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ANNO llV A UNIÃO - Sexta·feira, 20 ele agosto ele 1937 

A P ARAIIYBA SE PREPARA ACTIV AMENTE A FIM DE CONCORRER COM 100.000 
VOTOS, EM :1 DE JANEIRO VINDOURO, PARA A VICTORIA DA CANDIDATURA NAs 
CJONAL DO SU. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA Ã SUCCESSÃO PRESIDENCIAL' DA REPUBLICA. 

o CENTENARIO DA FUNDAÇÃO DOjSEMANA DA TUBERCULOSE 
"COLLEGIO PADRE ROLIM" 

Falará 
grande 
tem o 

hoje, ao microphone da Radio Tabajára, 
educadcr s1:rtanejo, o dr, Salviano Leite 
tríduo cívico cultural, em Cajazeiras 

sobre a personalidade do 
Rolim Iniciou-se hon
As solennidades de hoje 

Tivf'rnm in1l'io hontem, Cuja. 
1.eiros, as ~olénnid:.ule,; t•nn1tnP11111rati

vns clCl J" <.·entenndo <lo "Collf'gio 

Pndh! Rolirn" f' l~R," nnni\'crsario do 

abnegado sacerrlote, !undr.clor daquel
lu cidade. 

Essa~ Gommemotuçõt>~ repres<'ntam 

que foi lllll vt>nl1.Uleiro r,recursor da 
cívilizac:io naquelle l·ecanto Jong1n-
qu0 dn Estado. 

!)a íinu.lidatle e vulto dessa cente
naria 1nSótitUi<"iio. que é hoje a E!,';cola 
Normal (lt.• C:.ijazeirn~. fala a 'sua in
ftuen<'ia nrnr<'antc !LOS destinos rla
u11ella ci<lncle, acompanhando-u <lesde 
; t sua formacão :í. pha~1:: actual ilo seu 
progres~o. 

Entn• ns hom('nn~ens que L'&Jazei

ras v<:m tril>utuntlo, desde homem, á 
tnt'nMna d1, padre Rolim, destaca-se, 
ptd:.i sL1,1 éxprtssõo cívica.. 0 monu

nwnto r•rguiUo uo fundador da rida
Je, e ('Uju inaugunçfio r;c rf'alizará 
{!uming<, pru.ximo. 

A' frt>nle elas commemorações se 

en('ontrn 1, (•Xmo. !:Ir. dom João ela Ma
tha Amarul, preclaro bisj)o de Caja-

1:cirac;, t' um dos mafs sinceros adrui
tarlores du obra tio padre R,,Jim. 

Ha poucos dias, quando ,le sua e~
tada ne:sta capital, s. exc1n. teve a oc
f'ai;ião do falar-nos com vndndeiro 
<·nthushtsmr, dessas solennidades, que 
reflectem 'J st>ntimento de gratidão e 

1 

reverencia tio povo de Cajo?.eira!'I 
memni ia ~o notavel educador. 

O DIA DAS ESCOLAS 

O triduo civico.cultural, que pre-
cede as commemorações do clia 22, 
iniciou~se hontem em Cajnzeiras, sob 

o m.:i.is vibrnnte testemunho de civis
mo da população local. 

a mnis ~incera e espontnnea hnmena• J..:!'lsa primeira purte do programmn 

i?E>m da f~milia azein•use á r!1emo- foi <'Onsàg1 :.idu á!'.I ei.colas, collegios e 
ria tfo 1rndre Iun.1cio cJ~ Sousu Rollm, 1 p1·vfessores cnjazcirenses. 
--------

A's 6 horas, houve uma salva de 21 
tiros. 

A's 5 1J2, realizou-se uma passenta 
do "Collegio Padre Rolim" e Tiro de 
Guerra local, percol'l'endo as princi
paos ruas da cidade. 

A's 17 horas, •occorreu uma sessâo 
solenne na Escola. Normal, com a par

ticipação de colle~ioa, autoridades e 
familias. 

Foi executado o aeguinte program. 
mn: 

17 horas - Senão aolenne - l 
Discurso inaugural - II. These: Pe. 

Rolim, pioneiro da educação da Ju. 
ventude sertaneja. - III. Saudação 
ás autoridades da cidade. - IV Poe
~ia - V. Voz das Escolas. 

FALA, HOJE, AO MICROPHONE DA 
RADIO TABAJARA O DR. SALVIA· 

NO LEITE ROLlM 

Hoje, ás 20 horas, falará ao micro
phone da Radio Tabajára, sobre a 

personalidade do Padre Rolim, o il
lu~tre dr. Salviano Leite Rolim, se
cretario do Interior e Segurança Pu
blica. 

O dign" a.ux.iliar do Governo Arge
miro de Figueirêdo focalizará os as
pectos mais expressivos da vida do 
Padre Rolim, estudando a obra desen
volvida pelo grande educador no sei·-
tão parahybano. 

A palestra do dr. Salviano Leite 
vem sendo aguardada com a mais jus

ta ansiedade nos meios culturaes de 
nossa terra. 

( Conclúe na 2. • pg. ) 

CRUZAl)A NACICiNAL DE EDUCAÇÃO 
A BRILHANTE CONFERENCIA DO DR, GUSTAVO ARMBRUST NO SALÃO 

NOBRE DA ESCOLA NORMAL 

O dr. Gustavo Armbrust quando nroferia, hontem, a i.ua empolgante palestra sobre as realizações da Cruzada. 
Nacional de Edu<'a('ão. vendo-~t" á direita o dr. Severino Guimarães, representante do governador Argemiro 

de- Figu eirêdo. 

Obteve significativo exilo a sessão de hontem -
A conferencia do dr, Cassiano Nobrega na Socia· 
dade de Medicina e a palestra do dr. José Maciel 

na Radio Tabajára - Os trabalhos de hoje 
Dentro do maior enthusiasmo rea- Ncbrega mereceu. por pa~te dos sPus 

lizou~se hontem a terceira sessão dfl I collegas e da selecta assistencia QUE' 
"Semari.a da TÍJberculose". na sédP o escUt'Ju. os mais franco~ e ju~to., 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia applau ~os. 
da Parahyba. Antes de abrir a, discussões a . re~-

A sessã'J que foi pre,idida pelo dr. peito o dr. Oscar ~e Castro, em llgt·l 
Oscar de ·castro secretariado pelo~ ras palavras manifesta o prazer Qllt' 
drs. Edson de Almeida e Hygino tinha em ser o portador das congra_ 
Costa Brito teve notavel compareci- tulações da mesa ao dr Cassiano 
mento destà.cando-se grande numero Nobrega pela magnifica peça QUE" 
de senhora.:, e senhoritas de nossa trauxera á casa. demonstrando o cri.
mais alta scciedade numa confor- rinho e a dedicação com que ~e en
tante demonstração· de apoio ao mo- tregava ás cousas de sua eFpecialidn
vimento que a S M C P. ence- de. 
tau Posto em di~cussão o trabalho do 

Abrindo a sessão o dr Oscar de dr Cassiano Nobrega_ traçaram com-

~~s~roex~:~l~n:eº q~·: ii~~!~~rigurri~~~ ~~~ta~~~in~~ c~~~o ~~fto mr:~iv~~ 
Jegramma do dr. Xavier Pedrosa a- Moura Muniz de Ar~gao. J: Wandrf'
gradecendo o com·ite que lhe fôra gesilo. Ney de !1lmeida .Joao Soare!>, 
feito para frequentar as ~~ssões e Edson de Almeida e Omldo Le~I 
(\esculpe.nd~-se por nãio çomparecer Após estes orad'Jres. o_ pres1dentf' 
ás mesmas. dá a palavra ao dr. Cassia~o _ Nobre-

Após concede a palavra ao orador ga para responder as ar_gu1ç~es fel-

~fset~enJ! t:/·taft!~s~a
1
;orN~~t1~~ i~~ ~~spo~~u~!~aà~ab:~~

0
lev!º~ ~~: ~~~~ 

perioso O primeiro in~cript'J dr Jó'a 5ia~10 Nobrega de demonstrar a .:::.·ua 
Me.galhães. . sol~da . cultura de especi!lli~ta. tendo 

Cem a palavra. o dr. Cas~1ano No- sat1sfe1to a tcdas as obJeçoes levan-
brega discorre com grande seguran- tadas. _ 
ça sobre o thema "0 oleo de chaul- Encerrando a ses~ao e._ pre ~idente 
mo'Jgra na therapeutica da tubercu- congrat~lou-!'=e com. a Sociedade pelo 
tose larig·ea". brilhant1_s_mo da no1_te marcando ou-

O trabalho do dr. Cassiano Nobre- tra reumao para hoJe ás mesmas hO
ga não deiJcou nada a desejar. sati:- ras. , 
fazendo plenamente a curiosidadP. 1 C~mtmuando a serie das palestras 
de todoS os seus collegas '"amtarias sobre tuberculose occupou, 

começou o orador fazendo um , hontem. o m1crophone. da P. R. I. 
completo estudo sobre- tuberculose 14 o _dr . .José Ma~iel figura das mal~ 
laringea. desde os primeiro.:i traba - quendas ~ respeitadas no seio de 
lhos publicados a respeito. Em segui- nossa sociedade. A palestra do dr 
da analysa o que .se tem feito no que José Maciel. que verrnu !"Obre educa
concerne a therapeutlca e finalmen- ção popular para prophylaxia da tu
te entra no estudo do olfo de chal- berculose. causou a melhor impres 
moogra como importante factor no são aos ouvintes da P. R. 1.-4. 
tratamento da tubercubse la.ringea os TRABALHOS DE HOJE 
Salienta que é a Parahyba o segundo 
Estado do Brasil que vem estudando 
o assumpto e termina por apresentar 
24 observações de C3.SOS colhidos n') 
Dispensaria de Tuberculose de:.ta ca
pital. cnde foi empregado o oleo de 
chalmo::,gra com resultados anJmado
res. 

