJJl.. 1 u ·o 1• 
1 Juu{o S;.1nfo, alt"tit de outro!'t Delmiro de Andrade 

tistíte ,·onlerraneo que_. tluranle 1 ~." .. Calh.l'dral \.f,·.lropolil .. :.H!'' cerra cl<." ,4(1 annos dn1g1u, <·nm sera <-<·IPhr:ul;1, as 8 hor;1s, t1 .1 
mng:nanimici:lde. os destinos da mis,.i solt-nnt· cw ·n·qu ic.•n º, t·om 
Arrhiclioresr da Parnhyhu. ,1 assi"'l<'ll<'J:I do "'r UITPIH,pu 

Co1nnH>mor.:.1n<10. a .<1:1ln._ s('r;ío / ]~nm '111_\·sl•s (:ol·lhl1, PIII s ul Ira · 
prestadas. liow. s1gn1f1<·al1\'as e g10 da :tl1n:1 do s:wdo,o metro· 
justas hu11n·11a gt' II S ú nH·rnoria t polita. 
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.N t~ I J E t I JOSE AMERICO o ARRENDAMENTO DOS 
O I C Ia S u O X e ri O r CANDIDATO NACIONAL

7 
"DESTROYERS" e AMERICA-

(Conclusão da L' pag.) NOS AQ1 BRASIL 
AUSTRALIA }~:~~~c:s:i;;

0
~~~na ~xttTlonlinaria per- co de Almeida os partidoK Republicano 

A jovem nadadora. que conta ape- e Libertador, que constituem a forte 
nas l!l nnnos conseguiu nadar duran- e empolgante Frente Unica, e a Dh;. 
te '29 boms consecutivas, cobrindo a gidencia 'Liberal, que acaba de realizar 
úistancia de 91 kilometros. um brilhante cong.rPsi;o. São essas as 

Os mtios officiaes brasileiro1 ironizam deante a affirma• 
ção de uma provavel < urrida armamentistica 

SYD~EY 11 (A. B ) - De volta 
de Londr,·s aonde foi tomar.11arte_ nas 
f1• t"' ,1 vi, oJ.t tio o primeiro mini~_ 
tro L~ on - del lnrou' que o gov~rno ingll!s 
pruin<."ttc1·1. r ·1te <lt· celcbr~tr u,n~ no
, ... t nt·l,IO , 11-.v Prnul C'Olll os E~1..adoc: 
t_:11Hlo cr,n ult:,r a Australia :;obre 
, projuctn. c·uja exportaçüo lhe de
\1·r l caln'r 

PALESTINA 
..i ,n1 o\LEM_ 1'.l: - (A I.: 1 - :.\. 

1lolicia ,lu P lc t·:HI. ('ffeduou a pr1-
ao d1 ., .•uu u e tre•. judins que ha~ 

v 11 1 . l"l<lo ill,•gulmentc no pais, 
e,1tl11 mur "l' 11 de propaganda com. 

m , t 

TCHJ:CO-SLOVAQUIA 
PH.Af,A. lo A B ) A mpren-

~a n, Lrcia qu'" o governo da Tt·heco
Slo \ ,'lu 1 a pretende reconl~ec:r a so_ 
hel'".rni.:1 da ltalia sobrt> a l•,th1op1a. no 
com,·~o do pro.jmo ou tom no. Os jor. 
nae rn n · stam g1·ande satisfação 
por ti<; ,1 {l1 posiçào do i:-ovt!rno. 

BELGICA 
DRTTXr::LTJA::. 13 (A. ,B ) .-.- Di-

verso. j0rJUH'~ · publicam a not1c1a de 
que o C'omité E"x:ecutivo d.a Intc~n~
d ::il Athei'-ta de )1oflcow dec1_diu 
re ~a:· nesta capital a !'.U~ prox1ma 
c0nfe cn , .l )ntt>rnacional O Conse_ 
Ih" e. ai. desse movimento atheu VO· 
tnu :~ )mllla de 100 OúO rublos para 
::i, .i p ~ da conferent·ia, cm que a 
fü.1 ·:i ·':!'~ l"cp·esentada por 30 dele

a<l1· 
- A propo~ito d('ssa noticia, o jorn~l 
'Libré'd f;elg-iquc" pergunta ao pr1-

nu:iro mini;;tro Van Zeelancl º. q~P 
rretentle fazer conlrta a orgamui.ç-a~ 
cle:..sa c.1mpanhA atheista. ellc que e 
C'atholico e chefe de um govêrno ca .. 
tholico. do pai:,; 

FRANÇA 

n,~·;:r: ~)~ox}m~ Aco~
1
~c\h:- d~c~t~:~ 

tro~ fix.i.rlo para o cha 15 de agosto_ 
o j~i-nal "L'intransigc~nt" cscr~ve n;:i. 

sua :J • ed=ção ve~pcrt111~ de hoJe quf' 
e "ª rf>1.1nião n11nisterial será provu. 
.,·,·lmr-ntl• adiaria para o dia 2fi dP 
ll" mo me Continúa o mesmo jor._ 
n::,1 que o. ministros francêses, por 
orcaf,ião dP.ssa Il,,(·oxima reunião. deve
rão examinar o proje<'to <le reorganiza
çãQ de todas os companhias de estra
da dC' ÍC'rró, A 0!'.eJ:!ura_se que- o go
verno francês atlmitte a possibilidade 
de únificar todas a~ companhias nu~ 
ma unil'a grande compnnhiD;, sendo q~e 
.i m:\ioria elas accões dessa c9mpanh1a 
UPÍ( a deverá perte,1.cet ao Estado 

RUSSIA 

ITALIA 
MESSINA 13 (A B.) - A bor-

do <lo ync·ht "Aurora" ncuba ele_ che
gar a r te porto o sr. B('nilo Musso_ 
lini ch('fe do ~ovi•rno itnlinno. Por oc-

;~~iu<lu~ d~~c~~i~~tfr~:~~i;~~l'eu:a p~~;~~= 
ant·a e t>xtruorclinarin manifestacão 

<le cnthu~ía,.;1110. Lu).:"O depois da che
gada o dl" Benito Mu-,sohni dirigiu_ 

e para o Palaciu ,la Prefeitura, sen_ 
do 1tlli olHi1.rndo p1;.'ias acclamacões do 
povo a pronunciar um pequeno di!'Cur
:::o ~audando com palavras commovi. 
da:s o JlQVo ~ini·er'o e g>Enerol:>o daqueL 
la ilh,1 Rapidnm,,nte Mussolini de_ 

~~aarouvi:;:~;;1 ~:~u t~~i:s º/ar1/tei;i:~ic: 
t.ellica ma;; pacificas e constructivas". 

P indà hojê o ~r 8{·nito Mussolini 
~ê:,tuirá virgem para. Pa!crmo, aon?e 
tlinn umn <'Xtraor1hnnr1a espectat1va 

para o grande discul"s_o politi<'o que o 
chefe do governo italiano deverá pro
nundar em praça publica clepois do fim 
das grandl"s manobrR~ navaes que de
vtirão realizai-se este anno. na,;; a_ 
,!"UQ!-i territoriues da Sici\ia 

TÉLAS 
& 

PALCOS 
CARTAZ DO DIA: 

REX: _ Será focada a cinta "So
-Hio de Amõr". grandiosa rea~ização 
d.a ''Cin,e Alhança ", s: bre a vida do 
tmmortal compositor Listz. com 
Franck Hertering e Olga. Ts:he· 
::howa. 

COMPLEMENTOS: - Nacional 
D. F. B. - ·Fox Movi·3tone News - e 
·'Os bombeiros do bico dourado". de_ 
;;enho colorido. 

l"ELIPPl!:A: - Sessão das Moças 
- Passará o film "Coração de Fi_ 
Uzo" drama de cunho sentimental, 
cem· Jack.ie Co'Jper e Mary As.tor. E' 
uma producçáo da Warner First. 

COMPLEMENTOS: - "A LaV<L· 
de1ra ·• ~ desen_ho 

JAGUARIBE: - Será exhibida a 
pelli:::ula "A Lei do Destino", produc. 
i;ão da 20 Th Century Fox. com 
George Raft e Rosalind Russell. 

SANTA ROSA· - Deslisará a cln_ 
ta "O Bamba da Zona'·, com a in_ 
t.crpretação de Wallace Beery e Ja
kie Co..:per. na .. motinée", á.s 16 ho_ 
rarc: .. 10 orcco de Sfmn 

A' noite, cm "soirée .. , ás 7,30 ho 
n~.~~ ~erá 1ocacta a magni1íca revista 
•• A l>atuta d.=.. alegria". primorosa 
creaçã.:, da ., Metro ... 

COMPLEMFNTOS: - .. Estrellas de 
l' ~I:~cs;~~ ~il 5~ }:~·-·rnB i~cathar~: · HollywO(;l.]" e de~nho animado. 

l1oje_ 11 na cerimonia •wle_nne. c~rnme>- CINE REPUBLICA: _ EsU" cine_ 

i:)~~;:~11 ; r,a,~ue~t f~:~::J:.·1/rtil~l ~· ma por bicialivB. cte: sua nova· ge_ 

l l now. n: tripto no dia 25 de egos_ r!n~~cirg~~~:çf;, ~~1: PJ! c~~li;~; 
It- ~))~í ;l;;,· c

1:~<'~e:i~~05\~ue:m:e~~~ , corresponder ao numeroso publico que 

1n1 ~iro 1elo nome fo Lenine ~if::;~t~~ª·p~o~'>i~o râ~~~~~~ t6mve~ 
grande f1Im "Espiâ 13'', interpretado 
Por G:ary Cooper. RUMANIA 

J;J_.fARE~T 1:1 - f A B l ?-:a 
catle;~ puhlifa da cida<lt· de Ploesti 
foi lPVfül:i a efícito na manhà de hoje 
uma e:.y111Lolic:a rerimonia! Antonio 
\ ~1(. 1·u C'ondc.·mnatlo a 70 annu! de 

l' 1 ãr, ,.o.nlrahiu hoje cuE;amento com 

--------------
Prestigiar a 2.11 FEIRA DE Al\10S. 

TH. S DA PARAH\'BA, a se ignau. 
gurar nesta <'apitai em dezemb1·0 des
te anno, sob os auspícios do Govêr. 
no da Estado e por il!iciativa do Nu
cleo dos Amigos de Alberto Torres, é 
obrigai:.âo moral de todo parahybano 
que tem AlTOR A' GLEBA NATAL 

,,crdadeiras fortuii eleilornfmente ma
jorltarias que a1:n:1egurarão ao candida. 
to da Co1n-então de maio uma <"stron

A argentina não vê com hons olhos, o rearmamento 
do Brasil 

dosn vicforla a 3 de jant>iro vindouro. A REPERCUSSAO NA ALLEMA_ no sentido de arrendar alguns cru 
NHA :r.adores dos Estados Unidos, cstãÕ Não go1>to de fa;eer de11contos sobre 

0 
futuro, más ba11tn ter em ~·ildlt que T!:R~I~pre\~<;a-de~fa :{iaifeº~o~ ~:o~~;~!>sa u~~. ~~~~~:ir;,.i:!e~~s~ 

nas ultimas rleitõe1-1 municipaeH 8 mePta O -:aso do arrendamento de '1~ Pari!'; :ité Burno~ Ayres e de Ber
Frente Unica levou maia de rem mil "d::-stroyers" americanos ao Brasil, ltm a. Toki:l. 
votos ás urnat.. Au1,~entando o pot~n- dizendo que os EstAdos Unido~ ouan_ Um dos mais imp,-:--rtantes matuti_ 

cial politico pró José Americo com e ~~e~=~n s~u~o~~~~º;ee~ o~I~~~n~ ~~~a d~~j~ c~~ta~rt;~a ~~~i~~· • J:f
1
: 

Ois.sidencia Liberal, é facil crer que tenções. ·u]ado: "Navio"> de gue:·ra paTa alu
levnremos aoe comicios de janeiro du~ A prop-:::sito. o "Berliner Tage. -rar''. N?sse artigo o jornalista. de_ 
zentos mH suffrai:ioh para O candida- blat" affirma Que ainda está bem JOis de outras considerações. escreve 
~o nacional. viv-c o que aconteceu com o Mexico 'extualmente: "A c:-mmunicacão d:> 

e bem vivas ainda estão as preten. <õecretario de Estado do Governo de 
No Rio G•ande do Sul nin~u<-m dâ sões imperialistas norW_american3.s. Wa.sh2ngton. fT. Co!'dell Hul1. reper_ 

um i.cntido regionalista a qualqun da~ ~utiu i:?m todo o Continente america 

randidaturas em choqu<.'. o que nos A ARGENTINA PREOCCUPA_SE :?ar::.1º~~x;~~~;~·~ue'si~~:l eh~~ 
interessa é o Brasil e, dentro dclle. o ~~Nis Q~~E~~· l~u_:c~'i~~- ;aram. p-:ucas }1o:·as depois, dos nos_ 
Rio Grande em paz, em ordem, govcr. AO) - Continúa a inquietar funda- ·os vizinhos, não somente não can_ 
nado com honestidade e resoeito a to. mente os meios militares o caso do ellaram essa impre~ão. mas aug-

das aii franquias conRtitucionaes. ;~:~itr;:~ni~as~f "destroyers" ame... -nigi;;~m.d~ª";eproduzir varios inte_ 
Os serviços prestados ao Brasil pelo -essante~ d:idos estatisticos sobre os 

sr. José Americo. dlc mesmo os e. ! OS MEIOS OFFICIAES BRASILEI_ ,rmarnentos navaes do Continente 

nuncio~ no seu discurso de 31 de j~- ! ROS k~~,111z~:M~~~r:A COR- :~Ié~~~~~~~;~ de0xa;~~f~~' ?.L!s~= 
lho na Esplanada do Custello. Mas nao RIO, 13 - (A. B.) - A proposito "'lon "accrescenta · 
é dn que elle fez oue se deve falar. d,o alarme suscitado n~ mundo com "Seja_ ncs permittido insistir na 
E' do que elle que 11 e pôde fazer. Isso o caso do arrenQamento de seis ·ord'2alidade pan.arnerk~na. Não 

é tudo. José Americo surge como um :t~s~~º:!r~~ ~i~~~~~;d~~~~a!i° d~~~= 1~~~r:i:çã~im~~~ir ios ext~e~:ie~ri~ 
reformador, ~razendo á sua candidatu~ do que realmente não ~ pôde falar ~rzsil e os Estad :s Unidcs da Ame_ 
ra a fiança do seu passado e os com- em corrida armamentista d:> Brasil. ·1ca do No"te e o r 0 .. l'\Pito ~incero 

promissos da sua dignidade. E' homem ~~~~nd~a~d~rius:à5o ~·0~:;6%e!.t'de::: ~~~ai.ro~s.s;;~tnie~:as~~r:
0 
e~~~~ 

que fa.::: o Q.ue diz.. 11reito mais absoluto de ,·elar pela 
Minha opinião acerca do sr. Jos A REPERCUSSAO EM BUENOS 1--.eiurança dn extraordinaria cxten_ 

Ame~ico iá a synthf'tiset no discurs. AYRE'S ·:t"'.' das suas costas. Mas deve-.se a! 
da ConvenÇão. O mais interessante BUENOS A YRES. 13 - (A. B.) - , ·'.rmar q':1e essa medida do. govern.Õ 

<> que dizem contra elle: tem virtude: AS negocia?óes do governo brasileüo ~:a~~~~~mo~t~~uii~~~~;~~{fco1~s;:n::~ 

de mais. Niio111 chega como, elP~io?" d.e espera concedido pelo sr. Flôre:- 1uadras navaes do Continente sul 

1 da Cunha para a escolha do sr .. Jo ;(· ,ieo~~!~º;~has depois 
O 

grande ma~ 
~E:;:

1
.sz::T~~sE;R~~!~~C~Eco~:r · Americo, 'findo o q.ual eMte ~e de1,,;o ·utino "La Nacion" conclue, fazend:> 

DíSCURSO DO SR. JOÃO CARLOS ~::::1a!~ compromisso anteriormente i~rs~ln~:~! s~~;l~r~v!ªc~es~~ q~â 
M.\CHADO .\ exposição do ministro José Ame. ~~~~s~~e~t}~~ª~ee~uir;i~!rt~º s~t 

RIO, 13 _ (A UNL\O) _ Em en- rico é clara, precisa, citando nomes -.,mertcanas: 

trevista collectiva, conceaida á im. datas t: Incidentes, e deixando evidenh !~is :a.;~~::~e~u
0
~~

8
~e ~a::-seir::~ 

i;>rensa, o mini.stro Jo!>oé Ameri'"a con- Que as primeiras inclínaç()ei. do sr ·enções, indiscutivelmente. Mas o ar-
testou o ultimo di!icurso proferido pelo 1-'lóres da Cunha foram pelo seu pro. ·umento é valido somente no caso 

sr. João Carlos Machado, que negára o ~rio nome, dellc José Americo. ~~~~ta~~ c~u~~ciJgresPº~tire~ra:: 

compromisso existente entt<' o sr. CONSTITL""ID() UM PARTIDO POLI. 1ue baste para attender a tcdos OS 

Flôres da Cunha e o candidato nacio- TICO FLU:\llNF.NSE, DE APOIO AO ~~u~i~t;5~~~~ ~m:r~~~iu~ãoort~~~ 
nal, até 

O 
momento em que este. do CAXDIDATO .NACIONAL ,:;ca: das nações do continente sul_ 

m.esmn, o desobrigou. Cita as palavras rnericano algumas serão mais bene-

do proprio l:'Overnador gaúcho, erq NICTHEROY, 13 - (A UNL\0) - f
5
~<;!adafsati1muee~;!.\rastlmP!'OJ::qnjtb~~ 

rntr<'viata que concedeu em Porto A~ Em reunião de prestigiosol:i elementos ~~~·Ve de corureQ ncias. 
legre, em maio p. findo, a~ quae.;:i politicos fluminenses, inclusive o sri. 
confirmam aquella affirma«;ão, contl- Cesar Tinoco e os representantes do~ 
da cm seu discurso da Esplanada de srs. Raul Fernandes e João C.uimarãe~ 
Castdlo. ficou decidida a formação de um nO\"C 

Narra, em seguida, as ''démarchcs'· 
do sr. Juracy Magalhiil':-;, para o lan~ 
camento da 1SUa candidatura - riPlle 
i.ninistro José Amerko - demom1tran: 
do o seu desprendimento e a sua re. 
'listencia a que tal candidatura fosb~ 
lantada, a menos que bc cOll!;C-l?uisse 
llma ~rande maioria de forças polití 
(illS. 

Historía, depoi\ oi. ent~ndimentot1 
havidos entl'e o proprio l'lr. Flôres da 
Cunha e o~ srs. Joüo Cario~ Machado, 
Oswaldo Ar.anii.a e outrol'.t, @Pmpre se 
procurando um candidato que obth·és~ 
ee a unanimidade, nté o ultimo prazo 

partido para :ipoiar o mini:-1tro Jo~l 
Ameríco e o almiruntc Protogcn(" 
Guimarães:. 

Foi constituida a commissã,;, or't;ani. 
:.,;adora dois estatuto~ do no\·o partido 

SA.'iTA CATHAR!NA ESTA' FIRME 
AO LADO DO MINISTRO JOSE' 

A)IERICO 

RIO, 13 - (A Li\lÃO) - Ao eon· 
trario do que fôra noticiado, o gover
nador Nereu Ramos affirmou qu,, 
Santa Catharina está firmii,;8imH. ao 
lado da candidatura José (~merico. 

Adeantou o sr_ NerE'u Ramos que 

) 

ALAGOA D MONTEIRO 
e 1. candidatura nacional 
•· Alagôa de Monteiro. ~3 < A União) 

- Com o ~1ovnnento pro candidatura 
lo illustre dr. Jo:-;ê Americo. a "C~u
~ada F<-otri: tica" promoveu u1!1 meettn(I 
nas povoações de Sã(} Thome e Prata, 
Jnde falaram os drs. João Almeida, 
Jayme Menezes, Lincoln Santa. Cru_z e 
Alberto Campos e o sr. Antomo D1a!-, 
EE'ndo todos enthu.si11:-:;tic2mente. ap_ 

pl~ud;1~~~ do preclaro candidato foi 
muito ovacionadc- e conta em cada a.s
EistE: nte um ferv raso admirador de 
&ua eminente per~onalidade 

rn noiva I' ;1nu a. d1c 0'!11le l'JJO. lut 
J' 1 O ca umc11 ro foi r~alil.ado ,n_ 

licna pur, lc.1?al1 ~ar Unl'l filh}\ de ei:-. 
nnnCl \ 11, r,1,1 real zou-H:· na 
T'.í'íJJC!l l .1pe,l.1 • pri-âf'. $el"\'ll11{0 _U~ 
t t 1h, ao n .. ivo u.11 outrt' prisio_ 
n o ,. ndi ·rnadn á cadeia perpetua 
Li ·1« 1 { ~ ç -.nme11lo foi 1e\·: ~a a cfl(·ito 

<.'Omo govetnador será magistrado, ma!-

R 1 """1' , cÔmo cide:dão auoia inleiramente a e V O U Ç a O ! cc:di:~.:::~. J~:é ~;=~~;'~ª L,•sistati 
va de Santa Catharina rnclu:sivc os de~ 
outados classi.l:ilas telegraphou ao mi. 

A "Cruzada Patriottca" tem se diri
gido com pttrictLqno tendo á sua fren_ 
t...~ a mulr.~r m:nteiren-~'. que se ~re
para ~ara sagrar o eminente Candida
to Nacional' 

~entro Politico Beneficentt 
' Argemiro de Figueirêdo " u, 1 J .. ,. Jl no ham1u·· 1c di.:nti-o dait l""L 

lu .:,1 11. fltl . ,, Tan•.o o rnivo comi" 
as 1 .. ,c,·1unha J)<'Tmanec. rM.m durant<-
toda f, t .1 algcm.::i•los. po1· medillis 
dl' nu~·ào lh~1·oi da fe.ta a esµo_ 

r,,1 nt-.n ,,, la :1 al.11.1.nd•)fü•l' o ci;.po;;,;u 
tn te rle'ltino 

INGLATERRA 
T.ONDr:r:.',. l 1 1 \. B.) - O go 

N O! P .. A R AiG u A y ni,tro José Amer;'co. r<iterando a su, 
I ~ohdariedade. 

iJ MOVIMENTO A .Q UE ADHERIRAM TODAS AS FORÇAS. ,.EREADORES CONSTITUC!ONALIS 
TAS (!UE APOIARÃO O NO:IIE DC 

ARMAl)AS VICTORIOU SEM SANGUE illlNISTRO JOSE' AMERICO A' PRE. 

rnBE~Tf)l' El\l ASSUMPÇAO ( pais e.dheri_ram á revo.lu5ão re· 
J }I MOVJ'.\,IENTO REVOLIT· ben!a,•a hoJe, pel~ manha. 

CIO!'IARJO TEM TENDENCIAS F.XTHE· 
ASSl'!\!P<'ÃO, J:t (A Cnião) MISTAS O NOYO GOH::ICW 

SIDE)(CIA DA REl'U13LICA 

HIO. 13 - (,\ UNIÃO) - Informam 
d,• Baurú (JUe o~ ver<'ndor<'& do Partirif, 
CoP,"1tituc1«nafistn, t.:unelo Junior 
José J eruos de Almeida t: Cinta Junior 

lSSEMBLEà GERAL ORDINARIA 

Rec-ebemos. com pedido de publica
ã:·, o seguinLc . 

"De ordem do .sr pre5identc d~ As
embléa. conndo a todos cs associados 
leste Centro. µnra u ~uniáo de. As-

~!b-~\t~e;·)~~i~~~~~a:1~'\rte 2~~c~rf~ 
lcs. Esfatutos 
... A rê·miáo realii'1r-sí'-á cm sun séde 
ocial · Avelllcta Cruz das Armn!'.. n.0 

00ft á.~ -J5 hsras do domingo vindouro, 
J.5l ·. L1hz Torres de Andrade. 1.0 se-

\ mo L,, i, ntii1"1•. 1•0· ir.tcrmedio cl1· 
f'll i J>l''"'Jen:ante ,Jiplomatico. acaba 

til ,·ny1:•r o gnv, rno de Salamanca 
u1 a ll'rr- ,r.l n• \.a lk protesto. insis 
t ndo C''ll t • rrno f''ICtraordin:ir1anu•nte 
'"1.er .. ,, o• n· d•·volu~llo im.mediata <le 

!lav"J ,ie carga britannicos, que 
•01a1n , ~ 1 tratlo por unidade da 
,,.,l.1. na •vn:111 l.u 110 momento em que 
t· ntav ,· 1 11,mpeT" o h!o,101·io muritimri 
dr· ~ .n .1n,1,-r A. egu1i1- f\ porfn1, no3 
,,,·tu' y,olit· .. dC'ta r-p1tal ,,ue 

- l'rgente · As forças do Ex
.rcito e da 1larinha acabam <le 
1motin,ar·se, exigindo a demi.1· 
-.ão do gahinête do G<n'êrno do 
:-oroncl Franco. 

ASSUI\-IPÇÃO. 1:J (A Pnião) re!lolnram apoiar o. candidatura Josi
- O gabinête exi1ddo pelas for l Americo. 

::-et&rio"•. 

: t··,r ·ira no1a dl! ch:incellada não 
p,,d, r ·1 e con 1dc1 ada d• parte- <lo 

e I' 1rihol como um 1Jltimatu111 

ALLEMANHA 

DEJIITTILH!B O (;AmNtTE 
.\SSl MP( :i.ú. t:1 (A Vnião) 

- Urgen!e - -O gabinête gover
namental arnba de demittir-s~. 

(A B J o cnan- fOO \S AS FOH<;AS ARMA-
·\dol! 11,t1"· u,·aun DAS ADHEHIHAM A' RE· 

df' 111\1:lr t 1 'l'UphH·,1niente :1'- ~uai; \'OLUÇÃO 
, 'J ri tula~o k 11a<lador, 1l1nn11111,r- , 

0 • .J '" y l ·1rnrnersgaard, qu•. r.""- ASSlJMPl'ÃO, l:J (A lfnião)
c~tu ~/uz:r ." nad:Í ; j:tr:~tJia~ªrt!:= Todas a!t forças armadas do 

ças armadas é 1·u~:~~encias pa- 1 REALIZAI,_st:.A· EM s. S,\LV ,\DOH 
ra a extrema e. q : xo PROX!~IO l!I,\ 21, o CO)(GRES_ 1 

TRll.}lPHOU .\ REVOLUÇÃO I so DO P. S. D. · 1 

AS ;UMP(ÃÜ, 13 (A União) ~ S\LVADOR, 1:! - IA U:>iUO) -
-;- A revolução triumphou, sem De~·crá realizar.se n('stn tidade no 
dern mamento de sangue· ' proximo din 24 o Congr,Ht10 do Par

tido Sodal Democratico a fim de 
QU:'\NDO o sf"u rtccptor de radio 

apresentar qualquer defeito: procure 
sem demora a offlcin& technfca de 
Armando Carvalho á Rua da União, 
n.º 70. Serviços; ue;ftltos e carantidos 
por SEIS MtSES, 

homologar a candidatura do mJnidrl'.J 
Jo111é Americo á presidenda da Repu. 
blica apresentada pela Conventio de 
2:j d~ maio realizada na metropole 
do &;ials. ' 

ABATH ' e 11. 

ESTIVAS EM GROSSO 

Os melhores artigos 
pelos melhores preços 

PRAÇA ALVABO MACHADO, ~ 

JOAO PJ:BSO& 



A tJNIÃO - Sabbado, 14 de agosto de 1937 

V _4RIAÇõES SO B RE'O 2.º CONGRESSO ESTUDANT Al VI D A 
\~ADIOPHON I CA 

UM VE LIIO T HEMA Como decorreram os trabalhos do convenio realizado P. R. I. - 4 
em Natal - Escolhida esta capital para centro do 3,º RAmo TABAJARA DA PARAnvnA 

Congresso - O regresso jas representações cearense 
e parahybanas R U1 .º-~ -· Programma aper.itivo da P. 

Reve-liri:\m !Se de muito brilho as sendo officiada pelo revmo. sr. bispo I2.00 - Pn,gramma var1ado da P 

( PENSAMENTOS DE UM DIA DE CHUVA ) 

HORTENSIO DE SOUZA RIBEIRO solennidades do 2.° Ccngres~o Estu I D. Marcolino Dantas. R. 1.-4. , 
dantal. r.crilizarto na vi:~inha capi.tol A eeguir, os estudantes potyguarcs . . 18.0?, - Pro.gramma .para 'o ~cu 

Fnz pouco tempo que o dht t1ma · mor:1e11to irrun de suas proíundns co .. , ncrt.e-nograndt:nse, d"JS dias 8 a !':e concentraram na Praça 7 de se- 1 Jan~at· ~ · H . d B .
1 nheceu. Abro a janela. Está um dia ~itaçôelil, uo lançar a inc!mtestaYel 11 deste tembro, em frente ao Palacio, usan- 1 · 40 - <Ha O r~i:.;a 

Nes.:.e- importante convenio os Ido da palavra e dr. Luiz da Camara .19 -~0 ~ Mu~lca::i vanadas com Tha-
ennevoado com um céu parduccnto. sentcnç-n: "Não se póde 11cnsur e ª - com;-rr~1·ista"I dos diversos Elt~doS 2Ul Cascudo, numa saudação á mocidade. nia,9F;_rrciraO 1 ., "''· li R 
donde các com ímperlincncia uma gir i,.empre, ma~ nu,ica se d••··u d" \ t· t 'd I de C ti , d h .. :::, - r anuo vasconce os e e-.... .. prc~en 1.'.!., 1Yrro.m opprr um o.e e 

I 

on nuc n o o programma, O\!VC . · 1 1 
P R 

1 4 clluYinha miuda. optimn pan" rei:;fria- uml\r'·. Qut-r di:t(:r ~e c;,,nça de pen~uir discutir ~ app?'oVar _varia·, these.;; re- interes~antes Jogos esportivos. sali:n· gi~~ª
00

'~ 
0 

se~· ·;
0
~ramma dansante. 

menlos. A luz que illumina a minha e mPsmo de agir:'só não se cança de luri'.J1'1.d:-1c; ·nm as n,c2s~1d:des da vi- tandc-se o concurso do.elem~nto ~~- 21 .00 _ Jornalpofíicial 
vidrata é triste e mal dá p1:1ra 1!!:>cla. l nmar. Neste instante sublime o l'r.i.. da cstudantlru.1.. . mln~no. que se d~tingmu em vanos 21.15 - Continuação do seu pro .. 

Dando cumpn1,1:nto aos proJe~.tos prel!os, . . grrimma d::.nsante. 
recer o papel sobre o qu:i.l cu t.ra1-o nente pensador se approxima\'8 do rpprovricir cs Centros se rmper.dl.· A tarde reall.za.ram-se mais algu 

22
.
00 

_ Jornal falado 
eistus linhas futeh1. Está um dia como 1 genio esthetico de Thomaz de J<t.>mpi ... ráé> conjuncu•inrntf' llfl rrntido de t"e- mas disputas no Sport Clu~ .. Ara", 22 .1:, _ Continuação rlo seu 1,ro. 
convém ao~ meus pensamentos. Eu I autor da "lmitnção de Chrf-,t•" f.i.u; solverc~1. todo- cs pro~ ln1&., que f".>- entrando em crmpo numerobOS com- gramnpl d.ensante 
amo o inverno, adoro um jardim sob a iguaJme-nte .i:;.enteneiou que: •• 0 'amôr ram obJ 2cto de diRcui-sao . petidores. 22.~0 - Iníormnçõeb commerciacs. 
~huva, porque 

08 
aspecto!'! ennevoud"-'t:i Os traballlos. do Congress,i f:lnCf'lO- Para encerramento das festas, o Bõa noite. 

e melancouco-. da natureza me lem .. é como O 801 • não dorme um só mo_ ;~~~!~1 J~ºrf~t:~g'<l~n~:se~:~é! ~~~g~1a~ ~:Etr;!~~7n~ºot~~l~~tr;;omi~euC~t~~ -------------
bram certas almas timidas e dc,,lica- mento; do somno no torpor cont;erva de abertur.i rPc1'iimda ~.:lennem-:-n~C' horas, um festival 110 rf'lheatro Carlos ASYLO DE MENDICIDADE 
das. - A mulher do nosso 8onho, mo- o atilamento··. E mais adeanle: "Pa- no T!1e-:Vro Cn ·} ,., Gs>i'1Z. na noite Gemes, &ubindo á scena a magnifica "C • RHEIRQ DA CUNHA" 

ra amar como deve é mister de quem de 8, com ,·cJ. ·, c·,m,,orecimento. 

1 

peça "Ladra". A :;:;o: ;:~:h~~' n:::: !::~\:,:. deseja_ ama, abrarar ~em temor a mais vor·az O PROGRAi\I~!A D.\..; l'ESTAS gr~~drar~~i~~ri:da j==~-i:;~~:t: co: Uma obra de amparo SOCÍa), 
Hontem eu estava demasiado ~stu .. chamma''; s•m, porque "o amôr Centro e o conjuncto de pau e cord:i thia do 

não fó!Cllll' peso, e nada O SUijterl póde j A}i•m das .' (>: Ões de discUShâO d.e compostos de elementos centristas. QUe merece a sympa 
pido. Tentei e~crever mas o pensa~ lnbor nenhbm existe siquer que O en- l the"-cs te\'.~ J,.1gar. um varl_a-lo pro- h b 
mento me emperrava no bico da pen d , .. 1. . . d gnmma ae 1cs\eJos. orgamzudo pelo FERIADO O DI A 11 DE AGOSTO I pOVO para Y ano 
na, e tive mêdo de susceptibilizar comm<'n e; ª maus igeira voz, 09 Centro Estuchmt:il P0t_yguar. ::,.ctt1al-
quem q uer que fôsse com a espessi- olhos num relance o amante parte menk scb a pre.;ideacla do sr. Cice- Actuelmente, o Govêrno Ricgran- Uma das instituições pias <lll<' mais 

corre ,,õa e não se cança". E O (un' 1 ro Mendonça, QU-ê C')rs.tituiu un .. ~ello den'e v2m feriando p dia 11_ de agos se impõem á sympathia publica é. ~em 

:::dr~a. ~~:rr!::~~:~e q~ae ~;:: o:}::~ dado; do' CRlholicismo, o ~rande Sã~ ri;::~adC do e~forç~ do'.> seu~ lJll'eC ~~d!1::teCO~:~;:ril~O dªaºtaD~:tt~~:J~ :~;;:adaº c~1,;~·~: .. ~ed:!:1:~:~daadca~~f::; 
lcs de repente ha,·iam desàbarlo M ,. Paulo, <'Om n sua autoridade incompa- N~, manhã do dia. 8 re.1!!-:aram-s·· igualmellte feriada no Estado do a nlhice dcsemparada de nol!Jsa terra. 

ravel no"! c1;~se: "Eis aqui permanecem Hn.a~ prova~ nauticas. dt'",putad;,.s Ceará, ond_e a classe conta com a Grande numero de creaturas_ de11va-

:~:ia m~: ~em Q!::~::~ c:::1
e:;~~sic;a~;: a fé, u esp~rani:a e O amôr. as trfs f~~e~~~~~a~t.~s 1~oshi;.;~~- ~1~ e.~~:~~~: mais perfeita organização centnstn. ~!::nt~ª 

0
s~;~:o ~,!"~idn~ª!~e;i:s:ts~:~. 

e espii4ros. Sentia que qualquer cou- drtudes, mas ª maior dellas é O 8 - Perna1nbttl,an')"', houve a recepcão ás ESCOLHIDA A PARAHYBA PA{{.A eia caridosa e desintet1essada. graça!s 
sa me apertava a garganta angustiosa. môr". Os traductores da Vul~ata La. representa<:ões enviadas ao Congrc;,:- CENTRO DO 3.° CONG1<.t:~.:,U ::e e~:~i~r.~ (\ de~~:ii~~i

0
da e~~~~:t

1
~:ii~ 

mente, que me lembrava a mão de fer. Una, onde estão contido~ os Evange. ~f~é=?gd~l~i~ºn:. ~~1~ ~ni;::.~:nça m~~ Come ultima deliberação, os con- mento coadjuvada nesse fim, pela. 
ro que dizem esmagar o coração dos lhos, tras ladaram a palavra AGAPE do I grende . numero de. senhoritas. do gressistas vol.a1·am, unanimement~. Administração do mesmo. 
doentes de angina péctoris. Todavia grego lin~ua em que foi cscripto o meio natalense escolhendo a capital parabybana t prra co~~:ti!uiç!:Jl!e d/ª\~:1:~ici::;!icu~:~ 
não me last imei nem fiquei dcijcon.. !\ovo' Testamento pelo termo "cari- No dia 9 prosegmram as discus- ~~~tfza~~se3.~oC~~~~~~~ :~uo~an a a uma subvenção annual do poder publi
tente por isso. Apprendi eom Pascal o dade", que é u:n dos aspectos do i~e~sdec;~~~~!~i~:s,q~:11::a~~~~~ar~ N€~se senttdo, a classe estudantim1. co _que. com e~:-.e gesto dá om testl'-

:::d~;: aq:;d:e m:::
0 

r:;::v:~ª d~:e:ç:~ ~:::1 :::0 
anó8

8
u8

8
ab:c7eº:~iaE p;o

8
r~:~: ~i:J:.re~!n:;~~~e. df~~~mf~

1
~~:: \~:ft:; ~eJ:~~?.~~a 1i~t~·t.tr:bªA~r dce

0
~u! ~~u~:i:i~

1
t~v::ª qu!º~t;;!;~::. ªem t~do~~ 

is lancinantes dores. Porque ainda me de mu lher proclamou de modo irres- ~~~{'~st~i~l!~~!:~~s n~duct~i~~:~~i\t!s r1~!~e d~~ ~~ã6~testado de sua capa sa E~e~ra~·u:a/~;;·e~:a c~~:;ti~:· ele,·ado 

sinto capaz de amar. Quant~ razão ti- pondivel que "no mundo só ha uma No dia 10. finda a apr~sentação de A CASA DO ESTUDANTE :1c;:~:ro~ .. º;1
: :::P::n~=m~!:t:1~:nt:: 

nha o philosopho Augusto Comte, no I cousa real que é amar". ~~=::~: ~~u;ri ~o:~i.e~:e~i~~~0d~Cs~~= poio do µo,·o parahybano, a fim de 
são O representante do Governador O Centro Estudantal Potyguar vae que a mesma possa completar. real-

A PROXIMA TE MPORADA 
do ·E:tado ~~~~~r p~~ú~~~s=g~!.~:~t~~ ~~8;

2J~ m~::io:r:~\!!;ª~!ad:~xilio para tão 
E_tudante Pobre. pia instituiçiio é de,·er de todos a.queL O BAILE 

DA COMPANHIA DE OPERUAS, NESTA CAPITAL 
A's 21 .horas, iniciou-se o sarau 

danaante offrtre:;ido ás re.present2-
côes dos Centros E'.tudantaes, no sa
Íão ro eo ele- Palacio, do G:>vêrno. gim
tilmente cedido pelo governadnr R&
phael F'~rnandes. As dansas que as
swniram milito brilhánti1mo. dura 
ram até r lta madrugad[l, tendo •J 
ccncurso d~ afinado. jazz 

O conjuncto estreará com a brilhante 
"A Casta Suzanna" 

peça 

, 
Foi recebida com a maior satisfa_ 

ção pelo publico desta capital, a no
ticia da proxima tfimporada, no 
"Santa Rosa", da •C:,ompanhia de 

R aul P rüton, um dos t>lcmentos 
de van guarda. da Companhia. 

Operéta:;", o:g:mizada pelo ··Grupo 
Gente Nos.sa", de Recife 

Contando com a cooperação de 
arlistas de capacidade muitas vezE$ 
comprovada na ribalta nacional, o 
elenco QUC' nos visitará é desses que 
pelos seus proprios merecimentos d!S· 
pensam quaesquer elogios. 

Tendo prompto e magnificamente 
ensaiado um repert-0rio dos mais at
trahentes. a 11 CCmpanhlci. de Operê_ 
tas" vae prol)Orcionar ao publico pes· 
;,oense, agradaveis nolta<las. com os 
seus espectaculos de fino gosto. 

Como já temos divulgadv, o con_ 
Juncto estréará com a linda o~rêta 
viennense ~· A Casta. Suzana", de 
su~ce.sso garantido em toda. parte 
onde ha sido apresentada. 

0.s papeis centraes da peça estão 
confiados ao tenor Vicente Cunha e 
á s:orano Luiza d? Oliveira, elemen
tos dos mais salientes da Companhia. 

A.c;sim não é sem razão que se 
prf' vê u:-0. cunho de alto brilhantismo 
para essa temporada theatral que 

será iniciada tão ausoiciosamente na 
proxima sexta_feira no "Santa Ro
sa". 

Os ingresros para esses espeota.culos 
estão sendo muito procurados, já 
e.;tando quasi adquirida mais da me_ 
tade da casa para todas as quatro 
noites. 

A e~, .a festivi.dade, e dr. Raphael 
Fernar.C-es rstC\"C' pre~ente. compare
cendo. amda. p::&las de destaque da 
socied:i.de ccnterranea. 

A~ CO~UIEMOR.\ÇõES DO DIA 
DO ESTl'DANTE 

Solennizando o dia 11 o C E. P 
mandou rezar u'a missa na matriz, 

A GU ERRA· CIVIL 
NA ESPANHA 

O GENERAL MIAJA FOI ENCARREGADO PELO GOVÊRNO 
DE VALENCIA DE REORGANIZAR O EXERCITO REPU

BLICANO ESPANHOL 
AVIõEi- REPUBLICANOS PARA 

t>AN'fANDER 

MADRID, 13 - IA UNIAO• - Fo-
nuu enviados maLS aviões com destino 

A Cruz Vrrmclho. nacionalista 3. 

pre;:;enla pl"')Vrts indi~cutiveis d.? qui; 
as cnança C''.:p1nhola~: de MPxio:o 
cari•ccm actu~1lmente da~ installaçõcs 
11\ gtemt as as mais pnmitn as e tece 
ben. u.n.1 hrn. •ntação de pcss? .. 1<1 

OU3híl lfü: 

l 
e!. frente norte, onde rs msurre-:.tcc
cstão preparando um n JVO ataque a 
Sf1111ander 

O g~verno, quer. a...c-.s1m, unpedn a RECl"IO DF t i\f'\ REVOLll('AO IN-
1epetição do que oc"orieu em Bilbao. 11-,R.~,\ N,\ C.\ f.\LPNHA 
íJ.Uando os f!V1ôes nac1cnalii:-tas opera~ 
vom sem que os legaes dt puzes~<"m I BARCELON°'-. 13 (,\ B ) -.As au
de um ~o i:ara ~ combatei tortdacles 1epubllr~n~s. t.'l Catalunha 

Ja se registaram varios combates autor12a1am a P1efeuu1. ri Pohc '1 

':\éreos._ <.:cndo que os apparc1hos leg~-: a real!,::r '.K:-sC'~UlC'ÓC:- :n~s rtnu .. c.9: 

~i~o\ J:nr::r~:a:::aes alf~e~s :~n~~ \ t~
0
t~i~-;r~hi!·:;c_ .e:- pJlit1co: do Par· 

apparclh~ al~emac~. de bombardeio. \ A policia da cah•Lml1a r !CC'!a , .. a.: 
A aviacao m~urgentc esu·ve acti,·a I t n, 11 

tendo varies aviões franq_ulstas. veado l~~ã:~~~~:1~~ ;l:i~tr~~~;o a~m~ovêrnn 
:c:obre<=.,a:ana~~ng~:a ~~~j;1~ nao ar. l de Vrle~1cia e de I\!a:üict. prepma~i 
reme::_atam C' orgamzadri pur el:mf"ilt'",'i trotzk1~-
T ORPEDEADO UM NAVlO GO\ ER... Las q1~t· 1él:á:n~1 !)rll't' da famo:-ca bn-

SISTA gad'l 111tern.1~1011.1l f' qu~ abanrlona
r?m as fil<·irzs de xcrr:-1to v 'l"IDPlhri 

TUNIS. 13 - tA UNlA01 -- lJm pars dedicar st~ á I>"iitica activa net
navio governamen_tal ~panhol. de ta ciclad,, 
6.000 tonelRdas. foi torpedearto. e 'iOS· o (!irectoric1 c;.o P ·rt1d.;:; Amirchi ,. 
<;ohroll á Plt11r~ rJo <'~b.., B:n, distante ta da C'.ltalunha é ccn~titu1c1o na 
o:rca. de 60 milhos de Tun.is m.ii-:r :n-rt" ele ex·cff!c!~t':-; do L' -~r-

Faltam 12 homens da tnpnlar;ão. cito t<:f;ev. -,lovaco. voluntaries da bri 
P F.J. O RETORNO D AS CRIANCA"" gata intern'H.:lonal de Madrid 
ESP/\:-!HOLAS Ql'E SE ENC:O:>;- , 

'J'RAl\l NO MLXIC..:O C GENER\L :\IL\JA V.\E TER NO-
y \S FU,';CÇ6E~ 

SALAMANCA. 13 IA B I A 
Cruz Vermelha nacionalista ,:,rigiu VALENCIA. 13 <A. B.) - SPQ.un-
hoJe um apello telegraphico u, Co do informnçõe~ nctedignas colhidas 
mité Internacional dn. Cruz V~rm~- em círculos pohticos; e chplnmatiCC'
lha de Londres para que se.tam ren- Junto da pre.sidenc1a do con-rlh:> o 
lizados Lodos os e.sfcrços, facllitanclu gen~rP1 MiaJa. i:10\'C'rnador de M~
o rcgre,&So á patna da'j dezenas de I drid. renunciará provavelmente do 