Pela feição nitidamente pratica da 
communicação, pela sillceridnde com 
que foi confecciom:.da, pelo perfeitr:o 
espirito de observação que o carac
terizou. o trabalho do dr. Cassiano 

A sessão d~ hoje vem despertando 
muito interes!:e pelos assumptos QLH' 
serão ventilados. Estão inscriptos 
para apresentarem trabalhos os drs. 
Aryosvaldo Espinola e Ozorio Abath 
fem collaboraçãol, sobre o them~1 . 
·· Do problema diagnostico da tuber 
culose renal .. e Edson de Ahneid~t 
sobre H Allergides cutaneas e terreno 
tuberculoso". 

A':J rnícrophone da P. R. I. -4 fn
(Conclúe na. 8.ª pg ) 

EM LOUVOR DE JOSÉ AMERICO 
IIORTENSIO DE SOUSA RIBEIRO 

O sr. Francisco Xavier da Fonsêca, 

1 

pois soube serem engenheiros. O dr. 
residente no povoado de São Bento, José Ame...-:co ficou afflieto, e lainb~m 
no município de Brejo do Cruz, hn os seus companheiroi;r de viagem. Im
cerca de dois mêses passados, me eo• mediatamente mandou o dr. José Amt>• 
dereçou a seguinte carta, que eu di- rico retirar todas as iguarias finas 
vulgo com todos os ss e rr em home

nagem ao candidato nacional. 

·'Bondoso parahybano doutor Hor 
tensio Ribeiro. - Cordeaes saudnçõe"'. 
Não me cabe na pacieneia supportnr 
essas criticas inJ ustas que Oli adepto~ 
da candidatura do eminente dr. Ar
mando Salles vêm fazendo ao t!minen. 
te dr. José Americo. Dóe·me no cora
ção de ver tamanha hostilização, Co· 
mo um velho ancião vou cilar um facto 
que preaenciei por aceaso em que lo 
mou parte nosso glorioso patricio dr. 
José Americo. No anno de 1932

1 
via· 

jaodo junto com um amigo, nas pro
ximidades das fronteiru.s de11te F.kta
do com o visinho Estado do Rio Gran-

que tra,1:ia na bolsa, como sejam, piio• 
Bardinhas, dôc", bolachas etc. • dh1tr1. 
buiu com todas as ereanças junto com 
4.nthenor Navarro com tanta dehcudt- · 
za, carinho, abrançando.as e trulan
do.ns por irmãs, que fiquei devt.>rll!I 
admirndô. Em seguida o ex•miniatto 

dn Viação deu mais 5$000 a cada nduJ. 

to, e mn~dou bu8ear um caminhão t.lU" 

elle mesmo fretou pnra a cidade de 
Caicó, a fim de pnffil lá serem truns. 

portadôs os Oagellados, pois naquelht 
localidade havia recuno e trabalhQ. 
Com 70 annos de edade 1:1ó foi que vi 
um ministro dei:ur aa commodíd&dt!a 
palacianas, e comparecer na zona do 

@offrimento: José Aml'rieo d., Almel• 

de do Norte, montado• em burro&, en- da. Sem mais , díeponha do menor 
contt'amos a luz meridiana uma grande nm.º (As!ol.) Francisco Xav·t- r da Fun• 

J 1eva de flagellados maltrapilhos, a. &êca. S. Bento, Brejo do Cruz, 5 dt.• 

1 

campados debaixo de um joazeiro, 8 ein julho de 1937 

egua, sem alimentação, e sem podnem Innumerbs documentos exiatt!m do 
mais proseguir viagem, tal era a mJ- theor do que acima troslodnmoa, quf' 

~eranl s ituação de todos ellea. Sof. attestam lniJJudívelmente a ternura e 

Em prosP~uimento á r,wliu11,:uo do do grnndP cdu<·udor realizou-se ás 20 
hum . no ,-n\ú1, nohn da },~~cola Nor
mul,, QUl' l""ltu\';i littt"r.almente cht>io de 
pps.soa:i de nona sociedude. 

. ' freando os anlmaes, paramos, 1em li&.· 

ção e repre~entante do dr. Salv1ann ber o que devJamoJJ fazer para 1,occor. 
a dedicação social de Josf Americo dt1 
Almeida, que noa extremo11 do M('U a• 

pf,:o pelas multidões tla"elladaa nüo 
regateou a proprJa vida, QU<' por um 
dPeignio da Providencia divina. e•,·•· 
DOU por milagre na trag~dia horrinl 

do Savoia-!tfarehetti, TIH ai&:UH da lt•· 
hla dt> Sio Sahador. 

'11•ne1111•rito progrumma da C'ruzudn 
Nul·ionul dt• F.ducaçiw, o dr. <;u"-_luvo 
ArmhrU:it. prcs1dc.>ntt" r:leuu ine.t1tu1 
ç;10. t-Xpõz, hontem, á aoci~<lndP nnra.. 
hyLana, o 1-l'U cxtruorrlinnr10 plano 1l1• 
1 ducbçao do povo bra~ileiro. 

ConÍÚJ·me estuva unnonl'Jado, J,i re 
un1ao t:bl qu1;1 se fc:i. ou.vir u i,alavr 11 

A ";t•Sfl:ão (o~ presidida flelo dr. SP 
v7nnu Gu,marue~, represE'ntunte do sr. 
(,o\'Prnudor ilo 1',H<ulo, que fl.e via Ja
deadeo do 111un;it•nh11r Pt•dro Aoisio 
d1 rectrn do lh'pnrtamf'nto ile Educa: 

Leite, 11ecrcturio do lnterior; dl'. Ma
theus ele Oliveira, director do Lyceu 

;i::~~!~";:iE:::1~c N~irc;~rm~s ~ev::: 
Gustavo Armbrust. 

Presentes se achavam, ainda. oa 
professoreg José de Mello, director 

rer tanta gE.nte cm numero dt' 38 entrf! 
adultos e erançae. Mllogroeamnte se 
ouve o ruido de um carro, que dahi a 
pouco cheg-ava e parava. Eram oi, drfl. 

José Americo, 1oudoi.o Anthenor N•-
(Conclúe na 2.ª pg.) varry e oatro11 componhf'iro11 que de .. 
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BARRAGEM 
ZENAYDE ANDRl':A 

" O CENTENARIO DA FUNDA• 
ÇAO DO "COLLEGIO PA· 

DRE ROLIM" 
(Conclusão da 1.• Pll,l 

O SR. JOSE AMERICO E A PROPA
GANDA DA SUA CANDIDATURA 

C"omtm·ntando a obra de estréa da amplo - já que, nesta pequena co- AS COMMEMORAÇOES DE HOJE. 
escriptora parnhybana Ignez Mariz, o lumna não ha espaço, nem opportuni- EM CAJAZEIRAS DECLARAÇõES DO CANDIDATO • NACIONAL 
s~. Ro~ario Fusco, em recente artigo dade, para mais - torna-se perfeita
n'"O Jornnl", cita, a proposito da dif- mente Ucito affirmar, em plena cons- Realjzn-se, hoje, em Cajazeirns, o RIO, 17 - (,\ UNI.\0) - O sr. Joj:é ra evitar futuras explorac;õeA, que 0 

fcrcncinçiio de mentafldade entre os ciencia, a falta de actuolidade histo. Ola da Cidade, em continuação ao tri- tem;~~:~ en,•lou á imprensa a sei:uin- cotomovet destinado ~ campanba ..:e 

..,roxo~. 3 s<'g-uintc confissão intima de l'llca para semelhante aHerção, neste duo cívico-cultural, que alli vem se "Ap<'~ar d" estar com o~ meus ven- :'r~~:o~ª;lti::~~r\eeze~~ i~~ ::~h:o':i~ 
<:orge Sand: "ei,crevi quasi uma cen- momento, e acerca de um romance ae- effectuando com grande brilhantismo. cimento.'! de ministro do Tribunal de binação pr·évia adquirido por um ~ru
tena de romanc<"s. Foram experien- sim, tão directo nae suas jntenções, Será executado o seguinte program- Contas reduzidoa a tres contos e du• po de amirros da Pnrahyba com n con .. 
eia" de mui tu~ vida~ que vivi. Niio me tão espontanco no seu cá!acter pro- ma, com a cooperação dos podcre!:! pu- zentoFI. em 'istn da!'l consiKnações fei- dição de s;r "•endido. depoiti de presta-

artcp~ndo de nada que fiz. Acho ex- letnrio. blicos e classes organlzada1:1: ~:s,e!"pcr~::i~o pc~:tr:~~~ti:!~ão/ ~~i:: :: !!~~/:::iç:~t;:;::d: u~a ~~~:i~:~~ 
tranho é que, sendo mulher, nunca Ao tempo_ de George Sand, tiue foi, 8 horas - Sessão sportiva no cam- Economica pelo prazo de 15 annos, J)ll- ('ão de caridade. 
pude eAcren.r um trecho que SE' a[- de facto, uma penna romanUca, 0 pro- po do Collegio Pe. Rolim. ra compra da caf!a em que resido, re~- Se algum comité de propaganda dn 

firmas:!le nrnMculo. Nós pensamos que 
nao 1m differença entre um 'homem e 
uma mulher escrevendo. Entretanto, 
e~"ª diffl'rrnc;a é ,dsivel". 

prio espirUo artistlco era feminino, 17 hora - Sessão solenne - J, ::nt!ie:~;m:ian,.h~e::;~:Õs~º:m m!!~::~: ~~i"~ºh/ d:a~:~daa;t~:!~nt:bt;;e ci~::::e; 
em geral. Vivia-se á prpco.ra de uma These: Pe. Rolim, fundador de nossa de minha candidatura para o futuro Telegraphos, não tenho nenhum eonhi:· 
belleza acima do humano. Seus con- civilização. - II. Saudação a Caja- gaYer'no da Republica assim como to- cimento dessa situação não me ca• 

temporaneos goznam uma esthesia zeiras. - III. Poesia - IV. Um qua- daOa g-=;:::::~;:e;~iar:::~~~a mandou- :r;e~~à ::rtr:Jf;ect~ dr~es::1s:~~d:~: 
Esse conceito, de que não garanti- laC'rimosa, divinizada, de la(08 de dro da vida do Pe. Rolim. - V. Re- me offerccer, pelos cofres do Estado. não pratiquei.. 

mos a. authenticidade, !';erve de ba~e fita e de cabelleiras inspiradas. presentação das autoridades. - VI. franquia telef.'{raphica que recu~ei O Departarneuto dos Correios e Te-

ao atticulista, nÃo E.Ó para o julg-a- M<'smo Chopin e Musset - e ~sso para Rep-rese:'ltação das classes. ~~:1c~~=~!~ não reputasse illicita essa ~:1;:~:~\~;::m:~õ:t~~~~'ss~~~::, r;:; 
mento do Jino em apreço, como, tam- lembrar, apenâs, as duas expresões Occorreu. porém, que um ,rn.ipo de 6 acobertam de qualquer r'eparo." 

::m·q,;:';
0
;!.o;:"!º i!;e1~::~:c~;,n~:·;~'. ::~';;~" d:º P:;;:.:.1:. e:::: ;: e::::~: Importante reunião no Mi- ~;;:

0
: 0 t~:~rn~;:q,,"~~: !~t·~;':;h~·~·~: ELEIÇOES livres tlvemo, e O nosso 

nina - inferior ã masculina, em ca- 11 phantasia. por"que não havia em tor- nisterio da Justiça !)ara a ~e,enndtoand
0
o, sS:. i::~i::

0
u, F~~~~n~:~e f~;~~ civismo não desmentirá, em out.ras, 

paridade creadora. no substancia social vislvel, ao ai- contribuição de Um "comi- no Departamento dos Correios e Tele- essa conquista do uotrito democr3tioo. 

Considerando a questão de um rnode cance, pal"a qualquer creat.ão vigoro- graphos com o mesmo objec.tivo o de- CONS"LHO PENJTENCJARJQ 
sa de pensamento té" de defêsa social contra posito regulamentar, na ímportancia r. 

DE Hoje, é o assumpto que faz o artis- O commun1smo ~~)iu::~
0 

s:º~~isa d:mré~=~ c;;J~;~da~== 
1 ta, principalmente o escrlptor. E do de- 9 do corrente. 

''Barragem" nasce desse contacto sem RIO, 19 _ (A UNIÃO) _ Reali- saE: !~!u~:~;g:~:tem~º\~;a,a;n~~,~~!~ 
1 medo com a realidade - com a nossa zou-se hoje no gabinête do ministro orgão integralista. na sua edição de 

(Conclusão da t.• pg,) ! realidade nordestina. Macêdo Soare'$ uma reunião de per- sabbado ultimo. 

do Depart!lmento de Propaganda do Em suas paginas, que se Têm curio- sonalidaies de influencia na alta ad- de~s'a.ásg, edn•esrdo•s,·dqaudee tdiovse mcoenuhseccimonetnetr~ 
J,' ·tado Joaquim Santiago J - v· sarnente, a p~rte de ficção é minima ministração federal para a constitui- ,:, 

CRUZADA NACIONAL 
EDUCAÇÃO 

Reune..se. hoje. ás 14 horas. no lo~ 

~~ri~e d~
00=Jô, 0a ~i:5â~h~a;e;~!~: 

ção âs sentenças que concederam li
vramento ccndi.cional aiOS detentes 
João Sebastião Domingos e Manuel 
Jacyntho Francisco. 
~ dr. presidente encarece o compa_ 

1ec1moento de todos os conselheiros. 
1/;c. ~·ranci.sco Salles , c::~lca~:e~ - o necessario, sómente, para situar ção de uma. commissá-0 de defesa da nmeos, mani[estei. obstinadamente, d o 
frei Cesar director do Collegio Sera- a intensidade deseriptiva da psycholo~ sooie<.iade contra. 0 communismo, a :opp:~!:i::s n:;le~::%t!~:· tt;;.~sºm~~ti~ : Quer alugar, vender ou compr.ar ~
JJhico e drputado '.\tiguel Bastos, <li- gia do meio, Por, todos os motivos, qual desencadeará, dentro em breve, dos, nessa~ condições á minha revelia. 1 sa ou terren~_? Procure o ~scnptono 
1 PCtor (la Academia de Commercio Quero. desde já, tornar publico, p.a.

1 

d.e Pro.cura_dor1a MINElt. VA, a Rua Ma-
.. Epitacio Pessôo ". Os commandos da oem poderia ser o livro de um ho- intensa offensiva ao <i,êdo de 1\-los- e1el Pmheiro, 306, sala. do 4,0 Ca.rtorio 

li:e~~!iãi~ep~;~~t~;ad\/ºP;tº d~·is C. a~!~ ::;e~ .felizmente, porém, é de uma .cow, pela imprensa e pelo radio. NOTAS DE do Tabelliáo Travassos. _ 

ti nct(ls ofíiciaes da guarnição federal 

d\1:!~. P:•:;:;ã
0

• 
0 0

,pheao "cario, EM PRóL DO FILHO DO SECRETARlA DA FAZENDA p ALA C 10 AINDA AS MATERNIDADES 
g~~? ~~ 8;J. :n~:!~n:iaH:~n~ro~~s~~: LAZARQ São convidados os cidodãos constan- . 1 MUNJCJPAES 

J tes da lista abaixo, classificados em F.s~".e bontem, em Palacio. 0 s~. RlO agosto - (j a~,umpto cada 
naÁ .;;:eguir, o clr. Matheus de Oliveir~ Joaquim Cavalcanti 2.º Jogar no ultimo concurso procedi- Dyoms10 Marque~ di Alm~a, que dei~ vez m'ais toma vulto interessando de 
•·.•.n feliz improviso, saudou o dr. Gus~ 1 Pelas noticias que constantemente do para o cargo de guarda fiscal da I xou os ~us agr~ ec men. ~~sr. go-: l 1ranêira crescente . aos municipios 

'.';;,r.ri~·;~:;i.:\.nª!'.~~;;~~.dod: tu,:~; ~;:i.~i; :;.:s~ri~~; i-:,',:'b~fio c~n~i; r:.:•r::<l•o,d 0do~~~~~o: fi:x,ifdoª;'";!~~ :~ri~~º~/;rs~ll'<)qi: ~Ju:~meº'ctfº;. br1si~·~~~~ção das pequenas materni. 
e cloJ?1o~as rcferen.c1as ao bomenagea- rea11·za' a Soc1·ectade de Ass!stenc1·a aos dec. 1.558. de 28 de fevereiro de 1!)29. exc1a .. !Ize~a. o tent:nte Sousa e Silva d ades 111unieipaes, como orgão~ de 
<lo orado te , d a lei n.º 127 .. de 28 de d!zembro de ao .seu irmao sr. Joao Mar~es de AI- defe:sa immediata da mulher que vae 
da· o~ra da ~ruz::~~~~~z:~do º:~uiar~v~ Lazaros e DefE:,Za contr~ a Lep~a. 1936 para effeito de nome:1çno. no pra- ri:e1da, que se acha recolhido e.o Ho..o:;_ ser mãe, comrçu a inter('ssar viva-
rclnto rla:a; suas actividades. .A construcçao d'J P1eventono Eu- zo àe oito dias. a contar da presente rrtal de Prompto Socccrro, em trata_ wente O Bra:sil, á maneira de um im-

Levnntou·sc, depois, 0 dr. Gustavo mce. Weaver Que está sen~o levada a publicação: menta perativo da no::;sa dvilizução e do 
Armbru ·t t! iniciou a sua impressio- effeito na proprie~ade Rio do Meio, Edilson Vidal Pontes, Luis Bezerra . nosso progt·esso. 
nante oração. agradecendo 

8 
manifes- be~ attesta a 2c~1v1dade daqu.elle so- de Vasconcellos, I:rael E~idio de ~ar- A professora_ Mar1~ das Neves Be- TrnLa-se de um nbvimc•ito que to-

taçii.o que vinha de receber. a qual dahcio. quanto. afflnna os s~ntrmen~s valho, João de P9:1va '\laia .. _ Estelc1des I zerr8;, em cartao enviado. ao .chefe do ma vulto htu1nonica. mente no norte e 
tanto O dc!'ivanecia e 

O 
incentivava a de. ph1lanirop_1a dos que tê~ c~ntri- Bezerra Cavalc9:nt1 , Sebast1~0 Aug.usb Govem<?. agrade:eu. a ~· exc1a. a sua r.o sul. como unu.t onda QU(' i-•ll>iss~ 

1
,roscguir na sua benemerita campa- bu1~0 para ta'J elevada realtzaçao. da Costa. Severino de Almc>1da Coelho, nomeaça{) para re~r. interinamente, por sobre todo O corpo do Brasil at-

nha. Passou, então. a fazer um histo- _ ~~o. é o Pr~ventorio wna obr~ .de José Tavares Sobrinho. Arlindo1Alves a cadeira pu?lica de Tac1ma tingindo-o pro~:si,1v1unente e ha~mo-
rico rln funrlai;-ão da Cruzada, e refe- 1~c1ativa publica e por ser de trucia-- Ayres. Manoel de Vasconeellos Sam- - nic11mcnte. Os espiritos esclarecidos 
rindo-1;;<- .is mevitaveis diíficuldades tiva particular em que o governo tem paio. Manoel Dias de Oliveira, Ga~riel Por officios. f:ram communicadas c!:!tão atte1:tos: :.itão, se O futuro de 
que sur~cm na realizacão de uma em- pr4::s~aclo_ sua assUiLencia em diversas M, de Albuquerque, Nau~Y Anage tle ao sr. Governador a eleição e posse um pais repou1o · no aperfeiçoamento 
presa como a i.ua rego · · e sollc1taçoes mais por isso cabe-nos a Novaes. Orlando de ArauJo Chaves. da.s novas directorias do Syndicato do homem. com.o não soccorrer A mu-
tretanto, C<'m ~o "apoio :1~:u-!~nif:~= maior pal'cella de responsabilidade, União dos Retalhistas, desta capital, lhcr que vae dar á luz. como deixar 
tações de solidariedade que tem rece- quanto de -esforÇo p~samos empre- Confedera~ão Eutudantal e da Caixa Escolar "Dr. João da Mat- a.bandonada a mãe, ccJlula inici:11. ra-
hiclo do povo brnsileiro e com os re- gar para levar a effe1to a sua cons- ~ t.a" da villa de Cabedell:>. zão de ser do homem? 
sullnilo!, proveitosos da Cruzada. trucção. dando assim. de publico da Parahyba . A importancia do a.ssumpto é do-