~~~:~~ec~nv~;d~~ia~ça~e~1~~n~i~~~t;u~ :~1~ar~17{a H/;~,;~~"'abiJ~S~1
dep~·; ;;= 

domimo vermfJho da ctdadr. ciP BU· vérno mais elevado Assegura-.se que 
báo o govérno rcpub!lc;:; no e8panhol re-

A victoria do Centro E. do _Estado_ds les que compcehendem o sentido da 
Parahyba, nesse tocante, foi receb1(Vt caridade christã. 
com os mais francos applausos, ten- Ainda ha pouco. o conhecido indu~
ào ~ido enviados parabehs ao pre:;i- Lrial sr. SeYcrino Amorim um do!-i d1-

dente Damasio Franca. ~;;t~~e~c~':no -~~~o da:r va ~=n5dJc!:~~;~ 

;::> R.EGRESS.0 DAS EMBAIXADAS tores e t32 metros de fozendaA pau 

CEARENSE 1: PARAH YBANAS ,·e~ti:s:i~te'::il~e:e;~ica também acaba 

Pelo trem cto horariO de hon- de se torna• alli. '!'ais effi~icnte. 
tem. retornaram a e!:ta ~apital. os / com a frequencia ass1d.ua do 1llulre 
prepan:.tarian')S Alberto Diniz, Euge dr. o,car de <:a~tro. duector da A~
nio Oliveira e Wilson Ta. vares, res- , r.i1dencia :\1u_n1c1pa. 1 e um dos mais 
pectivamente representantes do Cen- devotado'i nm1~oi. com queM cod~ª!~ ;1-, 
tro Estudantal do Estado da Parahy- ,·e lhinh?" do As}1o .. de en ici ª '-' 
ba. centro Estudantal Parahyban.~ f" "Carneiro da Cunha · ---- -·-
Centro Estudantal Campmen~e, que -· 
haviam ido tomar parte no 2.º Oon- N Q T A S 
gr~ssio~~t~~u~~ dos na vias do Llcyd. 
retornaram ao Ceará, o bachareian- p o L I e I A E s 
do Germano Hollanda e o academ1c.) 
Millenio Silva Thé, da embaixada 
cearense junto ao Congresso. 

O CENTRO E. POTl'GUAR 

Desse contacto c()ru o C. E. P::;
tyguar. os representantes parahybJ
no.1 e cearenses colheram a melhor 
impre~ão, objervando o esforço dos 
-estudantes de Natal. pela Qbra de a 
levantamento da classe. A par do es
pirita trabalhador dos seus fO~i~s. o 
c. E. p conta com o efflc1entc 
concurso de gentis senhoritas_. qu? 
dão grande impulso ás reahzaçô:'.!S 
centristas. Igualment~. a socied_ac~e 
local cti~pensa toda acolhida ás 11u
ciativ2.s estudantaes. concorrendo pa
ra a plrna consecução do ideal cen 
trista 

Garanta o seu negocio regístrando 
1eus livros e fir ma. n a Junta Commcr
cial por intermedio do Escrip torio <le 
Procuradoria MI NJ:RVA, rua M aciel 
Pinheiro n.0 306, sala do 1.° Cartorio 
do Tabellião T ravassos. 

.olveu confiar ao geoeral Miaja a 
eorga1uzação da defe!:a de todo o 
erritorío nacional. 
Durante a tarde de amanhã, to 

nando pos~e i.nmedíatamente _e!~.-; 
Jas novas funcções. o general M12 Ja 
egUirá directamente desta cidadt' 

)ara. a fr~nte de Teruel. 

SXPl'I,SO DI: VALENCIA O COR 
R ESPONDENTE DO JORNAL PO · 

LONf:S "DZIEN ' IK POKANNY 

VARSOVIA 13 IA. B .) - Segu:,
~10 telegrammas procedente:; da E::;-
panha vermelha acaba de :ier 
expulso de Valencia por cr-
dem do respectivo Govêrno. o 
r:crrespondente do jornal polonC~ 
··oziennik Poranny·•, sr. Poplaw'5l:i 
que ultimamente vinha criticando a 
influencia isempre crescente na E~· 
panha pelos soviets. 

A dccüsão tomada pelo Govêrno de 
Valencia caumu aQUi estranheza, vi~
to Que o corre1-:pondente daquelle dia
rio n unca occultára as suas sympn .. 
thlas pela E.spanha republicana 

o dr Alves de Mello, delegado do 
2.º Districto da capital, enviou em 
data de hontem ao exmo. s~. dr 
Juiz 1.e Dire.ito da l.ª Vara, o mque_ 
rito referente á aggressão soffr1ct.a 
pelo gazetetr.o Alcides Chagas_ da 
Silva por elementos integrahsta.:s. 
facto oc:orrido nesta capital em d1.a 
do mês pas.sado e que c~~.ou a mais 
funda impressão ua opuuao publlca 
de nossa terra 

As investigações realizadas_ pela 
policia. apuraram a responsabilidade 
ct:s partídarlos do Sigma na aggres
f ão physica ao gazeteiro Alcides Cha_ 
e.as da Silva 

CHEFATURA DE POLICIA 
P~r acto ele hontem. do dr Cheic 

< t Policia fàram dispensados das fun
c çôes de inve;stlgad~re~ os sr~ Adhrr
bal Martins de Ollve1ra, Joao Pedro 
da Silva. José Francisco Pereira, Se .. 
bastião Ourique~ de Vasconcellos e Jo_ 
: ,; Lyra de Andrade 

VID-1 MILITAR 
15.' CTRCUMSCRIPÇÃO MILITAR 

O Chefe da 15 P. CM. convida a c-::m_ 
a1ec~rem ú sé<le d'aquella rcpartiçã11. 
s re~ervistas Hernani Costa filho de 

Vicente Ferreira da Costa, Jurn ndyr 
'1.ibeiro Calado filho de Q da Rocha 
'";alnrlo e M.:.rià Pessôa da Costa. filho 
l-e Ant:nio de. Costa Filho, a ftm de 
ratarem de nssumptos de .seus inte .. 
·esses 
---------

J á. é eleitor? Se não é, afü,tc,,,_c;e 
hoje mesmo no P OSTO ELEITORAL 
'' PROGRESSO FEMININO", á rua 
Duque de Caxias, 550. Tudo lhe bcrã. 
fa cUitado, 

NOTICIARTO 
Na D11'ector1a Regional do.s Cor_ 

reio.e; e Telegraphos ha telC'grnmmns 
<retidos parn: Sotcro Cavnlcantl 
cunh a. São Miguel, 780; cabo Fran. 
cisco Paulo Silva; José Guimariv's 
Braga Moreira Rua Republica; "Er. 
scn". 



1 A UNIÃO - Sabbado, 14 de agosto de 1937 

PAR T E o F F 1 e 1 A L 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. Dlt ARGEMIRO .DE FIGUEIImDO 

Bo'ffrno do Estado durante o quadriennlo que começot.: O Governador do E~tado da Para
a 23 de fevereiro de 1937 e terminará I hyba nomeia o tenente José Heliodo
a 22 da feverelro de 1941, devendo ro do Nascimento para exercer o car 

EXPEDIENTE DO OOV:6:RNO DO solicitar seu titulo da Secretaria do go de delegado de Policia do districto 
DIA 12: Interior e Segurança Publica. por si de Piancó. 

Petições: ouOp~~~~~~~do~e~~r~j~d~raJ~ ~::~~ J hy~a G~:i~~:~or o d~e~!~~~o :ap~r::~ 
hyba nomeia o 3.0 sargento Luz Ig- Ferreira Gomes do cargo de delega-

De Manuel Casado de Oliveira No- nacio dos Passos, para exercer o car- do de Policia ctO districto de Piancó 
bre, professor jubilado do ensino prl- go de ,subdelegado de Policia da cir-

PR E F'E I T U R A M U N I C I P A L 
DE JOÃO PESSOA 

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

RECEl'l'A: 
:~loresi;,"~~f:~diencfi':i~~;roet~e ~~! âYs'r~~~:;ç~~ r~g?erra Redonda" cto ~ecretaria da Fazenda 
que o Thesouro, de agosto de 1932 o. o Governador do Estado da Para- EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO ·saldo do dia 12 
esta parte. tem recusado fazel-?, soo hyba nomeia O sargento Esequiel de DIA 13: Receita do dia 13 

4:-000~821 
2 :98J..6110 6 982$421 

Petições ~ 
DESPEt!A: 

o pretexto de que o requerente e ma - Sou<::a Ferraz. para exercer o cargc 
gistrado em Pernambuco. - Ao dr. de subdelegado da circumscripção de 
Consultor Juridtco para dar parecPr Lagôa do Remigio, do districto de, 

da~~ ~:!~r~eH;~r~~:e,P~:~~~!~~ Ar~iªGovernador do Estado da Para- M~~r:~~. ;~~~~~~~~ !~~~~?:!e1!~ Saldo para o dia 14 6 .982$421 

da Policia Militar do Estado. reque- hyba. tendo em vista o disposto no da collecta s::>bre exportação de caro- Em documento de v:ilor 
rendo revisão do acto de sua reforma, art. 66 da lei sob n.0 127 de 28 de ço de algodão. - Deferido, de accôr- Dinheiro em caixa .. 
µ~Ha considerai-o reformado com o~ dezembro de 1936, resolve· aposentar do com o parecer da Procuradoria da 
renclmentos integraes, ou reconcJuzil- compulsoriamente o sr_ Manuel An- Fazenda. 

1 324$500 
5 657~921 6 :982S421 

o ao serviço activo. - Indeferidc á dré dp Gouveia no cargo de Official 

I 
De José Ribeiro de Vasconcello.s. Thesourar1a. da PrPfe1tun 

vista das informações do Registro ~ivil do termo de Soleda- funccionari~ da Repartição d~ A- agosto de 1937 
De Fellcidade das Neves Costa. pro- de com d1re1to aos vencimentos que guas e Esgotos, requerendo eqmpara

fessora da cadeira rudimentar mist::.. lhe forem apurados tendo em con- ção de vencimentos. - lndeferld0 

Municipal de João PC':-:sóa. Pm l:l de 

Gentil Femande.1 
Thp_c:.ou"'·lro ti;it,erino 

de Livramento, do munic1po de Ta- sideração o tempo de serviço publico em face das informações. 
peroá, requerendo trinta- (30) dias de exercido pelo referido serventuario. 
licença, na forma da lei. pa1 a tratai devendo solicitar seu tituh da Secre
de interesse particular - Deferido, taria do Interior e Segurança Publi-

Portaria: 
sr. dr. Chefe de Policia. promove a 
guarda civico de 3.ª classe, o de re
serva João Ferreira de Lima . 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO 

E. F., os sr~. Fructuoso Januario 
da Costa e Jo:.é Mcreira Alves; á. D 
O. L. P., Manuel Honorato e Clt
dllleu José da Silva. 

:ie~ v~n~~~~n~~
5

·s~usa Lima, cuard:1 1 cao Governador do Estado da Para- re~o:e~re;a~i~di~~. ~a~~adr~a r~~~:~ 
civil de reserva, solicitando seis 1 6' hyba nomeia Epiphanio lndalicio de Arnobio Lins Falcão, da mesa de 
mê.ses de licença, sem vencimento_s, sousa para exercer, interinamente, o Rendas de Mamanguape para a es- EXPEDIENTE DO DIRECTOR DO 
para tratar de negocio de_ sei_t oart1- cargo de ·Servente da Escola Secun- tação fiscal de Pilar. DIA 13: 

INSPECTOJtIA DE TRAFEGO PU. 
BLICO E DA GUARDA CIVIL 
Em João Pessôa, 13 cif' agosto de 

1937. cular intere~e. - Indefendo, a vist.a daria do Instituto de Educação, ser- 1 
das informações. vindo-lhe de titulo a presente por- Secretaria do Interior e Portarias: Serviço para o dia 14 1Sababdol 

Uniforme 2.0 lkakiJ. 
EXPEDIENTE DO GOV:tRNO DO ta~ia Governador do Estado da Para- Segurança Publica 

DIA 13: 1 hyba exonera o tenente José Heliodc-

Peticões: 

De Henrique de Lucena Costa, ex
guarda fiscal, requerendo par~ voltar 
ao cargo. - Indeferido, á VlSta das 
informações. 

ro do Nascimento, do cargo de deje- EXPEDIENTE DO SECRETARIO 
gado cl.e Policia do districto de Ingã. DO DIA 13: 

o Governador do Estado da Para
hyba ncmeia o tenente Napoleão Fer
reira Gomes. para exercer o cargo de 
delegado de policia do districto de 
Ingá . 

Portaria: 

O Secretario do Interior e Segu
rança Publica, conforme proposta do 

---------------------
THESOURO DO ESTADO 

O Director do OE:partamento de 
Educação exonera o dr. José Ignacio 
Filho do cargo de in~ctor adminis
trativo do Ensino d9 Alagoinha, do 
município de Areia 

O Director do Departamento de 
Educação re~olve ncmear o sr Ju
Yennl Esp'inola para exercer o cargc, 
de inspector administrativo do Ensi
no de Alagoinha, do municipio ,..e 
Areia servindo de titulo a presente 
portai·ia. 

Permanente á S 1T 1P . guarda n '1 

14· 
Permanente á S P. , guarda n.º 3; 
Rondantes. guardas ns. 4, 5 e 8, 
Plantões, guardas ns 115, 144, 150, 

79, 151. 27 e 18 
Boletim n .0 178 
Para conhecimento da corporação e 

devida execução. publico o iregumte. 
De Oliveira Ferreira & Cia.. re

querendo cancellamento de imposto 
de combustivel para motor de explo
são para a Usina de Hygieni.zação e 
Pasteurização de Leite. - Indeferido, 
á vista das informações. DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO Prefeitura Municipal 

I - Entrega de guias - Entrega-.;e 
á s,TIP., 9 guias de registro de ve 
J1iculos. enviadas pelo sr estaciona
tio fiscal de Brejo do C'ruz, com 01'1. 
n.º 65. de 3 do corrente. 

De Maria da Penha Paiva. reque
rendo remissão de divida de consu
mo d'agua. - Concedo 50ºjº de aba
timento no debito para com a Re
partição de Aguas e Esgôtos. 

DIA 13 DE AGOSTO DE 1937 
RECEITA 

Decretos: 
o Governador do Estado da Para_ 

hyba, á vista do laudo de inspecção 
de saúde a que se submetteu o sr. 
Euliro de Araujo Neves, guarda fiscal 
da Fazenda resolve conceder-lhe 30 
ctias de licênça. de accôrdo com o 
art. 40 da lei n.0 127, de 28 de de
zembro de 1936. 

O Governador do Estado da Para .. 
hyba determina seja inspeccionado 
de saúde pelo Posto Medico da ci
dade de Bananeiras, para effeito de 
licença, o sr. Severino Augusto c~, -
valcanti, guarda fiscal da Fazenda. 

o Governador do Estado da Para .. 
hyba, attendendo ao que requereu d. 
Antonia Ventura, escripturaria-dac
tylographa da Procuradoria da Fa
zenda, e á vista do laudo de inspecção 
de saúde a que se submetteu, resolve 
conceder-lhe 90 dias de licença no~ 
termos do art. 40 da lei n.º 127, de 

Saldo anterior .. 
José Gadelha de Mello - Saldo de 

adeantarnento . . . . . . ...... . 
Manuel 1. de Oliveira - Foros 

Lourival R. àos Santos - Aluguel de 
casa .................. . 

Lourival R. dos Santos - Idem 
Luiz Rozendo Chaves - Caução 
Mendonça & Cia. Ltda - Caução 
Auler & Cia. - Caução .... 
Hollanda & Irmão - Caução . . . . . 
Pedro Pessôa - Renda d'agua e e.-s· 

gõtos ........................ . 
Godofredo G. Maia ( Mesa de Rendas 

de Princésa) - Arrecadação do 
mês de julho . . . . . . . ...... .. .. . 

Recebedoria de Rendas da capital -
Arrecadação do dia 13 . . . . ..... 

Retirada do Banco do Estado - Nes-
ta data ........... . 

Diversos funccionarios - Decontos 
conforme abono n.0 117 

~ 

6$000 
6S200 

20$000 
60$000 

464$000 
1 :000$000 
2:000$000 
2:100$000 

3:498S300 

15 :OOOSOOO 

19 :900$000 

82 :582$900 

7:854$300 

91 :377$900 

134 :491$700 

225 : 869$600 

28 de dezembro de 1936. 
O Governador do Estado da Pari'.· 

DESPESA 

hyba nomeia a normalista di.plomada Banco do Estado - Deposito nesta 
Zenith Pereira do N2scimento para data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
exercer. interinamente. o cargo de 1.585 - Directoria de Vi.ação e O-
professora de 1.~ envancia, com ex- bras Publicas _ Folha de paga-
ercicio na cadeira rudimentar ctiur- mento . . . . . . . . . . . , . . ... 
na "Alberto de Britto .. , da '' União 1. 611 - Ottoni & Cia. - Conta .... 
Operaria Beneficente '', desta capital, 1.509 - Major Guilherme Falcone -
.':>ervindo -lhe de, titulo a presente por- Diarias ..................... . 
taria · 1 . 60! - Ten. Vicente Ferreira Cha-

0 Governador do Estado aa Para- ves _ Ajuda de custo . . . . ..... . 
hyba remove d. Idalice Cabral de 1.490 - Cap. José Gadelha de Mello 

~~i;0
~:

11
~~i~~ J~d1~~1~ici~~ii~:

11i~~· 1.642 ~s~~~é ~~~f:i: ci~ Oiivei~~ ~ 
gá, para o Jogar Ria.chão, do mesmo Gratificação . . . . . . . . . . . ...... . 
municipio. devendo apresentar S1.. u 1. 648 _ Estação fiscal de Uubuze1ro 
titulo ã Secretaria <:10 Interior e Se- _ Suprimento de m::>eda . . . . . ... 
gurança Pub_lica, a fim de ser devidR- 1. 636 - Estacã-0 Fiscal de s. José 
mente apostillado. de P!ranhas - Idem idem . . ... 

O Governador do Estado da Para_ 1. 656 - Sebastião Avi-es Dantas -
hyb3: remov~ d. Ameli~ de Farias .da Ajuda de custo .... ' . . . . . . ... , . 
cadeira rud1me~t~r mista de Ria- t.600 - Cap. João de Araujo Pessôa 
chão, do munic1p10 de lng~ .. I?ara o ) _ Adeantamento . . . . . . . ..... . 
Jogar Culté .. do mesmo ~umc~p10, de- t.643 _ José do Rê.g. o Lu.na. - Des-
vendo apresentar seu titulo a Secre· pesas realizadas . . . . ...... . 
taria do Interior e Segurança Pu- 1. 627 _ José do Rêgo Luna - Ade-
blica. a fim de ser devidamente a- antamento . . . . . . . . . . . . . . . 
postillado. 1.651 - Montepio do Estado - Des-

a Governador do .~stado da Para_ contos abono n.º 117 . . . . . .... 
hyba exonera. a pedido, Jo.sé Sinval 1. 650 _ Diversos funccionarios -
~ª. Silva .do cargo de 2.0 supplente de Ab::>no n.º 117 . . . . . . 
JUIZ municipal do termo ~e lngá 1. 633 _ João de Sousa Falcão -

O G~ve1nn:ior de E,.t~c..o da Par.1 - Despesas realizadas . . . . . ..... 
hyba exonera, a pedido, Anton.o 1 639 _ Lindolpho José dos Santos 
Gonçalves Rüc.ha do ~argo de 3.0 

• _ Gratificação . . . . . . . . . ...... . 
t::upplente de Juiz municipal do ter- 1. 649 _ Paulo A. Miranda Henriquc.s 
mo de Ingá. - Despesas realizadas . . . .... 

O Governador do Estado da Para· 1 085 _ Junta ('omermcial - Asseios 
hyba nomeia a normalista diplomada 7á3 _ Junta commercial _ Asseio 
~art'.1- Caldas Barros, para exercer, 1.637 _ Dr. Virgilio cordeiro -Gra
mteu:iamente.~ cargo de pr.o~essora tificação . . . . . . . . . . . ... 
de 1. entranc1a, com exerc1c10 no 1 638 _ Departamento de Educação 
Grupo Escolar "Affonso Ca!'flpos.. · _ Folha. de pagamento 
de Focinhos. servindo-lhe de titulo a 1. 678 _ Prefeitura de Mamanguapn 
presente portaria _ Adeantamento . . . . 
hy~a G~~~~;!,do~i!i-oEs~r~o?i~oParJ~ 11.676 - Diogenes Chianca - Conta 

~:!~~ep~~a j~~r~~n?cr;;r~:ete~.:~u~; Saldo que pas~a para o dia 14 ... 
Ingá, durante o quadriennio que co
meçou a 23 d~ fevereiro de 1937 e 
terminará a 22 de fevereiro de 1941. Thcsourarla Geral do Thesonro i::~n~~ \()~l~~i~~ ~us!ii:~n~! i~~lr agosto de 1937 
ca, por si ou procurador, dentro do 
prazo legal. 

O Govtrnador do Estado da Para-
hyba. nom~ln Osorio Mllan~z Dantas 
pura l'Xercer o cargo de 2 ° <supplent( 
de J11\1. municipal do termo dr Jngá, 

f'ranra l'IIVl.o, 
Tl1t-souretro geral, 

56'868:300 

155$000 
9:732$500 

125~·000 

216SOOO 

625$400 

800$000 

2:400$000 

2:200S000 

244$000 

1 :950$000 

125i200 

830$000 

7 :706~300 

41 :967!300 

79$000 

50f000 

240$500 
10$000 
10$000 

200SOOO 

124$000 

2o·ooosooo 
147:305$500 646$000 

78:564qOO 

225; 869S600 

do E.stado da Parahyba. eni 13 de 

conferi'!: 

L. Franca. Sobrinho. 
conto.dor-chefe. 

Juh .. rlyta. Nobrega, 
li:Srttl)tUrari4' 

II - Resultado de exame - No 
EXPEDIENTE DO PREFEITO DO exame a que se submetteu, hontem, 

DIA 13: nesta lnspectoria o sr. J::>.)é Marques 
dos Santos para chauffeur profÍSSio-

Peticões de: nal, resultou sahir approvado 
Mercêdes carvalho. requerendo E- . 111 ~ Inspertoria -. Viajando, ho

cença para construir -..ima c~~a. nrt I Je. ~ cidade de Cat:nI_?ma Grande, a 
av. da Conceição. como requer ~erv1ço desta Repa:t1çao. p::issn .:i. res 

Philcmena Paiva. requerendo_ 1sen- P?nder J?elo exped1e1:te c_la mes'?ª· o 
ção de impostos para o pred10 que, s1. s~b-~nspector. F1anc1sco Fe1rP1ra 
pretende construir á av. Pedro 1.1 de <;1tve1ra. _ . 
Indeferido. de accôrd.o com a lei n." . 1\ - Apresentacao de_ fui~cC'1ona ~ 
56. no - Apresent~u-se. hoJe, vmd~ e.la 

Raul Leite & Cia., requerendo li- cidade de Campina ~rande, o fiscal 
cença para abrirem letreiros nos mu- ~~ral _do trafego ~ubhco, sr. Jm-é S_1l
rcs. paredes, meios fios. ~e ::ta cida- va, hcan~o constderado em transtto 
de. S1m, obedecendo as exigencias "1a nesta cair.tal. , ~ 
D . o. L. P . V - o,.-dem a Secçau do Trafe~o-

José Marinho dos Santos. requeren- O sr enl? da S~cção. do Tratego 
do hcença para construir uma c~1sa desta cap1~l. prov1denc1e sobre :i r~· 
da taipa e palha na rua Ar:l.310 Sala- messa de 1 ~~res de plac:is para au
thiel. como requer. tomove1s, ~tmtas para motocycle!:it.as, 

Antonio Galdi.no Lopes, requerendo !.~ p~ra_ b!. ~letas. e 6 medalluts 1,n-
licença para concertar a fd.:.hoda do ::ucat1va.s f, pata o posto de ,e-
predio n.º 325, á av. Flo!'iano Pei_xo- hiculos da ade. de Patos conforme, 
to. Deferido . pedido do rer,;pect~vo _encarregado 

Hermtlio Cunha, requerc11do licença e VI - C_onunumc3:ça.o sobI"e rec"ebi
para concertar a fachada do predio n m"!i:ito de 1mportancaa -- O sr. almo .. 
317 á av. Floriano Peixto. Defrn. xanfe-p~gador em parte de hOJe, 
do ' rommumcou haver recebido. do sr 

Maria Annunciada dos Sau:os. re- fiscalegeral do Trafego Pubhco. a tm
querendo licença para trar.sformJ.1 port.anc1a de. 7:084SOOO referen_te ó: 
duas portas em janellss na ·;asa 1,.º renoa de veh1cu~os no m.es de. Jul~u 
389 á av 12 de Outubro Como re- p. passado. conrorme dLScnmmaçao 
que·r. · infra. 

Cfhristia.no svendsen. requerendo 
matricula para o caminhão Chcvro
let, de sua propriedade. Fa<.:11 -se a 
matricula. 

Josepha E. Araujo Guerra. reque · 
rendo licença para construir uma ga
rage no predio n.0 623, á av. Monse
nhor Walfr.edo. Como pede. 

Severina Coutinho de Sá. rerpe 
rendo licença para re&ocar su L c,t·J. 
de taipa e palha na rua Carneiro l'\U 

C~~~à 9~~s D~=~~~~· Gouvern M:rnra 
rf'ouerendo matricula para o aut:-mc
\f'i Opel, de ~ua propriedade Con10 
nc,uer. 

Manuel Virgolino d'l~ San~os, • e
querendo l~cença para const.i uir u11_1a 
ena de taipa e palha na rn. 0atml-

SECÇÃO DE ÇAMPINA GRANDE 
Rendas de vehiculos 3: 110$000 
Placas 560$000 
Conselho Eronomico 591SOCJO 

4:2GIS000 
POSTO DE PATOS 

Rendns de vehicuks 
Consf'lho Econom!co 

485~000 
a20~oon 

765$000 

POSTO DE CA,JAZE!RAS 
Renct:is de Vt'hiculo~ 1 :465$000 
PLcas 4255000 
ConcC'lho Economko 132S000 

2.022$000 

lc Bd~ ~~!~~~a!)~;!~r~e~ul"renclo li- rnss.J F. Ffrrrir:1 d~ Oliv('ira, 1-11b· 
e-eriça para fazer diver~o:-. 'i<-'rviços 1.n inspector resp pt>lo t•XJ)t'dlente 

g~~~c t~~u~~~- á av Manu:Jl D"oda ~ COl\lMAND) UA ~OLlCIA MILl 4 

José Mesquita, requerendo licença TAR DO E8TADO DA PARAfIYH., 
para construlf 2 casas na av. Profo.s DO NORTF. 

~~r J~r~~~ .• E:r!i~~~-da informação (Amdliar do Exercito de 1.• llnbal 
Anesi:l Ncgueira Camp'Js, reqnercn- ·Quartel, ~m João Prssóa, 13 Clf' n.~ 

do dispensa do imposto de decima clu gostb de 1937 
predio n.º 863. á rua Silva Jardim e.. éerviço para o dia 14 ISltbhndol 
bem assim de uma multa que llie 
foi imposta. Cancelle-se a mt;l~::i.. 

Jo<:epha de Oliveira, requerendo 
àisp~nsa do imposto de decüna d•• 
casa n.º 183, á rua do Sertão. De ac
côrdo com o parecer da D. .ri:. F. 
deferido 

Andrade & Cia., solicitando di~
pensa de uma multa que lhes foi 
imposta. Reduza-se 50º1º. 

Marla Francisca Cosentino e ir
mãos, requerendo dispensa do impos
to de decln1a de 5 casas de .sua pro
priedade. Dadas as condic;-ões de lo
cação dos predios, seu numero e ren · 
da annual indeferido. 

João Freire da Silva, solicttandr, 
modificação na collerta dP t-un b~\r · 
bearia _ Deferid'), nos termos cio prt .. 
r-ecer da D E, F 

Convite: 

São convidados n CúlllJfürect'r d D 

Official de dia, 1.0 tenenLe Jos(• 
CasLof do Rêgo. 

Ronda á Guarnição, l.º s::i.rgcntn 
José Bello Diniz 

Adjunrto ao offi<:ial dp din, ·· 0 snr
gento Antonio Sá Luna. 

Dia á Secretaria. cabo Mant I Vat 
-de Carvalho. 

Dia á Estação de Radio. 3.0 1 1v.t·n
to severino Dias de Sousa 

Guarda do Quartel 3.11 si ·grntn 
José Dinosio da Silva, 

Guarda da Cadeia, 3." 81 gl'nt1) 
Th-0mi.stocles Fernandes dr Li.I 11:1 

Dia ao te1cphone. solclnclo 11·,t'pho~ 
nist:.a Adriano ('nndido 

Boletim n.0 175 

(ass.) Delmlro Pt>relra. de Amtra .. 
df'. '-'ornnPl-<·omrnnndunte-geral 

Conf1!t"f' C"um u original FIia• 
Fe-rnandn. major iub_conun&.ndanti::• 
lntertno 
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FORÇA, VELOCIDADE) 

E SATIS FAÇÃO ! : 

SIM, senhor I Chevrolct lhe dá, com um 96 
motor, a pujança do seu assombroso motor 

de 85 H. P., alliada á maxima economia. Com 
Chevrolet o sr. não precisa de dois motores - e 
não sacrifica efficiencia cm troca de economia 

Sim, porque o Chevrolet de 37 ultrapassa mes• 
mo as espectativas dos proprio engenheiros que 
o idearam. Com o motor de 85 H. P., o sr 
terá a seu commando potencia suave e obedic::nu.· 
e acccleração rapida como um raio I Mas tendo 
um motor de seis cylindros, e apresentando cen~ 
tenas de melhoramentos mecanicos novos, o 
Chevrolet de 37 continúa sendo o carro m~1s 
econom1co da sua classe. 

j 

j 

CHEVROLET ~ 1937 
E veja o mais que lhe offerece: freios hydrau

licos aperfeiçoados, ventilação Fisher controlavC:11 
v1dros de segurança, direcção a prova de . cho 
que, Acção de Joelho mais suave ainda, t: ' 

tantas outras vantagens 1 
Só adqu1rindo um Chevrolet poderá o sr. ter 

AGE~TF.S CIIEVROU,I EM J!)ÀO PES!:,OA 1 

a convicção de possuir "o unice carro completo / 
da sua classe!" 

J. BARROS & FILHO . Rua Maciel Pinheiro, 172 
Out1"011 Agcntc11 cm todas as etdadcs do Brasil É UM PRO DUCTO DA GENERAL MOTORS,í 

Ã-MAIO-R DESCOBERTAl 
PARA A MULHER 

1 i ~ 1 f :I I Cid ~ 1 J : i 1 1 ~, ~, 
(O REGULADOR VIEIRA) 

A mulher não soffrerá dôres 
Allivia as eolieas uterinas em duas horas 

Emprega-se com vantagem para cffl!P·· 
bater as Flôres Brancas, Colieas Utermas 
Menstruaes, após o part.o, Hemorrhagias e 
Dóres nos Ova rios. 

E' poderoso calmante e regula.dor por 
excellencia. 

FLUXO-SEDATINA, peta r'U8, co~
provada efficacta é receitada pnr mais de 
10. 000 medicos. 

FLUXO - SEDATINA encontro •• em 
toda a purte . 

SABONETE 

D O R L Y 

É a saude e , para conser
vai-a a t rave z da vida, é 
preciso empregar em ca
sos de fraqueza , falta de 
appetite, Grippe. Tosse, 
Bronchites , a afamada 

SOLUÇÃO 

O PERFUME INCOMPARAVEL ! 
Um sentido novo para a sua. 

p resença, nas reuniões elegantes. 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 

tas, procedendo a Secretaria na ferroa 
do art. 72 do Codigo Eleitoral; o que 
foi unanimemente approvado. O des. 
José Floscolo manda ent'ectuar <:S re
gistros da.s inser'ip<.1êi$ de Tiburcio 
José Martins, Maria Augusta Colaço 
Barres, Noemia Segunda d_e Assump
ção, Manoel Martins Sobrinho. Me-
n<eel Ca vak:anti de Ma'I'ia, Ma(noel j 
candido do Nascimento e Luiz José 

PAUTAUBERGE Correia, todos da 5.ª zona; sendo 
approvado urruanim,mente. Impedidb 
o dr. Braz Baracuhy. · O mesmo juiz 

Adoptada nos hospitaes. Preço manda registrar o prccesso de 4.• via 

modico ao alcance de todo,. tit:'.t~~ 1~';i~~~~; d~ :u~\0;"1~~~~ 
vado. :O dr. Braz Baracuhy manda 
registrar as 1nscripções de Elidia AL 
ves de Aguiar. Emília Burity de Al
meida, Licionéa Soares da Costa. va_ 

que o art. 198, do Ccdigo Eleitoral, leriano Thomaz da Silvra, Isaura Alves 
se refere .a. qualquer' districto e que Aguiar, João Avelino da Silva. De-
o pedido de inscripção deve ser da- mosthenes Isidro Pereira.. Henrique 

Tribunal Regional de Jus
tiça Eleitoral do Es~Jldo da 

Parahyba 

tado do districto onde estiver o ju1z de Araujo Santos, Hermes Daniel de 
em )d.ill.igencüt. Em seguida, o des. Vasconcellos, Henriques Barboza de. 
Maurício Furtado 1relata o prcce.sso Silva. Zacharias GonQalves da Cos
n . ., 256, da classe 5.a. relativo ao pe- ta, Ludunila Pereira da Trindade 
dido de rectficação do nome do elei- e Luzia Cavalcamti Leite, toddis da 
tor Severino Toscano Carneiro. O re_ 6.11 Zi:na, bem como as transferencias 

PREÇO POR PREÇO E' O MELHOR! ]ator vota pelo deferimento do pedido, .