Rderiü-se, tamhém, ao adeantatnen- uma .Prova da nossa capacid~de cons- Re-:ebeu, ainda. o chefe do Govêrno minadora. A maternidade municipal 
to de outros paises. motivado pelo truct1va e de amor ao prox1mo.. Reunião de hoje um officio da União dos Retalhíste.s, traz vantagens inc~ulaveis e não e 
alto gní.u de in~trncção elo seu povo. Sabemos ~ue a muita gente e es- desta capital communicando as. excia. de realização impott;vel. Tanto as-

Em seguida. expôz clara e detalha t.ranha a fmalidade do Preventori-J que aquella · sociedade acaba de se !>im que. nem bem se inicia essa cam-
dnmen~c, o seu importante plano d~ e vez por outra, e~tamos a o~vir .ª Hoje ás 19 horas, ~o Lyceu Para- transformar em Syndicato de classe. panha ~or um ~rasil melh~r .. _ orien-
educuçao, declarando esperar, confi- C'JIÚUsão que se faz do Leprozano hybanO terá logar mais uma reunião em virtude da e.pprovação de seus no_ 1 tada e _conduzid~ pela D_iv1sao ~e 
antt'. na ,ua approvaçiio, por parte com a obra que este.mos construin. deste ofgam pditico da classe estudan- vos estatutos e expedição da carta I Ampar,... a !\taterni<lacte e a Infanc1 
de rwssa sociedade, especialmente de do. e por tsso. não é demais que di- tal. para, se tratar de vario.,;; interesSf".S Patente, de l& de julho. p. findo, pelo do Minis~erio da .. E.ducação e Saúde. 
""t1Jtlu11te~ t' profe!';sores, a quem gámos a que se destinam um e ou- atttnentes a. esta agremia.ção. sr. ministro do Trabalho l?gº varios mun1c1p10.s buscaram ar-
C'~tã. nffccta, em gundc parte a sua lrc. Sendo um assumpto de real impor_ · tlcular-se ~íentando-se no sentido 
i·l'aiiz~<:íio. • O preventorio irá. abrigar os filhog tancia espera-se o comparecimento O I da creaç.io de sua maternidade. Etn 

nev1d_amentc> .<lorumentado, repor- radias de paes leprozos quando esses de toct'os QS membros do COmiti Cen- repouso semana aos com• um municipio mineiro, 0 de SantOd 

~~~~~\/6 ~~:~~:~~~:l,e~;lose1JB;~~~ e n~ ~~~ei;: ~e sil~~bin~hii: E~~a~~pr:; ;~~ld: ~:t~sta~~ gge~~l.- A. Mi. ffltrCiariOS dO interior ~~m~1~~it:s idoêu\r~~ e!t!ni:~Ji~:nl~~nç:i~ 
r,hra il.n C. N. E .• combatendo O anal- construindo em cooperação com o do o Brasil, inclusive do nosso qucri-
phabeti~m,, "u'a mancha" somente Govêrno Federal. M , UNIVERSITARIO Ul\1 TELFGRAMMA DO INSPECTOR do Estado. trabalha-se com afinco. a 
c·omparavel á escravidão, e que nós Avaliemos agora o vulto moral da CO ITE REGIOl\'AL DO TRABALHO AO idén adquire cada vez mai!-' f6nna 
devemo~ apagar da nossa civilização. obra que está levando a effeito a S. PRO'•JOSE' AMERICO CHEFE DO GOVtRNO concreta, cerno que todos se mo:,;-
com {l mesmo patriotismo com que foi A. L. D. e. I. pela patri?. e pela tram tocndos <la importancia que ella 
t:mpenh.lida a campanha abolicionista. família.! ' possue. 

D(•po1.s de outras considerações em E por ventura não devemos todos Sua reun1ao, hoje, de as- A proposito da iniciativa levantada A construcçii.o das mntc>rnidades 
uu~ resa]t('lu o elevaria grau de cul- nós sem descrepancia auxiliar a rea- } pela Inspectoria. Regional do Traba- municipaes é barata. Tem~ terr('no 
tu,a ilo n?sso Estado, em r~lação ás lização de tiio alvantà.da realizaçâo?! sembléa gera lho, deste Estado. no senttdp de ser !ucil. A ,não de obl'a não é cnra. A-
outra:-; un11lade~ da Fed.eraçao, nfe- Poderem'Js abandonar a construcção assegurado o dia de repo~o~manal riuella Divhão FC'deral está prcparan-

'

~1_nd.v-sc,,. ao ;·alioso apoio qu1: 0 go- do imponente edifício que já se cn. 
1 

. _d t e João aos commerciarios do interior, de BC- do P.lantas modernas pa.l'a serem of-
erno 1 ,,rah_} bano ~mpresta a causa I contra em meio de sua conclusão? Ac~dcmicos . rest cn.cs mm·or ex côrdo com. o dispositivo Oc1!stitucio_ l ferec1das aos m~nlcipio!I, i-et,:"uida~ de 

d.'l inst.rucç1.1o .. ternunou por um ap- Devemos no, mostrar indifferentes Pes~~ .. coopeaando para atdid t - nal, que nao vem sendo respeitada nos orientação technica. E a con.s.trucçil.o 
1•ello u •nt·1~datle parahybana a f!m ac~ esforços das. A. L. D. C. L. ou pansao a prc,paganda da .ca.n - ª u- 1 municipío.s o dr. Dustan Miranda che- e acces:.ivcl porque o conet·1to da 
(i, 'lllC M:.tu ~e devotn$"'e ao grandio- negar-lhe n nossa cooper•""o quan- ra José Americo de ~lmeida. a pr:; fe daquella Repartição, transmittlu ao maternidade municipal e~tá ligudo ao 

tmpre!H I t t (" N E di -Y- sidencia da. ~~ubhc~. reso~vera sr. governad-:r Argemlro de Figueirê. de um predio pequeno, com cR.pacida-
ni,inuindo o·n~~'::t~"t.:ht~:mo. pa;a Q~e ~ do v~mos qu~ o qu.e se realiza em fundar um C~m1te Un1versitano. cu- , do. o telegramma. lnfra: .!e apena~ pura 10 ou 12 leitos. e. 
:i~~lphabctit-mo não diminúa O Bra- ~~~~~f:~e ~ ~~~~lm~~~ºm~~al ~a:~~ ja~ bates serao opportuitamcnte pu- "J. Pessóa: 14 - Governador Ar- ,,ão falando daM outras secções indi~-

o,.morndatt palmas abdaram as ui- t~ri~l para os nOSS?-5 fóros de povc bl;=: lugar, hoj_e. uma. sessão de ; ~m:~h!e aF~!~~1a6:o de~~~::~~ ~~~"fs'~~~~0 ~;:sti;:iro:, !~ª j~fe~::J:~~ 
t11nas palavr.1i cio dr. Gui.tavo Arm~ c~v1lizado. e muit~ diz d'JS no..,~os s~n- assemblea gera~. ~o c~nv1dados to-1 a v. excia. que empenhado na campa- ·te.), possuindo um kerviço .de parto 

,
1
1
,,,,·u. st. o qual foi muito cumprimen- }~fae~!~

1
\e~é amôi ao proxi.mo. Ab-O- dos os academ1cos residentes nes~ nha patriotica levantada pela. União a rlomirilio. E:;te ultimo 15erv1ço ~ que 

capital. a comparecerem em sua se- Geral dos Trabalhad-cres syndicaliza :! fundamental: a visita .. Per!otl1ca á 
Abrilh·1nt:mdo n solennidade o or- Por_ isso. estamos a pedir, hoje,. a- de prov.~so~ia, no. Grupo "Thoma.z dos fiz fazer assegurar ao proletR.riadÕ v.c~t~nte tem maior e:*'f1c1encla ,.s:omo 

. hdw "C11rlo,;; Gomes" executou, en~ manha e depois~ VOSS'l donativo Mindello. as der:01t.o_~oras. .- parahybano o dia de repouso semanal ine.d1cla de amparo a ma.tcrn1dadc, 
, ªº· 0 ~ei.:uintc prn:;rramma r_:mstante. por meio de pequenos ta- Já. assignaram !1- lts.ta d~. adhe~oe~ de pr,zferencia aos domingos assim ,1 0 ~,- e,ta é um facto normal, que só 

Dellfile ;u,M h"róes do Bra~il loes qu,e ;oram impressos e q~e se 05 segujntes umvcr~1t.arios. Clovis cerno feriados nactonaes enviei tele- ··x1g-e 1_nte:namento quando se a~nstu 
. ·ozªni-',:á (sobre um motivo incii- rncontrarao no bolço d'J.s associados, Bahia. Ernani M:annho, . Hcnrtq~c ~ramrna circular ao.s Prefeitos dos ·ltt. nornrnhtlad~. A,s pstrtcirns. v1sita-

l!l'n:J 1 _ Yi!la Lôho~ para colher os v<>t,sos nickeis sempre Equelman, Herma~o Costa. .Joao Estado solicitando providenciar fecha doras u.ttendr,riam uo~ im1>ei·ativoA do 
Bail" nn flôr _ Alberto Nepomu- que haja opportunidnde. Fern~ndes. de. Sousa •. Reyr,taldo de mento do comme'rcio naquelles dias. ··o>ccorr~ medico:Focial e poupariam 

""no. Não haveremo<:- de importunar com Oliveira Sobrinho 1tng1ba. Cav~lcan- Espero de c:nh-=cida eleve.ção do go- os .serviços d(' internamento. . 
o furt'lro. (emasia mas. iremos _pedindo as µe- te de Alb.~querque. CJovis, Salles, verno de v. excia. 0 seu valias.sismo :Cmn par~~ ~1~ Q.u?ta ele ~, ~·. 1ndica-
Canto ilfl l'as:c'.'· (motivo indígena)- quenas gottas dagua para formarmos Leonel Coelho., Haroldo ~ampello ~poio a esta iniciativa que está colhen_ ria pei:J. ~( onst1tu1c.a?, o a~iola? esttl-

:u Lôhr,,-, um grande oceano. ~achado .. :Mar1o . ca,•alcant1, Was- do os mais ex resstvos homores. At dual .e o iederal cuJa npvhcnçuo está 
1 h}~a Plrâ~;°rl~h~s V~~· p;r~~r:~~; hmgton Cava!canh, Orlando P~lva. tenciosas sauda&,es - Dustan Miran: f'ln. VlM.i ct.e S('r .regulumentncla, IUf.~~n-11:~:-. <>~ ,{rrim~:~~::

0 
d~r:i~rr1~!t Jl~7: r·ue forc-m nttingldos pelo desgraçadv :i~:~fº J~;::1ªFer::~:: ~?rt'!!:: da - Inspector Regione.l Trabalho." ~:~'ª;:r !~".t"::;rae•;;:nt,~od~r;;ªi;;~

1

~; 

1 ·,~~á e•) á <~:~1t:º 11 :sci}sS:oel: t:!:~i~:; iru;~~~\~~~!º amsª~a ctgOI~~;;~~~ quan- ~.~::0~:1'::m:!:wv;~r~:0 A~:u::~r~!~ V I O A J U D I C I A R I A ,/ue7'eJ~na2 ~~(;i~e~t~J;rt~: ;;:l~f~.\l<lo~
1\ 

"'f.Jr. \f theus df" Oliveira", do Cen- to antes, rio R~endc. José Fernandes de Li- 1,cnsioni&h~. renda d? ltt.boratorio. 
t· 0 E turiar.tBI Puahybano. ma Clovis Procopio e Mario Rapôso. CôRTt,; UE APPELLAÇ.\.O _ C01\1- renda dos R~ios. X, POl!J os medico! NOTICIARIO Na reunião de hoje serão constitui- MUNIC.\ÇõES DE Jl'R\'S ,le cada rr.un1cip10 mandariam os i,ceus 
tC~t~ ~:··~·.~~~rv~~g~l:daf4~rtac~o P~~•j{J. tias a respectiva. dlreclorla~do Comi- doent~~. /rmpre ~ue e~te;1 tpre~Js~h 