1 

dos eleitol'es Lulz Medeir.· os Queiroz, 
TRIBUNAL REGIONAL DE JUS- Melhor pelo preço e pela fazendo a Secreta.iria a rectificaçá.o Pedro Pinheiro Filho. Cícero Gomes 

TICA ELEITORAL DO ESTADO DA excellencia da sua qualidade. requerida nas respectivas vias do ti-
1 

de Matt~, Alvaro Damel de_ Assis, 
· PARAHYBA A' VENDA EM TODO o BRASIL tulo eleitoral; sendo unanimemente · Eliezer Isidro de Alencar, Joao Ar-

Acta d:i vigesima qua1:ta <24.ª) ses- ~fg:~~do~o~raniis~~o J~~ ;~l~~ri I g1~rc~e d:
1
~f~e~da Ceha;:~~rin~~! 

sf1o ordinaria. em 16 de Junho de 1937. ~uintes processos: 1 - Acção penal ci.'.) de Âlm~ida. as inscripções de AI:- 1 d~ Almeida; o que foi app.ro.vado una
centra João E,11.as Ramalho, official tonio Joaquim Mou90 e Ant:mio I mmemen~e. O mesmo JUlZ manda 

Aos dezeseis dias do mes de junho do regístro de cbitos do districto dle Luiz de Paiva, per givergencia de leL 1·egistrar os procetsos de 4.as. vias de 
<le mil novecentos e trinta e sete, Immaculada, municipio de Teixeira., tra nas petições de qualificação .. o titulas dos eleitores Amaro CaveJ~an
pn'sentes os desembargadores Flodc- sendo relator do feito o dr. Braz Ba- mesmo relator , manda cJtncellar a: ti de Lima. Pedro C1'3mente Dmiz, 
ct do L m..1. da S1lvelrra, MauncLO de racuhy O denunciado fo1 absolvido. inscripção de Antonio Claudino Leal Sever!no de Andrade Lima e Laura 
Medeiros Fw tado e JO;.ié Floscolo da centra os Vetes do relator e do des_ Ram:s, por não ter o alistando de- Beni:10 Rabell~; sendo u1\animemen
Nobaga; doutores Hmac1:> de AlmeL I Maunc10 Furtado. por desempate, de, clarado sua profissão no pedido de te .approvado. O d~. Horacio _de ~l-

Nos resfriados . •• 

Nos resfriado:s tão fre
quentes âs transições 
bruscas do nossu dima, 
como pnmeu·o cu,dada 
deve-se limpar os rntes .. 
tinos, facd1t.tndo sobre
maneira a cura. 
E' preciso, porém, usar
se um laxante suave 
mas de efle1to segur.::, 
como o 

"SAL DE FRUCTA" 

ENO 

Maia; o que foi approvado unanime
mente. Antes do encero;-amento do.e; 
trabalhos. o dr. Braz Baracuhy re
quereu a . transferencia da. proxim:J 
s-t:ssâ: ordmaria para o d13: 25 do 
ccrrente, no que foi attend1do. Na
da mais havendo a tratar, o sr. pre
sidente deu p,:r ence-rrada r. se'."-;áo 
ás quinze horas e cin:oenta mmu~ 
tcs. Eu Carlos de Albuquerque Bel .. 
lo Filhà, director-secretario, redigi. a. 
presente acta que subscrevo e ass1g_ 
no. <a.ss. J Carlos de Albuquerque 
Bello Filho e Flcdoarào Lima da. 
Silveira 

REGRAS HYGIENICAS PARA 
TER SAúDE E ALEGRIA 

e~ÔC~11tâo~ª~:~~~~le ~~~bn:ia~~e~~~~ 
1 

!~~~:~~ .â~~;n::a:z :g1~~~~e~~ I ~~f!ic~çãv!ito
1

~1oqr~.f1cJP.~~~;~~~.1 :~dadem~tfa ;licteVr6s :! 1~~~~ 
:,~rf'~! ~r~.l'~\~ºi~ªI~º hir~s ~~

1\~~!i ~:~i:n~d~:or~~o.H~ra~o A~~ãf~~~r ! :i~~~~ ri~i~n;~~~~~~~~l~~ei~~ :a,
6
~a zr~.~· z6n~~b~n~~e c;>;r~í;p~iva~~ 

do costume. Jt lida e unanimt~mente c~ntra Joã-~ Trajano .de Saltes, oft~- e cassado o despacho do j~iz man- unanim,emtlllte. O . me5:1110. juiz man- Procuremos obedecer aos prertatos 
npprovada a. acta da ~-e.ssão ant:.:er.1or. c~al do re:g~ro de obitos. de Conce1- dandc expedi: _4.ll via d~ :t.1tu!o, v~z da !egistrar as mscnpçoes de José ide hygiene, para ter saúde e nki;rn.1 
E.tpedienle: telegramm~ dos JUlZes çao. mummp10 de ~ampm.!L_ Grande, de que à petiça.-0 d·~ quahf1caçao nao Aqui~o Mend-cn_ça, José Bernardo de Os livros de hygiene devem ser d{• \et
eli>itoraes das 9.v e 19.v zona.3, ref~- sendo fl.e.lator do fel'f:o e dr. Horacio fci escripta total.mente pelo .al'.S~a~- J ArauJo. Joaqmm José ~ua.resm__a.. tura obrigatoria. não só nas escohlS 
rentes á apuração êla~ eleições mum- de Almeida. Foi o reo _absolvidq, por do; sendo approvado, por unarumt- Juv,3ntino Marques ~a Silva, J,oao como ncs lar~s. Muitos delle.s .são e.s
cipaes de Serra do Cuité; t~legram- ,manimidade. 3 - Acçao_ penal ?~n- dade. o mesmo Juiz converte em dil- ~ipio Torr~. Jo~qurm Palme1~a da criptcs de tal fé.rma que os kmos com 
mas t officios de varias jmzes, ac- tra M~mede Cor~êa de Lima, ~fhc1al ligencia, co~tra o v.:to do des. José Silva, Jose Pereira de Almeida e irr.menso prazer e sobretudo. ront 
cusandJ o recebimento de material; d? .r~tro de ob1tos de Jacarau, mu- Floscolo, º. Julgamento os pedidos de José da Costa Bezerra, todos ~a 5.• grande aproveitamento 
of!lc1o do bel. Octnvio Celso Novae~. mc1p10 de Mama!1~ape, sendo rela- transferenc1as dos eleitores EpamL zona; sendo approvado. Impedido o Seguindo..se o.s preceitos de hyglene 
1ulz t-lt>iLural da 21.ª zon::1;. commun1- to_r o des. Maur1:10 F~rtado. ~elL nondas Resend~ Pereira, Nelda ~uei- dr. Braz BarB:Cuhy. O mesmo re- desapparecerão n.s ca 11sas maL,;; frc::
(:,mdo haver entrado no goso de f~- m1narmente, . c~:mver.teu-se o Julga_ roz Netto, Clotilde_ dé Paula e. Silva. l~tor manda amda eff_ectuar os r~- qucntRs de fnl(!llf'?;a e (.k desanuno q11e, 
rlM uut: lht> foram c_ncedid;.1s no d1a mentJ em dilligen~ia, para serem Man.::el Velloso seixas e Octav10 Leal g1stros das. transfere!1c1as dos ~lei- f:;:;rravizam tnnlns vict..imn.-. nas c1dndes 
10 do co•Tt:.>nte; officio do l" suplen- ~restadas inf~rmaçoes pela Secreta- de Britto de outras reg-iões. para tore~ Severmo ~ousmiho de Br~tto, e ncs campo.s 
tt• dt:.> juiz muni.:iptil do kn110 de Pe_ na. 4 - Acçao ~pal co~t~a Ma.noel preenchimento de formaEdades. O Mano Cavalca~t1, Darcy, .Mede1ros, A hygiene t'n~in,1 nflo so a tli . .>lt'"ll 
t.lrru. d•' Fôgo, José FNnan<les de E~quiel de Medeiros. off1c1al do re-1 mesmo relator manda registrar o Maria da Glona de ArauJo Castro. contri as cl n~us ("Orno !umbt•ni a~ 
Carvalho c.:ommunicando que. em d~- gistro de c~ito~ de Barra de Santa processo de 4.ª via de titulo de. elei- Salvador ~csé, Izolína Tho~é Baptis_ medidas parn muiiter o physicu r 1) 

ta Ut!- 11 'cto lluente assumiu o exerci- Rosa, mum<:ip10 de Picuhy, sendo I tor Antonio Maranhão de ~rauJo, ~a t.a. Andre Ferreira. da S1l~a. ~ec1- psychico t-m pl·rft-it;t fofula No~1 lt•m ... 
c:i.) du n.·spectivo ·cargo, no 1f:lpedt- relat:r do fe~to o des. _José Floscolo. , 19.ª zona. e bm ~ssun as 1nscr1pcoe • .: h~ de. Carvalho Rios, Mana Digna pos que correm ha. mwta gt·t.llt' llt't 
mente <10 juiz eHectivo; ~f~1c10 do Julgou-Se extmta 3: acçao, pe_lo falle- de Antonio Moy.ses dos Santos, An- Lms, Jorge Carvalho ~os Santos, vasa porque não .sa~ M> ul111wntur 
t _u supplentc de JUl~ municipal do cimento do 9enunc1ado, unammemen- tonio I gnacio do Niascimento, At:Z?- Ant<?mo de ~ouza Pessoa, José de convenientemt>nte e porque ná (lonnt~ 
tnmo de Sant...'\ Lu:l1a do Sabugy, te. 5 - Acçao penal contra o mesmo nio de Albuquerque Mello, Antomo Queiroz Baptista. Emanool de ML nas hera::; dt.' des('anco 
cvmmun;cando haver asswnido o exer_ servcntuarío. send<_> _relator °: dr. Braz I Ferreira de Carvalho, Alzira Baptis- randa Henriques, Gercino de Lucena. E:xistem muitas pe:,;.-.;óas "ncrvcJ...c,as". 
<"leio fi{) dh 4 do corrente no impe- Bnra~uhy A dec1sao foi tdentica a ta de Araujo Augusto Barboza da SiL. Seleno Vasconcell<:s Silva, .Maria das dec:animc.d~.s irritav<'i."' ne~m.1.-;ttwnt~ 
dime'nto do~ efft:ctivo; oftíéio da se- anterior. 6 - Consulta do juiz pre_ l va, Augusta' Alves da Silva, Antonio Dóres Lima, S3.lviano Leite R.olim~ c~ ,,;ó porqtlt' não snbêm c\i\'1d1J" Lwm 
netarL.i do Interior. communicand.o p,arador do munia'ip1o de Ab.1th'encr J-.::aquim de Mello, Antonio Venan:;.io f Francisco Aurelio de Figueirêdo, 0 ct"ia 
que O sr. Anton~o de Flgueirêdo 81- Navarro, si e~1 caso de renuncia de da SU\118., Antonio JoaqUim ~e Mello, Mamede COIT'~ia Li,ns, Odemar de Para combater o desanimo. ~1 irrlln• 
tonto assumiu o exercicio do cargo vereador e nao hayendo lSUWlente; Antonl<>: Luiz Gomes e ~ ntomo Aluísio I Mello .. Manuel. A~reano_ de Menezes e ção. a neura.."'thf'nia, nada 111:115 tacll · 
ne juiz municipal do termo de con- pelo partido respec!1vo, deve-se pro_ de Panz. todos da 5.a zona; o que Igna::1a de Ohve1ra Coelho, de varias r€gulariz'lr .:. vld:.i. de1tar...se na.s hora., 
eeição. em data de 2 do c.:rrente; of- ceder a nova eleiçao ou c:nvocar o 

I 
foi apprcvado. Impedido o dr. ~raz z~mas, b~m como do pr~cesso de 4.• conveni~ntes e usar "' {'Splt•nclu.Ju 'l'o

!icio da mesma procedencia. comm~ supplente, de legenda .contraria; sen_ Earacuhy, no julgamento ~os ultunos via do titulo de Gonç~lo Santiago do nofc!-fan da ca~n Baye1:. ol>t"dt·cC'ndo 
nicando a nomeação mterina do ci- do relatai C dr. Braz :S,aracuhy, Res- p:oc~sos. O ctes. Mauric10 Furtado Nasc1m-ento; o que foi unanimemente as dt:•mais rPgrns t>statmdas PC'la. h)
dad1ío Runapio da Silva Torres, ~a pon-deu-c;e que, no caso_ da consulta, manda ainda registrar as inscr1pções approvado, O dr. Horaci.o de Almei- giene 
Js funcções de 6.º tabeháo . publico deve-se proceder á eleiçao d~ um ve- de Osi,as Baracuhy Cavalcante e Ig- da manda excluir da lista dos eleito- Numero~as pessô:1.\ q.uí'" w.>:irtun o 
,fo termo da comarct1 da Capital. As- reador. 7 - ~nsulta do Jmz prepa- naclo Cosmo da Costa, da 6.• 1..ona, res. Palmira de Almeida Santos fal- Tcnof;,_-,~ran flr:iram rHlnuradus llo hf"m 
iguaturn. dP accordáos Sao asstg- radar do munlcipio de Brejo do Cruz, bem como as tran.sferencia.s dos elel- lec1da; sendo approvado. O Il1esmo rstar rtllf' ntir~tin af>f"nas eom :1s duc1 

ri.:.u<foii ,0.1 Hrcordãos rt't~r11int;:s 0.os sobre 9'.:! dE:_Ve ser ln.:luido no t:f,edído teres Ad·~líno Chrj,spim de Oliveira, juiz relata e vota no sentido de ier µrimUn.s !11it·r·1·m·s d,~~~~ P!'l'('11 1.' :i nw 
proc;es.-;os. Julgados na "Ge!,Sfi'o ante- de ü_rncripçao, na hypot.he.se de dilJL Manoel Noberto Gomes da Silva, Cla- cassado o despacho do juiz mandan_ dicanit nto al)<:Ci\11t:.1rnt'nk 1ndulor t1 

nor, t·In numero de Mt.A.' Julgamen- gencta, 0 nome do distr1cto ou do rinda da Camara Torres, J oão Fl0- do expedir novas vias dos titules do.ci. de grumlt• proH·11n p:11:i t•· t11l1;Hp1r
tos - Pela 01<lem da pauta da pre- niu?-ic\p!o; ~t'ndo relator o cb·. Braz rentino da Silva. Severina. Vieira da e leitores Manuel Francisco de sousu. 'cido ).11,1 1 T('lfl l , nt.lullo - t...ll ve• 
unte se.st;1.u, foram JuleJctos oS fR.. Bui O.C'Ul1Y ftespondeu-~, declarando Nobreg.'l a Euclydcs V1anna. <le Frei~ JUlio Renovnti Melra e Adaucto I Juos. 



A UNIÃO - Sabbado, 14 de agosto de 1937 

~.! ~!}Y.,~~!k~I~'!':!: 1.~ ... ,, u"=" I~J;,!.~~~!i[ v~:~;~,o,s::,vºfº 
38.• Sessão orclinaria, em g de junho rode Mesquita, Lourival Carneiro de AppEllação c11mlnal n.º 96, da co- j~1'z ~f~·itct~padch~s f<;_ exmo.dsré d.1:· PROCURE O DR. F. XAVIER 

Mesquita e suas mulheres, por seu as- marca de A. Grande. Appellante a • ora es a · zona a api- PEDROSA DE 9 A'S 11 HORAS 
de 1937 sistf nte Judiciarlo · appellados João J. Publica; appellado Duarte Freire tal. exarados nos respectivos preces- A' RUA SAO MAMEDE 26 

Prc-idcnte - Souto Maiot de Avila Llns e ~ua mulher. Appellaç:lo civel no 26 da comarca ~os,l::1 fio~gnd~da a d~~çáo probatoria ' 
appellação c1vel n ° 28 da comarca de JoRo Pes!iôa Appellànte a Caixa e ~z as ao UJ • l.º Prcmot~r 1 ;~~~et~~~aI-E:~~r:sL~.~~ates de João Pessôa cacção d~ petição de Rural e Operaria da Parahyba, ap- ;~~l~O a~~t:1eii~~:r~a1'é~~ª1ji~:o~Clã 

Compat eceram os desembargador~s herança) Appellantes C) dromo Mo- pellado::; dd Cnndlda de Sá Andrade eleiçã .. de 9 de setembro de 1935 pelo GomEs Moreira Pedrc Marques Mel
Souto Maior, Paulo Hyp&cm Mau raro, sua mulher e outros, appellado e Mana Candlda de Sá Andrade Glle tiCam mtimado.s cl"s referido'5 des lo, Pedro Pereira da Costa. Pedro 

ricio Fuitado, José Floscol::>. severmo o dr Dorg1va1 Mororó ' Appellação c1vr1 nº 18, da coma1ca pachos de concessão da dile ão roba- Lopes da Costa. Pedro Toscano de 
MonWnegro, Agilppino Barros, eh O d s Agrippino Barro~ passo11 os de João Pe•sôa !desquite amigavel) toria assignada e neste avisç~ pgbhca: 1 Britto, Pedro D0m1clano Me1ra. Pen
Braz Baracuhy e O dr Proc Geral ~ea,up

1
e
0
ctHivosacªiuotos á ievi ao do des Entre partes, dr. Carlos Victor de da Os eleitores e t·éos são os segllin- eles Leal Bezerra, Pedro Pereira de 

do Estado, Renato Lima - YP Oliveira Fa1 ia e d Ermelinda Lu- tes Antcruo Pereira dos AnJos Ber- L1m1:1... Paulo Dias Cardcso. Pedro 
Lida, foi o.pprovadn. sem ")b.tiarva- Aggrav~ de instrumento civel n ° 25, ches1 de Oliveira Fari&. tholdo Corr .. ia Nohrega Custoctt' Au- ! ~onçalves dos i,antos. Pedro Gu1ma-

ção, a acta da sessão anten n· da comatca de MlSericordia App"'l- Appel1ação ctv l n ° 10 da comarca. gusk Santiago Elias' Teixeir~ de raes, Pormano Francisco de Oliveira, 
lantes Joaquim Angelo de AraUJo e de C • Gro.nde ... AppcUante.s Manuel Cal valro Er.eqÜiel Mat.hias; de Oh- Pedro Jeronymo de Albuqneraue. 
sua mulher, agg1avado~ Jo~e Fortu- Ferreila de AraUJo e sua mulher, veua E.sinetalda Moreira d Sa t Ponciano Ccrreia da Silva. Paulmo 
11::1.to df Lac ida e su1. mul,1e1. Franc11:,co Pereira do Na.!cunento e Fiancisc., Guedes c os nos, Jacome Cavalcant1 Pedro FrelI'e do 

Dlstribuu;ões: 

Ao d ~embarg<1dor Paulo Hyµacio. O _des José F!o~colo pas ou os au- oütIO. appellados Amertco Porto e co Pauta"" Nev€s F1rm ardoso, Francis- Nascimento. Paulo· Ayre., Cavalcanti, 
tos a rev1s~o do des S Montenegro sua mulh r Ht Francisco Ribeir.- mo racheco L~- Pantalcão Derbous, Paulo de OhVEl
. Appellaçao clvel n ° fi4 da. comarca For~m a3signados o~ respectivos FrºancIBco Gemes rJ~ d~uj:u~~i~al ra Pr1cillo Nunc->~ Alve~. Pedro Ce-Des1st 0 ncia no.s autos de appellaçáo 

civel n ° 48 da cGmarca de João Pcs
sõa Ca.cçao de ~rda de patno po
der) D1Str1bmda em 1933, sob n ° 26, 
ao exmo des Manuel Azevédo An
p lante e desi:stente Manuel M01eirn. 
S0a1es, appellada e de.s1~tida d Ma
ria Leopoldina. Moi eu a Lilna 

c e A Gi.:.nde Relato: des. Seu~rll"O accict!'l.o.., Br1rretto do Na ciment O ld F lestmo de F1gueuedo, Pedro Bernar-
Montenegi o Appellante d Joscpha reira de Arau He O ª mo er - do de Sousa. Paulo Vr. Renovato 
M01oró da Rocha, appellados Fran- D E S p Q R T Q S I Carvalho. HoJra'ci: ~:1i~g~int_gu~!t Pauhno Ferreira da Costa, PaulmÔ 
cisco Gomes da Rocha e sua mulher Ismael Olegano de Lima I(•na O Firmmo PPreira Pedro Alves dos 

Odes iel~tor pa<sou º" •autos com A PARADA DESPORTIVA DO DIA õos Prazeres Neves Joã~ Bo;ifa~o Santos .• Paulo Cunha Pedro Baptista 
o relator10 ao 1 ° rev!sor des Agun-

2 
da C:sta João ele Àlb e G~ d~ Cos~a Pedr: Baptu;ta Dias, Pedro 

pino Barro) 2 j dPlha::i uli 
1 

uqu 1 que e..- ! V1erra Ma1 t.lns Paulo Emiho do Rn-
. Agravo de JJetlção rivel n ° 26 r.a Bezerr J Al~esAUE? !~to dP Mello J"""e sono Pedro Florentmo das Chagas. 

!º desembargador Mauncio Fulta- tomarca de C Granei Agg1avanfP Como vem send,., annunc10.do, 1eah- va Jo:e Pereu ~ºBor:edrris g-a. Sil- Raul Germm1ano d~ Assis, Ricardo 
0 

1 

Ottoni Baucto, aggiavados Jo~é za-sc-a dnmmgo 22 dp co1T~nte, no io·da Silva Jo~o PPtvà J~áo s3"1~ei- Evangehsta Santos, Renovato Gcn. 
Aggro.vo de peLição clveJ n O 31 da Francisco Sobrinho e sua muhri. €s~:1.~1

10 dti 'Ca1~0 B1·anco''. a grande to. Barbcsa · João Alves' Feit~a ª~o~é ça1ves da. Silva Junior, Rossini Car_ 
comarca ,fo C Grande (a.ntcnoraien- O des Severmo Montenegro }l- f:i;acta des~ortiva, pro~cvida pelo f Asperem de' Moura José Frc.nclSco da razom, Raphael Varella, Romulo Eu
te di.Jtnbu.ida sob 

11 0 28 elo t:xmo , chan~o-se impedido pasou oo autos á I San;a Cruz , em conJun .... lo com agre_ Silva Lazaro Vic€ºnte de Vascancel frasio da Silva, Raymundo Francisco 
des Agnppmo Batro.s> Aggravante j ~evi ao do des Ag-11pp1no Bauos miaçues con~cn"re.s locaes '°"' p los, LlllZ Antonio de Lucena, Manuei dt Andrade, Raul Barretto Madeira, 
Elvidio B trr-eto Seirão aggravad•i I Vo.~ despo tando 1eal mter--s~ a rea_ Ollvºira Manuel Antonio de OhV"ll a j Raphael da MoUa, Ronmlo Neiva de 
d Man~< de Louides' Gomes d~ Despacho:s. litaçuo dt:sse ce1tame, que ma1cará Man"'ucl'Dommgos de ArauJo M" 1 , Andracte. R:dolpho de Mcraes Rêgo, 

ep:ca na vida esportiva desta cap1taf M".:lraes Mar 1 ,... anu; Romeu Castello Branco e Sllva, Ruy 
AraUJO Aggravo de lnstrumento n ° 29, da As provas c.:nstantes do mesmo são 8 t M t ~· P M::i.nuel J ... sé d~s dá Sllva Beze1Ta Raymundo Daurm-

.n.o desembargador Agnppmo Bar- ~marca de 1'.Iise1icord1a Relator nat19cmadas pelas altas auto1:1ctades e 1 nta~1~\:rem~~i:,;; d it~~no,. ~f s:•a, dt., Raul Lopes' da Silva. Severmo 
ros d~s Paulo :Iypacio Aggravante p:c-soas d~ maior representaçao ~ocial nuel Soarºs Peix~to F~~ce ~ ª11 Ber.erra da Silva, Severmo Francisco 

Appellação civel n ° 47, da comarca 
de Patos AppelaPte Januario Jcse 
de Oln eira e 5Ua mulher. appellada 
d Gap1tuhna Ayres e Sousa 

Gonçalo Antonio d" Santanna. ag- do Estado l .a t st LP º· anue das N€ves Severma Alves de Vascon-
gravadús Joaquim Servulo de Sousa e A partida de Foot-ball offerecida 8 jP i ~ 1~ ~oyses Ferreira da I cellos Sei-g10 Jcaqu1m da Silva Se-
:-.ua. mulher a- sr Virg_mo Vcllôso Borges suá vr J afl') e ousa Correia, Ma- bastiâo José dos Santos S<>ven.rio da. 

F1J1 com v!sta ao exmo dr Proc di-sputada pelos quadr.os mais 5y"mpa-, 1~~eha~--q1;;::1 S~~as~t'Anna
1 

MManliuel ! Costa Nogueira. Severmà ~mes Bar_ 
Geral do Estado tl·ISados de João Pes.soc. o "Palmei- anue arce no basa, Sizenato Gomes da Silva Sm-

Ap~llação cnnunal n ° 101 do ter- ro.s e o ''Sport ClulJ" dos Santos. Milton Alencar de Oh- dulnho de Assumpçáo SantiagÕ Se-
mo dP Ingá da comarca de C G1 an- Vollc11-ball oferecida ao dr Sal- ;~r~an M't11~1 Soarpr rloc. Santos. J verJno dos Santos Mello Slm°phcio 
de. Relator des M. Furtado Appel- [ vian:,, Leite 'entre o "Santa C1uz x J nuel ~mº1 ~ad~ Albuquerque, Ma- Pmto de Carvalho. Severirio Buril tr
iante José Fi anrsco d,,. Solliia vulgo 'Rio Nej?"ro ' "Academia de O.:mmer- 1 nori de Bsntt" r ~":'· ~mervio Hi- 1 mão. Severmo Gomes da Silva, Seve
" Jose Caboclo", appellada a Ju:tiça , cio ' x ''22"" B C ' e •·1n~t1tuto João Crui Manuel · P'"lltm ano d u~ 1 e I rmo Clementmo de Fanas Severmo 

Ao dr Braz Baracuhy 

Aggravo de petição civel n ° 30, da 
comarca de C Gtande Aggravantes 
Ohvetra Ferreira & Cla , aggravados 
OUom & Cia. 

Cota.: 

Aggravo de petição c1vel n ° 28, da 
comarca de C Grande Aggravantk 
Elv1dio Barreto Serrão, aggravada d 
Mana de Lourdes Gomes de ArauJo 

Publica PeFsôa" x "243" ae Campma Grande I Mat • F ... arpo ª i va, Rabello Rangel Samuel nutro. Pe-
Foi com v1sta á:, partes e em SP.- Basket-ball <'ntre os quadros do d 1 rnel ehciano de ArauJo. Manue1 ieira Samuel Àlves Ribeiro, S€verm-o 

imda, ao exmo dr Proc Geral do usant2. Cruz" x' 0 22 o B e " offere- V~ ~ede~ros tuna. lManuel Alves de I RamOs Freire Severino V1~nna da 
Estado c1da a~s ~s Alberto Lundgreii & eia céd~ r~~ os. anue Aongio de Ma- SIiva Severmà Tito de Ohveira Se-

Af:lellaçáo c1vel 11 o 38. do v•rmo de Maratona, offerec da ao cel dr nuel' Fel~c~:~ A~~ik da s 11;;. Ma- vermO da SIiva FreU"e, TanCredo 
Sape da comarc::i. de Mamanguape Delmuo de Andiade com o concurso I Francisc da O auJo. ariano Rangel Dias Tiburc10 Pe1erra dos 
Relator des Mauric10 Furtado Ap- de turm.as especiahrodas nesse esporte I Jumor ~anue'?u~h~ _Mangel f/8:r~s Santos, Waldemiar Tavares Bezeri a, 
pellantes os drs Antonio Lms Man- entie nos M 

1 1 E: erra - e auJ ... ! Ulnco Jose de Magalhã.es, Umbelmo 
nho Falcão José de A vila Lms e d Cornda de estafeta velocidade em I Rª 1ue de Agmar Gusmao. Manuel Flôres de Silva Ubrru.1ára R1oe1r!J 
Antoma Vi.eira de Mello, appellados lGO metros. lunçamentÕs de peso. disca I d odgfues de MSous~. ;1anuel ~Jf~~o I MmdeUo. V1ct~r Sampaio das Salvas, O des relator Agnppmo Bairos, a

chando-se unped1do de fw1cc!onar 
apresentou os autos em mesa parri 
os dev1dos fins 

Appellação civel n ° 45 da comar
ca de C Grande. Appeilante Eliseu 
da Costa Leitão, appellado Jose 
Faustino Cavalcant1 de Albuquerque 

os mesmos e dardo cabo de guerra. em que toma_ , /· M:veu:_~. N anude otreira .;t 1 i Walfredo Belmont Washmgtcn Mar-
Foi com vist a r rãa parte repre""entantes de todos os ª c..nuc erv e tverra. anu€ tms de Sousa Wlltus Chr1Stmo Wol-

a os aut01 s, sobre os quRdros disputantes Cavalcant1 de Ohverra, Manuel Fran- ltes zacharl.0.6 Ribeiro da Stlva za-
document9s apresentados pelos réos Para O vencedor de cada uma des cisco da Silva Manuel Bras1hano ' charias Morerra Soares ~ padre• José 

apellaçao cnmmal n ° 82, da co- - . . sas Gomes, Manuel Bezerra de Albuquer- Al t L 
narca de Campina Grao .. de Relat~r I i~;ª6ti~;sª:p~r;~~eo~d~s ~;:cre~0

~0::~: oue Manu_:l Gomes da Silva Manuel I can ara uz. 

O dr. Proc G' ral apresentou o~ 
autos t;D'l mesa, por não lhe cumprir 
ol!iciar 

jr Braz Baracuhy App..,llante Joao que serão angariado~ de ho d 1

1 

Maciel M .. nuel Fernandes da Silva, João Pessôa 13 de agosto de 1937 
~ere1ra de Ara~~º· conhecido por I ante, em no.c.so alto ~ommeri~a e:nd; Manu~~ Fehx Manuel Ayres do Nas- / • 

João Dommgos appellado S ,ert- feita exposição dos mesmos . f ciment_ Manuel J-0sé Gonçalves Ma- O escrivão eleitoral, Sebastião Bas-
10 Ramos de ArauJo A' excepção das provas de /o t ball nuel Bernardino da Silva, Manuel tos 

O relator mandou que fossem os volley e basket qualquer sportm~~ po Medeir:-s da Silva Manuel Galdmo 
)resentes. autos conclusos ao exmo. ~erá .se inscreVer As restantes deven: 1 d~s Santo~. M<:1nuel Vl.cente Ferr~ira, 
jes. presidente, ~a:a 0 ~ devidos fins. ào_ oara isso. procurar os srs Àdalber_ I\o-_anuel T1bur_cio de Mir&.~da e Silva 

Passagens: 

Appellação criminal n.0 98. da co- Aggravo de petiçao civ.-1 n.º 28. da te Vianna e Augusto Lucena á séde Manuel Mathi~s Soares Filho. Ma~uel 
marca de Mamanguape. Relator des. ·omarca de c .Grande. Relator des. do "Santa Cruz" na rua D'uque de Vicente Ferreira Manuel Aurehano 
Agtippino Barros. Appellante a Jus- \_grippino Barros. Aggravante Elvi- Caxias. 511, <sobfado junto ao Para- da Costa. Manuel Pereira da Costa, 
ticR. Publica; appellado José Evange- ho Barreto SerrRo; aggravada d. hyba Hotel) a fim de ser re~ularizada Manuel Antonio de_ Carvalho Cesta, 
lista de Azevêdo. O des. relator 'viaria de Lourdes Gomes de Arau.io. sua inclusão. Moa.cyr Alves. Maria Delgado, Ma_ 
passou os autos á revisão do des. o des. president~ mandou que nuel .Alexandr~ Marinho, Ma~uel 
PaUlo Hypacio. ôsse designado nova relator. 'l'RErNO DO "BLJ1'AFOGO" Marcelmo da S1lv'a, Manuel FrancISco 

Idem n.0 94, do termo de S. Ltlzia Bezena. Manuel VicPnt2 F'Prrpir~ 

faºto~ª~~~YB~:z c~r;:::~~hi: 1:t;:Úa~!; Pareeerc~: JU~~t~. ~:a1~~~r~"ºdi;!~t~~ia~1~0 ~Y~b ~~~~m Pi~~1ei~oguf:r. S~~~i·o M;~,~:~ 
a Justí.Ça Publica; appellado Sinobi- Appe1lacêo criminal n.0 100. da co- ás Maior Rosas. Manuel Grangeir~ So~ 
Uno Italiano de Araujo. '1arca de C. Grande. Appelalnt·.? o ~!~~~ics j~~~~-:-~e~ocal do costume. cs brinho. Manuel Rodrigues de Sousa. 

si lil~~~~ :!~ºJci~s F~i-i~~o ~ revi- -~Y~~n~~o~o~i~toPu<l~kta~f:e!laii~ Pagé. Clodoaldo. Felix. Lemos. Hum_ ~!snu~la~'!11~c t;e~~~º·A~~~o~ic ~~: 
Appellação civel n.º 43, da comarca ros bf:rio. Teixeh·a Pão, Formiga, Rival- rimento. NaÍcis-a Fnreira da Silva, 

de A. do Monteiro. Relator dr. Braz Idem n.P 97, da comarca de Joáo i~m:~~;~~·. ;~1
~~· ~;~~:i. H~~~~~~: Nelson EhCio Cardo..c:;o, Nilo de OIL 

Baracuhy. Appellante d. Bcmvíndt1. · &;óa. Appellantc O dr. 2." Promo- Tomco. Edson J:âo, Gazosa. Queiroz vcira, Nicodemus Ignacio de Sousa. tJ:::r d;~;~ft~s s~~p::il~i~~r eT:~:: ,1~~ ~~~~cs°; appellada Antonia Dias Lamoad~rlo. Odilon LncasII Geral- ~~tn:n~;·dà~ i~:ai:u~~~~~~; ~~~r!; 

e 
ALUGA-SE a casa sita á 

avenid3t24 de Maio n.0 638, 
com oit,rs livres possuindo 
ainda aa9a e um sitio com 
diversas fructeiras. Preço 
ele occasião. A tratar com o 
sr. Antonio da Silva Mello, 
na chacara annexa áquelle 
predio. 

qolino Meyer d,· Frcila.s e sua mu- O dr. Proc. Geral do Estado apr,3- ~~fla~t~clenôr. Raif( Alinio, 'Alirlo e de Mcura. Octavic MJ:irinho Tri'!lf<>{_ 

lher. entou os autos em m'sa com os :re,- ___ ------- ---··--- ro, Octavio Comia Lima. Orlando OPTIMA OPPORTUNIDADE 
c.A~;:~~t·~c1~·;0;\1d.ª ii~::'z°'ii!r~~ ;,ectivos pareceres. 0 r!pouso semanal aos COffl• ~;:~go Ebfi~o~:.~·. ~:~isc~ .. ~~:i~~'. 

~';"J~ct~:g1;:,w:ir! ~xpo~t~d-::gr~~ Designação óc dia: fflerciariOS dO inferior g°;;f~~Í<,M~~~ªJo Bi::i:\o~~,~~ac?.:= 

r~1~~ette mi~~~n~~ L~~~-. !x~~t~o~ora :ieAb:e~~~~~ec.iv~e1~t:r
62de~ 1~i°a~fcl~ uma circular do Inspector ?~Vioº~~~:~~o 0~~

10 
tif~r:ei:s·A~~~ 

t:; :~:t~; ~!::f!ii! r!te;,~•05..::;: ~~r~",,dºN.%d°~~~~~~ ,;";;1~~Ja c;a~~: do Trabalho aos srs. ~~';.'·~:f;~~s FJ:nJ\!ia.RJ~~~~ ~~: 
so~~~~~g!ª~~c~ºcc;.~roª~ds autos de ~e;'fcª;·1~v~~~~~f1t!.tªg: ltr:iªsua m~e prefeitos ~;ra~eJº d~ª~reC:nde º~f~~1r~.ªr~~Wºri 
appellação civel n.º 54, do termo de Foi d-e!ignada a presente s~5.5f.o Ferreira Lime. Octavio Rodrigues 

Caminhões e carros usados 
Vendem-se 1 barata Ford 

1934; 1 Phâeton V-8 1934, 1 
Ford 1929, 1 Chassis Inter• 
national e uma Sedan Baby
Ford. In.gó., da comarca de Itabayana. Re- para o julgamento re'pectivo. o mspect.or regional do Trabalho Alves. Oswaldo Per.eira da Silva, Os-

~:i~ 'i!lan:r~:~~idt~~r~~o!:~:= .Julgamento~: ~:: !!tªe~de~:Çar ~~~ª~1e!
1
~~n~:· ~:rr!1.ªrM~~~~?o :~~~\~~ies o~~r~e~~ Tratar com Ottoni & Cia., 

mos: embargada n Cia The Gr'at aos orelritos do interior vehementé tos Octavio Teixeira de Carvalho, p A! M h d 15 
W-::stem Of Brasil Ratlway Cia. Ltda. Petição de reclamação n.º 2. da co- ! appello no sentido de se?' c:nservado Octaciho Abil_i';> Mf>dt"iros. 01:var Col~ raça VaTO aC a 0... \ 

O des relator paçsou os autos com tnarca de João Pes~õo.. Relator des. 1 11m dia da semana de preferencia o t1.nho de ~reu10._ Orlanclo Cabral. ~11- . t ·t J 
o relatorio ao l.º revi~or des. J Souto Maior. Reclaman~ 0 preso mi- j domingo. para o repou.c:;o semanal dcs Y!er Baot!sta Pêlxotc. Orlando Paiva, J nes a cap1 a · 
Flo~colo. Appellação ctvel n.º 25. da ~.~:1avel, .HenriouP P.:lisinho Ba.ptlsta emoregadÔ!'- no commercio. . ! OScar Lmz de Franca. O~car Seus'.\ 
Comarca de e. Grande. Appellante a ou Henriqu-e Gullherm!no de Almd- Essa iniciativa daquella autor1dad~ 1 Nobrega. Nor~nha. 01.vmpio Torre~. p R A I A f O R M Q S A 
!irma Oliveira F rreira & Cla .. ap- cta. recolhido á Cadela Publica da f~dera1 foi m.:tivada pelo interesse d.a Oscar S1mp1ic1o doe:; SanLos, Oson'> 
peliado Esmeraldino 1\1acédo e suva. capital. Unlão. Geral dcs Trabalhadores Svn- de )3rltto Pereira. Pedro Jcaquim d.e I Vende-se uma bôa casa 

IdP-m n.0 71, da comarca de Gampi- Foi indeferido O pedido con.st.ante dicalizados. e. nesse mesmo sPntido Sil'va. Paul:, Modesto dos Santos, 
na Grande. Appellantes Manuel da rcclamaç~o. por unanimidade de dirigiu aquelle inspe,tor o seguinte ,'edro Jorge d.e Carvalho. Possidomo ª' tratar na rua Barão do 
Martins Lopes cta Silveira, sua mu- votos. Não tomou parte no .!ulgamen- desoncho telegraphico ao illustre ar_ Pereira d~ Ol1veir.i. Pt-dro Lmz do3 1 
Jher e o dr. José Honorato da Costa 'º· por •• enrontrar impedido. o re~ispo da Parahyba, d. Moysés Santcs, Pedro Maximo Borges. Pedl'O Triumpho, 271, l.º andar. 
Agra; appellactos os mesmo.;. exmo. des. s. Montfnegro bPm co- Coelho: 

Idç.m n.0 3. da comarca de Patos. mo 
O 

exmo de:::. Maurfcto' Furtado. "J~i1.o Pei;c;ôa 10 - Dom Movr;;és nesse despa;·ho, s. cxcia. reverendlssi_ 
Ap.P(·ll~nt.,.o:i: Augusto Valdcvino doo por não se achar prec-ente. Coélho - Palacio do Carrno - Te... ma conununlcou-se por circular tele_ 

~f~e~udenQ~~~;~za~P:~~d~~1{~~~ Apéllaç0.o civel n.0 62, da co,nar~:i ~
1
xhc~a 

O 
r~~:nz:;r ou!e a&~~~~~n:;:~s!tt f~:i~~~ts i!~;1~1~~~e~~~ \~~m: !~~ 

Idem n.º 8, da comarca de c. de e. Grande. Relatoc des. Maurici') 1 tir. a 'toctcs o~ pref~:·os deste Estado õ guintes· 
Grande. Appellente a Fa~:.onda do Furtado. AJ?pellante Josepha Claud! .~uinte· tel'egramma clrcular: "At- "Exmo sr. prefeito - Aprcveitando 
F.stado e Sabini.ano Dias de Araujo, no do Nasc1m-ento; appellad.a a m':'- 1 tPndendo ao 3 ppell~ da União Geral <! opportunidade da circular do dele_ 
EUa mulher e GUtros~ appellado Ge- nor l\:1"Rria, representada por sua mãe .• 

1 

dos Trabalhado':"es Synd.lcalizados da "-ado do Minl!.terio do Trabalho. na 
nuino de sousa campos. Amenca Evangelista d.e Lima. Parahyba, solicito vossas providencias Parahyba. aos prefeitos deste Estadc. 

Idem n.0 2, da comarca de Patos Preltmh1P.rrnente a .1nullou-~. eru a fim de aue seja assegurado, m0 _ .rnlicitando providencies no sentido 

IJARATINHAS MIUDAS 
8ó <feoapparecem com o u.so do unlco 
product.o liquido que attrabe e exter
mina •• !ormil!lnhu caoeiru • Ioda 

especle de barataa 
ºBABAFORMIGA st • Appellante a firma commí'rcial Anto- parte, o processo. contra o voto rl0 \ diante o fechamento do commer:io~ de determinar o dia d3 repouso se

nio Villarím & Cia.; appellada a Fa- exmo. des. s. Montenegro. Impedido o dia de reJ)':uso semanal aos empre. manai. com fechamento do commer-
zenda do Estado. o exmo. des. n.grippino Barros. l gado.s. de prcferencia o domingo cio. ~onforme a Constituição, eu, em Sncontra_ee naa bõaa Pharmac1ae • 

O des. Maurício Furtado paasou os Aggravo civ.,1 n.0 22. da comarca ri.e consoante estabelece a Constituição nome de povo catholico peço seja 
respectivos autos á revieio cio des João PeLc;ôa. caccidente no trabalhoL F'zderal, art. 121, paragraoho nrirnei_ determinado o domingo, fican<lo a5_ 
José Floscolo. Relator des. Agripplno Barros. Ag- ro letra E: bem como sejam guarda- sim me.is conforme com o esplrito da 

AppellaçAo clvel n.0 17, da comarca gravanWs o clr. 1.0 Promotor Puhli· dos os f€rtados nacl:naes consagrados Constituicão e Mntimentos catholi,. 
ele João Pessõa. Appellante Lutz Lt- co; cura.dor de accidentes e a Cia. á.s com.memorações dos matares a.... cos. - CJrdiaês saudaç6es. - Moy. 
anza &: Filhos; appellado o Estado Int. de Seguros; aggravados os mes- cont.ecimentos da nossa Patrta. vi- ses. arcebispo (}.a Parahyba". 
da Parahyba. • mos. sanda ns.c:;im a educação clvtca do I E de se esperar que, em ettcnção 

n des Paulo Hypacto pa,sou os l Converteu-sa o julgamfnto em di1l- oovo brasileiro. " - Saud~ções. - aos dispositivos das leis trabalhistas. 
autos á revh:lo do des. Maurício genc1a, por uantmidade de votos, a- DUttan Mirmida. tnspector regional Eejam adaptadas as suggest~s cons-
Furtado, por s, achar impedido o dr. diando-se impedido o exmo dr. do Trabalho". lantes dos communicadOE: acima 
Braz Baraçlllw • Braz Baracuhy. l;)atlste,zendo oo de.selo$ expreaios transcript0,5 

Drotrar!ILI 
DROGARIA LONDRES 

Rua Maciel Plnheil'O, t• 

BOLSAS PARA SENHORAS - l\lO• 
delos ~terant.ea, conrecoio esmerada., 
acaba de receber a CASA V.EMJVIO, 
ru~ Maei<I Pinheiro, 160 



A UNIÃO ·- Sabbado, 1 l de agosto de 1937 '1 

INFORMAÇõES TELEGRAPHICAS COMMERCIO ~ VIAÇAO ·FINANÇAS· 
( DO PAfS E ESTRANGEffiO) 

Districto Federal I ta,~~;,~;'bcco~~ia 0d"c0~~~';:Pªt,.~ab{,~.
1
;~ 

.\ SITUAÇÃO GAU'CHA TORNA-SE Cunha o catm dos armamentos do 

o governador Punaro Bley parn. o Rlo, 
l~vando em ~u:i companhla atem de 
esposa e chefes ele suos casas civil 
e m11itar o dr. Armando Braga ~ o 
crpitão Nicanor Paiva, devend~ hos
pedar-se no .. H:tel Central·· 

INFORMAÇÕES GERAES 
MEN'OS APPREHENSIV A Exerci.to r.in~a porventura na posse 

1 

do govêrno riog!'Endcnse. 
RIO, 13 (A B.) - O ministro da _ 

Guerra gene. ral Eurico Outra. tele - CHEGA AO RIO O NOVO El\-IBAI-
gr.:tpho'U ao governedor Flõres da XADUR YANKEE 
Cunha acceltando o alvitre do go-
vunadcr gaúcho. paracendo que ..1 1 RIO, 13 (A. B. J - Ch·egou hoje. o. 
fltuaçâo caminha, agor:1 .para uma esta cidade, procedente dos E tados 
phrse menos apprehens1va. 1 Unidcs, o sr. Js:.fferson Ca!frey, em-

- baix3dor daquelle pai5 110 nosso. sen -
O INTERVENTOR FEDERAL EM: do recebido no 3 meios politlcos com 

MATTO GROSSO E' ESPERADO certa apprehensão pot,·. todos estão 
NA MEl'ROi'OLE DO PAIS' lembrados de que aquelle diplomata 

RIO. 13 IA. B ) - Está sendo es
p.racto hoJe. nesta cidade. viajando 
no avião mllitir "Turiassú" o capi
tão Ary Pae~. interventor fed2ral em 
1'.1:atto Grosso. 

O GOVERN,\DOR PEDRO LUDOVI
CO VIAJA PARA O RIO 

foi um verdadeiro interventor cm 
Cuba, quando embaixador americano 
em Havana. intromenttrndo-1e al!i 
na política interna ~ sendo um gran
de responsavel pela phase t.ulmutuo
sa ~ubana, nos ultimos trê3 annos. 

Espírito Santo 

Argentina 
VAE SER TRATADO NO SENADO 
ARGENTINO O CASO DO ARRE:,
DAMllNl'O DOS "DESTROYERS" 

BUENOS AYRES, 13 (A. B .) -
Ncticia se que um mrmbro da maio
ria do Senado aventará. na proxima 
.sessão, talvez ai11da hoje. o cnso dos 
destroyers americanos arr-enciados ao 
Bra::.il. 

LAlltAS E' CONTRARIO AO AR
RENDAMENTO 

BUENOS AYRES, 13 IA B.J -
O chanceller Saave<.lra Lamas fal:rin
do sobre o caso do arrendamento dos 

RIO. 13 (:\ .. B.) - O presidente da 

I 
VIAJA PARA O RIO. O GOVERNA- destroyers americanos ao Brnsil. de-

As~embléa de Goyaz, sr· João de A- DOR ESPIRITO-SANTENSE clarcu que fe trata de um1 inl:iativa 
breu. communicou ao pre~idente Ge- capaz de d~struir O equiLbrio naval 
tulio Vargas haver as.'sumido o exer VICTORIA, 13 (A. B.) - Pel:) sul-americano, estabele:endo uma 
~~~~r d:egt~~~rnp~dr~ 

0
doR~~t~dogov~~~- 1 nocturno da Leopoldina. hoje, 6eguiu corrida arma~enList:i ___ _ 

i,~<Jor Pedro Ludovico, a fim de tra- li _N_O_T_A_S __ D_E _____ N_o_p_,-_1-me,·ro S"fflestre de 
L.i.r de inleresses daquelle Eslado. ..-

0 iUINISTRO roSE' AMERICO p ALA e I o 1931, Ford exportem, para o 

MOEDAS 

No Banco do Brasil. V"2rificou se 
hontem a seguinte cotação: -

Libra .. 
Dollar 
Lyra .... 
Franco F. 
Escudo 
Marco . 
Florim .. 
Fr. suts.so 
Fr. belga. 

VENDA : 

... ·• . 
COMPRA: 

Lib:·a, ã. vista . . . . . . 
Libra com 9 dias ã. vista 
Dollar á vista . . . 
Dollar com 9 <lías á vista 

Libra . 
Dollar 

OFFICIAL : 

FARINHA 

DE 

TRIGO 

74$710 
15$000 

S790 
$565 
$680 

5$000 
8$270 
3$445 
2$525 

74$100 
-r3S900 
14$880 
14$840 

56$530 
11$350 

vedaria e nsiduos. Exerce as func. 
ções de juiz el~itoral) . 

Dr. Manoel Maia. juiz <le direito 
da 3.ª vara da capital (;ivel, crime. 
commercio e privativo das execuções 
criminaes e "habeas-corpus". E' exer_ 
cido ç juizado pelo dr. juiz de direlt.o 
da 1.1 vara em vista daquelle magis_ 
trado se achar em commtssão, no 
interior do Estado). 

1.0 promotor publico: dr. seraphi
co da Nobrega, curador de orphã:.s 
e ausentes e curador de accidente.s 
no trabalho. 

2.o promotor publi~o: dr Clovis 
Lima. curador das massas fallidas, 
execuções criminaes e resid.uos. 

1.° Cartorio <l.0 tabelllã:::-, escrivão 
do clvel. crime commercio e officlal 
~ivativo do registro de immovel) -
bel. Pedro tnys~es de Carvalho, na 
Av. Duarte da Silveira. 

2." Cartorio (2.0 tabellião. escrivão 
d~ -crphãos e ausentes. official do re_ 
gistro de titulos e documentos e de 
protestos de letras) - Heraldo Mon
teiro. na Associação Conunercia.l. 

3.° Cartorio (3." tabellião. escrivão 
do- 'Civel, crime. commercio e priva_ AUSENTA-SE DO RIO De pmente nesta capital. esteve Brasil, mais 2,244 autos que 

só RÁ<;:;,~fcolAde:~) hoj~ : 1
;~s~i~;;,; ~fs~:=mde n~u~:;;;°~ºendt:s R:ie~:.1'çã;ov=~~ AO periOdO COrreSpORd!nf! 

~~~niºcr~!~:á U:~u~z;radt!fb~~m;; :~t;lo ~1:!~mi:m~: :~g;e~~~~~~ ~a~:= de 36 

O commercio de farinha de trigo tivo da provedoria e reaiduos) .
aC'ha_ se numa constante oscillação, João Bezerra de Mello Filho, na 
n I rndo-se altas e baixas nos diffe_ Associação 'êommercial). 

gc,_,êrno, devendo regre~ar na pro hybnaa na Camara Fecleral Offerece-ndo um automov~l que reu-
>,.ima .semana ne as melhore$ qualidades dos melho-

rentes typos. Vigoraram, hontem, os 
seguintes preços. 4." Cartorío (4.0 tabellião. escrivão 

dD cível. crime e ~mmercío> - João 
Nunes Trava.ssos. na rua Maciel Pi· 
nheiro O GENERAL ANDRADE NEVES 

ACCEJTA UMA INCUMBENCIA LIO 
C.OV':RNADOR GAU'CHO, EM 

TORNO DO CASO DO ARMAMEN
TO DO EXERCITO 

RIO '3 (A. B.) - O general 
Andr2de Neves tzlegraphou ao go
vernador Flõres da Cunha acceitando 

Roupinhas para creanças 
Novo e variado sortimento a preços 

srm concurrencia, na CASA VESU ... 
v10. rua Maciel Pinheiro, 160 

O CONFLICTO SINO· 
JAPONÊS 

Estcve hontem. em Palacio uma res carros. ''Ford" vem, tle uma ma
ccmmissão da Socieda<le de Medicina neira espantosa, dilatando <le anno 
da Parah.vba. constituida do seu presL para :mno o ambito de. seu já conside
dente. dt". Oscar de Oliveira Castro e ravel mercado no Brasil . on~e mantem 
dos drs. Lourival Moura e Hygino I iP.contestavel hdera11ça. At-si~n. de h" 
Rritto que foi convidar o sr. Gover- muito o nome "Foril'_'. se 1mpoz em 
ri.ador par;,. assistir ás ~olennicladcs da nos:.so mundo_ au_tomc:,b1hst1co e de ha 
"Semana d3 Tuberculose" que sera · muito a acce1taçao de seus carros ~cm 
realizada nesta capital. por aquell..2 ' d.escrevenrlo. em grapbi•o~ estat1sti-

ngremiaçdo scicnti~ca. / coiin~l~a a=~~=nti,~a r~~:~nt!ª~statistica. 

Durante o dia de bontem estiveram podemos constatar para o 1." semes
ainda no Palacio do Gov.érno mais tre de Hl:.17. o comddcravel augmento 
as se.guintes pessôas: deputud~ Fer- de 2.2.J.4 unidades a mais que as im
rando Nobrega, drs. Oscar Soares P portadas no ~orrespondcnte <le ~.6 .. 
Renato Ribeiro_ prefeitos João Joio;é rsto quer dizei' 1u~ os rarros F'urcl 
Marója José Barbosa Gambnrra Fi- vêm gcndo os prefendos fJOr nosso pu
lha e João Fonsêca_ dr. José Calsa- blico, graças ás ~uns linhas modernas, 
vára. srs Cunha Lima Filho, José elegantes e hurmoniQi;a!'; e ao 
Ramalho e Francisco \'ergára. po:.,;sante. c>conomico e e!ficiente mo

tor de 8 cylindros em \ 

Olinda Especial 
Recife. _ ... 
Olinda CornmUI!1 
Qold. Meda! 
Bedha 
Nacional. 
Soberana. 
Luz ....... . 
Tre~ Corôas. 
Brilhante 
Condor ...... . 
Trigo Americano 

GENEROS: 

59$000 
55$000 
57SOOO 
70$000 
60$000 
rn;ooo 
595000 
60SOOO 
59$000 
5131:000 
56SOOO 
65$000 

5.° Cartorio <5." tabellião. escrivão 
de orphãos al.lS'?ntes, Fazer,1a '3Sta_ 
dual e municipal) - bel. João Mon
teiro da Franca. substituído jnterina_ 
mente por Eunarb da Silva Torres. 
no Palacio das Secretarias. 

Sala d'3.s audiencias: - Andar ter
reo da Sociedade de Medldna e Ci_ 
rurgia da Parahyba. na «-Ua das 
Trincheiras. - -

O mercado de cereaes encontra_se R:~gjsto Civil: _ escrivão, Sebas-
inalteravel. Na praça os negocios es_ tião Azevedo Bastos, na rua Duque 
~!~e: sendo effectuados na seguinte de Caxías. 

Arroz: 

em tmitorio (:;pn;:::: 

1~:t::.:~a- ! o CENTENARIO 
Japonês Brilhado 

\íECHULU(;lA Co=~~ do Maranhão 

Sr Tosé Joaquim d(" Miranda Hepr1- ) Sacco 
ques - Finou.!'>e hontem em Recife 

Jury e execuções criminaes: - es-
858000 crivão Carlos Neves da Franca. na 
70~000 rua São José. 

22$000 

Contador e di...c:f.ribuid:r: - Justo 
Gouveia. na rua das Trincheiras. 

~~s J~;:~1
ª::ieb~~a~p:::,c;,aé,;hin~~ DO NASCIMENTO DO GENE

::~~~~~ft~ ~~~t~t~~º:m ;eri,c;,sdi~ 1 RAL TIBURCIO DE SOUSA 
no Hospital Português .. onde se acha Feijão. 
1·a em tratamento vict1mado por gra-
\"e enftrmidode. Ô sr. ,Jo1<1• Jo:-i.quim ! Mulatinho . 
de Mira11da Henriques. alto commer- Preto . . . 

28$000 
Não ha. 

REPARTIÇôES FEDERAES 

Alfandega de João Pessôa - rua 
Viscond~ de Inhanma. 

tos chl?ê.ses que pretendam -~gressar A. proposito da commemcra0ão, 
é. patr1a", ne:ta capital do centenario do n'l:.; 

Del·~gacia Fiscal - Praça Rio 
Branco 

NANYo~T~;;1!(A~B~iAEsta ci-
dade está ijOb violento bo• ardeio da 
artilhar-ia e aviação j apon J as. 

NANKOW 13 --(A. B.) - As tro
pa.,,. japonêsâs acabam dt: conquistar 
completamente esta cidade tendo os 
chinêsN• Sf' retirado pnra o· su l. a uma 
ditancia de 25 kilomdros. 

" 1'0KI0. 13 - (\. B.) - Ac3ba,de 
partir para Shanithai 8 3.ª frota japo· 
nêsa de reforço composta de 20 cru. 
zadores e 16 "dest"c:tyers". 

Outras dh isfü·s na,•aes seguirão com 
identico de&tino. 

TOKJO 1:1 - (A. 8.) - Ficaram 
hoje interrompida.:;; ui,. communicaçõet:1 
telegraphicu.s ent re esta cidade e 
Shanghni. 

,\.ttribue-st_> cs8e facto a uma avaria 
lHJS apparelho!. Cl'ntraes da estação 
tclt!',1?raphica. Entretanto. it:1so não pas. 
i-;a de uma ficç~o poi~ Shanghai es tá 
~cndo !:IUbmettida· a ,·folenlo bombar
deio. 

~ISG .PO'_ 13 - (A. B.) - .\caba 
d<· 11egui4! para Shru1 ~hai uma flotilha 
d~ nayios dC' guerra inl{lêses le,·ando 
2-fHIO soldadoi;; a fim dC' garant ir a 
embaixada im;lf!ia naquclla cidade. 

Sll.\NGH.\1 13 - ( \. B.) - Em 
Cf,nsequencia do a,·an~o japon~a fica
ram hoje inlerrompida.!11 ª" < ommuni. 
CflÇÕes ('ntre e~ta cidade e Nankin na 
<'onflul•ncia <'ntre 0.::1 nos Yang.Tsé. 
l\iang e Hoang-llo. 

:',i\NKIN 1:1 - (A UNIÃO) - Ur
,:-entc - E,;pcra-!:W ainda hoje. a dt>
rlaraçiío rl C' ~uerrn ao Japão em vista 
da confcr<enêin htn·ida <'ntrE' os .ltChC· 
rRC'~ ('hiang-Kai-Chek c Chen~-Sun
)' en. fi<'ando decidjdo quc a China não 
tol<'uria maii; u ,·iol<'ncia com que 
l·ra tratada pelo '.\tikado dispondo cO· 
mo acontecia agora de força~ de ter. 
ra_ mar <' ar bem apparelhadas e de 
ntraordlnarla eíficienc.ia. 

TOKH>. 13 - (A l 'NIÃO) - Ur, 
:wntr - !\a con fen•ncin havida entre 
o mini-.tro da '1arinba almirante Yu. 
niti ,. o Imperador ilirohito. ficou 
("omhinndo que o Japão castigaria se
Hram<'nte a China emdondo troJf8s de 
f('for(o diEõp~tas · a anniquilar qual. 
quer invcslldll. chint'sa. 

8_H,\:\C;H\1, n - I\ !;:"11.W)- O• 
fuzcl<·lros na,·aes njpponico-"' ('hlão 
hllmhnrd<•ando o nrrahald(' nortP desta 
cidadp_ cahlndo em diveuu partes 
lC'nlraea grande> numero df' ohuze~ 

Reina KrBnde cunfu1ão. 

cimento do general Tiburcio de Sou
rn. o tenente Santos Pas .os, official 
do 22.º B . C. aqui aquartellado, que 
pronunciou, naquella data. um bri 
lhante dU:icurso, a.o microph::me da 
P . R. I. -4, recebeu de Viço:-a, Ceará, 
o seguinte telegramma: 

dante naqueHa cidade em cuja socie
dade ,rozava de gemes sympathia.s 

O <,xtincto que era natural deste 
Assucar: 

Estado. ('ontava 58 annos de idade. Triturado. 
sendo casAc1o com a senhota Joann::. Crystal 

Banha e xarquf': 
Banha do Rio Grande do 

67SOOO 
66$000 

"Viçosa. J!? - Tenente José Pas
sos - 22.º B. C. - Viçosa assistiu 
enthusia~mada, a irradiação d'J µro
gramma commemorativo do centena
rio do inolv1davel general Tlburcio. 
Transmitta á E:tação Tabajára e ac
i:eite tambem os nossos effusivos e 
~inceros agradecimentos ao valoroso 
con::urso que prestaram brilhant? e 
solcnn€. Abraços - Padre Carnei-
1·0". 

Buarque de Miranda. de cujo con:-.orcio 
deixa ciua!- filha~: 1'!'a Adhclia dr
Miranda Cunha e~posa do ~r. Samuel 
Cunha comme~ciante em Pcrnambucl 
e ll senhorita Alc.,di1t r1e :\.liranda. 

Sul. 250$000 a caixa 

Era ainda o chor:-ado morto tio <lo 
jornalii;ta P~reil'a Gor.-ics .Filho, resi
dente ne:,:.ta capital 

O l'!eu sej,ultart1ento V.:!?"1f1cou-<::c. 
hontem mesmo ás 10 ht,ras da ma
Phã !--ahindo ~ feretro do Ho8pital 
PortuJ?ués c,ndc !'IE: deu o obito pari. 
6 cemiterit, de Santo Amaro com 'll•1L 

toso acom1rnnbamcnto. · 

O EXTREMISMO VERDE 

Xa.rques 
TVPO BB. 
Typo XX. 
l'ypo 55 .. 
Typo AA. .. . 
Ga-zc-Jina e kerozene: 
Gazolina, caixa. 
Gazolina. litro .. 
Kerozene. caixa 
Kerozene. 11tro. 

MALAS 

e b d . 1. O .1. N . fc POSTAES om aten o o mtegra ismo, o sr. ctac1 10 egrao a ur-

39SOOO 
40$000 
41SOOO 
42$000 

60S500 
1$300 

40$000 
$850 

mou que o :'regímen totalitario é a negação completa I Sahidas de malas postacs: 

da liberdade humana" Para O sul do pais _ ás sextas-le1-
RIO U - (A UNli\0) - Telegram· 1 - _____ _. ra..<: ás 17 horas 

:~ i~:a!f1
1it; ~r;;;~~~t;r~~!~t:m:ª:~:11~ Expressivo indice de pro• ~~~:0

: /;;ªd~~\~~~ 7m~:~~ ~~~'iic~t~;_ 

~;.t·e~:m:~~:":··;"~~ ... ~~':.!~'."· cr,füou :;mso da aviação brasileiri 1b";1y~, ;;;.';'ª~".:;; e~~fi~\~.ª t·:i;:t~;_ 
A certa altura disse s. !, : ··o regi. RIO - Com a ediflcação. de. Esta- ftiraS P,s 15 horas. 

nen totalitnrio era a ne~ação comple· ção de Pasc:ageir::-s da Panarr no Ae- Alr France (mala directa. \"!a Re
a do Hberdade humaua. um ei;c ravi- roporto Santos Dumont, no Rio de cife), Para o sul do pais <menos Per
,ador da consciencia indi\'iduaJ. um Janeiro proporcionando aos passag-ei- nambuco) Uruguay. Republic~ Areen. 
•scravisador enocomico disfa*ado soh ros aereos todo o conforto exigido pelo tína e Paraguay, aos do'lnngos. ãs 
, legenda de "De ui; , Patria e Fami- progresso da aeronautica. vem.~e rf'- 9.30 m 
'ia". g:~tn ndo um desenvolvimento extra- NORTE : . . , 

o grande politico mineiro. depois ordinario do trafeg·o daquella com- Para o norte do pais. Boliv1a. P eru 
-te a<'centuar que vinha recebc:-ndo Cbr. panhia. numa demcnstração do apre- Colombia. Equador. Venezuella. Ouva.
tas de amf.·aça8 affirmou que não ti. Ç;:; dado p~lo publico ao,; factos que nas. Amertca Central. Anttlhas, Ame
nhn mêdo de caretas. exprimem n preoccupac;ão constante rica do Norte e Espanha. ás quintas-

E concluiu: "Combaterei. de corpo de bem servil-o feiras, ás 15 horas. 
e nlma. ª tyrannio ,•erde'•. Ainda agora mesmo. d<' &ccôrdo com Pa~:n~o~o:~a~~ d~!fsta. ,:~ !~!~:~~ 

RIO 13 - (A UNIÃO) - O sr. ~ ~~d~~-::e~o~hà~º~:~oir ~~~&~~~:~1~~ r_:r:~xt:~rcl~as~i'is 9~a~~~aiº Norte. 
Abgu11~• Bastos transmittiu um tele- que o mês de julho ultimo qu"!-brou F.T1ROPA: ~~";~::ct: d:ã:m r;~::ec :1aes~\~~:~do ª todQs os records anteriores no que diz Air France (remessa aérea para Na-

Para enfrentar o perigo. de cone e. ~~ia~~ !~!r~~~,gd~e f~~;:g~~;àcb~~ ta~;ra Europa. Asia e Africa, ás sex-
quenciM imprevisivei~. os democratas das na Estação do Aerooorto Santos tas-feiras. ás 16 horas. 
unir-!:'c-ão á .... rente Unice Dumont 125 aeronaves, das quaes 62 

chegac!a e 63 partidas. corresponden. 
de a 626 pao:~ageiros embarcados e 694 

EUROPA - CONDOR -
LUFTHANSA 

r~e:b~~~~iospa1!.:~~;~r_ital. num to- Mala directa. via Natal, para a Eu. 
Um detalhe interessante dessa esta_ ropa. ás quartas.feiras. ás 17 horas. 

ti.3tica é que o movimento mo.is tnten-
.. o de passr.geiros occorreu na linha JUSTIÇA 

Capitania dos Portos - Rua Ba_ 
!"á-0 da Passagem. 

Juízo Federal - Avenida General 
Oscrio. 

In~pect::ria de Plantas Texteis -
1,:,a Barão do Triumpho. 

TRENS 

De Recife: 12.20 nas 2as.. 4as. e 
6as 

De Natal: 16.37 !las 3as .• 5as. e do
mingo,;;. 

De Campina Grande: 10,48 diaria_ 
mente. 

Para Recife: 14 hs .. nas 3as., 5as. 
e domin<i;os. 

Para Natal: 9 53 nas 2as., 4as. e 
6as. · · 

Para campina Grande: 15,15. dia
riamente. 

OMNIBUS 

Para Campina Grande: 
Chegadas: 10 hs. e 13 hs. diarlas. 

Partidas: 10 hs. e 15 hs diarias. 
Para Guarablra 1 
Chegadas: 9 hs. diaria. 
Partidas 14 h.s. diaria. 
Para Gurinhem: 
Chegadas: 8.30. dlaria 
PaYtidas: 14 hs .. dlaria. 
Para Rio Tinto: 
Chegadas: 9 hs e 16.30, d1arlas. 
Partidas 7 hs. e 13 hs., dia.rias. 
Para Saoé: 
Chegadas: 8,30, diariamente. 
Partidas: 14 h.s .. diarias. 
Para Itabayann9.: 
Chegadas 8 hs. dieria. 
Partidas: 15 11s.. dia ria. 
P ara Santa Rita: 
Partidas de Santa Rita horas 6: 

7; 7 30; 9; 10,40; 12.30; 14; 15; 16,35 
e 18,30. 

Partidas de Joáo Pes.sôa: horas· 
6.30; 7; 8; lC; 9.50; 11; 11.20; 13; 14; 
16; 17; 17.20; 18.3 e 21.30. 

Aos -domingos não obedecerá hora_ 
rio. 

Para Recife 
Chegadas: 6,30 hs.; 9,30 h.s. e 10,30 

diarias. 
P artidas: 13.40 hs.; 13.50 h.s. e' 

18,30 hs. diarlas. · 

S l'AULO 1'! - CA [;X I.\O) - Na 
occvsião em que o sr. Macêdo Soares 
dit1cursa,·a na 8eSMio soJenne comme. 
morativa da fundação dos Cun,os Ju. 
~idicos no Bra~il. foi intnrompido por 
grito!" de "tmauês'' soltados por ·alg-uns 
intotrali .. t&.. Esi;(' ~esto deH.elegnnte e 
audacioso dir-e ('amisn~ verdes cau~ou 
8 maior t('puh,a á i,.od<'dade pnuJii;tn 
que "'t'rbuou o proct>dimC'nto mal e2 
ducado do8 partidariot:1 do l:lr. Plinio 
Salgado. 

Rio - Bello Horizonte. na qual cs "Ele. A collectlvfdade parahybana re-ce-
ctra'' da Pana!r transoortaram 524 Dr. Braz da Costa Baracuhy juiz beu com grandr. entnu!ll&!imn a ini-
oaEsagelrc,<;, ou seja quasl 40 por cen- de direito da 1.1. vara da capltai <ci_ dativa do Nucleo d• Sociedade dos 
to rio totGl J(eral. vet. crime. comm~rcto e pl'iva.tivo de Amhros de Alberto Torre!-1. sobre a 

Comparativamente ao mês anterior. orphãos). rcaIJzaçáo da 2." FEIRA DE AMOS. 
e accrescimo rlo traf•go foi de 30 por TRAS DA PARAHl'BA • 0 Governo 

.José Amerlco não i uma e-speran- cento. indicando clerame,nte o desen- Dr Sizenando de Oliveira, Jmz de I do Estado deu todo O apolo para que 
"-", i qma rraUzação ! volvimento continuo e tn~n~rrupto da dt:e1to da 2 • va1·a da capital (clvel. 1 0 certamen !le re,·tsti\ do fflõ\1or hri-
,- aviação coJJllllefclal bras1le1r•. • crune, commerclo e prlvatJvo da Pro, lhantjBmo, 



8 JOÃO PESSôA - Sabbado, 14 de agosto de 1937 

ULTIMA HORA PREFEITURA DA CAPITAL 
( D O P A í S E ESTRANGEIRO) 

INCENDIOU-SE, NO PORTO DE SANTOS, O NAVIO MERCANTE JAPONtS "KOSEI 
MARO" - VEM AO BRASIL O SR. JULIO ROCCA, VICE-PRESIDENTE DA REPU· 

BLICA ARGENTINA 

GABINtTE DO PREFEITO 
Sendo o domingo dia consag-rado ao desoanço, a Prefeitura. 

espera que, em observancia á.s leis em vigor, o commercio desta ca
pital não a bra suas portas nesse dia.. evitando, assim a.s p, .. nalid~-
des a que estão sujeitos os ínfractores . • 

Nesse sentido, a Piefeitura acaba de fazer ao ~u corpo de 
1?xactores da Lei as mais rigorosas recommendações DISTRICTO Ff.DER!ll 

RIO , 13 (A B J - O s meics 
r~portivos aguardam, a ntjo!)OS, o e.n
r•ontro 110 proximo domingo clri "Vas· 
r c " cem o "f'hlmt'ngo" 

A , ... quipê <·rczmaltina sc-rá <·ompos
la dl Rey, Poroto, Atalh, Ra..ffa. 
Zarzur Caloccro, Armandinho, Ku
ko , u.àul, Feitiço e Luna . O "FJa 
m,ngo" entrará no <'ampo a ~: !)im e,;,
<'al:.tdo: Ymtrick . Cario$. Alvf"!), B'.lr 
lw'-a , ('alrfeira. Otlo . Sã \N/ahl:'mar. 
C ~~o. l ,eonjcb, f" Jarb'.l-.; 

SAO PAULO 
.SANTO~ i 3 (.\ H ) - 1•row2uem 

os tial.Jalht.s pa 1·a a r " tirwçã o do in
lf'ndio no navio j::tJ? :> nfs " Km•·• Ma-
1·ú 1' 

Ape~a.r da intf'n~idaJc do ata.que 
c,ne durou toda. a noite , rom setr 
hJangut>iras, n fôgo per.'!l, i · l(', tu<lr in
d;rando que o navio ~:rt:i inff•iraml'l\-
11-. .fe ,;: truido 

l1 '' ICos:ri Marú " rst ;1v::a. e:hf l' ~atlo 
rom m:ii~ d.e 2. l,.10 l':l.l'fli1, tlc 11 l j!'ínlão. 

PARAMA' 
CURITYBA, 13 (A . B ) - Altinge 

a sete o numero de mortos no deS:àS
tre de hontem, quando um caminhão 
do exercito C' 'lpotou, devi.io a uma 
manobra inf _• liz c:,nagando rc.mple
tam ente seis ~Ôldad c;s quf' tiver:lm 
morte instanlanEa. · 

.\ ~f'tim.1 vktima fall f ,·ru f'sta ma
nhã . 

.ta.L alntb 27 reridos. i,entlo !rh em 
E~t:tdo 111!·,tVt' 

PERU' 
UMA, 13 (A . B . ) - O govêrno P•' -

1·uano está mantendo resel'va a. res
pe:ito do arrendamento de ctcstroyer r. 
a rnerk:inc~ a.o govêmo do Rra~H 

URUGUAY 
MONTlVIDE'O, 13 (A B 1 - O 

jorn:11 "EI Plata " , a. propc sito doca
"'º do a., rf'ndamenfo de " :Jt'Sh'o)ers " 
da armada estaduniden~e ao Brasil. 
diz que em f.aso d e perigo todas a s 
naqóf'S sul -amerirana"i f'St:irão a fa
vor de~te 

ESTADOS UNIDOS 
SEA'f'l'LE 1:: IA U . ) - A's 14 

horas ,. 31 fflini..lcs de hoje, tempo do 
Rjc. foi captada uma, mensagem dos 

------------l :!'li,,,,,,,,,, ....... ' 1 

O hedium . um gnz lüo rnro e . 
rhimicamtntc lão }le&rticular em 
reJ:içâo aos outro!'! elemento~ que 
hoje conhec(•mos. dl'st-mpenhn uma 
fut1t.çào também particular nos e9-
pu~os "'""tellall'l!I . onde aliás~ foi 
de.;col)f"rto muito antes de s<'r t>n
fOnlrado nu t t- rrn. A n-.. lronomio 
mod(•rna . que dass iíic.'.I. todos •1..: 
r orpot,1 formadores do no-1 so unh t>t
-tO e~h · llor t•m trt•s J:{tnllOl!I t:hu. 
mados "rln~i,H'~ s11t'ctr'acs" revelou 
n t',üitencitl dt' umu c.:tlegoria de 
f8.lrellns extremumenl(" ricnc;i; em 

~lwlium. Eflsns e~lrl'lh11:1 são pouco 
· numerosas: não e,ct•dem de 713 
entre ns 5G9J el!ltrella8 Yisiveis a 
olho nú. e d(" 19.000_ sómente, 
1.'nltl.' as 268.700 e!'ltrellrus entalo .. 
gadas até u 12.• grandeza. Uma 
outr:l pnrticuluridnrle das eslr-el
làlj de Jwlium é que dias t.e agru
pam nn ,·iznhan~a immedintn da 
\'iu LM'ten t•mqunnto que as per
tencente ,. li outros da...:st's es&H' <'
lrn,· s st" fl' Pllrlt>m mui synH'trira .. 
m1•ntl' por todo o lol)'Sll'm!l galacU
fo. dt•sflt• o twu equudor utt' llO!ol 

.if'.UH pÕloq. Sito emíim. 88 estreJ.. 
lus mah, ufastuda,. do sol. Em. 
q\rnnlo u hu gosta. apenas. oua .. 
tro unnn,. 1>a1t1.1 atlini:ir s 1,rinwi_ 
r:u~ ,·Mtrellu~ da noMi-a gnlaxiu, 
l'liu nt'':t'"l"-ita d(" mil 11nnol-l J)!'trn 
rh("gar á<t t'"ltt·llul-1 dt• lwlium. ª" 
mni1:1 proxinlll'-. 

NO!t \1n·hh-'uto1 1u1rticulateR ,le 
11111D V(•lha fa111ili11 flort.•nlinn l'n
umlrou-Jo,t' r(•re-nlt·mt·nl(• um doeu. 
nwnto <I<- importnnda hi!;lorfr:.i in
l'Unln·lfl\el KObre n d(·'lcoherln ,lo 
t>Onlinl'nle llm,·rh·uno. Ttflf:t ,;e -
dii o 1·ott(•f!.JJond(•nte elo .. Tinws". 
t'm Flon·nt·a - dt· uma carta iné. 
dito dt' Americo \'t>spocío a Loren. 
i.O f'íerfr,llCl'hCO dt· ~lé,didit a rt'l:i• 
,_,,.1to d"' 1-oua h'n-(•irtt \·iag,•m uo 
l-onlintanlt·. l·:nn111lrt1.nm."4t' nhi 
infurma<:Õt'!t nu\.'O!'i oLn• o itlllt'ra. 
rio !'itkuido p(•ln t•x:pt"dição e umn 
dedaraçitu qur p,·rmith· confirmar 
QUE> \'("spul'io preu-d"'u a C'oloml)o 
n11 famm•a dl·Molle~ "· Até t>ntão 
,u'i 1-f' <"onht•eiam tri·s <"llrln11 nu. 
lh(•nli<"R!< dt- Vt>Mpucio, igualmen
li· diri~Jda uu mf'MmO LorPnzo de 
\Jt·di<-iM, .\ quarta. dl' que estumoa 
1 ratando t" qut· proximnm('nte toit' .. 

r;i r1uhlieudn foi orhnda , "º"' lll
ludhlol4 nrd,ho"' 1Hlrtkulart·H du 
,1-lh11 fa111U111 llort·ntinn p,•lo ,nar
oul':t ftohcrl H11d11lfl nn·mhr\) do 
l: on ii10 doa Archlvu, r.h llft.lfa. 

aviadores russos voando além do polo esplendor dos carros tirados por a ni
nol'te e annuciando ao chegaH·m a 1· maes existiam em BerUm 43 mil ca· 
Alaska áo;; 19 horas de hoje, para a- va llos, sem con ta r os do Exer cit o . 
ba ~- tf'timento . Hoje existem apen as 17 mil . 

ARGENTINA I INGLATERRA 
BUENOS AYRES, 13 (A . 8 .) -Na LONDRES, 13 (A . B .) - O "Eve-

ve!'pera de part ir . para o Brasil o VI- ning News" noticia qu~ os ch efes a
ce-pre..,i<' r n te .da Republica, sr . . Julio raOCS do lrak propuzera m a convo
Rocca. t=ntreV1stou -se com o pres1den- cação imrnedia.t a de uma. couferencia 
te Justo e cvrn o min istro da. 1\-l ari- pan-a ra bka. em contrapodçâo ao 
nha, 11ada. se ~a.bendo a respeito. Congresso SionJsta que ie reune em 

TCHECO-SLOV AQUIA 
PRAGA, 13 (A . 8.) - Os jomae, 

a: signa!am que o sr . Titulescu ,!St á 
hGspe-dado em Karlsbad, no mesmo 
hottl que o ministro da Yugoslavia , 
(m apartamento vizinho. Tambem se 
a<;harn em l{arlt bad o~ ministros do 
ln lcrior, da. Justiça. e do Commercio, 
res('t ·rt..ivamente ST'S . Cem y, Der er e 
1\-Jajman . 

O ·• P6lodni List" publica a not ici:1 
i t....b o titulo "A Pequena Enten te em 
ICarlsbad" . 

ALLEMANHA 

Z urith . 

FRANÇA 
PARI S, 13 (A. 8 . ) - A elevação 

das t a r ifas d~ transporte, que bon
tem pas.a.ram a vigorar, foi recebida 
com indiferença geral . P roduziram -se 
incidentes a penas por occasião da 
demonst ração de protesto dos empre
gados de omnibus do suburbio de 
Athis-mon, CIS quaes interceptaram 
a estrada de Fontainebleau . Dentro 
de pouco tempo accumla.ram -se cerca 
de 800 a utomoveis, ficando a. situa
ção de ta l forma tensa que só a ha
bilidade do commissario de policia. 
impediu um grande tumulto. 

BERLIM, 13 ( A. B.) - A motoriza· Qua nto aos taxis, embora circulas-
çáo do traff'go de Berlim vem e limi- sem com insiatencia rumores de que 
nan1o os ultimos restos de tracção a- os motoristas iam -se negar a cob1ar 
nimal. cuja participa.çáo agora é a i- as tarifas elevadas, t udo correu n cr
culada cm 073,% do total. Ao m es- m almente, pois 75º 1º dos "chanf-

:~10t:':~º :eercJ~sce E~ n1~;;~r:P!~a c:~ I !~::~. não fizeram objecção ao novo 

FRENTE UNIVERSITARIA BRASILEIRA 
PRO · JOSE AMERICO 

As ruas comprehendidas na obrigatoriedade pela ull ima. lf'i. 
são as seguintes: 

do, 15z~ :ANo~!;!!!~LA~he~:':1P~~~~~~!. ;e::oª~ism:;í~:ro A~l~:.~ 
Lôbo, Vena ncio Neiva. João Pessaô, 1817, Vidal de Neirdros ; as 
ruas 5 de Agosto. Barã.o da Passagem até a. P1t"l.ça. Ankbnor Navar
ro; Maciel Pinhei ro até a a\1 :nida Barão do Triumvho, Cardo'>O. 
Vieira, Gama e Mello, Duque de Caxi:is ; e avenidas Barão tlo 'fri
umpho, Gu edes Pereira., General Osorio e Beau~epaire Rob :m até 
a. Rua da. Republica . ' 

ZONA URBANA - Compreh ende a area limH.ada prla.s ~ 
guintes vias publicas: 4 de No·cmbro, Caldas Brandão Jua1ez Ta.
vora, Bento da Gama, Joã.o Machado, Corêmas Alb :--rlo de Britto. 
24 de Maio, Floriano Peixôto. Paulino de AlbÕquer<1ue, Profe> "'ora 
Anna. Borges, Avrnida A B{ C , Avenida Buenos Ayres. Cruz. de Arma"' 
até o quar'cl do Exercito Nacional. voltando por Satumino de Brit
to, São Miguel, Visconde de ltap ... rica. (travessa). Republica, Sa· 
nhau:á., Santos Dumont, D . Vital, S . Francisco lladt-iraJ , Mlra -
1\'lar, até encontrar o ponto de p2.rtida da rua 4 de No,,embro A'
avenidas Epitacio Pessôa, Cabo B1anco e João Ma.urlcio c·<.m~Jde
ram -se como pertencentes á zona urbana . 

R -EGISTO 
F IZERAM ANNOS HONTEM : tal e influencia polí tico n aq"elte mu-
A menina Zaldette filha do sr nicipio . 

Francisco Martins , resldenOO nesta ca_ s . s. viajou em a utomovel devendo 

pi~!i,utado Odilon coutinlw : eetar de regress,, ama n hã a esta ca-
Transcorreu. hontem. o anniversario pital . 
natalicio do illustre sacerdote mons . Sr . Manuel Londres Filho: _ Chf>. 
Odilon da Silva Coutinho, destacado gou, ante-hontem a esta capi tal. em 
membro do clero conterraneo e depu- um dos aviões de carreira da Panair 
tadc, á Assembléa Legislativa do Es - o n C'"~o amigo Manue l Londres Filho, 
ta.do . que se encontrava n a Ca pita l da Re

Muito relacionado em nessa sacie. publica em viagem de recreio 

!ªe~!ct/e~~im~~~evi~:as ~~a a:~~~ scâo s~Q :~~~~c~~nti~t!~h~êu? '~~d~ 
e estima. muita vidtado pelas innumr r"o.s µe!<sôas 

FAZEM ANNOS HoJI,:: de sua relação de a mizade. 
A menina Antonietta Bastos Lisbôa. Dr . Ivan Londres : - ProcedenLe da 

~~u~~-ª g~a~~:gi~e~~ N~~~Ôa~ f~~~~ Federal, chegou, ante-hontem a esta 
pri~tario em Rio Tinto . cidade. o dr. Ivan Londres. rerente-

A REPRESENTAÇÃO PARAHYBANA A' SUA PROXIMA - A sra . Alzira de Figueirêdo Alves ~:~~ ~º."~ªn~~e::~a::c~~d~: ~: ~== 
INST ALLAÇÃO NA CAPITAL DA BAHIA ~~.~~~~~\=~c?in~· e;.