re t·•1fe1cntia no quartel da Poli- té e suas diversas commissoe:,. Os dr~. juh:es df' direito dA~ comar.. ~c~st~~o,t\1ia~~:v1~~s,u~1a· :u:~~o flt/~ 

'" 1 !\Tr 1 tar do E ta.do. Na Oirecloria Regional dos Cor· 23 DE AGOSTO O QUE SERA' ~~mi:I Pif'anc~~Ja::::.as'º!~r1!rar~lr:Õ mais :ulto interesse·. Cumpre effecti-

.T11v;n/11t~l11 ~·'1'.u~nt~:, : o ~:1~~~~a1l:~~~ :::~r~;r, e P~l~~e;r::1itels S~~tiat:~~gra~~~~~ E' a Inauguração do Armaaem ~xmo, det1emba1;Kador prealdrnft" da vai-a. para o bem do Arasit. 
, 1. ntnl f'ernhyhano homenageal-o-üo Silva· :\zevêdo Prn.~a AI~ Ma h• VICTORIA. que- vu e"-pôr O !Ileu gran. ~~re;\:n~:":

0 
~:Plu1::;

0

1111
~-::~ <~an,adb'a

1
: ,Jié~Wtorl-s;· ;i.o-é-: ;ude .. ;; 

·io aliio olir,, rio Lyceu. Es"a mani- ;lo, s4; · M·aria 
0

da Lui Rob:~to <"ru~ de sortimento de mria9, pl"rfum&rlas, fhoM da seJrnnda aeseão ordlnaria do hoje mHmo no POSTO ELEITORAL 
f,. taçno 1,-m Tt?c•·hidn a 10Iidariedade Barão da Panugem fi~2; ,Jo1i~ Ja. lenços. cravata..11:, etc. ';rodos ao Arma- Jury dae cltada1t comaru.,. "PROORESl!O F'EMINJNO" â rn:a 
tlr• multn eseola~ e auocint;ões estu~ t1uario, Padaria Jos·6 Morquel!I, rua sem VICTORIA de J, EIJhlmas. . ldf'ntlea communlcaçlo frz O dr. Duque de Cadas, 650. Todo ·)hei 8tra <!anti de .João PeH6a. V&•co da Gama Rua J.lla-Okl Pinheiro, 163. ,ui, lllQlliclpal do tenoo ,i. ArarQU. f•ollltt<l~ 



.A UNIÃO - Sexta·teira, 20 de agosto ele 1!137 

o CONFLICTO SINO·JAPONtS PARA POR_~M DIA 
_ 1 Estatisticas r.'lun1c1pase, re• 

SHANGHAI CONTINOA DEBAIXO DO FOGO NIPPONICO - OS CHINESES DIFFICIL- !ativas ao anno findo a D 
MENTE CEDERA.O TERRENO AOS INVA (j0RES, CHEGANDO ATE' A DERROTAL-OS G. E, dirige•s-. a ~aria; 

EM ALGUNS COMBATES Prefeituras 

! 

VIDA 
.tADIO PHONICA 

P. R. 1.-4 
RADIO TABAJARA DA l'ARAHYR• 

Progra-mma para hoj t·: 

11.00 - Programma <.1prit1\'.) dK P 
R. 1-4. 

12.00 
SHANGHAI CONTI NU'A DEBAIXO Espanha no inich da guerra civil e tes do meio dia de hoje levantou ter- A Directorta Geral de Esta~ística, em R. T·4. 

D E FOGO P ou~ se apresenta agora no Extr:Úno I ro. dlrig:indo-se para Hong.KonG, r1 19 de f~veretro ultimo, soI1c1tou ás 1s.oo 

Progrnmma vunado da P. 

SHANGAI. 19 (A Untão) - Conti_ 
nua o bombardeio desta cidade. As 
forças nipponicas e chinêsas se com
batem ferozmente não havendo victo
ria.s decisivas para ambas as partes. 

A aviação chinêsa tem surprehendi_ 
do as tropas nipponicas. Jnfling!n
do-lhes elevadissimas perdas. 

Otiente. A unfca dlfferença é que navio miüo de carga e passageiros Prefeituras dados telatlvos ao a.nno Jantar"'. 
Pl'ogr&mma pura "J 

na h:spanha e trata de uma gunra "Rajput" traru'port::mdo o prtmeirr> findo, sobre economia e finanças bens 18..1fi - Hora do Dra~li 
civil e por l!.so mo;ino é mais cliffi- contigentes de refugiados, i: to é -..-J I patrimonlaes. casa de diversões, 'veht_ 19.30 - Armandu Boudoux e Ja7.z 

~~lte~ t;e conseguir um acto de sen- :b~f:d~~im c!~~ça~81~l;~fn~%cascot{g~~ ; ~u~~o!t~~:õe~x~t:~~~·e~~Z:~t~cç(~~ d\[45 R. í-·\.1 . 
1 

1 
Do seu lado ''Le Populaire" recom- qu1.:ncia da gra.vi.::s1ma. situação n•1- 1 timativa). Em 10 de junho findo re- An~it; Ribei~/sica~ Jwpu c1rl':s, com 

menda a lntorvenção d'l que: elle cha- nante. Por occasião da partida det.: 

1 

nevou a solicitação feita ás edilidades 20.00 - Oi,.,eurso do d. S~lv1 .n,, 
ma "as grande3 potencias democra- navio cumprindo 2 risca as prcm'!S- que se encontravam em atrazo. Leite ..,Jbr(' li.!. (·omm 1 m HaçiJ ,lo 
ticas·•. D!z qU? depoi.; dos aconteci- sas feitas a::, consul geral b1itannic·J Não tendo os de Pedras de Fogo e certe na rio da fundação do Col!rvio 
mentas da Espanha não deviam mais . os forças j.:::ponê.:a~ e as tropas cht- , Pombal remettido ainda os referidos "~~'~{i .2:01;;~·~icas popul. 

8 
com •. _ 

C O NVOCADA A D IETA JAPONtSA ~~s~~~r ctiJ~ids~ à~s~~ete0 ~;;ãga~~vi: J ~~~. c::g~f~~di J~~,~ ~ura;J!sa~:~ ~ª~:ceir~·v~~. ~âf~~~~~~ontem pe- meralda Sil\'a, 
TOKIO. 19 (A Uniãq) - O impera_ nggredido a China para ta.nto prepa- atravez a barra do Rio Wang-Poo. 1 O citado departamento ainda soli 'Zíl.30 - Pale::itra d 0 tir Pyr.igilie 

iº~!\:~tgiac~n~~os~te~ie~.ta para 1 ~:~;;~f! c~mas r:u1~~ã~ê~ei 1o"nt~~;f~ A INGLATERRA NAO ENVIAll , , g!:p~! ~::~~t~s :~m::.ªac:!ras: r~:fü•~~;~~:~~n:::~a, 
0

" ~::~,h: ';::~ 
do que acontece com a China. não é REFORCOS MILITARI: S PARA O devolução dos map2as -de economià e digio.. · 

A AVL\ÇAO E' A ARMA PREPON- membro da Sociedade das Nações. A EXTREMO ORI L:NTE finanças, correspondentes tambem ao 21.0íJ _ Jornal offi('ial 

DERANTE NA LUC'l'A ~~!rac\ da° F~aº~~= c~tã~n~:t~~1~ga~ LONDRE~. 19. - < A. _B.) -:- Um I an~v~~ª~º·o. G. E. ter o devanta- m:\i:.,.c~a ;'11usica" ,·uri.ad:1 .Ja~ 

SHANGHAI. 19 (A União) - Na.s ção de intervir. diz o orgão do sr. 1. alto funcc1on.ano d? . Mmistfno da menta daquellas estatisticas concluido 21.so _ füi<li .. Theatro 
operações militares effe.:tuadas esta Léon Blum. O jornal comm~nta. mais Guerra. declarou hoJe. ~ um :.epre- até ao fin] deste mês. para attender 22_00 _ .Jornal falad(). 
manhã teve papel principal a aviação adeante. que a tc!lSãO reinante na i s~ntante do Jo,1;nal ve..,pvrtii:c Ev~- á soltcitaçao urgente do Instituto Na- 22.16 _ ::\iusica::i: li.Ke 

I 

a1> eom Jvta 
que realizou demorados vôos de reco- Europa impeça ás po.tencias dispo- mng Stan_?ard . que O g?verno bn- cional de Estatlstíca, espera e agra- Monteiro. 
nhe:imento s.:bre toda a cidade. rem da nece;;saria llberdrcb de a~ção. tar.nico nao. cogitrva enviar p,an( 0 dece que os dados em apreço lhe sejam 22.30 _ Informaçõe,; crJmmerl'•J.cs 

Os japonêses levaram a effeito lon_ (?s S<:viets. em C'Jn.sequencia da sua Extremo O~ie~'j;: reforQ:s mihta_~es. 1 remettktos _c~m a maior brevidade. _ Bôa noite. 
gos bombardeios. dirigindo os seus fo- s1tuaçao em face da Allemanha. 3Ó navaes. _tenest1es o~ aer~o. pela 1:. .n- ----------- -------
gos de preferencia sobre o aerodromo em ulLimo ca~o poderiam ctecldJr-s~ ples razao de q:.10 nao e_xist13: .ª hyp~- A VIAGEM DO MINIST o de Lung-Hai. a to. mar uma atLitude. no . Extreme thes~ de uma int_erven9ao .militar_ bn- R D ,1 

Tambem foram lançadas bombas Orient'c. l\ alliança germ_rno-italia- tanruca no confl1ct.'J smo-Japone- tl 
~abl~i:re.sições chinêsas dos arredores ~1:·€Jd: i~!~ºç~a~cdi~rºã~l~a: J~:~ª}~~= la!~\~~;°~~taªciii!~!ª l';:_ f~td:P. b~i; • 

1 .., 

~im~';!ºsctad~0 ;"~~J!. f!~~foª~~ ~:~·eo~brigando-as a vigiar o medit·ir- ~~n~0K~~is~e~fis~~ ag~e!~~c~:~!~ AGRICULTURA AO NORTE 
paros centra as pcslções chinêsa.s. A EVACUAÇÃO DOS Sl'BDITOS rou "tratar-se apenas de uma medic'!.:i 

Noticias aqui 1·ecebídas annunciam BRITANNIC"OS preventiva, por qu~ segundo.º go'Y~r-