05t.~it1
- neiro após um curso dos m ais bri-

A mocidade brasileira vem toman_ attencioso convite, para que enviasse xii;°r ~oj~~:-e;1c~~é d~~ i:a:~va. au- lh~n:: : Ivan Londres, quf.> é f11ho do 
do o maicr interesse no sentido de u ma representação do nosso Estado, - o bacharelando Aroldo Lima, re-
que o candidato nacional obtenha áquella solennidade, que seré. presl_ sidente nesta capital. nosso prezado a.migo sr Manuel Lon-
nas urna.~ uma victoria digna do seu dida pelo propri9 candidato nacional, 1 sr~ fn:~~tn~a~Ws:. 'g~!~esfi~i:; dres, leader do Partido Progressist a, 
merecimento. Surgem frentes estu_ tendo ~· .excia. dado todo o apoio a j tabellião publico em Umbuzeiro . na Camare Municipal de João Pessõa, 
dantis em varios Estados; uniões essa ln1c1ativa. - O sr . Miguel de Figueirêdo No- veio fixar residencia nesta capital, 
universitarias f' varias outras signi- A representação 'J)arahybana. que brega, enfermeiro do posto de Conda- onde abrirá, brevemente o seu consul .. 

i se Compoe• dos estudantes Dama.s1·0 j do, deste Estado. torio_ dotado de mod~rnas 1nst:i lla. ficativas expressões do nteresse e , 
9,nthusiasmo, que . vem despertando. Franca, Manuel Figueirêdo e Ulysse_, do- ffth~~~o~;~ }~~e ~~~:~~t~º

13; ções . CI 

na na&sa mecidade, a candidatura do C:oêlho desii"nados em se~ ~ali... Tolêdo. enfermeiro do Hospital Santa ~~~}!~NL~~ :Venancio da Fonsêca 
oreclaro parahybano. zadas hontem da Contederaçao Estu- Isabel. . Hcntem.~noite, deu-nos O prazer ele 

Com o fito de uma mais effícien~ dantal da Parah_Yba, seguirá proxi- ve;a;i~:àt~fci~ª~a ~ni~;itaº ~~~!; sua ~isi~ - o n~o amigo ~r João. Ve-
propaganda, surge agora a idéa de mamente para Sao Salvad<Jr. das Mercê.s Araújo alumna da Escola nancJO_ d ~F., cnseca, prefeito de Serrn 
reunir a mocidade de todo o Brasil, CommunicitnQo o facto, foi ende- Normal\Official e 'mha. do sr . Agos-1 dos Cu1té . te 

reçado ao academico Theodulo de tinhc P9:ulo de A.!"8:újo. func~ionario 1 res ·d: · p. ~ i.ãmv" 
6

~0 rJ?a.1cºp'::te~1r~ed~~!~= 
que apoia O insigne conterraneo, Albuquerque presidente do P. S. D . d!l Prefeitura Municipal de Joao Pes-i rã volver por estes dias ao ce1ltro de 
numa unica cadeia, que se den,omi- ' soa · • 
nará. "Frente Uníversitaria Brasllei_ Universitario da Bahia, o seguinte NASCIMENTOS: ,s1.;isA actividades . 

t~legramma: Chama-Se Ma.rlene a menina nasci- R!AS: 
ra Pró José Americo". Sua installa.. 1,Attendendo honroso convite re_ da a 10 do corrente. em campina Homenagem ao dr . AlVes de M ello ; 
ção terá lagar na capital bahiana, no 1 • te U . Grande, filha do sr . Oswaldo Ramos - Os amigoo e admiradores do jorna-

presentar_se instai açao Fren ni- de Vas~ncellos. alli residente e de sua list: Alves de Mello um dos directores 
rroximo dia 29, devendo ª ella com_ versitaria Brasileira seg~irá Parahy- esp Letici de vasconcellos ' 
parecer representações de todos os ba seguinte com missão: Damasio <:J!:az5J: .é o no~e do menino nasci - do brilhante ves~rtino pessoense Li. 
Estados. Franca Manuel Figueiredo, tnysses do z l.º do corrente, nesta capital, fi. berdade, por motivo da sua nomeação 

Do presidente do P . S. D. Universi- Coêlho.' Dia partida será opportW1a._ ~~ iissi\ô~;a~dr~e Ss~~toês;isva~~~: ,f!{eªce:~~h:el~:doal~oç~apiti~· ;r~~l~; 
tarta da Bahia, re:ebeu o sr. e:over mente informado. - Dam.a.cii(1 Fran.. Ane.1ia Fernandes. Souto . terça-feira, no Restaur~nt Werner . 

nadar Argemiro de Figueirêdo um ca". So~~~o v:~t~e::~~0

0 
~~~!~l v!ria~~ro A lista de adhesões, que se encontra. 

CASAM~NTOS: 1 em poder dos srs . Anchises Gomes t> 

EM BENEFICIO/ 
"CENTRO DEMOCRATICO 

. . DOS BANCARIOS" 
DO ORPHANATO D, ULRICÔ Fµnd~da: n~ ~apitai do p~ís, 

O d E . . P ~ t I essa institmçao, com o fim 
r . p1tac10 essoa reme - · 1 · 

1 
, C , de combater ~s 1deo og1as 

te a sua esportu a a omm1s- exoticas 
são Centra! da Festa das 

Neves 
A propc~ito, o emin en te con'. ' r 

raneo tran..qnit t iu o atten(1ioso des
pa~hc. infra: 

.. RIO 12 - Sen horas Argemiro de 
Figueirêdo e Ada lber to Ribeiro -
João Pessôa. - Em resposta ao tele-
grarnma de 28 de julho ren P tto por 
intennedío do Banco do Brasil pa ra 
a subi;irrâpção do D . Ulrico duzentos 
mil réis. A demora fo i motivada pe-
la minha ausenoia. Respeitosas sa.u 
dacões - EPITACIO PESSOA". 

PREFEITURA DE CAMPINA 
GRANDE 

Na capital do pais. acaba de ser 
fundado o Centro Democratico dOs 
Bancarias com a finalidade de * 
reunir a 'toc1e.s as iniciativas demo_ 
craticas, no combate ás ideologias 
exoticas. 

sobre o seu programma de acção. 
acaba aquell~ Centro de dirigir um 
manifesto ao pais. no qual se dirige 
de modo particular á grande !Cla&e 
dos bancarias concitando-a á união 
de forças para. o triumpho completo 
da democracia e ex~i..,cção de tocios 
<:s credos que não condizem com as 
aspirações do povo brasileiro. 

Acomj)anha,da de um exemplar 
desse manifesto, recebeu o sr. gover _ 
nador Argemiro de Flgueirêdo uma 
communícação sobre a fundação do 
referido gremio. cuja séde no R io de 
J an'?iro fica situada á avenida R io 
Branco, n.o 117. 3.0 anda-:-. sala 312 
<ed. do "Jornal do Corrunerclo"). 

Realizou.se hontem nesta capit.al ·Flodoaldo Peixoto, conta já com in .. 

~aca:~:~fi~a~ro S~a PEe_ct;?. t~n; i~ :~ numeras assignaturas dP figura s re-
a Sra. Beatriz Lins da Silva. funccio- J,presentativas em nossos circulas sa 
naria da Directoria 1-de Saúde Publica ciaes e politico.s, devendo ser publica 
e filha do sr Odilon Lms de Albu-1 da em edição de amanhã 
querque e de sua esposa sra Mana 
Florentma da Sllva 

serviram de paranymphos no acto Parahybanos ! E' um trinu, nao 
civil, por parte do noivo. o sr . C1cero ser eleitor! 

~:~eJo:/~~e.d~º~t~ ~ s~~~i: ·--------
rit;0?~~!\~! deao~""~~~~1;~~~. uma Nota do Gabinête do Secre• 
m~

1
\1l~~t ~ frios . tario da Fazenda 

d/~<J·t~f.;º!~c~~·tta~~'~e~ia ~a~~i DOCUMENTOS IRREGULARES F.\'.18 
o noSS(: digno correligionario sr. João TENTES NA SECÇÃO DE EMENTA 
.J'osé Maróia. operoso prefeito daquel- DA SECRETARI A DA FAZENDA: 
le município. 

Hontem s. s . esteve no Palacio da 
Redempçi: com o sr. Governador do 
Ettado. tratando de interesses de sua 
administração. 

Pre/eíto José Barbosa · - Acha:Se 
nesta capital o nosso amigo sr. José 
Barbosa, digno prefeito de Cabaceir_!lS , 
que veiu tratar com o Chefe do Gover -
no de interesses do munlcipio que di
rige . 

r.om f'!ó:Se fim s. s. foi hontem a Pa
lacio, alli palestrando com sua excia. 
sobre os propositos que o trouxeram 
a P.str. cldadf' 

Antonio Menino do s Snntos .1 Mi 
nervino & Cia . Antonio F. . • Menrl!' 'l 
The Gl'eat We;tt>rn. Imperiano lrUJ -
marâei,, . João Gomes ViE>fru Dnnito! 

Tendo viajado no sul do pais o dr 
,· ... ra-niaud Wanderley prefeito de 
Campina Grande, substituiu-o na-

MATERIAES SANITA- ch~;~{;'i~0i;i:r:'i ~""J;~~ ·P;ss~. ~u
1
;;, 

RIOS, electr icos, ferragens, f;~~~~~;ª· operoso prefeito daquel 

Araujo J . F Nobie C Pereir:1 & 
Cia . . N'icola Con!l.entin'o. Posto de• Fo1·
l'l.erimento do F.!:.tndo Jo~ê Lui 7 d o 
Rêl'o Lunn viuvu Nicola Porto N<>lso11 
Fol1sêca Antonio Mirandn dr·. Ü<'t.1 . 
vio Oliveira. J Burtn !t &' Filho Th• 
mosthC'nes Ba1·bosu J Unrnlu & Ir
mãos. L Pinto dt• Abn·u. Rc,ldao 
GuedC'S Alcoforndo Jost'.• Moura Filho 
Severino Bapt1sta l•re1rt:". F Me11don 
i;a & Cio . Ltda AEG C'ia . Hru "Í 
leira dP Electricidnde WE>e:kott & C'ia 
Manuel Pet sôa Chav€'s & Cunha !Ili 
guel Seraphim ·c1a Silva, Fnnnndu

0 

St·i 
xas. João Joaquim <le Oliveira. ~tan
dnrd Oil Company. Ueraclito Ribf"ir,1 
Roberto Dias Cunha Hêgo Iri11i1o !I 
Dirt>ctoria <lo; Correioi. t> Tt·h•i•ropho~. 
('loti<les de Figueirfodo Torn~a do A 
rnujo. Cia Purahybn dt· rinH·nto l'M 

<1uclln ;1 funcçôel'I. o sr . Demosihen':s 
Barbosa, presidente da Camara ~Unt· 

tipal , !lo qual vem de recebt>~ o ~r 
<:cv('rnador ri.o Esti:!.dO o se,ru1nte te
)f•grammn a respeito 

"C'amvinn Grandf.' 13 - Governarlor 
Arc:-e1J'iro ,\e f'igueirédo João Pes-
f'.Õll f'ommunico a v Pxcia. que 
11caho ~IP uf.11umir o JtOVerno do muni-

! ~~-1:\';r1:,:;:,yvi:it~1ja~~o ~~-e~~\Lºdov;~~1ia~~ 
1 _1,1oveitu , tn;;;~jú 11ara rt!ilernr a v 

azulêjos e vidros, aos me- ta~ci.\.:';te;esrhºa~!r~::'d~:1!;1~.~~. 
lhores preços, vendem á rua ,vsumptos relativos á sua administra. 

Barão do Triumpho n.0 271. c;ã~/11
~~~~~ª~·e Almeida: - ViaJa ho-

l:Xcia os meu1s protuto:s de estima e 
solidariedade. Attencioau :saudações 
- Demosthene• Ba rbOka, preaidente 
da Camara Municipal", 

je, cem destino a Caiçé.ra, em visita a tland. Ar'i.el de Farias. 1>1rN·turra de 
pessôas de sua farnma, o nosso amigo Saúde Publ_icn, Willium~ & f'ia A11 

dr. Abdias. de Almeida. ~igno dcleg:i. - ~:~·i~?<'o~nrrn .,:~(h;r:nc;i,~~·: ri.J
11d1\'~~.° 

do de paltc1a do 1.0 Distr1cto da cap1. 1 , 8 , major Ah.nucl ·vifgas 
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JOÃO PESSôA - Sabbado, 14 de agosto de 1937 

JUSTICA 
~ 

ACCORDAO N ° 446 

1

1166, referente á inscnpção da ele1lo-

ta A~~~~~ãn0a ~00ut~~~o._dap;~;,n0a n 0 Processo n .0 1268 . 
1146, 1eferente á lnscripção da eleito
ra Mana Felix da Costa, da 2 ª zomt 

1 
Accc1 dam n ° 452 - Processo n f) 

Natureza do processo : fallecimento 1150, referente á mscnpçâo da eleito
da eleitora Iracema de Oliveira Assis, r& Maria Nazareth da Silva, da 2.0 

Classe 5.ª. 

da 1 ra zona para effeito de exclusão zona . 
Reiator : dr. Horacio de Almeida . Accordão n . 0 453 - Processo n . 0 

1174. referente á inscripçã.o do eleitor 
O Tribunal Jtegtunal resolve Joaquim Severino da Silva. da 2. • 

ordenar a exclusão da eleitora , zona . 
por mot'ivo de seu Jallecimento. Accordâo n .º 454 - Processo n. 0 

t 149 referente á inscrip~o do eleitor 
JuliÕ Basilio Pessôa, da 2.ª zona. Vistos etc . 

Accorciam os .iuizes deste T . R . em 
ordenar a exclusão da eleitora Irace
ma de Oliveira Assis da lista do.s ins
criptos na 1.ª zonn, por motivo de fat 
Jecimento, cancellando-se a sua in~
cripção . 

Joli-0 Pessôa 11 - 11 - 1936 
CAs . ) PaulÔ Hypocio da Silva 

Pres idente . 
IA'i ) H de Almeida - Relut.or 

ACCORDAO N .0 447 

Processo n .0 1312 
Classe 5.ª . 
Natureza do processo : inscnpçáo do 

eleit.or Cypriano Bernardino dos San
tos. cln 2.ª zona, para effeito de revi
.s i!Q . 

Relator : dr . Horncio de Almeida . 

o 'I'rfbunal 1teg1011al r esolve 
rance/lar n insrripr ão 1mr in. 
fracção do art . 59. I ( rio Cnd 
Eleitoral. 

Vistos, etc . 
Accordam cs Juizes do T . R . em 

cancellar a inscripçáo do eleitor Cy
priano Bernardino dos Santos. da 2.ª 

:~~\nr~~~~P~o ~~t.Plf\\. d~o ~õlcf· 
Eleitoral de Vt'Z que o eleitor no re
quer1merito de qualificação, ointtti11 a 
declaTação de sua. profissão. 

João Pessoa . 11 clE' novembro <lf' 1936 

<As . ) Paulo H _1rpac.io da Silva 
Presidente . 

1 As . > f/ . de Almrida - Relator 

ACCORDAO N.0 448 

Processo n ,0 1366 

aias.se 5.' . 

Accordão n _ 0 455 - Processo n . 0 

1158 refer~nte á ir)scripção do eleitor 

JcÁ~c~~~tº ~~ o L:6ª· ~a ~a:~:· n. 0 

1164 refÊ:rente á inscripção da eleito
ra J°osepha Gomes Condado, da 2:ª 
zona 

ACCORDAO N.0 457 

Processo n .0 1163 . 

Classe 5.ª. 

Natureza do processo : inscripção do 
eleitor Jcão Lopes da Costa, da 2.ª zo_ 
na para effeito de revisão . 

Relator : dr . Horacio de Almeida . 

o Tribunal Rigional resolve 
cancellar a inscripção. por L"-
fracção do art . 59, do Codigo 1 
Eleitoral 

Vistes etc . 
Accordam os"juize.., deste 1.. R . • em 

cancPllar a inscripção do eleitor da 2.9 

zona - João Lcpes da Costá. por in
fracção do art . 59 do Cod. Eleitoral, 
de vez que, n-: requerimento de quali
ficação. o eJeitor não declarou qual t::.· 

sua residencia e porque a letra e as
signatnra do mesmo, no dito requeri
ment.o não estão legalmente reconhe. 
cldas. · 

Joâ:> Pessôa, 
1936 

11 de novembro de 

1A~ . > l'aulo ll?Jpacío da Sllva -
Presidente 

(A~. ) li ele Almeidn - Relator . 

ACCORDAO N.º 458 

Proces.,;;o n .0 1159 

Classe fi lt 

ELEITORAL 
ACCORDÃO N.0 460 

Processo n .º 1148. 

Classe 5.ª. 

Natureia do processo : inscripção do 
eleitor Man:!el Benedicto Vianna da 
2 
~~·r ~ªJ:. ea:;~iied!ej.}f~id~. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripçáo, por in
fracção do Cod. Eleitoral no 
art . 59. incisos I e II. 

Vistos. etc. 
Accorcl.am os juizes deste T. R. em 

cancellar a inscripção do eleitor Ma-. 
nuel Benedicto Vianna, da 2.ª zona, 
por infracção do Cod. Eleitoral no art. 
59, incisos I e II, ae vez que, no re
querimento de qualificação, o eleitor 
não dclarou o seu estado civil e por 
ser evidente que o referido requeri
mento foi escripto por mais de um 
punho, não estando a, letra e assigna. 
tura legalmente reconhecidas. 

João Pessôa, 11 de 
1936 . 

novembro de 

<As . ) Paulo Hypacio da Silva -
Presidente . 

<As . ) H. de Almeida - Relator . 

ACCORDAO N.° 461 

Prccesso n.0 1362. 

Classe 5.•. "' Natureza do processo : inscripção do 
eleitor Manuel Severino de Menezes da 
2.ª zona. para effeito de revisão. ' 

Relatcr : dr .. Horacio de Almeida. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripção. por infra
cção do art. 59, inciso 2, do Codi
go Eleitoral. 

Vistos, etc. 
Accordam os juizes do T . R. em can. 

cellar a lscripçãó do eleitor Manuel Se. 
verino de Menezes, da 2.ª zona munici
pio de Pedras de Fõgo. por tnfiacção do 
art. 59, inciso 2. do Cod. Eleitoral, de 
vez que o eleitor. 'ho requerimento de 
qualificaçã-o. omittiu a declaração do 
~eu estado civil e da sua profissão. 

João Pessõa. 11 de novembro de 1936. 

ACCORDAO N .0 464 

Processo n. 0 1175 . 1 

Classe 5.ª. 

Natureza do processo : lnscripção da 
eleitora Corina Vicente de Oliveira da 
2. ª zona, para effeito de revisão . · 

Relator : dr . Horacio de Almeida 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripção por in· 
fracçãQ do art. 59, incisos 1 e 2 
do Cod . Eleitoral. 

Vistos etc . 
Accorciam os juizes deste T . R . em 

cancellar a inscripçãa da eleitora Cori. 

~~r ~~~c~â:~o ~l;r~~;, i~~is~t I z~~~· 
do Ccd. Eleitoral, de vez que, no re: 
querimento de qualificação, a eleitora 

~~
1:t~ ªre~~c~:i~~!~ de a s~~a idl~~:à eC 

firma não estão legalrhente recon{lecL 
das. · 

can:_cellcr a i~cripção. cuja pe
t?çao de qualtf~cação não foi to_ 
talmente escrzpta pelo reque
rente . 

Vistos, etc . 
Accatdam os juízes do Tribunal Re .. 

gional de Justiça Eleitoral da Parahy
ba em cancellar a inscripção do eleitor 
da 2.ª zona, Antonio Iztdro do Nasci
m_ento .. cuja petição de qualificação 
nao fo1 totalmente escripta peJ.o reque
rente , pois as palavras corresponden
tes á idade e á data sâ-0 evidentemen
te do punho de terceiro . 

João Pessôa, 18 de novembro de 1936 

(As . ) Paulo Hypacio da Silva -
Presidente . 

<As . J Mauricio Furtado - Relator. 

IDENTICOS : 

.Accordão n . 0 472 - Processo n . o 
1250, referente ã inscripção da eleito
~~ !~~~ina Calixto de Oliveira, da. 

João Pessôa, 11 de novembro de 1936 . , Accordão n.º 473 - Processo, n .º 

< MJ . ) Paulo Hypacio da Silva - 1 ;~
4
~!::r:e;tn!n~iscrJ~çi~r~:l~~ett~; 

Presidente . 1 2.::i. zona. ' 
1 As) H . de Almeida - Realtor . 1 Accordão n . o 474 _ Processo n o 

ACCORDAO N.° 465 :!3
~::i,eri~~o~.:!1:-i~~ãil~~:!eitg; 

1

2.ª zona . • 
Processo n.0 1365. Accordão n . 0 475 - Processo n o 

] 239, refer€n te á inscripçáo do eleitor 
Classe 5.

3
• r J oão Be1~to Ferreira, da 2.ª zona . 

-~atureza ~o processo ; inscriJ?çâo da 12:1~~~1~nf/ á 
4
Y~cMpçtº~~lei~; 

ele1to:a Mana das D~res NasCJ..!ll~nto , Felippe Justino da Silva, da 2.ª zona.. 
da 2. zona, para effe_1to de rev~ao.. Accordão n . o 477 _ Processo n . o 

Relator: dr. Horac10 de Almeida . 1243, referente á inscripção da eleito

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscrtpção da eleito_ 
ra Maria das Dôres Nascimento , 
pe,r infracção do art. 59, inciso 
2, do Cortíg0 Eleitoral. 

Vistos. etc . 
Accordam os j ui2.es do T. R . em 

cancellar a inscripção da eleitora Ma_ 
ria das Dõres Nascimento, por infra. 

~1:ftc~~l. ªJ! · ve:\u~n~~lei:Ôr:
0 
n~~: 

ra Joanna Rodrigues dos Santos da 
2.ª zona . ' 

Accordão n . 0 478 - Proces.50 n . o. 
1245. referente á inscripção da eleito
ra severina Caetano da Costa da 2.ª 
zona . ' 

Accordão n . 0 479 - Proce.sso n ° 
1230, referente á inscripção do eleitor 
João Eleuterio dos Santos da 2_& 
zona. ' 

Accordão n . 0 480 - Proces.sa n . 0 

1231, referente á inscripçáo da elelto
~~nf.ntcnia Margarida Dias, da 2.0. querimento de qualificação, não de

clarou qual a sua naturalidade ou lu
gar do seu nascimento . 

Accordão n . 0 481 - Processo n . 0 

1-232, referente á inscripção do eleitor 
Pedro Pinto de FigueirêdO, da 2 . • 

João Pessõa, 11 de novembro de 1936. zona. 

Natureza do proef"sso : inscrfpçào cta 
eleitora Francisca !d Ca. nno A_r:i.úJo. 
da 2.ª zona, para eff(, o de revisão . 

(As.) Paulo Hypacio da Silva 
Natureza do proce.o:;.so · inscripção do Presidente . 

:~~~orll;~:éer~\~irJe ~!vJf;ª• du 2.' <As . > H. d.e Almeida - Relator . 

(As.) Paulo Hypacio da Silva 
Presidente . 

<As . ) H . de Almeida - Relator . 

ACCORDAO N.° 482 

Processo n.0 554. 

Relatcr : dr . Ho~a de Almeida . 

o Trtouna ey1-0nal resolve 
cance!lar a cnpção. por in. 
fracçao ~o art .. 59 1n.cfso 2, ao 1 

Cod . Eleitoral \ 

Vistos etc 
Acccrdam os jnlzes cto T R _ em 

cancellar a lnscripção c!J. eleit.ora 
Francisca do Carmo Araújo, da 2.n 
zona, município de Pedras de Fôgo, 
por infracção do art . 59. inciso 2, do 
Cod . Eleitoral. de vez que a eleitora, 
11 : requerimento de qualí!icação, não 
declarou qual a sua profissão 

J . Pessôa l 1 de novembro de 1036 
CAs . ) PaÜlo llypacío da Silva -

Presidente. 

(As J H . de Almeida - Relator 

ACCORDAO N ° 449 

Processo n .0 1165. 
Classe 5.ª. 

Natureza do processo : inscripção da 

;1:i~C::-:a.c~~";~d~r~f~ª d~e r;!l~v{~~o., Ja 
H.elator '. dr_ Horacio de Almeida 

O Tnt>unal Regtonal resolve 
cancellar a tnscripção. por ser 
evtdente além de outras trregu
laridadeS, que o requerimento ct.e 
qualificacão não foi escripto pe. 
lo punho da eleitora 

Vistos. etc. 
Verifica-se destes autos de inscripção 

da elelt.ora da 2.11 zona - Clotilde Ma. 

~1:er~~~~e~eª·~~i!ei~~~â1:,t~:ieroi ~~= 
<ia elle escripto pel0 punho da eleito
r;1 e que a letra e assignatura da mes-

r;:âl~~;:e~~~~ni~cc~:~~to, não estã-0 
Accordam os juizes deste T. R., pe. 

los motivos exposto..,;;, em cancelhu di
t • inscripção. 

J Pessõa, 11 - 11 - 1936 

<As . l Paulo ll11pacio da Silva 
hesidente . 

cAs.> fl. de AlmRida - Relo.lar. 

Relator dr Horacio de Almeida . AGCORDAO N.° 462 
ACCORDAO N.° 466 

Processo n.0 1225 . 
O Tribunal Regional resolve 

cancellar a inscripção porque o 
requerimento de qualificação foi 
P!WTi'f)to por mais de um punho, 
afóra outras irregularidades no 
dito requerimento 

Vistos. etc . 
Verifica.se destes autos de inscrip

ção do eleitor Jcsé Ribeiro da Silva, . 
da 2.11 zona, que q requerimento de 
qualificação foi evidentemente escrip_ 
te por mais de um punho e que o elei
Lor não declarou. no dito requerimen
to, qual o seu estado civil, notando.se 
que a letra e assignatura do mesmo 
não estão legalmente reconhecidas: 
C"Omo determina o arL. 59 do Cod. 
Elt>itoral. Pelos motivos expostos ac. 
cordatn os juizes deste T R. em 'can
cello.r dita inscripção 

João Pessôa. 11 - 11 - 1936. 

1 As . ) Paulo Hypacio da Silva 
Presldenle 

1 As I f/ de A lmetda - Relator . 

ACCORDAO N.° 459 

Proct>~o n .0 1147 . 

Classe 5.". 

Naturfza do pro~sso : inscripçã0 do 
eleitor Luiz Antonio Baptista. da 2.!J 
,ona para effeito de revisão 

Reln.tor . dr. Hora.cio de Almeida. 
O Tríbun0:z Regional resolve 

cancellar a inscripção. por tn~ 
fracção do art. 59. do Codigo 
Eleitoral, 

Vistos. etc. 
Accorctam os juii.es deste T. R. em 

cnncellar a_ inscripção do eleitor da 2.ª 
zuno. - Lmz Antonio Banttsta. por in_ 
fracção do art. 59 do Codigo Eleitoral 
visto_ notar-se uma _facie que o re~ 
m;er?nKnto de qualificação não foi es
c:ripto, evide1_11emente, todo êlle, pelo 
punho do deitar e que a letra e asslg
natura d.,. mesmo nfi.o estão legalmen_ 
te reconhecidas. . 

Processo n.0 115&. 

Classe 5.ª. 
Classe 5.ª . 

Natmeza do processo : inscripção da 
Natureza do processo : inscripção do eleitora Hozana Rodrigues de Lyra, da 

eleitor José Leonardo Bezerra, da 2.ª 2.ª zona, para effeito de revisão . 
zona. para effelto de revisão. Relator: des. Mauriclo Furtado . 

Relttor: dr. Horacio de Almeida. 

Vistes, etc. 
Accordam os juizes deste T. R. em 

cancellar a inscripção do eleitor José 
Leon~rdo Bezerra. da 2.11 zona, por in
fracçao de art. 59, incisos I e II do 
(?<>d. Eleitcral. de vez que. no reque
r!mento de qualificação o eleitor não 
declarou o seu estado Civil e a letra. 
e_ assig:1atma no dito requerimento, 
nao estao legalmente reconhecidas. 

João Pessôa, 11 de novembro de 1936. 

O Tribunal Regtonal resolve 
cancellar a inscripçáo cuia pe. 
tição de qualificação '11.áo /ot to. 
talmente escripta pela reque. 
rente 

Vistos etc . 
Accord.am os juizes do Tribunal Re

gional de Justiça Eleitoral da Parahy. 
ba em cancellar a inscr1pção da elei
tora da 2.ª zona, Hozanà Rodrigues de 
Lyra, cuja petiçli-0 de qualiflcaçli-0 não 
foi totalmente escripta pela requeren. 
te, pois as palavras relativas á de.ta 
são evidentemente do punho de ter. 
ceira. 

João Pessôa, 18 de novembro de 1936. 

(As.) Paulo Hypacio da suva _ <As.) Paulo Hypacio da Silva -
Presidente. Presidente. 

CAs.) H. de Almeida _ Relator, (As.) Maurício Furtado - Relator. 

ACCORDAO N.° 463 

Processo n.0 1359. 
Classe 5.ª. 
Natureza do processo : inscripção do 

eleitor Simeão Xavier de Oliveira, da 
2.0 zona., para effeito de revisão. 

Relator : dr. Horacio de Almeida. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripçáo, por in. 
fracção do art. 59, inciso 2 do 
Codigo Eleitoral. 

Vistos, etc. 

IDENTICOS: 

Accordão n. 0 467 - Processo n. 0 

1240 referente á inscripção da eleitora 
Aurea Rodrigues de Lyra, da 2.ª zona 

Accordão n. 0 468 - Processa n. 0 

1237 referente á. tnscripção do eleitor 
AugUSto Galvão de Oliveira, da 2.ª 
zona. 

Accordáo n. 0 469 - Processo n. 0 

1233, referente á in.scripção do eleitor 
Raul Barbosa de Lucena, da 2.ª zona 

Accordão n. 0 470 - Processo n. 0 

1247, referente á inscripção do eleitor 
Manuel Izidro Duarte. da 2.ª zona. 

ACCORDAO N.° 471 

Processo n.0 1246. 

Cla.sse s.•. 

Classe 5.ª,. 
Natureza do processo : inscripção do 

eleitor José de Lima da Silva da 2 ª 
zona. para effeit.o de revisão . ' · 

Relator : des . Mauricio Furtado . 
O Tribunal Regional resolve 

cancellar a inscripçáo. cuia pe. 
tição de qualificação não fot to
talmente escripta pelo requeren. 
te . 

Vistes, etc . 
Accordam os juizes do Tribunal Re· 

gional de Justiça Eleitoral da Parahy
ba em cancellar a inscripção do eleitor 
da 2.ª zona, José de Lima da Silva 
cuja petição de quaHficação não Iol 
tctalmente escripta pelo requerente 
conforme constatou o exame procedido 
a fls. 

Deixam de determinar a instauração 
de processo criminal contra as teste
munhas abonadoras da referida pe-

~~ãf ór:~ s~o ª~~fr f9teJ~tg(iJ~s~~~)fi: 
ral. 

João Pessôa, 4 de novembro de 1936 

(As.) Paulo Hypacio da Silva -
Presidente. 

CAs.) Mauricio Furtado - Relator. 
IDENTICOS · 

Acordão n. 0 483 - Processo n ° 
553. referente á inscripção do eleitor 
C1cero de Araújo Fagundes. da 2.• 
zona . 

Conferem com os origlnaes. Secre. 
taria do Tribunal Regional. João Pes .. 
sôa, 9 de agosto de 1937. O officlal 
Juvenal /.ugusto Lage • 

VISTO · - Alfredc de Sousa Mon. 
teiro, chefe de secção pelo dlrector

1
• 

Motor "Ruston": -
de 13 HP, pelo preço de 14:000$000, 
vende-Se um, a oleo, Jmportacto 
recentemente da Inglaterra pelo 
seu agente nesta capital. Optimo 
para luz e industria., baixa rota
ção, com volante extra pesado e 
accessorlos. 

Ainda dispõe do stock da fa
brica na Argenttna. de 2 moto
res de 22 e 40 H?, pelo pr~ço de 
15:SOOSOOO e 30:500$000, respecti-

João P~sôa, 11 - 11 - 1936 

Accordam os julzes deste T. R. em 
cancellar a inscripção do eleitor Simeão 
d1:: Oliveira. da. 2.ª zona, municipio de 
Pedras de Fõgo, por infracção do art 
59, inciso 2.0 do Cod. Eleitoral, de vez 
que. _no req~er~mento de qu~lificação, 
o eleitor om1ttm a declaraçao de sua 
r€sidencia, flllação e profissão. Natureza do processo : in..c;cripção do vamente. 

João Pessoa. 11 de novembro de 1936. â~1~~! :!~!~~~r~z~1}~1t~º d:~!~~to. CASA MONTEffiO 
IDENTICOS: (As > Paulo Hypacio àa Silva - , <As.> Paulo Hypaclo da Silva - Relator: de,,. Mauricio Furtado RUA MACIEL PINHEIRO 4 

Acordãa n. º 450 - Proce•M n º 1 Pr7~~d~n~ de Almeida - Relator Presidente J O A O P ~ S S o' A 31 
-.J (As.) H. de Almeida - Relator. o Tribunal :R::_eg".'.'.i'.'..on:a:l...:r'..'.e:so".'.l'.'.'.v•~=============~ ~ECA ~I ECT AR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL) lncomparavel.A'vendae~ 

toclu u cuu ela ç,idact.. 1,, G I e • t 1. li o J e I J 



! A UNIÃO - Sabbado, 14 de agosto de 1937 

E D :e T A 
TR!BU,\'~tL REGIONAL DE JUSTI. Cuité servindo o cartorio do official 

1~1li~e:.~~~7/}/; _EgT:/:eC:Ob~;~ \i"fg~gtl~·Municipio de Alagõa 
g&dor Flodo::i.rdo ~ima da Silveira, lo Monteiro. 

clarecimentos constam do f'rlitnl n º 
2, publicado no jornal official "A 
União", desta capital, em sua ed.1-
ção de 16 de julho de 193'/. 

Administração do Dominio da U
:ilão, em 16 de Julho de 1937. 

pre::;idente cio Tribunal Regicnal de Juiz eleitcrc.l - o dr. juiz de direl
Jusliça Elf'itoral do Esta~o da Para. o da comarca de Alagõe. do Monteiro. 
hybn. faz ~aber que o Tribunal ~upe. Cartorio eleitoral - o do escrivão Sabino de Campos, escrivão encar. 
r! r de Ju5tiça Eleitoral, em sessao de lo 2.º cartorio. regado tl3. Administração. classe G 
5 do corrente, approvo~ ! para ~odas 12 11. ZONA Municipios de Patos, 

envolucros fechados, e assignadas pe~ 
los proponentes; 

d.> - Os proponentes terão plena 
liberdade para apresentação de ante
pro.:rectos. graphicos, etc., para me_ 
lhor orientacão rte suas propostas. 

Prefeitura da capital, em 22 de Ju
nho de 1937. - Syl tlia de Carvalho. 
pelo secretario, 

0,.. effettos O plano de ct1visao eleitoral reix.eira e Santa Luúâ do Sabtlgy. ADMINISTRAÇAO DO DOMlNlO 
d~ Estado: cem ns alterações leitas Juiz eleitoral - o dr. Juiz de direi- DA UNIAO NA PARAHYBA _ EDI- G~~I~i::~!~~Dd~ 1,!.!,:n~!f~ /t~: 
fl6 :~2 T~!b:1:/o :;~~n::m~~Q~~sé o c~~t6~~a~:it~~aÍ~

08
Q do escrivão T AL N.º 9- A - AFORAMENTO DE t.erinaria - EDITAL - Concurso 

. te lo 1 o cartorio UM TERRENO PROPRIO NA- para professor cathedratico da ca-
0 ~f1\~~aç~o do plr.no de divisão do JuÍres e ca;torios preparadores - ~~~oA~is-;,l DJo ~~~~ur~º N5:ct~i deira de Patholozia e Clinica Medica 
t{,iritorb do Estado da Parahyba em )S drs. juizes municipaes dos termos neste Estado, faço publ1co que D . J o- n.ª parte-peqUt'nc>s aniniaes) do 
zonri.s eleitcraes. em virtude da ~r~a- le Teixeira e Sta. Luzia do Sabugy, sephina de Freitas requereu o afora- . Concurso ~fi Ve~erina~ia. d D. 
cão do mttnicipio de serra do Cmte e ervinclo os respectiv0s officiaes do re- mento do terreno proprio nacional Faço pu co, ti e o~ e;n o sr. t 1-

tunsfucncia.s do termo de Illgá. que ,l.slro civil beneficiado com a casa nº. 79. antigo dector que es ~ a e,r a d a l?go~. ar 
pertencia n comarca de Ite.bayana e 13.B ZONA - Mun.icipio de Po~~a~. 6. da rua Monsenhor Walfredo Leal, e~ta d.ata_ e e.cm o prazo : d ;;~ 
~t t~~~~ J~~Vl c~~a~i~sy ~:ri:~~= o J~: !~!~~!l ~ io~bjtiz de irei- â~t~~~d~i1o~ª~~ªn1~1~1:1á: ~o~t~:~ fe;:rcr~~r~~df:{i~o o d~o~~~~i~a dee \,a: 
r..arca de Cempina Granàe: e do ter- Cartorio eleitoral - o do escrivão sõa, neste Estado. thologia e Clini~a ~~di~~ g;rsparJ: 
mo de Serraria, que pertencia á. CO- lo 2.º cartorio. M . . . d Catolé Os detalhes technicos e demais escla.- Vetrr~~~~ra~s an mas e 
marca de Areia, para ª de Bana~eu-9:i, 14 ·ª ZONA - umcipios e · tos t d1tal O 9 o concurso constará de titulos e de 
t1c1~i1~~~~od~º~tâd~f.de Orgamzaçao !oJ~i~CZ:!.i!o::r1~ ªg g:_ujUiz de direi- ~~c~~n no j~~~:imorti~ial ":·ui-Iilo~\ provas. O conCU!'~;o de titulas COll.'-tará 

F-1:ii<l:~~~p;:;:-ht~~~~c,:;:ic: sut:Pr:r:í~ o c~~t~~~·~f;it~~.fª..:'.'
1
~ dgo ~s"!fvão tf~~ ~~Pi;th _em sua edição de 

6 
de i~.tFi;~~~~Ol~~ J~~~:~~ ~~~!~: 

tw·a de Cabedello. lo 2.º cartorío. nitt
11

t;is~r~~~u1io d~
0'fli~1~ à& U - Lº - De diploma e outras áignid,;-

JuiZ e.l,c,itoral - O dr. Juiz de direL Juiz e ~~rtolriod prteparaddeor B- ? ddr. Saàtno de Campos - Escrivão En- des universitarlas e acadrmicas apre-
to da 2.· vara da comarca da Ca- :uiz murucipa o ermo reJo O sentadas pelo ce.ndidato; 
pital. . Jruz. servindo o cartorio do escrivão :~~ado da A~inistraçfro - Cla..s- 2.° _ De estudos e trabalhos .scl-

Cn.rtorio eleitoral - o do official do fo Jury Pntificos, especialmente daquplles que 

s 
-,esta Commissão, em enveloppes fe .. 
:hados. até ás proximidades da reu,.. 
1iã1- do Tribunal da Fazenda, que 
1ão será antes das 14 horas do dia 20 
jo corrente mês . 

Em enveloppes ~parados das propcs_ 
;as ,os con~urrentes deverão apresen
ter recibos de haver pago os impos• 
tos federal, estadual, municipal, no 
Jxercicio passado, bem como. da cau
;á: de que trata este edital. 

Os proponentes obriga_se-ão a ter .. 
. 1.ar effectivo o compromisso a que se 
propuzeram caso seja acceita. a sua 
proposta. assignando contracto na 
Procuradoria da Fa?Fnda, com o pra.
zo m.axirno de 10 dias, após soluciona
da a concurrencia, com previa caução 
arbitrada pelo Tribunal c:mpetente, 
não inf~rior a 5,....o sobre o valor do 
fornecimento, a qual reverterá em fa_ 
vor do Estado, no caso de 1·escU:ião do 
c;ntracto sem causa justificada e 
fundamentada a juizo do referido Tri 
bunal. -

Fica reservado ao Estado, o direito 
de annular a presente. chamando a 
nova concurrencia, ou deixar de ef
fectuar a compra do material cons
ta11te da mesma. 

Commissãc de Compras, 4 de agosto 
de 1937. , 

J. Cunho Lima Filho - Pela Com
missão de Compras. 

registro civil. 15 ª ZONA - Mu.nicipio de Piancó · assigr,alem pesquizas originaes, ou 
~ • .1 ZONA_ Municipios de Maman- Juiz eleitoral - o dr. juiz de direi- Adminbtr.i.ção do Dominio da União revelem conceitos doutrinari')S pes- SECRETARIA DA FAZENDA ~ 

guape e Sapé. . . o da com:irca de Piancó. na P.iraryba. - EDITAL N.0 10-A - soaes de real valor: 
Juiz dcít,ral _ 0 dr Jwz de direito cartorio eleitoral_ o do official do Aforamento de um terreno proprío 3 D r ·d , ,rda ticas EDITAL N.• 72 - COMM/SSAO DE 

da comarca de Mamanguape ·eg'.istro civil. nacional - De ordem do sr. Delega- exe;ci~s p~loª\~v~df~to; 
1 

c COMPRAS -: Chama concurrentes 
Cartol'i::> eleitoral _ 0 do escrivão 16.ª ZONA _ Municipio de Prin- do Fiscal do Thesouro Nacional nes- 4.º _ De realizações praticas. de para. o_ fornecimento d~ generos ali_ 

do 2_o carlorio .;eza. te Estado faço publico que o sr. Pedro natureza technica. ou profissional 1 ~entic1o.s. e outros ar~t~os necessa-
Juiz e csrtorio preparador - o dr. Juiz eleitoral - o dr. juiz de direi- ~ºfnet~ ~~iU:!{:ee~

0 
r~';.6~~!~ ~ac~~~t particularmente daquellcs de interes- ~1os da d1v:rsas repart1ç~s ~~ ~ª-

{,~1;~gi~11~~;~~~iicd~e1:s1c~ie~ s~géj;;~ ~o C~~t~~:ª~feit~~arr~~ez:o official do Leneficiado com a casn n." 195, anti. se OCl~f:~i~~- desempenho cte funcções o~tub:,ª~o!e~sbr:e~s d:ze~b: r<ie 
3.ª ZONA - Municípios de Jtabay_ ·egistro civil. gos ns. 177 e 199, da rua dr. João da publicas, technicas ou nã~. a apre- 1937 . . 

ana e Pilar 17.ª ZONA - Municipios de Souza Matta, esquina da antiga Travessa do sentação de trabalhos, cuJa autoria .Mercadoria a fornee1.mento: 
Juiz eleitoral _ o dr. juiz de direi - e Anthenor Navarro. Mercado, na villa e districto de Ca.. não possa ser authenticada, e exhi- _Farello de trigo em saccos de 60 

t,1 da comarca de Itabayana. Juiz eleitoral - o dr. juiz de direL bedello, neste Estado. t,,ição de attestados gracio.sos não kilos - um; marmellada - kilo; 
Cartorio eleitcral _ o do escrivão ~o da comarca de Souza. cl~!c~~~~0e; ~~:r1:s Jo d::t~f ~~~ constituam documentos idoneos. chá preto - kib: sabão "Bon ami• 

ôoJ~~~trco0.11~/f~ preparador - o dr. :-e~i~t;~r~V~~itoral - o do official do 10, publicado no jornal official " A ?. o c~nc;!!:a d:sc~r;;:.s corutará de: de i~; g;=~~!P~O u-;; ~~; de p~ 

~:c:\~.r~~f;.;rí~
0 

~r~~i:l P:fi're~: ~r~~in~~;:

1Ii pq~~:t{~t~~~l~ :i~;:1sv~~\~~f ~~I;t:a :: 1: ~ep~Fn1{,:;à111;;;:e:::::r::ir ~~~J;e:1{~~:rf:1":~ir~~ 
4.ª ZONA _ Municipios de Guara- ::.artorio~ Sabino de Campos, escrivão encar- medicas v~termanos e vetennano~. - kilo; carne verde de poreo -kilo; 

bira e catçára. 18.ª ZONA - Municipios de Ca1a- regado da Administração, classe G. Os candidatos deverão, no acto de carne 1,Prde de boi com osso -kilo· 
Juiz eleitoral _ o dr. juiz de dir~i- zeiras e São José de Piranha$. inscripçáo, apresentar os seguintes carne verde de boi, sem osso -kilo; 

to da comarca de Guarabtra. Juiz eleitoral - o dr. juiz de direito Administração do Domínio da União do[!;1111_:.1·~fP'.1oma profissior.al devida- tlhouácuin_ho kildoe,· ~;ucocar- rkeilfm~;adobacclae_ 
Cartorio eleitoral - o do escrivão ia. comarca de Calazeiras.. na Parahyba _ EDI TAL N.º 12-A _ a-, 

do 2.º cartcrio. Cart-crio eleitoral - o do escrivM Aforamento de u m terreno proprio me1;,te leg~h.zado. · primeira qualidade - kilo; assucar 
Juiz e certorio preparador - o dr. do- 2.º cartorio. nacional - De ordem do sr. Dele- 2· - ~ 1.'?"ª de que é bras1leito r,ato t~i-turado de primeira qualidade -

juiz municipal do termo de Caiçára, JUiz e cartorio preparador - o dr. gado Fiscal do Thesow·o Nacional Oli. .~iatuianzado.. . kilo; assucar mulatinho de primeira 
servindo o cartorio do escrivã.o do luiz municipal do termo de S. José de neste Estado, faço publico que O sr. Pe. da~e ;

0
;':;~va ae sanidade e idcne1-

1 
qualidade-kil~; assucar. crystal e~ 

Jury. Piranhas. servindo o escrivão do 2.0 dro Lopes Guimarães requereu o afora- 4.0 _ Documentação de actividade saccos . de 60 ~1los - _um, ca~é moi-
5.ª ZONA - Municipios de Alaaôa cartorio. mento do terreno proprio nacional profissional ou scientiflca que se re- ~o -kil?; cafe em gr~s - kilo; a~ 

Grande e Alagôa Nava. 19.ª ZONA - Municioios de S. João situado no Largo da Egreja, ao nor- l~cione com a disciplina em concur;:;o 1oz n~c1onal de pnn~.eira _ k~lo; 
Juiz eleitoral - o dr. juiz de direit:> do Cariry e Taperoá. te da casa n.0 1. da rua Preside11te acompanhado de relação de seus tra- mante~ga para _tempeiro_ _ . kilo; 

da comarca de Alagõa Grande. Juiz eleitoral - o dr. juiz de direi- João Pes.sôa, na vma e districto d.e balhos publicados, que deverão ~er manteig3: para p_aes _ kilo; punen.. 
Cartorlo eleitoral - 0 do official do to da comarca de S. João do Carirv. Cabedello, 1J.este Estado. annexados em três vias, se possivel. ta do remo _ kilo; massa de toma._ 

n.gistro ch'il. c.artot ri'? eilleitoral - o do official do cla0rsecd1_meteanltt,oess ctoeru;chtnaimcosdeo deedmi·taa
1
is esn_; S.º _ Titulo dt docente ou prova tes .- kilo; cominhos _ k.ilo; alhos 

Juiz e cartorio preparador - o dr regis ro civ · de haver concluído o curso profis- - kilo; cebollas do reino - kilo; 
juiz municipal do termo de Alagôa jurzui~~cc~~~tâoP~firoª~: Ta;r:~ ifnifi.~.li~~~fa ~~pir!rª~;t!~!ale;~çã! sioJ~ªl.:_p;l~av1::e~~es~~; ;~:: c~~61 ~t~am~teklio; kii~íjii~lai~:an_: 
~i"~~·g~~:i~f:n~ cartorio do offlcial servindo o cartorio do official do re- de 2 de julho de 1937. serviço militar. 1 kilo; sal grosso - kilo; sal refina-

6.ª ZONA'- Mun1cipios de Areia e gistro civil. nit~e\;;1s1r~çeãJufhº0 ~~n;_~~~ da 0 - Mais h1formações poderão ser obtí- do - kilo; kerozene - litro; kero 
Esperança 2~·~ zogA --:- ~unicipios de Mü::erL Sabino de Campos, escrivão encar. das na Secretaria da Escola, das 8,30 zene - caUn; vinagre - garrafa:' 

à/~:me;~~~r~! AJ'~:.r, juiz de direito co_;u:~ !1eiii~1z~o~ .dr._.fuiz ele direi- regado da Administração, classe G. ás~~r!1a~i~d~ Escola de ~gronomia ~~\inr1Joii;s U~!bc~~ ~ g~t~ih-; 
Cartorio eleitoral - o do escrivão te da coi:narca_ de M1.o:;encordia. - ADMINISTRAÇAO D O DOMINIO e V~terinana. em. 1~ de n:i,a10 de 1937 de. palha de. ~naúba - cento; ma... 

cL·· l.º cnrtorio. Ca~tono eleitoral - o do esrrivao DA UNIÃO NA PARAHYBA _ EDI - Nicola Vedan;1er1 J umor, Secreta- carrão --:- kilo. ba~ha de porco _ 
.Juiz t' cartorio preparador - o dr. 1 do 1: cartorio.. TAL N.º 11-A _ AFORAMENTO DEI rio k1lo; fanr:iha e. tng~ - kil.o; ara_ 

Juiz municipal do termo de Espert.nça. . ~mz e ~a~t.ono preparador - 0 dr · TE E E 111ta kilo· ""lte doce na nal 
!:en'indo o cartorio do offiéial do re- J1:!1Z mu~1c1pal do te~mo de ~~>nceL R R NO D MARINHA E PR0-1 SECRETARIA DA FAZENDA - . - . ' . . ClO . -
gistro civil. ~!~1s~~v~rv~?. O cartono do off1c1al do i :1~~a::-~~~1A~o Th~?~~~e:a~~;:1 ', ~~!~:a~ ~o J1?oro-; p~~:n::sct~: ~; i~~ºds =~~ d~ 4l:r~~~~~~~ = ~fi~f 
ne

1,.,.•a,z. OANraAru-na Me usneircriaprios,a. de Bana- _21.ª ZONA - Mun_ iclpios de Santa ne~te Estado, f.~ço publico que o sr. de agosto p. vindouro, o prazo para I oce de _goiaba - ~lo,~ phospho.r~ 
Joao Celso Peixoto de Vasconcellos entrega das propostas de que trata O - .l?laço, bata~a mg~a - kilo, 

Juiz eleitoral_ 0 dr. juiz de direi- Rita.e Pef:l.ras de Fogo. . . requ_ereu o afora~ento_ do terreno ~e Edital n.º 59 de 15 de Julho corrent.e I que1Jo de manteiga. - kilo; latas de 
to da cem.arca de Bananeiras. Juiz eleitoral - o dr. Juiz de rhreJ. marmha e propno n_ac1onal, benefic1- na parte reJert:nte acs materiaes des-1 lCO grammas de canella em pó -

cartorio eleitoral _ 0 do official do to da co.marc~ de Santa Rit9 . ado. com a casa. n.º ~64. situado á. tinados á. Directoria de Producção. uma: latas de 250 gramm~ de cro_ 
rrgl..stro civil. C_arton'? eleitoral - o do off1cial rlo pra.1~ f~rmosa. d;stncto .de Cabedello, ficando para terça-feira proxima (3 colate et, p~ - uma; sabao S01-Le_ 

Juizes e cartorios preparadores - reg~tro civ11. municioio de Joao Pe.~oa. neste ES- de Agosto) a abertura das proposta!.! vante. - caix3:.; sabão. marmor~ado 
cs drs. juizes m.unicipaes dos termas . Juiz e .c~rt.crio preparador - 0 dr. tado. . do mesmo edital. do, artigos destL ,-. caixa; sabao palma - caI.Xe.; 
Cc Araruna e S:·l'raria, servindo os Ju_iz mumc1pal do termo_ de Ped~as de Os ~etalhes techmcos e dem_ais es- nadas á Directoria Geral de Sau'd<' caixas de 1.000 palitos - uma; 
c~•rtorios do official do registro civil e Fog?· este ultimo co~ sede na -v1l~a de clarec1mento:; constam do ~1~al n.0 Publica cruswaldina _ la.ta. sap.;lio -wn. 
<ic f""-.criváo do jury, respectivamente ESP1:f1~o S_anto, servindo o cartono do 11 .. -P,~blicado no jornal off1c1al _ '~A · v~.ssouras cattete 'n." 1 .:_ uma; 

8.ª ZONA - Municipio de Umbu- escnvao do Jury. Uruao • d~sta capital, em sua ediçao Commissão de Compras 31 de ju- vassouras Cattete nu 2 - "Uma· 
zeiro E. para constar, me.nela passar o deA~~?;is{~~~1o d~o 19:gàmtnio da U- lho de 1937. ' · vassouras Cattete n;0 3 - umai 

Jt1iz eleitoral - 0 dr. juiz de direi- presente edital, que será affixado á nião em 23 de junho de 1937 . . 1 vassouras communs de plassava n. 
to da comarca de Umbuzeiro . porta deste Tribunal e publicado no Sabino d<' Campos _ Escrivão En - __ J. Cunha Lima Filho, pela Commis- 3 - um~; . vassouras para appa!e-

Cnrtorio eleitoral - o do escrivão jornal offictal do Estado dW'ante o carregado da Administração _ Clas- ~ao de Compras. lhos-. samtarios - uma; vassouroes 
do 1.0 ce.rtorio praza de 15 dias consecutivos, de ac- se G - de p1assava - um; vassouras de ca 

!J' ZONA - Mnnicipios de Campi. côrdo com o art. 119, § 4.0 do Regi. · SECRET!R/A DA FA~ENDA -1 bello - uma; maços de 1.000 folhas 
11a Grande, Soledade. Jngá e Cabacei- mento Interno dos Tribunae~ Regia- FALLENCIA DA 1"IRMA 1.,. u EDITAL N. 68 - Cornm_issao de Com- de papel hygieni:o _ um; lata de 
ras na~.:.,. Dado e passado nesta cidade de VERGA'RA & CJA. _ '1." C'a rtorio _ pras - Abre concm_Tenc1t,.1 par~ o for- aveia estrangeiras _ uma; soda 

Juiz deitoral - o dr. juiz de direi- J?ªº I_Jessóa. capital ~a Parahyb~. aos Reclamação rei"·indkatori..s Em oh- ne~mento do segumte material caustica - lata de kilo; fubá de 
t d d C 1 G d oito dias do mes de Julho de mil no- ,i servancia do ~ 2.<> do art. 139 do de- PARA O PALACIO DO GOVERNO milh:> - k.ilo· Ielte de vacca _ li 
d~ 1 ~ ;r~~~rca e amp na ran e. vecentos e trinta e sete. Eu, Carlos I ereto n" 5.746 de 9 ,te dezembro de 1 Automovel de classe, typo 1937, tro; leite condensado _ lata; maçÕ 

Ca..rtorio eleitoral _ 0 do escrivão de Albuque~quc ~ello Filho, director 192!>_ avisa aos· interessados. que crn de côr preta, fechado, de quatro por_ grande de maizene _ um; herva 
cio 2.º cartorio 1a Secretaria. o fiz dactylographar. meu C'artorio á ruu Maciel Pinheiro tas. . ' _ ::iôce - kilo; folhas de louro -kilo'; 

Julze~ e ca.rtorbs preparadores _ <a~.> Flodoardo Lima da Silveira, n. 306. nest~ capital . .,e acha umâ A _ace1taçao da prop-:sta depende da cravo - kilo; potassa _ kilo; ali-
as dr:;;. jui.zes rnunlcipaes dos termos Jres1dente. reclamação reivinúicatoria tia C'ia. qualidade do carro. _ tria - kilo; milho secco _ kllo; 
e.e Solrdadt' Jngá e Cabaceiras ser- Cbimica Rhodía Brasileira do valor Os proponentes deverao fa~r no milho des:..Jhado _ kilo; carvão 
\·indo O cari.orio do offictal do i-egl.s- ADl\UNISTRAÇAO DO DOl\DNIO de 26 :3!>1~580, proveniente· de mer.::a- Thesouro do Estado, uma cauçao em vegetal _ kllo· linha branc.Q. cor 
tro ci·iil no 1.º dcs referidcs termos e DA UNI AO NA PARAHYBA - EDI- dorias entregues pela nivindicante a d1.nhelro, de 5% sobre o valor_provavel rente em c;r,ritel _ duzia; ra: 
e"' primeiros cartorios nos dois ultl- TAL N.º 2-A - Aforamento de um firm_a fallida de,;ta i)raf.'êl F H. Vu_ do fo:·nec1mento. que servirá par.a. rello de milho _ kilo; torta de al_ 
mm terreno Proprio Naciona l - De ordem gara & Cia., em con"li~naçü.o, ficantl·, gar~ntJ3, do contracto, no caso de ace1_ oodáo _ kilo; reflnnzil _ kilo; fa_ 

10.ª ZO'f\/A _ Munic1pios de Picuhu do sr. Dekgado Fiscal do Thesouro marcarlo :.ios cri?dores o prazo de!; dia~ taçao da proposta. _ rello de a1Tcz - k.Ho; farellinhv de 

:-0 ~~F:~jt~F:r ~i;~h/uiz de clireL ?Jlri:~~1~!!~~:~;r~~~~~ltrf~,~~ ~~f~:;}i\'.~::~:."b1;,~:~id:,~:':· i:~· ,?;; r:!~:1~~:t~~~g .. ª:'.;r:a~l~~~urol~ r~:;,,,~~,t;~b::ín;.::
1

::1.::ci~~:~~ 

Cart.m •o c]('itornl _ 0 do officia.l do ~!\.~niJ~~:d~~ff~d~ i,~~tºn~·:i?l~ João Pesg:ôa. 11 de n~ootl\ de rn~7 A.s propostas deV<>'"ão ser escripta.s t.n dê quem interessar poli68 que 
regU:tro ciVil e districto de Cab:!dello. município O excrivão da fallencia, Jt.ão Nuncl a tmta ou dactylographadas e as.,:;ig- <'Sta Commlssão de compras • recc 

J1iiz e ~artorio preparador _ 0 dr. de Jofl.o Pt!.Ssóa, n~,;te Estado Travasso8 nad,,-1s d.e modo l~givel, ~m rasm:a.s, berá çm enveloppcs fechado.~,' a.tê ás 
f i1z m1micipal do termo de Serra do Os detalhes tedmicos e demais es- PREFEITURA DA CAPIT AL - ~~~1~d~~ud~~1J~ênf~se1fauda: ~~~· g~1x~:ict;f;nd~a :~~n~~-00 :r,~!!'~s 

EDITAL Nn 8 Chama concurren lo estadual de 2$000 e .sello de sau'de) qas 14 hora.e:; do' dla 24 do corrente 
'bes para a· const~çáo da herma dÔ contendo preço por algarismo e per mês. prppostas para o fornecimento 
-poeta Augusto dos Anjos. - De or- extenso. y das, materiaes constantes da relação ATTENÇ~40! 

PENSAO PEDRO AMERICO 
CASA DE L" ORDEM 

Ponto maillii <'rntral da cidade 
ASSEIO E S I NCERI DADE 

Alimenlac;-ão farta e ijadia 
P REÇOS MODICOS 

E,:carrega-&e de fornecer marmitas a domicilios. fornece refeições 
avulso n o salão por preço~ ba.ratlssimos. 

E' BOM EXPERIMENTAR 

10!1 - PRACA PEDRO AMERICO, - 109 
<AO LADO DO TH1':S0URO DO ESTAD01 

JOÃO PESSôA P A R A H Y B A 

dem do sr. prefeito, .e em cumpr1men_ Os -proponentes devera,o ofteree:r suora, st>b as seguintes condições: 
to da lei n .0 '1 1, da Gamara Municipal, cota~ao para os mat.f'rtaes de proce- ai - As pr.:postas deverão ser es 
fica aberta, pelo presente edital. con- denC'1a, nacional, ou naclonallsados, criptas a tinta ou dactylographadaS 
currcncia pubUca para a construcção Po-' os na repartição n:quisitante, e ~ assignada., de modo legiveI. sem 
da he:·:na do poeta parahybano Au_ de rocedencia estrangeira, e. I. F . rasuras emendas ou borrões em 
gusto dos Anjos. sob as seguintes Cal. dello, duas vlas, .sendo uma devidafflentc 
co~ri~es.Â_ altura total do monumento A propostas deverão S('r entregues sellada <sello estadual de 2$000 e 

será de dois metros e oitenta centl
metros (2,m80 >, sendo 2.mOO para a 
:iumna da base e O,m80 para o bus_ 

b ) - Essa b ase de 2,mOO ser§. de 
granito. com secção quadrada de 
O,m50 x O,móO, encimada pelo busto, 
confeccionado em bronze; 

e} - A! propmtas deverão ser en .. 
tregues na Prefeitura da capital até 
ás ! ~ h oras do dia 15 <le setembro, eu. 1 

,RECISAIDO IEPURAR O Slllill 1 r... ELIXIR OE NOGUEIRA 
•Ntt I INEUIATISIO 11 SfPNILII • lldll 

-- li HII 11trlltl11 -
••~••••• D• 09•••011 -----
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A UNIÃO - Sabbado, 14 de agosto de 1937 s 

MOVEIS CERDAU 

GS MELHORES EM PREÇO E QUALIDADE 

GRANDE SORTIMEN TO CHEGA DO AGORA 

JOSE MEI-.JEGOLO 
PR AÇA PEDRO AME RICO, 7 1 

João Pessôa 

DR. OSORIO ABA TH 
Clnrrtlo da AN!alenola P111tll<,a 

o •º Boopltal Santa babel. 
OPERAÇõlES E Viu 
- URINABIAS -

Tr•tamento medico e olrurglto 
aaa doenças da urethre. _ pr01• 
ir.ta beX!ga e rlna. Cym,,ico. 

pias o urethro•copla1. 
Co!lllultas du 10 ú 12 • dai 

UI 4o li bo
(JonRltorlo: - Rua 'Barlo '10 

TrJumpho, HO. 

.EDJTAL - t.• ZONA ELEITORAL domiciliado e l'esidente ~olteit·o alt. 
- !'ttunicipio da Capi tal e Sub.Prefei. :<iliar do commcrcio. (Qualificação n 
lura de Cabedcllo. - 8. 376) 

J uiz - Dr. Sizen ando de Oliveira. 10.039 - ,Julieta da Silva Santa 
Escrivão - Sebastião Bastos. Rosa filha de João Juvino C1ementinv 
De accôrdo com o que dispõe o Co- da Silva e d. Maria Ame lia de Sousa. 

digo Eleitoral vigente. capítulos I. 1I nascida aoi; 3 5;1917. nesta capital 
e III. torno publico. para os effeitos onde é domiciliada e residente, casa. 
legaes, que C!ltào sendo prcessadas as da domestica. (Qualificação n 
ínscripçôes e requeriments das pes_ 8.377) 
sôas seguintes: 10.0.:JO - his Bezerra Cavalcanli. 

10.021 - José de Ribamar Lopes filha rle Hernrlito Bezerra Cavaltanti 
Gonçalves filho de Raymundo Pedro e d. Alexina Madru~a Bezerra nascL 
Lopes Gonçalves e d_ Rosa Augusta da aos V3!6\I91!J, em Caiçár:t." ,'lesto 
Lopes Gonçalves nascido aos 11J5í190l Estado. solteira estudante. domicilio 
no Estado do Maranhão. casado. ban. da e re!:'idente nesta capital (Qualifi
cario. domiciliado e residente nesta cação n. 8 3.87). 
capital. (Transfel'encia da 1 • zona 10.04J - Wanda Clementina dr> 
Manáos. Estado do Amazonas. para '\ Sousa filha de Joiio Juvino C\emt?n-
1.• zona desta capital) tino da Silva e d. Maria Amelia de 

10 022 - Alfredo Almeida Fonsêca. Sousa, na~cida ao;.; 24\10!1918, nesto 
_________ ___,,, filho de Manuel Almeida Fonsêca e Estado. solteira. domestica. domicilia. 

d_ Euphrasina Correia da Silva Fon- da e residente nesta capital (Quali_ 
5 cadeiras de guarnição em freijó, sêca nascido aos 1

1
811895, no Estado ficação n. 8.3831. 

env·;rmsadas na côr nogueira, assen- da Bahia casado bancario. domicilia_ 10.042 - João Rapti~tn de Carvu. 
to de palhinha. do e residente nesta capital. (Trans- lho filho de Manuel Baptirita de Car_ 

- J OAO Pr&BOA -

1 mer.a para filtro, em freijó_ en- i!~~n~: i~h~~· ~::· aS.1 ~a~v:ndaº\ic!t; ~!~hon:sct1,;Uon~~eiio~:11~1i;ac~:s:en~~:-
~!~·~~~~~o:1e~ â~\~0f5u~r~: ~~~ tampo capital) · do • casado ag-rkultor domiciliadn ,_. 

1 cabide de parede para chapéo, 10. 023 - Adalberto Tavares de San- reSídente PC.,ta capitai I Qualifica.cão 

-~om 10 tornos, em fleijó. envernisado ~:~t~~mtn!!lh; :~ t!ari~ºt°avf~~=s T!~ º·1:_.g40:)_ Auzenda Ramos Ca.,,ulcan
na côr n-gueira. vares dos Santos Lirria. nascido aos ti filha de Luiz Cavalcanti de Albu
Para o Grupo Esco~ar de Mamanguape 14!311910. no Estado do Piauhy casado. qÚerque e d. Ignez Ramos ravalcanfi. 

1 grupo em freijó, envernisado na funccionario publico íederitl domicilL nascida ao~ 91lli1910. neste Estado. 
côr nogueira, empalhado comp<:>sto ado e residente nesta capital. (Trans- solteira domestiea domiciliada "' rf>
das seguintes peças: 1 sofá.. 2 cadeiras ferencia da 1 • zona Porto Aleg~ sidente 'ne:-la capital (Qaulificação n 
de braço. 4 ditas de guarnição. 1 Estado do Rio Grande· do Sul, para a 8.3881 

5 mes2.s cem 2 gavetas cada. em 1 • zona desta capita]) 10.014 - Adal,i!'."iza Gomes So11r1>~ 
freijó envernisadas na côr nogueira, 10 024 _ .João Fellx da Silva, !ilho filh~. ele ,Toã.o Carolino .G?mes e . cl 
de 1 · 3C X O 70 X O, 80. de Antonio Felix da Silva e d. Maria Cec1Jia Maria d.a Conceiçao. nasc1dn 

5 Cadeiras 
0

de guarnição. em freiJó. Arnanl'ia da Conceição, nascido aos I ao.s. ~'9'I!J12. ne~ta capital. onde é ,lo 
envemisadas na cor nogueira, assento 2416!1899 nesta capital. onde é domi. m1c1liada e '.ei1dente. casada. dom" s· 
de palhinha. ciliado e residente ca!-'ado artistu tica. 1Qualif1cação n. 8.381J 

1 mesa para fíltro. em freljó, enver_ (bai·beiro) (Qualifiêação n.' 6.495) 10.0~5 - ~ntonio dos Santos. filho 
nisa<ia na côr nogueira. com tampo 10.025 _ Serippe Pires Ferreira d~ .Jose ,J~:..qu1m dos Santos e ri: Fran_ 

rello de saúde) contendo preço e~ ci·~·. ,nd: figuarar t.ambem. em annexo. del mc~r~~:e,d~e p~r:Je X p~i,;
5

Chapéo, ~~~: to1~;~~ui;ir:;r~e~:r;tr~a:c,!~ ~:::1~t~~ar~:~;e di!t!;.to:~1:e~;~
1
.dºes~~~ 

algarismo e por extenso. alPm de catalogos e dos detalhes tech- com 10 tornes, cm fre1J6. envemisa.do aos s:.511911 _ nesta capital, onde é do~ dan_te. dom;C"iJi~do _e residente nesta 
b) - Os prop~nentcs de-Verão fa_ nicos, um desenho mostrando a d.is- na côr noiuei:·a. miciliado e residente solteiro auxiliar capital. (Quahf1cacao ~- 8.384) 

zer no Thesouro do Estado, uma tribuição da apparelha~m. com o devendo figurar tambem, em arDnexo,. do commercio. (Quâiificação · n 10.046 Pedro Marinho Falcão. !1_ 
caução em dinheiro. de 5% sobre o peso dos .seus diversos elementos. G. 302 ). lho d~ Alipio Marinho Falcão " •l 
valor "provavel do fornecim~nto. que Na directoria de Viação e Obras Para O Grupo Escofo.r s. José 10 026 _ Maria Bernardette Fre1tas Adhelia Cesar Falcão, nascido uo 
servirá para garantia do c..cn cacto, Publicas. estão á dLpO!'ição dos inte_ .:ilha e\" .Joi·ire Gomes de Freitas e r1 • 1191916. ~m Pilar. deste "Estado, ~ol-
no caso de ac~itação da proposta. resi::a,Jos os desenhos da torre onde 1 grupo em freijó enverni.sa{lo na Marie Emilia Cesar Falcão de Freitas teiro. auxll_iar do commerc!o. domici-

c) _ Os proponentes obrigar-se... será feita a installação. cõr nogueira. emt:!';llhado. composbo nascida aos 25'111919. em São Miguel J~a~o ~ residente nesta capital (Qua-
ão a tornar effectivo o compromis_ O pr~pcnent.e d€','erá indicar tambem das seguintes pecas· l so,á. 2 cadeiras de Taipú deste Estado solteira pro- lif1cacao n. 8.400} 
so a que se prcpuzeram. C3..3o seja o prazo de garantia, contra deff~itos de braço e 4 ~ita<s cte ~uarnlcão. fessora p·ublica diplomada, domi~iliadn . ló on - I:Ie.lena Pachnco Tava~t',. 
acceita a sua p~·o;>o.<::ta, assignando e imprecisão de funccionamento, e as 5 mesas com 2 g. vetas cada. em ·e , \!Sidcnte nesta capital_ (Qu;'.1.lifif'1. _ filha de .'uvm1a!10 Tavar~t de \ l\i_.. 

contracto na Procuradoria da Fa_ rondições de pagamento. freijó_ envernirada na côr nogueira. ção O . 1.838 1. l'OncPlhs e. d Zenay~l{• I .1\'ares ~«-
zenda, com o prazo maximo de 10 Preço do material: clf. Cabedello. d 1 30 o 70 o 80 10.027 _ Azemar Azevêdo. filho tle chaco. nasr.1da aos 131811918. ne~t~ .1'.i:;~ 
dias, após solucionada a. concurren_ Os proponentes deverão fazer no P~rd 11 ~ru;m E~coiar de Queimadas Francisco de Azevê-do e e!. Maria da tado .. soltPn·a estuda_nte. dom1et.h_udu 
eia, çom prévia caução arbitrada pe... Thesouro do Estado. uma caução em 1 grc,p:, em freijó_ envernisado na Penha Azevêdo, nascido aos 11[1119-18. ~ _ res1dent.e nesta capital. (Quahí1c~
lo Tribunal competente. não infe- d'.Ilheiro de se;, sobre o valor provavel côr no~eira. empalharto, cflmposto ne:ota capital onde é domiciliado e re. çao n. 8 304) 
rior a 5% sobre o valor do forneci_ do fornecimento, que servirá para ga. das segUi"'ltes p~ça.c;: 1 suíá~ 4 cadeiras sidentc solteiro artista. (Quttliflca- 10.018 -- . Elinor Pac:heco Tarnrc::t 
mento, a qual reverterã a favor do rantia do ccntracto no caso de acei- de guarni1~ão ção n. ·8.418). . filha de Ju\'ini.:ino Tavares de Va_scon_ 
Estado, no caso de rescisão do con_ tacão da proposta. 3 mesas com 2 gavetas cada. em 10.028 - W~c;hin.~ton Bandeira. fj_ cellos e d. Zenayde Tavares Pacheco 
tracto sem causa justificada e fun _ As propostas d0verão ser escriptas freijó_ enverni-sadas na cõr nogueira, lho de Pedro Bandeira Cavalcanti e d nasci_da aos 25(8!1917. n_e~f~ d Estudo 
damentada a juizo do referido Tri_ a tinta ou dactylographadas e assi- de 1 30 x O '70 x o. 80 Antonia da Rocha Cavalcanti. nasci- solteirn domest1~ª- domict ~ª- ª ~ rc 
bunal. gnadas de modo l~givel. sem rasuras. 3 êadenas 1..,le gua.lliçáo em frelJÓ, do aos 2ll12IJ917 ne1.1te Estado soltei. sidente nesta cap1tal (Quahficnçao n. 

d) - Em cnv.eloppes ~parados das emendas, ou borrões em duas vias, envernisadas na tõt nogueira. a..~nto ro. estud~ntle. (dQ~mif.i.1)ªªº- e residente S.i~7~49 - Elias Ferreira da Silva 
propostas, os concurrentes deverão sendo uma devidamente sellada (~llo de palhinha_ nesta capita . un 11 caçao n · filho. de José· F~rreira da Silva e d· 
apresentar recibos de haver pago os estadual de 2SOOO e sello de sa.u de) 1 mesa para filtro em freijó en- 8. 422). . B . . B b Maria do~ Santo!:. Silva nascido nos 
impostos federal, estadual, munici- c:::ntendo preço por algarismo e por Ye:nisaria _ na côr nog1ie~a. co!11 tà.mvo fittº

0
- 0~; ~s/n~;~fcio en~('~~bos:r /s;. 15ill l91< nesta ~apitai. ·~nde .~ dom~-

pal, no exercicio passado. bem co_ extenso. • de -marm_re. de O. 35 x O. 3:,. 1 .· P I B b a na cido 
O 

ciliado e xe!'lidente solteiro. Jornale1 .. 
mo, da caução de que trata este edi..., Os proponentes deverao ~arcar o -t cabide de parede para chapéo, com Sevenna au ª ª!>º:, Sant: c~t! to. (Qualificação ~. 7.932) 
tal. pra10 para entrega ~o material offe_ l lC: tornos em freijó envernisado nru 28!611 915 E>md Espi d 1t t ~à 1• / 1. . 10 o~o . - José A. ragão de Olivc1ru 

e) - 0 material proposto a for.. rec
1
.do.. • cór nogu~ira. • ;asta~~tllí~~rtad:• :Jure~7d:nt: ~ees\tc-~:= filho de .l\fanuel. Virginio ~~- Ara~ão .~ 

necimento, será de primeira quaJ.t,. As p1opost~ _deverao ser entrC'gUes / ii. J. (Qualificação n. 8 .423 ). 

1 

d. Francisca Oliveira da s.liva. nt1sc1
7 dade, a julgar pelas amostras que, nesta CommtSSao, ef!1 enveloppPs .f~- Para o GnJ.po Escolar de Galante P 

1
~_ 030 _ Maria do Carmo LacNda do aos 24!1 1917, nesta ca.p1ta_l. onde ti 

c.brigatoriamente, devem acompa- chados. até ãs proximidades da reum&? . f"Jh d J ;-- G "lher ne dos Santos ~ do_micihado e re:.idente. solteiro. typo-
nha.r as respeotivas pi-opostas. sendo do Tribunal da Fazend~. qµe não sera j _1 gru:!X) _em freiJó. envernisado na / ~flr~a º~ºenur~a d~ Silva. na.~cirla ~r1apho. (Qualifi_cacão n. 8.1611 . 
recusados os artigos inferiores ás antes_ctas 14 horas do dta 10 de setem-

1 

cor ncg~e1ra .. empalhado. compost.? aos 26112 ,1914 em PHal". deste Esta 110.051 --, "'.\-[nr1a. Rosa de ~folio. f 1~ 

amostras. bro vmdoUl'O. dan s,cgumtes peças: 1 scfã, e 4 cade1- do casJtda domestica domiciliada t: lha de Josi.. Paulino de !!tfoll_o (1 11 
!) - Quando os tractantes dei_ Em enveloppes separados das pro_ ras de guarmção. re~idente nesta capitai (Qualificação ,Jo;.;epha Braz de Mello. nascido aos 

xa.rem de satisfazer! qualquer pedi_ postas. os co_ncurrentes deverão a_ 3. me~as com 2 gavetas cada, em n. 8 ag9) tfli:1913. no E_stado de .. P.crnalll;lrnco 
do dos artigos con~ antes da relação presentar recibos de _h'.1ver pago os freiJó. envernisada.s na côr nogueira. 10 . o:n _ Gaudioso Francisco c1" casada, rlomesti~ dom1c1h~~a ! re 
acima, não fizere na forma pres ... impost°:> _f~deral mumc1pal, estadual. de 1, 30 _x o, 70 x o. 8_0:.. ... Araujo filho de João Francisco ae sidente nesta capital. (Qualif1ca("ao D, 

cripta. pela letra ou não substf,... no e_xe1c1c10 passado, bem. como. da 3 cadeiras de guarm~ao. em frei.lo. Araujo ,e d. Juvina Fr~ire de Araujo. 8.292). 
tuirem immediat ente os artigos cauçao de que trata este Edit~l. envernisadas na <:ôr nogueira, assento naf.cido aos .3J12J1918. em Camutang-n. 10.052 _ Doralice Pinheiro da ~il_ 
recusados será.o estes, como os não Os p,op~mentes oQngar.-..se-ao a tor_ de palhinha. Estado de Pernambuco. solteiro. func- va filha 1ll' Antonio Pinheiro da Si[. 
fornecidoS, comprados a Cf.):alquer nar effcct1vo o comp~om1..~o_ a que se 1 mesa para filtro, em freijó_ en- · cionnrio publico domiciliado e re:-.i- va' e d S<'v<'rina Barbo~a Pinheiro. 
firma, por conta d-cs contractantes, propuzeram, c~.so seJa aceita a sua vernisada na cõr nogueira com tam- 1 dente nesta capital (Q!.lalificação n nascfda aos 10!3,1915. em Ituhayaua 
sendo a importanda accre.scida da proposta. . ass1gnando contracto na po d.e marmo:-e. d.P o. 35 x o, 35. 1 8.396) cleste Estado solteira. funccionuria 
m:ilta de 25''? desconta~ por oc~a- Procura.dona da Fa~nda. ~om o PI'.ª- 1 cab'.de ::ie parede pa:ra chapéo, .10.032 _ Ambrosioa Coêlho dr, Na .. _ publica. rtomic:linda e residente no La 
si.ão do pagamento_ ~R ~especbva I zo max1mo de 10 ~1a..s, apos ~oh1c10- com JO tornos. ~rn freijó, envernisa- cimento. íilha de Benevenuta P~relra capitul. e Qunlificação n. 8. HIJ) 
cont~. e 50% na remc1denc1a da fal_ nada a ?oncurrentta. com previa cau- do na côr nogueira. do Nascimento. nascid-a aos 2416,1918. 10.053 -- Jgnacio Noberto da Costa. 
ta. c11tada. podendo também ser res_ ! ção arbitrada ~lo Tribunal compe- 05 moveis constantes do presente nesta capital onde é domiciliado e re_ filho_ de Targino Nob~rto da C'o!:itH (: 
cindido esse contracto a juizo do I to?nte. não infenor a 5~ sobre o valor f'dilal serão postos no deposito do sidente. soltêira domestica. (Qualifi~ d. Euphazina Carolinc da Costa, nas .. 
Governador do Estado. sem que aos do fornecimento a qual reverterá em Departamento de Educação nesta ca- cai;ão n _ 8 _ 106) cd;

0
do ,ªaºlhs .. ~9,,1,?:rndt

0
0m. ,·"c•,1·,:.tedor::,tacrloe;,.d'eªn"ªt,'. 

contractantes a...c;s_ista o direito de favor do Estado. no caso de res_cisão pital. ' 10.0~3 - Antonio Luiz de Sousa .. u ... " " 

q~alquer indemmzação ou restitui... do contracto, sem causa justihcada Os proponentes deverãc fazer no filho .de Luiz ~haves de Sous~ e d, nesta capital~ (Qualificação n. 8. 22x l 
çao. e _fundamentada a juízo d!> referido Thesouro do Estado, uma caução em Antonia Flore~~1a da. Luz nascido aos 10.0:J4 - Sevuina de ~ousa Lyra 

g) - A entrega do _material re- Tn}?unal. <Lnheirn de 5c; sobre O valor provavcl 9.3 1904. t>m Pilar. deste _Estado, casa- filha Je BEirnardino Gon.<h de Lyra r 
quisitado deverá ~r feita lego .ª~ Fica reservado ao Estado o direito <ia fornêcimento. que servirá para ga- do "cbauífeur"_. domicdi~~o e_ resi: ri_ Leonili.l Metleücs Lyra. nascido 
a rocepção do pedido da CommLS.5aO de annular a pt•~sente. _chamando a rantia do ccntracto no caso de acei- dente ,.esta capital. (Quahf1caçao n. ;~o;.; 14171190,1 neste Estado. casada 
de Cbmpt~. nova concurr~oc!a, ou dei_x~r de effec_ tação da proposta · 8 385). . . domestica domiciliada e resiclentjj 

h)_ - F1ca reservado ao :E6tado, o _ tuar a comp;:a do matenaJ. constante As prop~stas deverão ser e.c,ciiptas 10.034 -- Maria Jose Costa. filha ~e nest.::i. c:,pital (Qua!ificatlto n R 117 i 

direito de annullar a pre~nte. cha- · da mesn11. a tinta ou dactylographadas e assi- João Francisco da Costa ~ d Mar.ia 10.0:'i~ - Eremita Ta .. 'are R<·n,.vi 
mando a nova -:.oncurrenc1a, ou dei_ 1 1 nadas de modo Ieoivel sem rasuras Felici11na da Costa. nascida aos 7 li Jes íilha de José Tavares Be1wvidr,1i 
xar· de effectuar a ocmpra do mate_ ! Commissão de Compras. 6 de agosto, emendas, ou borrÕes 'cm duas vtas: 19J5. no ~~tado de Perna~buco, s_ol__ Fill;o e d :\1aria Avt>lina de Araujo 
rial constante da m.esma; de 1937. ! sendo uma devidamente sellada (sello t;1ra aux1~iar do commerc_10. dom1c1- nascidn ao~ 7;12.1918. em Alu!l:'.ôa Gran. 