que as tropas nipponicas da China SHANGHAI_ 19 _ IA. BJ _ As no de Londres ::;.: fo~ças bntann1:a ; 
8eptentrional teriam bombardeado os autoridades britinnicas tomaram des- de Shanghai erzm su!ficientes para RIO. 18 (A União> - Dentre s Parahyba, ·zm viagem pelJ _nt. ior, 
aerodromos de Peng_Fu. na provincia de cêdo hoje medida!) definitiva~ garantir a prctecção da \ida e d05 nessõas que aguardavam a chegada do vis· itando nessa. oceas,·-ao "º obras e ·.n-
de Al1-Huei, e de Huai_Jiu. na provtn- para a ·evacuaÇão dos t.ubditoJ bri~ bens dos subditos inglêses no Extre- ,,,... - ....., 
eia de Hu-Nan. Quatro apparelhos :annicos que ..,e encontram ainda nas mo Oriente. governador 1Lima Cavalcanti que tra as sêccas naquella região nord 's-
chinêses. assim c-cmo pane das instai_ z::mas perigosas. o transporte e~~a veiu hontem, de a.vião, de Pernambuco, tina. Da Parahyba rumará o sr Odi-
laçôes daquelles aeroportos teriam sido st1~do !.ei to não !em grande perigo A DINAMARCA RETIRA OS SEUS desta:ava-~e o ministro <la Agricul- lcn Braga para o C::!ará., indo até 
<1.estruidos durante o ataque aéreo. \ A's primeirEs horas da manhã come- SUBDI'I'OS DE ~HANGH.'\I tura sr. Odilon Braga. Fortaleza. Durante o seu per~urso de 

As forças navaes japonêsas indicam ça.ram a chegar mulhere :; e criança.; LONDRES 19 _ <A. B .J _ A im- E t h d · d 
que. durante o bombardeie dO aerodro_ a bordo, dos navios especl.almente pre- prensa m~tutina de h-:ij e_ not.çia que mquan o esperavamos a c ega a Pernambuco ao Ceara, o ministr:> a 
mo de Hai-Ning, na provim:ia de ;."1rados para este fim. E SR determi 

O 
govêrno da Dinamarca re.::olveu re- do avião da Panair abordamos, o mi- Agricultura passará. p,:.r Curado, onde 

T:hé_Kianbg, fbram destru~dos quatro r ção das autoridades só foi t'1m:=d·1. tirar de Shanghai todos os seus , ubdi~ ni.stro d Agricultura, o qual gentil_ fará a inauguração da Estação Expe
~r!~ om ardeio chin ses e dois ?:fe~.~ s~~

0
~1~s1st~mtes reclamações d{.J1i tos que são approximr.dam~nte qu1- mente se prestou a uma pequena pa_ rimental de Canna de Assucar, alli fei_ 

~~tngt.c.,sNes~-e ;;;;~;º~ ~f~.ste:fin!~ lestra sobre a sua projectada viagem ta já na sua gestão na pasta. 
O "TIMES" EXAMINA A SITUA. 1ºtf/XNJ'.?l:ENS BATEM-SE EM ao norte do pais. A corrútiva do sr. Odilon Braga a'n. 

Ço\O DO l::XTREI\10 ORIENTE SHt~NGHAI 19 _ <A. B.J _ As ~::!~~1{: ~~ c~~~1~~~~fi.u ~º~11~: Confirmou, então, o sr. Odilon da não está compt:-ta. Sabe-se, porém, 
LONDRES 19 _ e A. B .) _ o ob- operaç?n wiútare.s tcm~m consid?- que aprompte um dos navios dina- Braga a noticia que demos em pri- que o acompanharão nessa viagem o 

servador diplomatice do jonla! '"Ti- J r~vel mcrcmento. a~tmç-mdo grande marquêses que se acham em Shan- meira mão ae seu embarque no pro- dr. João Mauricio de Medeiros, direct .r 
mes" examina hoje no seu grypho 1 ;1-~len~ia desde as pruneiras hora J da ghai. para a partida daquelles indi- ximo dia 22 pelo •· Arlanza". Irá até do serviço de Algodão do Ministerio 
editorial a situação do Extremo Ori- .n, ntia. Cuca de lOO . OOO 11°mcn-, viduos. 
ent€. reconhecendo que a mesma de- ~atem-se_ ferozmente nos arred,nes de Também O govêrno da Norueg~; Recife e daquella capital seguirá pa_ e o dr. Raphael Xavier, director de 
ve :;er considerada pelo Govêrno co- t:manghai entrou em communicação com aquel- ra. Pesqueira onde vai assistir é. tra- Estatistica d~ Producção. Outr"s e f-
mo gravisslma salient:mdo ') facto de C011EC,:OlJ A EVACUAÇAO D.\S í

0
~
5 

;;,mb'a\'iªtonshi~o~ue~i~ês .. ~· Jeed~~~~gi~~ diccional Festa. do T<:mate. m€ntos, porém, d:, seu gabinete irão 
que o chanceller Eden interrompeu MULHERES E (,ttlANÇAS DE -',... b ....., Em seguida voltarã novamente a na sua comitiw1. mas ainda não ficou 
subitaneam~mt.e sua-; féria , regx::: , SHANGHAI seJKm tr:J.nspor~.aêos p~ua H~1 z- , 
sande a Londres e convoc;' Jdo todosS __ H_A_N_G_H_A_I_,_19_-_,_A_. _B_. ,_-_A_n_-_::.::_o_n_g_n_o_m_e_s_m_0_11_.,_·,_o_. ----- ,_Re_c_u_e_. _d_e_o_nd_e_ir_á_a_t_é_á_ capital da decidido quaes sejam elles. 

:n~!~,t~~~~~ diai·1\;'/ª1i~:~êt~. p~~= AUS~ PICIA-SE BRILHANTE A ESTn.1lE'A, HOJE, FACULDADE DE DIREITO ft<S~a!it~~iro mmi.tro cr. Nevll- K DO RECIFE 

;.:[ff::~~i:rt~ii;!5fª{;•xjj NO ".SANTA ROSA", DA "CIA. DE OPERE".TAS" P7a:mt:n::s d;e
2f~::::!:r:º 

Extremo Orlente pelos~~·epresent'àntes ~ Para conh(•cim<'uto do~ nlumm.,<:i re~ 
consulares e mllltares ... da Grd-Breta- sidente!'. neste E,.t:.do. a sE<cretarin ,J,n 

:;;'e'.;.·~ t·~r~!. dos interesses britan. Será a!)resentada ao !)ublico pessoense a linda peça .. A casta Suzanna" Faculdade de m,eito d<> Recif,. avi,a 

SEIS BFLLONAVt:S BRI1'1\NNICI\S 
ENCONl'RAM-SE EM SHANGHAI 

LONDRES 19 - <A. 8.1 - O ai. 
mirantado britannico informa: 

'· Acham-se actualmentz nas aguas 
territoriaes de Shanghai seis unida
des da Marinha de Guerra brii.anni
ca, i to é. o cruzador "Capctown ... o 
porta-aviã.o .. Eag!e. os destroyers 
uDeC!:y". ''Dciny·• e "Deltght''. em
quanto na 1·10 Yang-Poo acham-se 
ancorados o lança-minas •• Adventu
re" e o destroyer "Defender·•. 

"DESTROYt. •• o" YI\NKEES SE-
GUF,l\t PARA SHANGHAl 

LONDRES 19 - CA. B.l - Tele
grammas prOcedentes da Embaixada 
britannica de Washington R.!>·eguram 
que o almirant,e em chefe da esqua
dra americana do Extremo Oriente 
deu ordens aos '' destro:;ers '' "Edsall" 
e "Parett" para l~vantar ferros im
med12 tam~nte. dirigindo-se para 
Shanghai. 

OS CIRCULOS FRANCESES PRE
OCCUPA\\l-SE COM O CO~ffLIC. 
10 SINO-JAPONl<S 

PAl1,IS 19 - (1\. B.l - A eggra
vaç:i.o ctO conflicto ~ino-Japonê,; está 
cau-i;anUo accentu<'do enervamento 
no~ circules pcllticos francêses. l')nd'! 
6e perguntu qual será a atitude das 
pot~ncla.-s prmcipalme1·tz int.tre;sada<: 
na China. As reservas mantidas até 
ago;·a o foram tambêm pela França. 
o ext?mplo dA. Espanha segundo es
creve o jorn::11 L'Epoch.' é de _moldf' 
a Lmpõr a1 mai')res pre~auçoes ao 
mw1do europeu. O me~mo Jornal_ p_e~
cunta se o Japào d~clnrará defm1t1-
vamente guerra aberta A China. «ssa 
attttude do Japão demonstraria ape
nas pouca habilidade de sua parte. 
pois implicaria numa lesão ao pacto 
Briand-Kelldg. assim como ao pacto 
da~ Nove Potendas, fac~ e~ que 
as obri~arla a tomar a s.eno á: situa
ção. Por outro lado e(!l face das 
trlr;tes experie'nclas da Liga das Na
çõe, nada se póde PEp.rar. na opi
nião do j'JT'nal citado. a não .er fl 
apresentação perante a LilJií de Ge
nebra do ca6o. pata ºlocalizar a 
auerra • _ 0 Jornal citado prosegue fa
undo o parallelo entre I' sltuação na 

Os componentes da ºCompanhia de Opcrêtas". organizada pelo "Grupo Gente Nossa", que boje estréa no 
•• Santa. Rosa··. 

será Jwje, finalmente. que a culta 