Commissão de Comp,as, 9 de a _ . . . ! estadual de 2$000 e selio de sa.u'de) '!ª~li ~ re~1dente ne~ta capital. (Qua- ,:~~i~r~i~7duE~tai:~id:~1::i1~nc:.t:º::;f;~f 
gosto de 1937. - J. Cunha Lima Fi- J. Cunha Lmia F1Iho - Presidente c~ntendo preço por algarismo e por lificaç:io n ~:380) F . d A f Qu.tlifi<·ar:io n - R. 1:rn i 

lho, presidente da Commi.ssão de da Commi~são de Compras. extenso _ . iolOÍí~t~ <le \ 1;:t~ib:~;e
1J: A~au{:º; lo.o:.,; _ Dor~ival Br,isilianr, Tor~ 

Compras. Os proponentf's deverao ~arcar O d.· Marcolina Maria de Ai·aujo_ na:,;cirlo res filho de José Rnuili<.1no Tone-s ,. 
SECRETARIA DA FAZENDA Et{;J'~Ei~~~A- cfo'!z 1!~!:':.;'~0 ;;;:_ prazo para entrega do material offe_ aos !'i'6'1fl02_ nesta capital onde f do_ J. 

0

Maria Ferreira du Rocha. nascido 
rec do • _ miciliado e residente, !'lolteíro. auxiliar ªmº·,',,·iª,'a.1d:1

0
lJ1:. n .. e

0
,,·t,.ªaeºnªtcp.ita

5
1
1
,.
1

t~•~,,'.1
0
•. ' •.. ~,º,-. EDITAL N." 69 - Commi.ssão de Com- pras - Abre concurrencia para o for - As propcst~s .dev~rao rer cnLregues <lo commercio. (Qualiíicação n "" , _ ~ .. 

pras - Abre con:.-urrencia para o for_ necimento do seguinte re.ateria: nesta Co~missao, e~ enveloppes Je- 8 .373 ) liar do commercio (Qualificu(.'ã.o n.' 
necimento do seguinte material: - chado~. ate ãs prcxtm1clades da :_eumão 10 _036 _ Antonio Pereira Pontes. 8.:197) 
PARA O ED!FICIO CENTRAL DO PARA O DEPARTAMENTO DE do ~·1b.unal da Fazend~. que nao cserá íilho de Olydio Pe't"eira Pontes e ,! JO o;-17 .José lgnacio Filho filho 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO antes das 14 hora'"' do dia 10 de setem- Fl"ancísca Alves P onte!!, nascido oos .ie Jo ·Í! Jjma<"in da Silvn e d Roaalina 

1 Installação completa para relogio bro vindouro. }frn:1917 nesta e.apitai. onde é domi. Bezerra rla Silva n•sc-ido 11.oa 2D 1 f, l!H1:i 
de torre, com quat.ro <4) faces, de Para o Grupo Escolar de Sapé Em enw1oppes ~p.1rados d~s pro_ ciliado e· residente solteiro. ferreiro nesta capital 0°nde é ilomicili:-Hlo ~ 
accórdo com a espec.,ificação abaixo· -postas. os co~1currentes deverao a _ c,iualificação n 8 371) residente 6 olt< .. irn gazet,.iro (Qual1. 
Oada um d-cs quatro mostradores. de 1 grupo em feijó. envernizado na pres<'ntar _rec1br.c. df' haver pago os 10. 037 Davanagili Guedes Pen•i- (ica\üo n· 8 Ot15) · 
1"eição moderna. onde os alga.rismo t-C- côr nogueira, ,z,mpalhado. composto unrosios .I~dernl. mumcipal, estadual, ra filha ele Josué Guedes Pereira e d 10 058 Luiza de Luna ~ilva. ti 
trão representados por traços, deverâ das seguintes peças: 1 sofá. 2 cadeiras no E'Xcrc1c·o pa<:~odo. ~m com, da :\tànuela Cabral Guedeti Pereiríl. na~- lha de Rozendo Alvel" ri<- Lima e ri 
ter cerca de 3 mctrcs de diamctro. de braço e 4 ditas de guarnição caução de t!1:l.ta e.t.te Edital. cidn aos 18'8'1907 em Bananeiras. des- Maria .Toanna dt.· Lona. nu cida flov 

A torre medirá externamente 5.m 5 mesas cem 2 ga\·etas cnda. cm frei- O.s p ·oponentes obrigar.se-ão a tor- te Es.tado solteira domestica. domi. 19:71190~ no Rio de Jurua_ Estalio 11 
50 :x 5 m50. Altura sobre a calçadn, jó enver.iisa.das na côr nogueira de nar effectivo o compromissc a que se ('i\la<la e' residente nesta capital Amazona~. e.usada. <loinestaca. dornt' 
cerca dê 24 metros. 1 30 X O 'i'O x O. 80. prcpuzeram, c~o seja aceita a sua (Qualificação n. 8.370) ·. lirja ~ rt>8idl•nt(· em Cabedellv (Qu .... 

Os mostradores deverão ter dispositL ·5 cad"fr:1 . ..<- de P~arnição. em freijó. proposta. ~<;ignando contracto na 10.038 - \'ictal Ferreira da Nobre-1 lif1caçao n. 7.:J:;!'11 ... 

::iJ~~t~~l:A~tu:F:~,~~ ~r:2:L.!~t;~ª ~::,0~0::tr1:.1:~:: [i:~~f;tlt!l:f~:~1r:~~1!i~= ;;· {~t~ifü~i:~t~rt::t~~ti~- ;::~::; ~;i~;~JL~·t,il;:Y:ª~·:,~:~~· v:~;t:'.:.:·i 
e possu ir sinos de tons differentcs qpe vernisada n::. cór o'lguetra. com tam_ r;fio arbitrada pelo Tribunal compe· -..=====·=======·=====:=:==:=::=::=::===== ,, 
funccionem de hora em hora e de po 1e marmore. de O . ...,5 x O. 35. t,:,nte n~n lnferior a 5'~ sobre o valor ,.._ -
quarto em quarto de hora, com audi- l cabide de parede para chapéo. com do fornccim2nto, aqmd reverterA cm D R J O S A M A G A L H A E S 
ção num raio d<' 2 kUom.etr"s. 10 tornos. em freiJó, envern!.sado na favor do Est:id :·. no C'..aso de rc,;ci:-ão • 

Alem 1a tnslallação proprtemente côr nogueira. do contracto .. -;cm C'0\l5a justlftc~da 
<lo relogio rom o tooue dR.S horas e e fundam0 ntada. a jutzo d:, r<'fendo 
dos quartos, iconfcrme e..~tâ. referido Para o Grupo Escolar lle Alagôa Tribunal. 
acima tnt('re&!".3. lambem a apre!'.enta- Grande F 1ca reservado no Esbdo. o direito 
rão de propostas para fornecimento e de annul&r a Jl.l-c&.-nt.e, c.'"'-::imando a 
lnstallação de um carrllhãl typo 1 grupo em 1rc.jõ e':'lverntsac!o na nova conc1:rrencla, ou deixar de t'·~cc ... 
Westminster. com 4 .sinos, conjugado côr nog:ueira, empalhado, composto tuar a compra do füaterial con6tant.e 
ú. installaç[\O principal d~s se~utntrs peças: l sofá 2 cadeiras da mesma. 

ida a installação d3 todo o mechan.s- 5 mese.s com 2 gavetas cada em de 1937. 

•&DIDO S8PSOIALIIIT.I 

l'AZ QtlALQUD 'l'&ATAlldNTO J! OPl!:RA()01!8 DAS UO&NÇAS 
DOS OLHOS, OUVIDOS, NA&IZ B GABOAJIITA 

OeanHorlo: - Saa D•qae de Culu, 104. Do I ú I bMU. 
l.ellüuola: - &u Vlleondo •• Pd o&u. MJ. 

10.10 ••••o• 
Nas proJ)ObLa.s deverá. f'.star tnclu- de braço e Quatro ditas de' guarnição. Comnussao de Com. pras, 6 de ngosto 

1 
mo até O seu pleno funcctonamento, treljó. envernl..:sada.s na cõr nog\letra, J. Cunha Lima Ftlho - Pre:iidente 

com o prazo do coocluaão dO t,rabalho, de 1 30 x o, 70 x o. 80. ct;,. Comm!s:lão (!e Compr!IS. '·===-===-=--===--------==----------



'.A UNIÃO - Sabliado, 14 de ãgosto de 1937 

gueS nesta Commis.são, em envelop_ 

1DVOGADOS Dr, Arnaldo Di Lasclo 
pes fechados, até ás proxlmldll<!es da. 
reunião do Tribunal da Fazenda. que 
não será antes das 14 horas do dia 
31 do mês corrente. 

Instituto de Educação e no "Studio" 
da Estação Radio Dlffusora do Esta. 
do. 

Fornecimento e instal!ação de ap
parelhagem para ar condicionado :no 
Audit.orlo do ediflc!o central do Ins. 
titutl de Educação e no "Stud10'' do MAURICIO GRACCBO CARDOSO e ALCEU DANTAS MACil:L, 

advosactoe lnscriptos na Ordem, oom escriptorlo á .rua Republica do 
Per6. 38 1.• andar, (antiga A1sembléa) no Rlo de Janeiro, acompanham 
caua1 per&nte a Côrte Suprema, encarregam.se de preparo!, defendem 
Junto ao Superior Tribunal Eleitoral, Jmpetram "habeas-corpus" e man
dadoe •e segurança, fazem cobrançaa commerciaes e particulares, tratam 
ele natarallzaoio e carta.a de chamada de extrangeiros, effect,~m rece ... 
blm.ento1 nos diverso• l\Unfsterlos, Thesouro e demais repar !lções pu
bllcu prestam e levantam fianças dando todas e quaesquer informaçôetl 
1ae Íbea tôrem 10Hcltadu, tudo com &elllJ'&Dç.a, pre:Meza ~ rapl•es 
ü reme .... 

Ex-interno do Hospital de Alie
nados <Serviço do Prof. lflysses 
Pernambucano). Meclico Interno 

do Sanatorlo Recife 

CLINICA MEDICA 

Doenças Nervosas e Mentaes 
Consultorio: Rua João Pessõ". 378 

Em enveloppes separados das pr0-
postas. os concurrentes deverão a._ 

r~~~~ r:J~~l' de,m~:i~~pafªg~t~ 
dual, no exerciclo passado. berp. co_ 
mo. da caução de que trata este edi
tal. 

Os proponentes obrigar _se-ão a 
tornar effectivo o compronllsso a que 
se propumram caso seja acceita a 

- 2.º andar (Edificio d'A Pri- sua proposta, assignando c:,ntracto 
rn.avera). De 15 ás 18 horas na Procuradoria da Fazenda. com o 

Resld. - Sanatorio Res1fe _ R. prazo maximo de 10 dias, após solu_ 

Pereira dti. Costa, 293 ~~º;ç1~ª a~bii~a~i;~~ii~1t~~at~~:~ 

::Y!º q:-di~~if!eus~~~oifra~ª~~ 
construcção. 

Nas propostas deverá estar 1ncluict.a. 
a installação de toda a apparelhagem 
até o seu pleno funccionamento. com 
o prazo de inicio e conclusão do tra
balho, devendo figurar também em 
annexo, alf'm de catalogos e dos de .. 
talhes techniccs, um desenho mas_ 
trando a. distribuição de todo o me
chanismo. 

aos 29,7 1 1913. em Cabedello, comarca 
ria capital, onde é domiciliada e resiw 
dente, em Cabedello, desta comarca. 
1Qualif!cação n 8.210) 

10.060 - Josepha Duarte de Meirel. 
Jes_ filha de Benjamin Pinto de Mei., 
relles e d. Alexandrina Lauta de Frei. 

!,~:ng~:;~idacle~~= is~~~~~82
êasa~:. ~~= 

mesti"ca domiciliada e residente em 
Cabedello desta comarca. (Qualifica .. 
(ÜO n. 6.937). 

10.061 - Carlos Ribeiro de Alcan. 
tora filho de João Ribeiro de Alcan_ 
tara' e d. Francisca Maria ela Concei. 
(.'ão, nascido nos 22/411918, em Santa 
Rita, deste Estado solteiro, maritimo. 
(lomiciliado e re!.idente em Cabedello. 
desta comarca. (Qualificação n. . ... 
6.929). 

10.062 - Joanna Aquino de Moura. 
filha de Antonio Thomaz de Aquino e 
,1. Jo!.epha Aquino de Moura. nascido 
nos 3!511914 nesta capital, onde é do_ 
,niciliada e residente. (Qualificação 
n. 8.197) 

10.063 - Joanna Pereira da Silva. 
filha de Antonio Pel"'eira da Silva e 
(1. Maria Emilia ela Conceição. nascida 
oos. 10!6j1907. neste Estado, casada 
,lomes.tica domiciliada e residente 
nesta capital. (Qualificação n. 8.276). 

10.064 - Marcos Venicius Cordeiro. 
filho de Manuel Bernardo Cordeiro e 
d. Anna Cordeiro, nascido nos 13/12 
1918, nesta capital. onde é domicilia. 
elo e residente, solteiro, motorista. 
(Qualific&çâo n. 8.331). 

10 065 - Stella Golzio Xavier fi_ 
lhn dE> .Toâ.o Rodri,R"ues Golzio e· d 
Rosa Martiniano Golzio nascida aos 
281611894, nesta cnpital: nrle é domL 
<'ilia<la e residente. casada, domestica. 
< Qualificação n. 8 .382). 

10. 06'1 - Oswaldo Francisco de As_ 
f.is. filho de Francisco de Assis e d. 
Maria Marcelina de Assis, nacido aos 
221611916. 1,eta capital. ond!:!: é domi
ciliado e residente, solteiro, carpo}tei. 
ro. (Qualificação n. 8.194). 

10.067 - Ubaldo Coêlho Chiancn. 
filho ele Abdon Cavalcanti Chianca e 
d. Rosalina Coêlho Cavalcanti nasci
«Jo aos l416i1913. em Areia, deste Esta_ 
do solteiro auxtliar do commercio 
domiciliado· e residente nesta apitai. 
(Qualifiaçiic n. 8. 160). -

10.068 - João Domingos de Andta
•le, filh9 de Joaquim Domingos de An
dude e d. Maria Liberalina de An
clrade, nasido aos 111911898. em Ingá, 
ileste Estndo casado commerciante 
rlomiciliado e· residenie nest$ capital: 
(Qualificação n. 8.039) 

10.069 - Raphael Correia da Silva 
filho de Severina. Correia da Silva· 
nascido nos 24lfi il914. nesta capita( 
onde f' domiciliudo e residente soltei
ro. "chauffeul'". (Qualificação' n. 
7 79]] 

10. 070 - Pedro Farias da Rocha 
filho de José Farias da Rocha e d. 
Maria Adelina Soares da Rocha nas
('jdo aos 28!6:1917 em Fortalez~ Es
tado do Ceará ~olteiro auxiliar do 
commercio. domíciliarlo· e residente 
nesta capita]. (Qualificação n. . , .... 
7 .667) 

10.071 - Manuel de Farias Luna 
filho de Pedro Emygdio de Luna Man~ 
dú e d. Fructuosa de Adelina de Fa_ 
l'ias. nascido aos 16'811895_ neste Es
tado solteiro commerciante domici-
1iodÕ e residel'lte nesta copitàl. (Qua
lificação n. 8.417). 

10.072 - Isaura Ferreira Gama fi
lha de Belarmino Vicente Ferrei;a e 
ci. Joanna Gama. nascida aos 271911916. 
nesta capital onde é domiciliada e re
sidente. so1tt'ira professora publica. 
(Qualificaeão n. 8. 115). 

10.073 - Leopoldino Miranda Frei
Te. filho de f:iindulpho Barros Pereira 
Freire e d. Josepha de Miranda Frei
re, na~cido aos 2418,1917, em• Alagôa 

~~:n~~- c~!!eer~~~ado(Q::J;;/;:Çãoau~~ 
R.372) 

4. • via: 

ProC'e~so n 74 - João Galvão de 
\firanda. filho de Sylvio Feliciano de 
Miranda E> d hobel Galvão de Miran
da. nascido nos. 191211894, casado, guar
da livros domiciliado e residene nes
a capital. (Pttdido l'le novo titulo (4.• 
vin). Jnscripção n. 1. 477). 

Tran..,fercncia da mesma região: 

Proces<-10 n. 2óf\ - Manuel Formiga 
filho de Luiz Antonio .Marques For
miga e ,1. Joanna Cavakanti Formiga 
nascido ao, ~l'i,õll899. neste Estado' 
C"_nsado, fu:nccionario publico. domici
liado e residente ne~ta capital. (Trans
fnencla da 17 .• zona de Antheno1 
Navarro, dc11te F.stado, para a l .• zo
na ,lesta capital) 

Proces90 n. 257 - 'farly 1Ia Costa 
f:omes. fl1ha de Jo~é da Costa G<>mes. 
nucirla nos Q19 1910 em Pernambuco 
trn1teira. funccionariá puhlica e11tadual. 
domiciliada E> reslflente nesta capital 
(TransferE>ncia da 8.• zona Umbuui4 
r<>. dPstE> F.stndo, pau a t i 7.ona des. 
tn eaJ1ital) 

P1"ocesM n. 21')R - Joi-6 Rodri~ues 
r1P Aquino filho 1lf' Possi<lonio Nunes 
de Aquino: nnseiilo ao~ 221fl[l902, nes
te F!llado cuado. orlvo~a•to. domü·ili. 
5do e resirlente nesta cnpital (Trans~ 

Phonc 2072 petente. não inferior a 5% sobre o 

ferencia dn 6. 1 zona. Areia. deste Es- - RECIFE -- , :;~r e!º f~~1!e~~~Jt~d~. ~~a~::t!;; 
.: a fnºst~~~i~ºde~°: se]~\~~

5
ape~:d~~ 

parte referente ao "Studio" proprla_ 
mente. 

tai~~!~~: ~ . 12~9z~a F~~;!~tf~~i~n~- I ~:============= rescisão do contracto_ sem causa jus_ 
querque. filho de Florentino Cavalcan- SECRETARIA DO FAZENDA - ;~:Cª1~ª ~fi~d:lmentada a juizo do 
ti Albuquerque Flôres, nascido aos EDITAL N.º 75 - COMMISSAO DE Fe_r o dn . Estado d" e·•-

Na. Directoria de Viação e Obra.~ 
Publicas estão á disposição dos 1nte 
ressadoS as plantas e detalhes de am: 
bos os edificios. 3.811912 neste Estado casado, auxiliar ica reserva C ao , O lr 11..v 

do commercio domiciliado e residente COMPRAS - Abre concurrencia pa- de annullar a presente. chamn.ndo a 
nesta capital · (Transferencia da 6 .• ra o fornecimento do ~eí\llnte ma,.. nova concurrencta, ou deixar de ef_ 

Interessam também propostas al .. 
temativas para fornecimento e 1ns 
tallação de CLIMATISADORES oú 
de outro systema com finalidade se 
melhante. uma vez attendam suffC 
cientemente ás necessidades dos lo
caes alludidos. notadamente quan&o 
ao "Studio", onde a apparelhagem 
deverá ser de funccionarçento rigo_ 

:wna. Areia. deste Estado, para a 1.• terial: fectuar a compra do material cons-
zona rli;sta. capital). tante da mesma. 

Proces!<.O n. 260 _ .José Camillo Pe- Dírectoria de Viação e Obras Pu- Commissão de Compras, 13 de a-
reira filho de Antonio Camillo Perei. blicas: gosto de 1937. - J. Cunha Lima Fi._ 
ra e (f. Mt.ria Francisca da Conceição, lho. presidente da Com.missão de 
:rnscido ao!'! 2519!J907, em Gunrabira. Para. os Grupos Escolares de Pi_ Compras. 
deste Estado. solteiro perante a 1ei, cuhy e Serraria: 
padeiro domiciliado e residente nes- 40 portas conforme desenho e es-
ta cr,.pital. (Transferencia da 4.• zo- pecificações nesta Commissã.o. 
na. Guarabira. deste Estado. para a 16 janellas conforme desenho e es_ 
1 " zona desta capital). pecificações nesta Commissão. 

Processo n. 261 - ,José Francísco 4 mesanincs conforme desenho e es-
de Moura e Silva, nascido aos !'>1211882. pecificações nesta, Commissão. 
em Pernambuco casado, proprietario 2 occulos conforme deoonho e es_ 
filho dt! Candiáo José de Mura. domi- pecifica-ções nesta Commissão. 
ciliado e residente nesta capital As esquadrias acima. serão postas 
(Transferer,cia ela 1. • zona Santa Ri. no Deposito das Obras Publicas. 

EDITAL DE 4.• PRAÇA DE VEN. rosament.e silencioso 
DA E ARREMATAÇAO - a.a. Vara Os prop,~nentes deverão indicar o 
- 3.° Cartorio - O dr, José de Mi_ prn.1..0 de garantia contra defeitos e 
randa. Henriaues. .1uiz supplente em imDrecisão de funcciona.ment.o e as 
exercício na 3.ª vara da comarca rle condições de pagamento 
JoáJ Pessôa. capi14J do Est~o da Corrente electrica local: alternada, 
Parahyba. em virtude da lei, etc. 220 volts. 50 cyclos. 

Faz saber aos que o presente edital Preço do material : c. I . F. Cabe 

ta, deste Estado . para a 1. i. zona des
ta capital). 

de 4.• praça com o prazo de dez dello. -
(10) dias virem. que. no dia 19 do Os concurrentes deverão apresen
corrente, ás 9 horas, á J)Orta <lo prP- tar relação especificada de todo ma-

Para a DirectMia de Obras Publi..- dio n.o 42 sito á rua rlas Trinchei- terial a fornecer e installar. bem 
cas: i-as desta Caoital. onde funccionam as como referencias sobre insta Ilações 

Segundo editàl anteriormente publi- audiencias deste juizo. o porteiro já realizadas com os systemas QUE" 
cado e lista affixada em Cartorio. 0 1 mach1na de sommar. de impres_ dos auditorios trará a publico pre. propuzerem. 
dr. juiz eleitoral ordenou a entrega são, para productos de 10 algarismos. gão de \/"anda e arrematação. a quem Os proponentes deverão fazer no 
de titulo°' aos eleitore~ seguintes: mais der e maior lanço offerecer, Thesouro do Estado. uma caução em 

Titulo n.l) 11 .891 _ Jnscripção n.º Para a constru.cçiía 00 lnst.i"t.út-o de cinco mil (5.0"JO) sabonetes marca dinheiro de 5% sobre o valor prova_ 
9.913 - Arthur Bàrbosa Pereira Frei- EducaçcíD: "Salvador". avaliados por deis con_ vel do fornecimento. que servirá pa_ 

reTitulo n.º 11.892 - Tnscripvão n ." 400 saccos de cal virgem de Ita- ~~\~~b~~e~;: :~ré~nhOra·d~S'ã. ~~J~~~~~ad~~p~~~~s~~~- no caso de 
9.914 - Adalberto Walter de Araujo. bayanna, de 4 latas postos no local Alfredo Justa, na acção movida As propostas deverão ser escri.ptas 

Titule n. <> 11 .893 - Jnscripbão n. o da obra. (construcçãÔ do Instituto de contra o mesmo por Joaé Justino Fi- a tinta ou dactylographadas e assi.g_ 
9.915 - Manuel de Sousa Sobrinho. 1'~ducação). lho. E, para que chegue ao conhccj- nadas de modo legível, sem rasuras , 

g. :~:u~ ~;ac~~d8;
4
P;;;ei!:s~r~pi!:s; .· 

0 

Para a construcçáo do Grupo Esco_ ::~~tedeedft~~s quém!~iº~f!Gc!~r n~ ::~~d~m~u d~[J~~ent!m sefi~: ~~t 
Titulo n. 0 11.896 - Tnscrlipção n. '' lar de Taperoá: lagar do costume e publicado pela lo estadual de 2$000 e .sello de saú. 

9
·i~~ulo !~:é 1~º;:s ~a 1

8
~~;:i,pção n. 0 32 manilhas de grês de 5". }~~!n~aa ?e;~icg~do d: p:!~~º·nes1: ~ · e~~1~~.do preço em algarismo ê 

9.iJi~ui; ~e:e;~n~
9
;"ir_:inI~s~~~Pe:iio n.º ;~6 ~~~

05
1d~~~cÍr~ ded!"· azulejo cidade de João Pessôa, aos 10 dias do A$ propostas deverão ser ~ntregues 

9.919 - .Juvencio Candido de Oliveira. branco nacional de bôa qualidade, :~ad~t~~~o d:uit
9
;,

7
·e~Ívi~.~ ~z: ~~ Co~~ão,oe~ ·dn~elopr !e ... 

Titulo n.º 11.898 - Inscripção n.º (centr0s). enviando amostra. dactylagrapbar e subscrevi. - José nião 
0

~() ªTribumilr ~~1 
~a~nd!. r~~e 

!l.920 - Jayme Rodrigues de Sousa. 217 metros lineares de c:alhas de de Mít"anda Henriq!Les, juiz supplente não será antes das ·14 horas do d1a 
Titulo n. º 11. 899 - Inscripção n. º cobre n.º 28, conforme desenho nes- em exercicio na 3.n. vara. 14 de setembro vindouro. 

9.921 - Severino Tavares Romero. ta Commissão. Em enveloppes separados das pro-
Titulo j n. 0 11. 900 - Tnscrfpção n. 0 50 metros lineares de conductores SECRETAR! A D~A FAZENDA - postas, os. . concurrentes deverão apre-

9 922 - Lourival Cavalcanti dos An- de zinco n.t) 12 cldesenho nesta EDITAL N.t:o 5 - Aluguel de casa - sentar recibos de haver pago os im 
jos. COmmissão. de 4" · Faço publico para conhecimento de postos federal. estadual, municipa( 

Titulo n. 0 11. 901 - Tnscripção n. 0 1 40 grampos de ferro. para con_ quem interessar possa. qu'l" acceitam_ no exercicio passado, bem como. da 
9.923 - Agrippina Rlbeito Fructuoso. ductores de 4". se prol\Q:'itas para &.luguel do pred10 caução de que trata este edital. 

9 _:~~u~ ~~:e!~~!º~o~u!~~c~i:c;~v;.'t) ~ 1g1~;n~~i:1aepai:,z;f~9!~ dua.; do Estado, sito á _praça Venanc10 Os proponentes ._obrigar_se-ão a 

T
. 

1 
d t Neiva, 73. nesta capital. tornar effectivo o compromis.so a que 

1tu o tt. t) 11. 903 - Tnscripção n. 0 córes envian o amos ra. As propostas _deverão ser enviadas se propuzerarrf' caso 5eja acceita a 
9.925 - Jorge Cabral Gondim. I 2.277 sanefas de mosaico, envhn,c.~ a esta. Secretan~ em enveloppes fe-1 sua proposta, a.ssignando contracto na 

Titulo n ·" 11. 904 - Tnscripção n. º amostra. chados. convementemente sellados, Procuradoria da Fazenda com o 
O. 926 - H.ejane Costa. 91 centros de mosaico, enviando a· até O dia 20 do corrente mês. praz.o maximo ~e 10 dias · após so-

Titulo n.º 11.905 - lnscripção n.º mostra. Secretaria da Fazenda, ~3 de a - tucionada a co urrencia, · com pre_ 
9.927 - Manuel Camara Moreira. 20 portas cldesen'l).o e ~specifica_ gost~ de 1937. _ Chromacu, c._aval.. via caução arbi l.a.da pelo Tribunal 

Titulo n.º 11.906 - Inscripção n.º ções nesta Commi.ssão. canti, respondendo pela Secçao de competente, não 'úerior a 5 % sobre 
9 928 - Julimar Pinho. 8 janellas cldesenho e especifica.-- Expediente. 0 valor do forn )nento. a qual re ~ 

Titulo n.º 11.907 - Inscripção n. 0 ções nesta Commissão. _ verterá em favor ao Estado no caso 

g ~~;ui; :.~ulrl.~~tr~ d~n~c~~:ç1~n~ .. º ca!õe~e'L;er:aoscg~~ri. e espei:ifi _ _ g:t:i.~:~I~OF;:~~l~a~~it~;~l~ fist&~~~:o edofu~cr:;::àd~: cj~i: 
9. 9~0 - Reginaldo de Oliveira. 1 oculo cldesenho e especificações ficam ccnvidados as pessõas abaixo do referido Tribunal. 
9. r;~u~ l;e~!/~

9
e Üii!~r::'.pção n. 

0 

n~a ~g~i:;~º·a~ima serão pos~as mencionadas. a virem recolher á The_ Fica reservado ao Estado o direi 

Titulo n.º 11.910 - Inscripção n.º no Deposito das ObrBS Publicas. ~~:~r~~ ~~fas.º=1
~~:~. ~~~i'a ~~ ;o :iv:n~~~~~r=n~;seonute, J~~an~~ 

g_i1~u~ ~~i\fl:~e~nfn:c:i::;osª~.º Para o Deposito das Obras Publi· presente edital, os coupons das apoh- effectuar a compra do material 
:i 933 - João Fidelis do Nascimento. cas: ces typo "AO PORTADOR" det que constante da mesma. 

Titulo n. º 11. 912 - Tnscripção n. º são -proprietarios e que se encon ram Commissão de Compras 12 de e.-
9. 934 - Josepha Tavares. 300 kilos de aço "Rochling'' R. F. caucionadas nt mesma thesouraria. gosto de 1937. - J Ounhà Lima Ff.. 

Titulo n.º 11.913 - Inscripção n.º 4_5 ou eqwvalente. de 21\2"x5\16". sem os res~c ivos c9upons :. lho, presidente da Commtssão de 
9. 9~ó - C:atlos Bezerra. . _ 250 kilos de aço 11 Roch11ngº R. F. cofl~~tc1ªre~~;:i ::ssJ~b~:t:.~~ºoci:: Compras. 
9 r~~ulo "s b l't-:14 AI In1cri1itºt n.• 4-5, ou equivalent.e, de 2" X 114". vio Lyra Pedrosa ex-escrivão federal PREFEITURA DA CAPITAL 

. - ~ as 1 0 ves a. ~s ª· 200 k:].los de aço "Rochling" R. F. de Guarabira; Luiz sobreira Cartaxo 
g _ ~~~ulo ~J.on1t1h·::s M~t~~;~rtd!ª;r:~: 4_5, OU equivalente. de 1 314" X 114" • ex-collector . federal ~e Cajazeiras: 
('a _ . Durwe.1 Espmola da Silva, ex-despa- Addttamento ao edital n.º 5, de 29 

Titulo n ,:, 11 916 _ Tnscripção n º Para _a construcçao do Instituto M cl1'ante da Alfandega local; Miguel Se- de abril de 1937. relativo á cobrançai 
9.938 _ SebasÚão Joaquim dos Sa~- Educaçao: 1 verino Bastos Lisbôa, ex-.despachante do Imposto Cedular: 
tos · . da Alfandega local; ( afiaflçador -

Titulo n.º Jl.917 _ Tns-cri ão n º 5 portas C~Il?-,pe~adas, interna.só Fernandes & Cia.): Pedro Meira de DISTRICTO DE ALHANDRA 
9 939 B d' t G : dpçs · conforme espec1f1caçoes e desenho n. vasconcellos ex-collector federal de 

Titu\~ n.eºne~1
1
\~8 ::._uv;~:cri:çã_:n~ .. º 

1
1, 6nesdil:s °f:~i~,!~~- desenho n.º 2_ Patos. . Timb6 - José Ferro, 21$200; Pon .. 

9 940 Gabr el B b d F • , ta do Coqueiro - João Aristeu Sou-
Titui:: nJ t) ;l. 91;r ~s~ns~rip~;~as~." · 1 d~ta i:Oterna. desenho Jl·º 3. Delegacia Fiscal na Parahyba .. 13 d.e to Maior. 26$000: Torres _ Manoel 

9 942 _ Raymundo Pimentel Gomes 1 dl~a td~m, desenho n. 4. agosto de 1937 - Arnaldo de Ftgue1_ dos Santos. 23$000; Enseada Tor-
Titulo 11 . o. 11. 920 _ Inscripção ~ ".o f9 d~~~ojb~nie d:~~~~o n;.º \,. rêdo. Ch-?fe do Gabinéte. res - Hermenegildo Alves de sou_ 

9 i~~u~ :~10

1~~;2t~1º1ndsecr~~~t;o~.º 4 ditas internas. ccmpensadas. SECRETARIA DA FAZENDA - ~~P~f~~; ~~f~~ -N:j~1i~ :;;:~ 
9 943 _ João Siqueira Filho. conforme d~enbo n." 7 EDITAL N. 0 74 - COMMISSAO DE Bezerra ·M-2nezes, ?.3fOOO; Acahú 

Titulo n. º 11.922 _ lnscriptão n. o 3 por;as mtemas conforme dese- COMPRAS - Abre concurrencla pa- Manoel Tavares Vasconcellos, ...... 
9 944 - Santino Roque Vieira nho n. 8• 

0 
ra o fornecimento do seguinte mate_ 29$900: Cabussú - Waldemar Ribei_ 

Titulo n 11.92:l - InscripÇão n.º 1 porta conforme desenhoº; ,9. rial ro. 21$200: Olho dAgua. - Jofi.o dos 
9 94fj - Alcindo Luiz de Assis. 2 ditas conforme desenho n. -~- Santos, 20$900; Novaes - João 

Titulo n. 0 11. 924 _ Inscrípção n... 4 P?rtas conforme desenho ~- 11. Directoria de Viação e Obras Pu.... Fran<'isco Mene~. 20$300; Olho 
9.946 - José Gonçalves de Amorim 3 d~tas conforme desenho~· 12. blicas: dAg-ua - João Claudino de Deus, 

Titulo n.º 11.925 - Insct"ipção n.c 1 dit~ conforme desenho n ilJ. 21S200; Muc1uim .- Joaoulm Rober 
::~:o.- Bra~ilia Gonçalves do Nasci- !.: :~aJ~~Ol:fm~~se;~~ ~t~ Para o Instituto de Educa,e;ão e to. 20$900; Pontinha - Benicio Lyrn 

Titulo n. 0 11.926 - Inscripçiio n.º no local da obra _(construcçao do St~~~~e~fm!~:cãeo ~~fa~ai~/~~raâp- :~~~f~-2~~~ph~!rºF dtaguaSilva, 
9.948 - ,Josepha Aquino de Lima. Instituto de Educa.çao). parelhagem para ar cond1ctona<lo de 22S4()0; Acaú - Emilia Fro.nclscn. da 

9 .J~~u~ ~:ri];. ~;~elida 1~:cr~r1~:~ n. I> Para o Gabinete da Secretaria da ~~~órdo com as especificações abai_ ~~v~a~t;ffo~; 2T~t !~t:ú-=- ºJ:::_ 
Titulo n ° 11.928 - ln!.cripçã.o n.º Agricultura: Ar condicionado no auditoria do rino Gu.edes Alooforndo, 20$200; 

n. 950 - Wamberto Augu~to Ribeiro 
Botelho. 

4 3!; vias: 
Titulo n." 7. 20R - Tnscripção n. º 

R. 289 - Anisio Raymundo Duarte 
Titulo n." 855 - lnscripCão n.º 855 

- Severino de Sousa Simões ,Junior. 
Titulo n. º 4. 3:10 - Jns('ripção n. 0 

2 ·1IJ!'> - Pectro F.u,R"enio de Oliveira. 

'T'ransferc>ncin de mesma rc!l'ião: 
Proceuo1; na. 247 e 248; 

Titulo n ° 1058 - Tnscripção n.• 
1.05R - Gontulo Murt.ins de Macêdo 

Titulo n.h 3.974 - In11critflo n.• 
kfifi - - ,José Thomaz Ponce Leon. 

,folio P<'uôo l!i rle t1go!'lto de 1937. 
O esniviio ~·lcilural, Sehastiüo Baa .. 

tos, 

1 machina. de calcular. de 10 alga-
rismos, com a respectiva estante. 

Os proponentes deverão fazer no 
Thesouro do Estado uma caução em 
dinheiro de 5% sobi-e o valor prova. 
vel do r'omecimento. çue servirá. para 
garantia. do contracto. no caso de ac_ 
ceitação da proposta. 

As propootas deverão ser escriptas 
a tinta ou dactylographadas e a.sstiz
nadas de modo legivel, sem ,rasuras. 
emendas ou borrões em duas vias, 

f~n:ta~~:i ~~vig:~n!e ~!{~ª~! ~rJ:-
de). contendo preço em algarismo @ 

por extenso. 
Os proponentes deverão marcar o 

prazo para entrega do material offe. 
recido. 

DR. GIACOMO ZACCARA 
ESPECIAl,ISTA 

Vi as urinarias - Syphilis 

Ex.Interno dos servJ(os do prof. Baena na S. Casa, do prof. Btt
mJro Valverde na Potyrlinlra. Geral do Rio dt' Janeiro, no. Funda

ção Gaffré Gulnll> 

Consuitorio· Ruo. Barão cio Trlumpho, 468 
Dinrlamf'nte das 2 As G 

As proposta., deverão s<'r entre. • ~'=-======-=--~-===,,,---,---=-==--



,\ UNIÃO - Sabliado, 14 de agosto de 1937 

NAVEGAÇÃO 
LLOYD BRASILEIRO 

E COMMERCIO 
BASILEU GOMES Agente 

( P A T R...I M O N I O N A C I O N A L ) Praça Anthenor Navarro n.' 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O NORTE PARA O SUL 
Linha Belém - P. Alegre 

Linha Manáos - B. Ayres 
Linha Relém - S. Francisco 

Paquete PARA' 
SI 

Pa!~:~enC
0 

OdMiaM
1
A
9 

NpaDraANTE RIPPER Paquete SANTARÉM 

Linha Belém - S. Francisco 
Paquete RODRIGUES ALVES 

Sahlrá no llin 12 p:irn Nai.a1, Fortaleza, 

Luiz P Bel~m. 

Linha Porto Alegre - Tutoya 

Cargueiro PYRINEUS 
Aahirá no dia 14 de agosl o para Natal, Ma- 1 

ráu, Areia Brnnca, Arncuty, ForLaleza, Camo-1 
eim P Tutoya. 

Natal, Fortaleza, 
TutOYI\, S. Luiz e Belém. 

-· - ---------

Sahirá no dia 12 para Rtctfe, Maceló, Ba
Sahirá no dia 20 para Recife, Maceió, Ba- hia, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Antonina, 

Paranaguá e S. Francisco. 

hia, Rio de Janeiro1 Santos, Antonina, Para

naguá, S. Francsico, Montevldéo e Buenos 

Ayres. 

Linha Belém - P. Alegre 

Paquete AFFONSO PUNA 
Sahirá no dia 19 para Recife, MacPtó, Ba

hia Victoria Rio d~ Ja11dro Santos P<·lotri.s e" 
Por'to Alegre.' ' • 

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

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGACAO COSTEIRA 
.> 

SER~ tlEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

"ITASSUC>:" 

Esperado dos porlos do Sul no dia 23 do r:0rrentc
1 

~egnnda-feira, sahirá no mesmo dia, para: Recife, Maceió. 
Bahia, Victoria, Rio t1t> Janeiro, Santos, Paranaguá. An
toruna, Florianopolis, lmbituba, Rio Grande, Pelotas e 
Porto Alegre. 

PROXlMAS SAHIDAS: 

"fTAQUERA" - Sexta-reiro, 27 do corrente. 

AVISO 

Recebemos tartJ.bem cargas para Penêd.o Aracajú. 
Ilhéos, S. Francisco e Itajahy, com cuidados~ baldeaçãÕ 
no Rio de Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em trafego mutuo com a "Leopoldina Railway". 

A Companhia recebe cargas e encommendas até a 
ve.spera da sabida dos seus vapores. 

Os constg-natarlos de cargas devem rettral-as do tra
piche da Companhia dentro <lo praw de três (3) dias 
após a descarga, findo o qual, Incidirão as mesmas eni 
armazenagem. 

l"Ewa passagens, encommenda,s e valores, attende:se no _escriptorlo até ás 16 horas na vespera da. sabida dos paquetes. 
As demais informaçoes ser"o dadas pelos Agentes : 

WILLIAMS & CIA. 
Praça Anthenor Navano n.0 5 - Phone 234 

8.412 - Antonio Xnvier da Silva 
9.·l·t:l - Antonio Coqueijo Salles 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO-GRANDENSE ,..., ... 
Linha regular de vapores entre Cabedello 

e Porto Alegre 

CARGUEIROS RAPIDOS 

"CBUY" - Esperado do norte, chegará no proximo dia 16
1 

o 
cargueiro ''Chuy", após a. necessaria demora, sahlrá para os pmtOb de 
Recife, Maceió, Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas r Porto 
Alegre. 

"TAQUY" - Esperado do sul, cleverá chegar em no%õo porto no 
proximo dia 17, o cargueiro "Taquy", após a. necess:uia demora, sahfrá 
para os portoS de Na.tal, Ceará, Tutoya e Areia Branra. 

"MACEIO"' - Esperado do suJ, deverá chegar em nos,ço porto 
no proximo dia 22 o cargueiro "MACEIO"'. Após a ne,et>,~a1-ia demora, 
sabirá para os portos de Recife, Rio, Santos, Pelot:i.s e Porto Alegre 

Agentes.- LISBOA & CIA. 

RUA BARÃO DA PASSAGEM N.º 13 - TELEPHONE N." 229 
Acnú - Margarida Tavares de Sou 
sa. 23$600; Braga - Anna Ribeiro e 
herdeiros, 20$200; Novaes -.Joaquim 
• Maria Dantas Medeiros. 20$900; 
Abiahy - Herdeiros de Maria Ame
lia Barbosa, 200SOOO; Frazâo - Ma
noel Ta vares de vasconce11os . . ... 
21$800; Muquim - Manoel ·Tavares 
de Vasco,:icellos, 20$000; Timbó -
Herdeiros de Joaquim Frede, 20$200; 
Acau - Joaqmm Barbosa e Maria 
Luiza. 20$300; Olho d!A a - José 
Velloso Cavalcante, 21$2 ; Palmei 
r-im - Serglo Cavalcante• de Sá .... : 
20$6-0~; Novaes - ~a!c . Correia de 
Amorim, 20S600; Pit1 - Maria 
José Gonçalves de A · edo, 38$000; 
;e~n~S~.gre - Maria avares Frei_ 

8. 444 - Manuel Fernandes da Cruz 
8.445 - José das Chagas Ribeiro 
8'. 44G - José Gomes Correia 

8.495 - Joventino Amaro da Si1va 
8.496 - Zulmira Franca de Mounn 
S.497 - Onelia Lima de Noronha 

João Pessôa. 13!8[1937 _ .' r,=============================•'i\ 
to~ escrivã~ :·i:r:l~S:astião Bas. l DR. IS AAC F AI NBA UM 

Prefeitura Municipal de João Po
sôa, em 13 de agosto de 1937. -
Dante GMsi, respondendo pelo Expe
thente. 

8. 447 - Severino Celestino da Silva 
8.448 - Elias João da Silva 
8.449 - Julio Cassemiro Ribeiro 
8.450 - José Anselmo da Costa 
8.451 - João lgnacio Pereira 
R.452 - Marluce Lopes de Carva_ 

lho 
8.45~ - Nathalia Correia Nobrega 
8.454 - Jorge von Sohsten 
8. 455 - Antonio Alves EspinoJa 
8.456 - Franquilino Baptista da 

Silva 
8.457 - José Baptísta da Cunha 
8.458 - .Jacob Spinelli 
8.459 - Octacilio Archanjo Mororó 
8.460 - Elpidio Ferreira da Silva 
8. 461 - Helena Marques da Silva 
8.462 - Veronica Guedes de Araujo 
8.463 Everett Joaquim Ferreira da 

REGISTRO CIVIL - EDITAL - Silva 
Faço sabPr que em meu cartorio nes- 8.464 - Aderaldo Gonzaga dos San-
1n. cid.o.cle. correm proclamas p·ara O tos 
<·asamtnto civil dos contrahentes se- 8 465 - Manuel José do Nascimen 
guintes: to -

Octavio Pinto de Carvalho e d. Olga 8.466 - - Jorge Beckman Pereira 
Correia de Sousa que são maiores 8.4?7 - José Silverio de Oliveira 
naturu~s clcste Estudo e solteiros pe · 8468 - Antonio Lucas do Nasci-
nrnte ú lei. porfm já casados rligio: menta 
t'.Ume11L~. mor:Hlores nr:sta capital, 4 8.469 - Anna Fernandes de Carva_ 
rult Alberto de- 8,-itto n. 661; elle lho 
;.Jl'ti:<ti~ (s:ei·r:tlh('iru) C" Íilho de Arthul" 8.470 - Maria Emitia Almeida de 
Pinto de Cnl'valho t.' de d Helena Albuqunque 
Chen.ihina Pinto de Carvalho estes 8.471 - Sevitrina da Silva Rabello 
mor:-ulores na cidade de Mo.rl'langu:l- 8.472 - Jardilino Felix de Andrade 
Pf'. dei--te Estúdo; ~ ellu. de proíii.são S.473 - Huerta Ferreira de Mello 
ilumt-~tica e filhu de Arthur Correia da 8.474 - Aluizio Lyra Leal 

~~t:~ ~,;~:d~resR\~: c~~~t{d:ec:;~~:· j ri:cÍ:7~ritto Reamar Augusto de Ama _ 1 
1-'l'rnombuco · 8.476 - hacy Leite dos Santos 

JO.:w Ranulpho dos Sontos e d_ Mar- 8.477 - José Queiroz Rodrigues 
luct> Pereiro dn Silva_ (lue são soltei , 8. ,178 - Aluizio Leite 
10s; t.'IJe "chauffeur" na emprêsa d; S.479 - Severino lnnocencio d~ 
1,m:1i1.Ju~ da firmu ":',luizio Gomes I Araujo 
111awr, natural da cap1tal de AlaJZ"ôas 

I 

João Pessôa 12 de a2"osto de 1937 

;, 0 :i·l.k1~ 11 ;~~-8 .:a~:~.ci;f:~.i:1~"aue~
0
. !;!~~h~ to~ escrivJo eleitoral. Sebastião Bas. 

~untns. H'1Hio el('itor nesta capital; e -
r·lla menor natural <leste Jt~stado de EDITAL - 1 • ZONA ELEITORAi. 
1,ru\'1:-;siio clome~t,ca e filha de Jose ~ Munici..pio da Capital e Sub.Prefei. 
llazil11, da Silva e dt> d. Francisca Pe- tura de Cabedello. 
1 eira rh1. Silva. tiCndo ~~tes e os nub.en- Juiz - Dr. Sizennndo de Oliveira. 
te~. com moradia nt>sta t,1pital. em Escrivão - Sebastião Bastos. 
Mandacaru. De accôrdo com o que dispõe o C0 _ 

~i ulgu<•m ~oubcr <le al~um impedi- digo Eleitoral vigente. torno public\, 
nH'nto, opponha-o na. fórma da lei. para os effeitos legaes, que forarh 

.Joiio P~s~ôa 12 d~ ago:sto ele 1937 qu,1lificadas. por despacho do rlr. juiz. 
O (•!.Crivüo ,ln regist,·o. Sebastião a~ seguintes pessôas: 

tta~to~. 8.338 - Moysét=1 Marinho dos San-

F.l>ITAL - 1 ' ZO'IA ELEITORAL 
.'\-Ju11icipio dll Capital r Suh.Prefei. 

,llflJ d~ ( ubt-dt-llo. 
.lui.r. - Ur. Sitt'n&ndo fü~ Oliveira. 
t-:suiv110 - St>hUMliâo Basto~. 
J1,, itl'cc-,rdo t·u111 u quf' di põe o Co

<l1V,t, El~1torat vig<•ntt". torno publico. 
par::i O:i • t·ff<'itos leaac:-1, QUP. foram 
fJuuli(icadas pur <ll' pm.:ho Ju 1lr Juiz. 
''" '""KllintP:i, J)('Ssü:u 

_. \farin Lucia C'o~tll: 

tos 
8.480 - Raul Frazão da Nobre~a 
8 .481 - Em ilia Queiroz de Olivei. ra 
8.482 - Maria do Carmo Monteiro 

de Avolio 
R. 48:l - "Maria Pereg~ina Baptista 
R _ 4.84 - Francisco Antonio de Salles 
R.,Hl!'i - João de DeuR e Silva 
8 481'\ - Antonio Melchiades da 

Silva 
8. 487 - Se~a9füio ria Silva Pessôa 
8.4P.R - T .. uiz Ribeiro Limeira 
RAP.!l - Manuel Domingo~ da Silva 
8.4!10 - Themii;tocles Fernan<les 8 .J:ifi 

ij ,n 
r,Jo.;tu 

\-Va!llt-n1111 l•'i•l r"irA: dn dC' Lunn 

8 HO 
B ·111 

Luna 

SPl,:.i titt" Snvio da Silvu 
- Se\l"e1·1no I· ranc1s~o d~ t 

8. ,l!}l - Maria Ferreira de Sousa 
8.492 • G-ah11no Ferreira 
8 493 Severin11 da_ Silva Aragão 
8. 494 - M1sael Balbino de Moura. 

Concertam-se quaesquer 
lllarcas de receptores de 

radios. 
Officina sob a direcção de 

profissional competente. 
Preços modicos e serviço 

garantido. 
Agencia Alberto Amaral 
Rua Barão da Passagem, 
13, l.' andar - J. Pessôa 

Dr. Francisco Porto 
Medico da. Assistencia Publica e 

Doenças do Intestino, Anus e !teto. 
Tratamento d:is hemorrhoidas sem 

operB.çd.-o e ~cm dõr. 

Ex-assistente de Clinica. Medica do Hospital do Centenarlo, Medko do 
Hospital Santa. Izabel e do Instituto de Protecçá.o á lnfa.nrla. 

DOENÇAS DAS CRIANÇAS 
Doenças do adulto: Coração, aorta, estomago, intestino. ftgado, rtns, 

sangue e nutrição. Tratamento da neurasthenia. sexual, syphtlls. 
Consultorio: RUA BARÃO DO TRIUMPHO N.' 420 - l." andar. 

(Por cima do Banco Central) . 
Consultas: - De 15 ás 18 horas, diariamente. 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCEITA CHAMADOS A QUALQUER HORA 

00:,f!~--
\ABOROSO C.RANULADO·GLVCERO PHOSPHATADO 
FRAN(IICO 61ffONI &CIA. RUA 1~ DE. MARW, 17-RIO 

CLIMACO XAVIER DA CUNHA 
ADVOGADO 

ACCEITA CAUSAS NESTA CAPITAL E INTERIOR 
Rua da Palmeira, 358 - João Pessôa 

dos Hospitaes de Prompto Soccorro 

1

. l 
e Santa Izabel. 

Consultas: DJariamente das 13 ========================-=== 
ás 15 horas. __ -

Consultorio: Rua. Barão do Tri
umpho, 474 - 1. 0 

SITIO A' VENDA 
VENDE-SE um magnifico sitio em 

terreno proprio, medindo 20.000 m. (2) 
p~r modico preço, á rua Abdo~ Mila
nes (Bôa Vista de Barreiras>, c0111 

grande casa principal sob n.0 856 e 
mais 4 chalets de aJuguel, 2 cacimhas 
bomba, banheiro, etc. Contém cerca 
de 350 arvores fructiferas que auferem 
optima. renda. 

A tratar na casa aclm.a cit ida 01.1 

á rua Barão do Triumpho, n.0 277 -
sobrado, nesta capital. 

ALUGA· SE 
Um appartamento espaçoso 

para Escriptorio Commercial, 
Medico ou Dentista, no ponto 
mais central da rua Maciel Pi· 
nheiro, 74, 1.º andar, com ins
tallação sanitaria e agua cor
rente. 

A tratar com o sr. Antonio Me
nino dos Santos, na portaria da 
A UNIÃO. 

CIRURGIA GERAL PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 
DR, LAURO WANDERLEY 

CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADE 
CHEFE DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO D~: l'ltO

TECÇAO A' INFANCIA. CIRURGIÃO DO IIOSl'ITAI, 
"SANTA ISABEL" 

TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO UTF:. 
RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 
Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 
RU,$, DIREITA, 389 - :- DAS 3 A'S 6 UOKAS 

PHONE DA RESIDENCIA, 20 

1...,..--------1 Violão 

Vende-se um novo, de 
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 General Osorio n." 113, 
nesta cidade. 

optimo som, da fabrica pon

lista T. Giorime. 

Tratar á rna M. Walfre. 

do, 28_ 
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Santa Rosa HOJE! n1atinée ás 4 horas 
O CINEMA DA CIDADE 

Empreza \l'andel'le, \\ Cia. l,tda. WALLACE BEERY 

HOJE! Ás 7 e meia horas HOJE! 

Uma estonteante revista 1

11 

JACKIE COOPER 

GEORGE RAFT 

da Metro Goldwyn Mayer ( UMA TRINCA DE OURO ! ) EM 

Um d2sfile de coisas deliciosas! 

Abrirá a sessao: ESTRELLAS DE 
HOLLVOOD (comedia) e um gozado 
---- -dezenho animado--- United Artists 

PREÇOS 1$600 e 1$100 PHEfO UNICO $600 REIS 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv,~rv"\ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv, 

AGUARDAE! li PARA BREVE! ALEM DO INFERNO! 
NOIVA· D E D OIS! WALTER HUSTON-ROBERT MONTGOMEY 

METRO-Uma epopéa dos mares! UM COLLOSSO DA METRO 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A's 7 e 30 - HOJE 

Um romance desenrolado em Hollywood ! 

REGINALD DENNY - em 

EM PLENO ESPECTACULO 
Com Frances Drake - Gail Patrick 

Um film da PARAMOUNT 

COMPLEMENTOS: - PARAl\lOUN'.I' NEWS - Jornal e VEM CA', 
P.\SS!\RJNIIO - desenho de Betty Booth. 

ALERTA GURYZADA ! AMANHA ! Collos~al l\.tatinée ás 3,15 -
a 4.• série de AVENTUREIROS HEROICOS com Buck Joncs e mais um 
fillp escolhido. - SEGUNDA FEIRA! :rodos ao METROPOLE - "Sessão 

das Moças·· - Shyrlei '.I'emple em A PEQUENA REBELDE. 

~====================~ 

:-------------------------
O R RIS BARBOSA 

ADVOGADO 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 114 

DR. ONILDO M. CHAVES 
EX-INTERNO POR CONCURSO DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ 

DOENÇAS INTERNAS 

Especlalldndc· - Molestlas lnfecl-0-contaglosas 

TRATAV.ENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR PELO PNEUJl,10-
THOX ARTIFICIAL E DEMAIS PROCESSOS 

Associação Parahybana l 
pelo Progresso 

Feminino 
Curso gymn:1sl.al

1 
Aulas de 

allemão, declrun!lção, dactylo
graphia, tachygraphia, botdados 
a matiz e córte 

Preços s i m compelcncia. 
Informações na sédc social, to

dos os dias uteis, entre 19 e 21 
horas. 

========='\', 

Dr, Gonçalves 
Fernandes 

l!:lr-Aux. Technlco da Dl
rector1a de Hygtene Men... 
tal e Asslstente Inst. de 
Asalstencla a Psycbopathas 
de Pernambuco (serviço 
do Pro!. Ulysses Pernam
bucano) . Medico especia
lista dos H-0spltaes santa 
I&abel e Juliano Moreira. 

Cllnlca especializada. das doenças 
do SYS'.I'EMA NERVOSO. 

Cons. - Rua Ruqae de Caxlu, ~':: = l':. Mor.lelro rta Fr.on. 
ca, 72. 

- JOAO PESSOA -

"' =====e=======::dJ 

CINE SAO J?.EDRO 
HOJE - A'S 7 l j5 HORAS)1. HOJE 

\,i 
4." serie de 

AVENTUREIROS . HEROICOS 
com BUCK JONES 

JUNTAMENTE COM 

EM PALPOS DE ARANHA 

e mais um desenho A RAINHA BORBOLETA 
,, PREÇOS: - 1goco - ôOO réis. 

Al\lANHA: - "GONDOLEIRO DA BROADWAY" com DiCK POWELL. 

ALUGAM-SE as casas de OPTIMA OPPORTUNIDADE 
numeras 791 e 799 sitas á Está á vencia o bilhar "Taco de 

avenida Epitacio Pessôa e ~":;;~~· d~as~~~ri·~:·•J;~:.~~~.ªdu~n~~ 
recentemente construidas. A , porta, pont-0 para qualquer ramo 

tratar na mesma avenida na ~~ª n;;0tt~oo~~~ª~~1

~~~: n~1:1:1~in1:~~ 
casa n.0 821. :,:~~ie~a::;t;~"'~~n~'.!'i~.~~./"1~1.~ ~ 

sul do plis. Alugando-."'C o pn:dio ro 
::omprador. Como também µrat.itclra .-; 

APIARIO MARIA ffiE ·, balcão proprlos para o ramo de estiOptima opportunidade para 
se fazer fortuna com pouco 

capital 
\TE - Vende puro Mel d, 
Abelhas "Italianas e Urus 

1 Vende-se uma das mais acredilaclas 5Ú. Av. João Machado 

vas, depositas, etc 
A,venida Floriano Pcixôlo, 259. 

. CABELLOS BRANCOS 
E'Yitam-ae e desappruecem com 

~:
5
u~;~as/;~~;b:~c~t~~~5.ir~:0 J 155 OU Cap. José P~ 

o Estado e deixa um juro de nunca s,la .. 2!i 
menos de 10 ó ~obre o r:apital empre 
g.1do. 

1 Os inleressado~ podem verificar tu 
do. Agora qui;m não estiver em con ALUGA-SE a confortavel 

1 diçõcs de tazer o negocio é favor não d A · d Epitacio 
se apresentar. 1 casa a vem a 

MLOÇAO JUVENIL" . 
U59.da como lação, não é tlnt-11'&. 

Use e na.o mude. 
Oep-00lto: pharmacla Mlnel'T& 

Ch1• ri• J?_pr,11bltr~ - .JnAn Pf';fUlfta 

1 Tambcm "" acccita um soclo com, Pessôa, n.º 514, perto da 
Con,ultorJo: _ Rua. Duque de Cartas. i-1s .. 1.n andar. uma entrada rmnca inferior a 50 con- L 

~ 
Rcsldcncla: - Rua Engenheiro Retumba, Z37 1/ls de réis. 1 Uzina de uz. A tratar na 

VENDE-SE um piano Ro· 
nisch em perfeito estado e 

duas camas de casal. Tra· 
tar á rllil. la dP Maio n.0 10!'1. CONSULTAS: DAS 16 AS 18 HORAS DIARIAMENTE i l Carto., a 1' Trindade, ntsl;, re. rasa vizinha 

=:=~..;=::,:,,"""',--.==;;::;;;31--.-;;;:;;======;;:;;~ dacção 
1 

'• ' • • 



A UNIÃO - Sabbado, 11 de agosto de 1937 • 11 - ~--------. 

GIORGÍ RAIE 
wmllOIIIIAI --··-

OS NOSSOS "FANS" VÃO APPLAUDIR SEGUNDA FEIRA NO - REX - O FAMOSO 
PAR DE "BOLERO" NUMA NOVA E ALLUCINANTE SENSAÇÃO MUSICAL ! ! ! 

Rythmo dos rythmos ! Melodias estranhas . . . tentadoras. . . fascinantes. . . super -ro
manticas . . . com9asso vibrante ! ... 

A DANSA MAIS FALADA E APPLAUDIDA DE TODOS OS TEMPOS ! 

GEORGE RAFT CAROLE L O M B A R D - a dupla de BOLERO 

R u M B A 
Sempre dramatico ! . cheio de emoções variadas ! unico attrahente ! - com 

L Y N N E O V E R M A N-M A R G ô-M O N R O E D W S L E y. 

UM ESPECTACULO EXOTICO E MARAVILHOSO DA 
"PARAMOUNT" 

H O J E - R E X - A'S 4,15 - MATINÉE COLLEGIAL 
- A SESSÃO DOS ESTUDANTES -

AMANHÃ NO FELIPPÉA 
Lutas titanicas entre a policia e os inimigos da sociedade 

Americana! Uma deliciosa comedia musical repleta de bôas melodias ! 
ALICE F A YE - RA Y W ALKER 

--em--
O NOVO DRAMA DOS - GANGSTERS -

PAT O BRIEN - num notavel desem9enho 

DA MUSICA MULHER DE GANGSTER 
UM FILM DA "FOX" 

Preço unico: - $600 
com - MARGARET LINDYSAY -

UM DRAMA DA - W ARNER FIRST -

R E X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA

DE CHIC FEL IP PÉ A ·1 ACUAR I BE 
SOIRE'E A'S 7,30 S O I R E ' E A' S 7,15 

Um episodio musical sobre a vida de "Sessão das Moças" 
--- L l 8 T Z !--- A HISTORIA SENTIMENTAL DE UM FILHO ABNEGADO! 

FRANCK HERTERING - ORGA TSCHECHOWA 
-em-

SONHO DE AMOR 
Jackie Koooer 

- em--

DE FILHO 

S O I R E ' E A' S 7,15 

ROMANTICO ! DELICIOSO ! ELEGANTE 
GEORGE RAFT - ROSALIN'D RUSSELL 

-em-

A L E 1 DO DESTINO 
Uma maravilha da "Cine Alliança" 

CORAÇÃO 
-com-

COMPLEMENTos, - Nacional D. F. B. - Fox Movietone MARY ASTOR - R0GER PRYOR 
News - Jornal recebido por avião - e - "Os Bonibelros do Um romance da .. Warner First" 

bico durado" - deslumbrante desenho todo colorido. COMPLEMENTO: - A LAVADEIRA - d~senho. 

UMA PRODUCÇAO DA 20TH CENTURY FOX 
COMPLEMENTOS: - Fox l\<lovietone News - }ornai -

NACIONAL D. F. B. - e - A CORUJA E A GATA 
desenho - Terry Toons. 

·~ ., .. llS' 1\ ,,,., -

\...rrr, -....r:w.~ .-,, .-...--.. 

te!!:~!~~n~!~~ ~~~;epto. / ~~:::~

0
::

0
::~0ETC~m v!!:~l~S~~~rrc~os :~p~i~~ em l Vende~~~~ c~:a :0~~1°.ç~ modico, za!t:;:~i~;;v~;!!:~ ª~:;d~: 

res ra.ctiophonko::i, &V aos seus lotes de 50 e 36 metros de fundo, na com 4 quartos, 3 salas, 1 corredor, ap- com ª Amaro Coutinho, por bom preço. 
:~~~~o.~· ~;~e1~1::n;t' ~;;~ ~ i capacidade para 25 Canadas. prospera Avenida Maximiano de Fi- parelho e banheiro, na rua Silva Jar- A tratar com o proprietario do mes-
CIA tendo montado uma offici- Officina Mechanica Vi- gueirédo, proximo ao bairro do Monte- ~ G mo, na dita rua n.º J'.:G. 
na. p~opria ã Rua d~nião n.º 70 I 1 - Travessa da pio, lugar saudavel e de futuro; agua, dim 689, em frente ao oitao do rupo 
apn,relhada para O mais delica-) Cente e pO Escolar "Antonio Pessôa". Tratar á 1 ....... luz, esgôto e bonds Bôas casas no Cf:RA DE ABELHA Resina de ca 
do concerto, agradecendo desde Bôa Vista n.O 33 - João centro da cidade, pRra diversos preços rua São Luiz, n." 41, Cruz das '\rmas. joeiro, Chifre de boi.' - Compra_,; 
jã a continuidade da preferenc1a PesSO~a' commodos. Informações na Avenida O motiv? da venda é o ~roprietari:> . Ernesto \Vein~r - Praça Pedro Ame-
dos seus amigos e chentes. João Machado, n." 79õ. querer retirar.se para ReCJfe. nco, 109. Pensao Pedro Americo. 

ESTRÉA !SEXTA-FEIRA, 20, NO SANTA ROSA 

R.\UL PRYSTON 

COMPANHIA NACIONAL DE OPERUAS - --.-, 
GRUPO GENTE NOSSA 

(Considerada de utilidade publica por lei n.º 176, J>e)o Govêrno de Pernambu<'o.) 

DA QUAL FAZEM PARTE O QUERIDO TENOR VICENTE CUNllA E A APPLAUDIDA 
SOPRANO LUIZA OLIVEIRA 

NOTA: - A "Companhia d~ Operêtas" dará exclusiva
mente 4 espectaculos nesta capital, sendo de salientar 

que não reprisa1·á nenhuma peça. 

Peça de estréa: 
"A CASTA SUZANNA" 

OPERl\;TA VIENNENSE EM 3 ACTOS, DE JEAN GILBERl' 

Sabbado : 
"A CABOCLA BONITA" 

A OPERl\;TA QUE MAIOR SUCCESSO TEM ALCASÇADO EM TODO O PAIS, ORIGINAL DE 
MARQUES PORTO E A R V P A VÃ O 

Domingo: 
'' A V E S D E A R R I B A Ç Ã O " 

A FORMIDAVEL OPERliTA QUE REVOLUCIONOU AS PRICIPAES CAPITAES DO PAIS, 
DE WALDEMAR DE OLIVEIR,\ E SAMUEl CAMPEl,LO. 

lENITA LOPES 

S E G U N D A • F E I R A : - DESPEDIDA COM A ENGRAÇADISSIMA COMEDIA DE SAMUEL CAMPELLO - " A HONRA DA 

ASSIGNATURA PARA 3 ESPECTACULOS 
PREÇOS: - Camarotes - 100!11Y.> 

" Cadeira - 22!000 

Ingressos á venda com grande 
procura na C A S A P E N N A 

ENTRADAS AVl'LSAS - PRE('OS; 
Camarote - 40$0CO - Cadelra s n 
Codrira 8fOJO 4 JOJ · 

TI A " 
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SECÇÃO LIVRE 
IMPORTANTE LEILAO DE MOVEIS 

HOJE 
A'S 3 HORAS DA TARDE 

NA RUA EPITACIO PESSôA, 198 - (Trincheiras} 
Ao correr do martelo. Pelo que der! 
Onde estiver a bandeira do leiloeiro. 
Devidamente aulorizudo pelo sr. Onaldo Sá, nlto funccio-

1,ario do _lbn<·o do Brasil. qu e se retira para o sul do pais. o Jei
lne1ro ofl 1cm I desta prnça. Jayme Fernandes Barbosa, venderá. ao 
correr de, martelo, todos os moveis constnnles da relação abaixo: 

Sala de visita - 1 grupo auslriaco com 14 peças. J radio 
"Sparton" com n valvubs; 2 porta-chap,'os; 5 cadeiras estofadas 
rnm gobeline de si'da; centros. columnns. ele. 

Escriptorio 1 "hureau" grande: l estante; e Radio ga-
1,ini'te; 1 mesa par:1 rndio: 1 grande lote ele livros; 1 porta
t'bapéos; 1 mrsa com 2 ga\'eh1.;;. 

Dormitorio 1 rama de rasa l ; 1 guarda roupa com espe-
lho besoutt<': 1 guarda casara; 1 penteadeira; 1 sapateira; 2 ca
deiras; 1 c:1 hide; 2 espelhos . 

Dormitorio - 1 c:1nrn de solleiro; 2 guarda-roupas· 1 "loi-, 
Jr.ften 1 e reado mudo ; 2 guarda-roupas; 1 guarda-casa, e'tc. 

, Sala de jantar - 2 mesns clasticas com 3 taboas cada uma; 
4 rarleirns ele ba lanço; 18 cadeiras de junco; 1 etagel; 2 buffet; 1 
µuarda lou~a; 2 nwsas de fillrn; 1 viclrola com discos; 2 relogios 
ele parede. sendo l auslriaco; 10 pares de cantoneiras; 3 cabides 
f!l'a!1des; 1 cafeteira; l assiH·rn·eiro; l hule pequeno; 3 lavatorios; 
18 Jarros divC'rsos . 

FAVORITA PARAHY· 
BANI . 

Club de Sorteios de AocendlDo 
Nobreca & Cla. 

Praça Antonio Rabello, n.0 1~ 
<Antiga Viração> 

Plano Par&hyba.no - "Diurno" 

Resultado do sorteio dos cou
poDS-br!ndes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Parabybana, em sua séde á Pra
ça Antonio Rabello, 12, no óla 
13 de agosto, ás 15 horas. 

1.0 Premio .. 

3.º 
4.º 
5.º 

Plano .. Noctumo" 

!,167 
8670 
3909 
1354 
16U 

Resultado do sorteio dos cou
pons..brlndes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Parahybana, em sua séde i Pra.
ça Antonio Ra.bello, 12, no dla 
13 de agosto, ás 19 horas. 

!.º Premio 0289 
2.º 1466 
:r.· 5439 
4.º 1025 

s.· 2081 

J. Pessõa, 13 de agosto de 1937. 

ADERBAL PYRAGIBE, lllcal. 
ASCENDINO NOBREGA & 

CJA,, concHSionuJ01. 

Outros objetlos como sejam 1\lesas; violinos; bandolins; 
banjo. louça, ele vidro e :igath. depositos para carboretos, 2 bancos 
de jardim; :J mesas de ferro:;; vasos de palmeira; 3 depositospara 
,,gua para r,oo litros; enxada, picaretas, pás, ah·ião, fogareiros 
1nnrrelas, 8 csc:tclas. folhas de zinco, arame farpado. amarrados 
ele corda. rolos de ferro J'unclido. cal'hepots, 1 guarda comida, 
facão, serrole. foice, homha imperial, grande quantidade de ma- lll.============:!J 
leria! par:, cun,truc\·:io e l automovel Che\'1'0let, tvpo Standart. 
perfeito, garnn tido. • 

Tudo ao corrn do martelo. 
A's 3 ho, as ria tarde Sabhado. 14 de agosto de 1937. 
Run Epilar10 Pess.'rn. Hl8. Trincheiras. 

.JAYME FERNANDES BARBOSA 
Leiloeiro official 

AGENCIA l'rn,n Pedro Americo, 71. - João Pessôa. 

Sessão ordinaria de Assem
biéa Geral da Sociedade 
Artistas e Operários Mecha-

nicos e Liberaes 
De ardem do presidente deste po

cler soclat. convido a todos os socios, 
para no proximo domingo, 15 do cor
rente, ã hora e local do costume, as
sistirem á sessão ordinarla de Assen, · 
bléa Geral, convocada de accôrdo 
com o ~ l.º, do art. 37, de nossos es
tatutos. 

Sala das se!"sões da Sociedade Ar
tistas e Operarias Mechanicos e Libe
raes, em 8 de ago~to de 1937. 

Albert.o Correia da Cunha Lima, !.º 
secretario. 

A QUEM INTERESSAR 
Declaramos que vendemos ao sr. BPl· 

larmmo Carneiro, livres e desembara
radas de qualquer onus as OfficinRs 
de concertos de automóveis estabele
cida$ á Rua Maciel Pinheiro n." ain 
desta ,Capital, tendo o referido snr. 
assumindo o a.ctivo e p.:isslvo de nossa 
ttrma. 

Quem se julgar prejudicado. queira 
reda.mar dentro rto prazo de irmtR. 
dias, a contar desta data. 

João Pessõa, 10 de Agosto ele 1937 

A. Azevêdo & Cia. Bellarmino rar-
ntlro. • ' 

<As firmas estão devidamente re
conhecidas) . 

AO COMMERCIO 
Declaro que desde 7 de agosto do 

corren~e anno delx'JU de ser meu au
x1l12.r de sua l•vre e ei.pontane9. von
tade, o sr. Raymundo ria Silva. Ri
beiro, ficando -a..~Lm. sem eHeito a 
procuração passada por mim ao mn. 
111d senhor Raymundo, para tratar de 
negocios de minh!l firma . 

João Pessôa 7 de agosto de 1937. 
' N. Cosentino. 

Confirmo: Raymundo da Silva Ri
beiro. 

( As firmas estão devidamcnt~ r~
conhecidas). 

Fallencia de Manuel Ferreira 
dos Santos 

AVISO AOS INTERESSADOS 

Pelo presente. aviso aos interessados 
na fallencia de Manuel Ferreira dos 
Santcs. residente em "ALAGAMAR,,, 
de$-te termo. que se acha em meu car
torio a reclamação reivindicatoria re
querida oela "A STANDARD OIL 
COMPANY OIL BRAZIL". por sua fi_ 
ltal na cidade de João Pessõa. capital 
deste Esta.do, referente á quantia de 
cinco contos seiscentos e quatro mil 
réis (6:604$000) valor do preço de mer_ 

~l~d~~i~~is~ãgog;r e~n~~~id~, ~o;i~~~~ 
vendidas antes da fallencia. sendo 
concedido aos mesmos interessados o 
pra~ de cinco dias, a contar da pri
meira publicacão deste a viso no orgão 
cfficial do Estado. a contestarem ou 
allegarem o que entenderem a bem dos 
seus direitos. 

Bananeiras. 9 de agosto de 1937. 

CURSOS DE APPLICAÇÃO 
"CORRtA DE ARAOJO" 
Portttguês. inglês, francês, math .. 

matica - arithmetica e contabilid e 
- escripturação - versão. anal se, 
interpretação, .. traducção, resolução 
graphiea de problemas, resumo de 
pontos programmaticos para provas 
pareises. exame de concurso e admis
são aos eollegi.os mi}itares, á Escola 
de Aviação . .gymnasios, etc. Exercício 
pratico de redacção e estylo de cor
respondencia offie!ial, commercial -
descripção, narrativas e dissertação. 
Professor brasileiro, com longo tiro
cinio pedagogico nos institutos de Pa
ris e Londres. acceita alumnos de am
bos os sexos. para os cursos seriado. 
media e secundaria, attendendo a cha
mado a domiciÜo. Aulas diarias. Tra
vessa Cardoso Vjeira, n. 0 16. - Pro
fessor Cornêa de Araújo. 

THESOURO DO POVO 
<,1ub de Merca.dorlu de 

MACEDO & COSTA 

Carta, Patente n.0 1 
Av. Beaurepalre Rohan n.0 267 

Ple,no • Bôlo Sportlvo Para. 
bybano" 

Resultado dos sorteios para 
cont•gem de pontos do plano 
" BOio Sportivo Parahybano", 
realtZJ.do em sua. séde, à avenida. 
Beaurepalre Rohan. n.0 267, no 
dia 13 de ago.sto, ás 19 112 horas. 

1.0 Premio 
2.• 
3.' 
4.• 
5.º 

9818 
7817 
2179 
4045 
2558 

J. Pessôa, 13 de agosto de 1937. 

Aderbal Pyrartbe, llsoo1 de 
clubes. 

Macêdo &; Costa, concessto .. . 
narlos. 

CENTRO DOS CHA UF
FEURS DA PARAHYBA 

DO NORTE lh~ i:i~~i.vâc, da fallencia, José Rama. I ~============:::!) 

1.ª Convoração 

AssEMBLl''A GERAL 0Ro1NAR1A "Sua saúde é o seu maior 
ct')ºEoi~e! ~~i~! · q~tt:~d:n!: ~~~~!= thesouro" 
rem no µroximo dia 15. ás 19 heras. 
E-m. 5Ua. séde. á _rua Diogo Velho. 318, Proteja-a bebendo sómente agua 
n fim de assl ,tirem á poSSe da nova filtrada 
ditectoria para o proximo exercicio e Os filtro.e; "Maravllhososi-o e ºRex"' 
kltura dos balanços e relatorios do em barro fino são a expressão maxi• 
exercicio findo. ma no genero. São perfeitos, nraticos 

Asscmh1~0a CG;~~o~1Ç~bdinaria ~::~do~ca:, v~~de~~~ºtn~c:a~::r:· ;!: 

ORIENTAL COM GAZ 
SAO AS LAMPADAS ELE
CTRICAS QUE BE PODE 

USAR COM GARANTIA. 

Vendas em ~s~o e a retalho 
na ILLUMINADORA 

Rua Maciel Pinheiro, H5 

Unlco distribuidor neste Estado 
ALFREDO CHAVES 

'VENDEM-SE terrenos a prestações 
modicas, de 4.$000 a Sil00 o metro qua
drado . A tratar n& Fazenda Sta. Julla, 
em Tamblá . 

De crdem do sr. presidente e para ça - ºCASA DOS FILTROS", Rua 
tratar-~e dP interesses geraes da Barão do Triumpho n.0 469. João 

~:~~~1u
1i~!!· p~1~:1 ~,~n~!~°ni~~~\.~8 :;:; ~~leª·t~~~saba~f~~ ;:~~e~e ~=~:!-1~,============,d/ 

.. Pde ll n D v Ih º 318 Talhas (resfriadetras) Moringues 
';:,nximo d~;l 1

1
?!:\:~Ío ;~r~~n\\~ mê~. 

1~~ Qua!tmhas, Paraztteiras, Cache-pots 
19 hora~ Jarroes, Jarras, etc, de diversos fa-

Jo..;aphat Fialho, 1 o secretario bricantes do Rio de Janeiro e outros ... . _ ·-------1 Estados. Mf'!ntém grande stock de ar-
TERRENOS A' VENDA u~?i{;k~'lºso~dM~~;n~lr;t 

Paulino Gome~. res!dente á rua ~:~A~~~a~s. C6h!:~~nac~~~as~ª
1
;;~ 

Eorgcs da Fonseca n. 144. Informa iamas. caixas para pharmacla ampô 
r111c t.em nara vender_ terrenos na las. etc. Tem semore grande 'quanti: 
~veni<.l~ Epltocio Pessoa íF..strada de I dade de caixas para calçados e dis
'1 ambau> A~cntda Centrnl - There_ 1 co~ para garrafaR de leite. Vende pa. 
t;uih,)1~1 <Ctu" e terreno). .Travessa pelão e os dentnls artigos por preços 
Floriano Peucoto e Rua. Flonano Pe1. 1 sem. competencta. Rua Bario do Trl-
J'.Oto , umpho, n.0 489, 

MUITO BARATO ! 
Na rua da Repub11ca, n.0 302, ven

dem-Se um grupo de cadeiras, 2 me
ztshas de centro, um berço, 1 espelho 
grande, um oof\.5010 com pedra e ou
tros outros obJect.os usados, pnrem em 
perfeito esta.do. 

Preço dé ccasláo. 

• 

&:onmniJe /)a'UI. ~ cinema, 
BARBEANDO-SE EM CASA! 

GRATIS! A quem 

solicitar, enviare

mos interessante 

folheto illustrada. 

BARBEANDO-SE em casa, eom 
Gillette, V. S. laró economia bastante, 
para attender a outros prazeres da: 
vida. Na verdade, a Gillette consti
tue Por si mesma um prazer immenso 
tal a suavidade e perfeicão com qu; 
barbeia. De aco finissimo, as lamina::s 
Gillette Azul são as mais economicas · 
devido á resistencia de seu fio inimi~ 
tavel Nenhuma outra lamina se con
serva perfeita por tempo tão longo 
como a Gillette Azul. Passe, pois, a. 
barbear-se em casa com Gillette. 
E' medida intelligente de economia. 

Gillette 
CoiJto Postal 1791- Rio de Janeiro 

~k> sz 

ALVARO JORGE & CIA 
(OASA FUNDADA DI lHS) 

GRANDE ARMAZEM DE ESTIV kS EM GROSSO 
Prata Dr. Aharo Macba•o, 1 • U 1 

ENDEREÇOS: 
Telepamma - • D•lla • 
Tele•llone - UI 

MANTtM 
-KM (.1_ 

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

Praça Matriz, 17 4 e 178. 
ltabayana, Rua Presidente João Pessôa, 44. 

OJ)amam a attiençlo de sua numerM& tre1Uezla da Capital e do 
tnterlor e dos demais commerctantes em geral para o GeU completo e 
Y&rladlsstm.o sortimento de mere&.dorlas que recebetn semanalménte dos 
prlnc!paes centros do pata e do Mtrangelro e que ••tAo v .. ndendo por 
preços lnacredltaveta. 

ACHAM-SE APP.ARELB'.ADOB A CONCEDER 08 MELHORES 
PREÇOS EM TODAS AS SUAS VENDAS, Bl".M T.ma:REM 08 
CONCORRENTl'.S~ 

PREÇOS EXCEPCIONAEB PARA VENDAS A' VISTAtl 
Almn de outros lnnumeraveta artlroo, tem pol'lll&DeQ\emenee em 

.., otoek oo oegulnteo : 
Xarqlle de todos 01 typoo, farinha de trtco aaclo..sl e estTiut

•alh •e &odu u marcas. assacar triturado, ceneJas: An&arettca, 
T••loala e CaaoaUDlla, lterosene, pzollna, l&I •• Maca• • •• 11:slado, _u,.., completo oorttmento de mantelg-as, papel para Jornal e pa
pel •Norte•, arros de todas a., qualidades, leite condensado ·Moça"' e 
• Vl1'6r • , 1011~ e Thlros. llnhu .. Bispo" e .. Corrente", arame farpado 
americano ªIowa• e &Tampos para cercas, espolêta ·BB • e chambo 
para caça, Tela Klo, aucco de uvas nacional e n :tr&Dl'elro, ahA preto, 
&odN " lempêroa, balança .. !:st~lla", comple1.o sortimento de coa 
IU'T&I , TiahOII aaclonaea e atran,.elroa, cbocolalee e llomltom 

\lenham H certificar dessa realidade 01 que pnci, 

1am comprar barato ! 1 1 

PARAHYBA DO NORTE 1 

1 

JOÃO PESSOA 

nnn ena A a e -. -. 

AR~;~~~!~~ib;.~EGA] 
Av. D. Pedro I, 915 li 

--= 
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