~~~!ª ct~º~I[tn~ e~tié!~rn~P~1;~~;Õ 
"Santa Resa", da "C.::mpanhia de 
Open·tas". dirigida pelo sympathizado 
theatrologo pemambu:ano dr. Samu. 
el Campello ~ secretariada pelo Que
rido actor Barretto Junior. 

Organizado pelo "Grupo Gente 
Nessa" o elenco visitante se compõe 

. de artistas de merlto, todos elles de 
cóncelto firmado nos palcos naciona_ 
es. 

Dtntre elles é de justiça destacar

Os Í,apcis da "A casta Suzana". , numero de cadeiras que ainda resta 
que se ach.a cuidadosamente ensaiada, 1 para os espectaculos da Companhia. 

~:iuaa.ssd~ s!~~;ib~i!~~eu~:roltf · • • • 
ra de OJ1velra; Charancey, · CarlOS ~anhã a COmpanhi_a. realizará 
Codeceira; Barão de Aubrais. Luiz d:J.S esP""....ctaculos: Matinee popular ás 

~~~:fr~: Je~:~~~af1~:~t;'~~~:i l ~c~i~~~ªp~~l~~:l~ã~~~~~v:~~~ 
Suzana, Luiz.a Olíveira; Pomarel. Guerra ás Mulheres, verdadeira fabri
Raul Pryston; Vlvarel. Caldas Ara- ca de gargalhadas, peça representadas 
ujo; Irma. Maria Norat; Paillasson. centenas de vezes no Rio de Janeiro . 
Armando Borges; Rosa, Ziza Prys- sempre com ruid0.90 successo. 
t:n; Alexts. Ary Gutmaráes Emllio, 
M. Moraes. 

se. pela brilhante actua.ção e raros A orcbestra que actuará nos espec_ 
dotes artistices, o tenor Vicente Cunha tncu1os será dirigida pelo ma~stro Car _ 
e a srprano Luiza Ollveira. figuras los Dinlz, um doo elementos tntegran
essa.s, por isso mesmo. de maior sali- tes da Companhia 

A's 20 e 45. será repn,sentada a 
opereta regional "A Cabocla Bonita", 
em 2.ª recita de assignatura peça 
que não preclza. de propaganda tal
vez a opereta mais conhecida no Bra
,n. 

eni~ãi\,:f~::~1
:St~e c~itÍ!~\:~: A. julgar pelo tntercs~e e pela an.si_ 

t t 1 edade com que estava sendo espera-
~~Ju'hu:iiºa;::':nf:r1 °:~ ~o;~u;~t~ da~ cstréa da "Companhia,, de Opere-
c-0 peças musicadas do maior gosto tas , é de se prevêr que o Santa Ro. 23, DE ~GOSTO·. · O QUE SERA' 

Para hoje como temos fartame~te · ,:a" apnnhe, hcje. uma casa cheia. a E a 1nauguraçao _do Annazem 
annunctado · foi escolhida a mar.nlfl- j fim de assittr a exhibiçfi.o da "A casta VIC'l'ORIA que vae rxpor o seu gran
co operéta · "A casta Suzana" peça . Suzana". ~('a alegre, movimentada, de sortimento de meias, perfumar ias, 
vlennense original de Jean Ôllbert l com cxcellente partitura. lenços, gravatas etc. Todos ao Arma-
de ex!to garantido em toda parte onde Por. todo O dia hoje está exposto á \ zem VICTORIA de J, Ellbimas. 
ha sido enatenada, venda na "Casa Penna•, o pequeno Ru,. Maciel Pinheiro, 163. 

que, d<' conformidade com o QUt' ficou 
resolvido pelo Cons'3Iho Tc<'M1ir•> Ja
quelJe estabelecimento de c.-n!o-in() au 
perior. a ~l·j!'und:t pre:-ta<:ão da,.; lnXa:-4 
de frequencia clc.-v<"rã M.'r pa .. 1, J1(t' o 
inicio das 2.as pro,·as pareia!-,, e1n tw

temhro proxJmo. 
Os alumnoi. que não s,· acharem 

q11ites com 011 cofru da f'Rcvldade nau 
&erã.o admittido,i â~ rcforidM proYu~. 

"Liberdade" publica hoje : 
- O Centcnario tio CollE.gio Pd

dre Roli!ll " 
- A proxtmn concen1 .1çâo inl 

gralista zm Campin~ Grande 
- La,·and,erJa..s publica~ 
- \1:i.is um desastre de r. :i.mm1 '.J 

- FêriaJ d,:, operarh e ;t1, a<'or 
-- Um con1 .cm nado qu ~ não o::.e 

conforma 
- Uma lição de port •r>-lJC c,u 11m1. 

licão de portuguez? 
-Golpe de vista EObrc ~1 .sncccssél/J 

pre~idencié: 1. 
- "Os banclolf'irCs \IVC'm no ,a1c; 

mais favo:rcido do m1muo 
- Variru. noticia 
- Ncdcias polir.iaes 

Perfumarias 8ijonk1·ias <" tudo qm: 
ptrtence a mi~dezas o maior sortimen
to d~ pl'aça. enC'onlru.-se na CASA 
AZUL. 

VI DA 
RELIGIOSA 
FEDERAÇAO ESP!R'TA PARAHY

BANA 
Ccnformc communlcac.,\l que ro 

lei enviada.. real17.arJ,e -ó., h• ,ie, t\ 11,,_ 
ra do costume. na séde de-.sa. a . m, 
cão. uma sessão publir~ de C'St:..tdo do 
Evangelho, na qual ser1 feito um C'..,ll1-
m0ntario, segundo n clot1triJ1:1. c"-pilit 
bObre as seguint.Ps palavras c.1ei J 11~· 

GRACAS TE DOU. MEU PAE, SE
NHOR DO CTO E DA TERRA, POR 
HAVERES OCCULTADO r:STAS cor. 
SAS DOS SABIOS E DOS PRUDEN-

!6SE P~g~~iN6~~E~"\1~t~~~D~ 
XI, V. 25) 
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p A R T E o F F 1 e 1 A L 
.\DMINISTRACÃO DO EXMO. SR. DR ARGEMIRO DE FIGUEIMDO 

(*) Decreto n,' 834, de 18 de agostõ' de 1937 Prefeitura Municipal p R'E f E I TU R A MUNI CIPA L 
Considera feriado estadu a l o dia 22 de EXPEDIENTE DO PREFEITO DO D E J Q Ã Q p ~ S S Ô A 

agosto conente. DIA 19: C. 
Argemiro de Figueirêdo governado.r do Estado da Parahyba. a.sS!)

ciando-se ás solennidades com 'que o mumcipio de Cajazeiras celebra a 22 
ao corrente, o centennrio do ''Collegio Padre Rollm ... da referida cidade, 

DECRETA: 

Art. uni.co - Fica considerado feriado estadual o dia 22 de agosto 
corrt:!nte commemorativo da passagem do centenario da fundação do COL
LE.:GIO 'PADRE ROLIM conceituado estabelecimento de ensino da cidade 
ctf:' CaJazetras. neste Estàdo revogadas as d1spos1ções em cont1 ario 

Palacio da Redempção, em Joã.o Pessõa. 18 de agosto de 1937, 48. 0 

d .. , Proclamação da Republica. 
Argemiro de Figueirêdo 
Salviano Leite Rolim 

1 ~) Reproduzido, por ter sahido com incorrecçôes 

Go'fêrno do l!.:stad• 
EXPEDIENTE DO GOVERNO 

DIA 19. 

Decretos: 

DO 

o Governador do Estado da Para_ 
hyba designa o dr Adalberto Cesar, 
ffiedico do Posto Sanita rio de C'ampi. 
na Grande para prestar serviços pro· 
fissionaes rl.o 2. 0 Batalhão de Polici,1 
Militar aquartellado naquella cidade, 
sem onus para o Estado. 

O Governador do Estado da Para_ 
hyba nomeia d. Aracy Leite. profes
·'-'·ora de 4. ª entrancia do Grupo Esco
lar "Dr. Adhemar Leite", de Pian· 
có, para exercer, interinamente. o 
cargo de directora do mesmo Grupo, 
sen·indo-lhe de titulo a presente por
taria 

O G~ve1 na::lor de E.'•ta~o da Paru
hyba nomeia d. Geralda Loureiro 
para reger interinament~. uma das 
cadeiras do Grupo Escolar "Dr 

tdhoem~;P~~!~;:ltode d:ia~~:Ven~~~~f~ 
effectiva que se acha lícenciada. ser
i,:ervindolhe de titulo a presente por· 
taria. 

De Antonio Quintino de Araujo, 
requerendo para fiscalizar a cons· 
trucção do predio destinado a sua re
sidencia. - Despacho: indeferido, em 
vista de não possuir titulo habil. 

De Moacyr de Medeiros Gomes, 
reclamando contra a não inclusão de 
seu nome na 1i.sta de casas. - Des
pacho: nenhum direito assiste ao pe· 
ticionario conforme se vê da infor
mação dã Secretaria. Assim. inscre
va.se com a data do presente reque
riment..o. 

De Juvina Tavares requerndo ha
_bilitação ~ pqgamentô de pensá@ pe
lo fallecimento de seu marido José 
Tavares dos Pas~os. - Despacho: 
deferido. 

De João Belisia requerendo resti
tuição de despesas feitas no predi'l 
que está amortizando. - Despacho: 
deferido. 

De Alcides Cordeiro de Lima. re
querendo diminuição no pagamento 
de meação que no seu predio com o 
do Montepio. - Despacho; indefe
rido. 

Do mesmo. requerendo pagamento 
de meaçij.o de muro de predios per· 
tencent.es ao Montepio. - Despacho: 
informe o fi1:.cal da Instituição. 

Secretaria do Montepio 19 de a
gosto de 1937. - J oaquim ·Pinheiro. 

Petições de: 

José Leandro de Lima. requenndo 
licença para renovar a coberta e fa
zer reparos nas casas d-e palha ns. 
152 e 140 á rua S. João. - Em face 
da informação da D . E. F .• deferido. 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA 00 DIA 
19 DE AGOSTO DE 1937 

RECEITA: 

Joanna Barbosa Freire. requerendo Saldo do dia 18 .. 
licença para fazer uma fossa na ca- Receita do dia 19 
sa n. 204 á rua S. Luiz. - CJmo 
requer. · , 

carmello Ruffo requerendo licença DESPESA: 

~:r~r~~~;d~~ ª~~:1~~;~ 1~ ~re~~ Aàeantamento á D. A H M11nic'i 
Amaral & Filho á rua do Zumby. Pgªa'mepnat

0
ra. despesas c.le promp;o P~L-

- Deferido. • 
Aurea de Mello Cavalcanti re1ue. 

rendo licença para fazer "divusos Saldo para o dia 20 
concertos no predio n. 79, á rua Bel-
lo Horizonte. - Como pede. Em documento de valor 

Agencia Germania Importadora Li- DLnhetro em caixa . . . . 
mitada, requerendo conecta para seu 
estabelecimento commercial á praça 

fi :574$421 
l 037 :1110 

700\000 

1 :934 óOII 
4 il77S221 

7 filh721 

700;000 

6.811$721 

fi 811$721 

Antt\enor Navarro. 53. - Deferido._ Thesourarta da Pr~rettun Municipal df' Jo:io Pes.sôn, em 10 de 
~gencia Germania Importadora L. ,.

1 

agosto de 1937 
p.utada. requerendo uma placa de ex- Gentll Fernandes. 
periencia. - Deferido. The.-;ou,...1ro interino. 

Raul Henriques de Sá. não se con- - - --------------------------
formando com o despacho de SU<- da Mmas Geraes 501. - ALL<md1do, te a Ovídio TaYares ele quem udctLll-
petição de 7 de julho proximo findo, em face das informações riu µor crimpra. · - Como rt>4uet. 

~~q~~P:~s !r:::e v:z ~~t~ ~~d~e~:~~~ 1 ctoA~~~~ita 1;;::·~a ~~nit~~ii: ~-~~e~';~; ! rf~~e;yeald~:t~ ~!~~f ;:;:;~:~~~ 
de sua propriedade. á rua Duque de de taipa r. pa.lha na avenida do Pe· 1 tran~f1:.rencia para e .. sta· Inbpecto. ri~ 
Caxias. esquina com a avenida Gue. rú. - Como requer. de HW carta de <"11auffeur amador 
des Pereira. - Tem o requerente em Luiz Dyomsío Alves. requerendo confend~ pela Prefeitura Munlc1puf 
seu terreno citado, muro de arrimo, dispensa do imposto sobre n ca-a de df' Itabayana - Sim. submeltendl) 
conforme cla~ificou a Directoria de palha de sua propriedade. á aveni- ! ao devido exame e pagando o Qllf' de 
Obras. para o qual não ha isenção o da Desembargador Novaes. - Díri aireitc 
que me leva a manter o despacho ja.se á Camara De José Ignacio de Athayde, sol· 
anterior a respeito. Ozita da Costa Gomes requerendo dad'J do Corpo de Bombeiros deste 

Maria Nunes da Silva. solicitando matricula para o caminh:io Ghevro- Estado. tendo sido reprovado em ma
dispensa do imposto da casa de sua let, de sua propnedndc - Como pe-. chmu no exame para d1auHl·11r pro. 
propriedade, á avenida Beaurepaire de. Iissional em 3 de junho do corrente 
Rohan 446. - Como requer . Maria da Silva Brandão. rPQUt'rl'n· anno reque1 disp 'll·a de lap-.o clt' 

FP.rnandes & Cia .. requerendo li- do licençi para construir u111 gradil 'tempo µ:ira prest:ir n'lvo examt'. -
cença para sub~titlrirem o piso do na sepultura de seu pae, Secunclino Como pede. Seja o requer?nt.e s11ll· 
predio n. 1. á rua Barão da Passa- da Silva Brandão. - Deferido mettido ao exume, ás 10 hor,ls de 
gem. - Deferiâo . Joaquim Martins requerendo riu- i1cjt.. 

Maria J osé Ielpo, requerendo licen- tricula para um aulomovel Chevrolei, 1 DC' Hans Jenner, residente nPstn 
ça para substituir a coberta da casa de sua propriedade. - Faça-se a capital. requerendo paru prestar exll
de palha de sua propriedade, á aveni- matricula. \ me como chauf.feur amaclor - Ins-

o Governador do Estado da Para_ 
hyba nomeia o sargento José Teixeira 
de Britto para exercer -0 ca_rgo de 
&ubdelegado de Policia da circums
cripção de S. José de Gurinhem, do 
districto de Pilar. 

-------------------- --- - ---- Maria Augusta. requerendo licença I creva.se para ~-er submett.ido ª. o ex:.1-

THESOURQ DO ESTADO g:r~a re;ecv::~a a pr~;~f;·1;d~.ª ~:s~1~! me t: 1i~a~rª5
c~:a~~J~ll Vasconcel-

o Governador do Estado da Para
hyba nomeia o ~argento Misael Sa
bino da Motta para exercer o cargo 
de sub-delegado de Policia da cir
cumscripção de Cannafistula. do dis· 
tricto de Pilar. 

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA 
DIA 19 DE AGOSTO DE 1937 

do Oitizeiro n. 3 973. - Como rt lo~ resictenlf! nesta capllal, rPqueren
N O quer. em fàce da informação da D do par:.1. prestar t'Xamt' como moto 

1 E. F. cyclist::i profis.<;ional - Igual cle-~pa-

1 

José Franci<::co da Silva. requerrn- rho 

RECEITA 

Secretaria do Interior e I Saldo anterior . . . . . . . . . . . . . . 

Segurança Publica R~~~:iaºcÍ~ã~e d:e~~as18d~ capital -

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pedro Pe.s<óa - !tenda de aguas e 
esgotos . . . . ...... . 

EXPEDIENTE DO DIRECTOR DO Dr. Francisco Perto Saldo de a -
DIA 19: deantamento . . . ..... . .. . 

O Director do Departamento de 
Educação resolve nomear o sr. 
Adalberto Medeiros para exercer o 
cargo de inspector administrativo do 
t::nsmo de Serrote do município de 
S::tnla Luzia do Sabugy, servindo de 
titulo a presente portaria 

O Director do Departamento de 
Educação resolv{> nomear o sr 
Massilon Balduino dos Santos para 
exercer o cargo âe inspector adminis
trativo do d1Sino de Riacho Fundo, 
do município de Santa Luzia do Sa
bugy servindo de titulo a presente 
portària. 

O Dtrector do Departamento àe 
Educarão resolve nomear o s1. 
José Ignacio Lopes para exercer o 
cargo de inspector administra tiva do 
ensino de Riacho da Serra, do mu. 
nicipio de Santa Luzia do Sabugy, 
i;ervindo de titulo a presente porta
ria. 

o Director do Departamento dP 
Educação resol\·e nomear o sr. 
João Bernardino da Nobrega para 
exercer o cargo de mspector adminif
trativo do ensino de Fundamento, do 
municipio de Santa Luzia do Sabugy, 
servindo de titulo a presente porta. 
ria. 

Secretaria da Fazenda 
RECEBEDORIA 

CA PITAL 
DE REND <\S DA 

EXPEDIENTE DO 
DIA JS· 

DIRECTOR DC> 

Petição de Pedro Targino Teixeira, 
requerendo baixa da conecta do im
posto de industria e profissão. - Em 
fnce das informações, indeferido. 

Montepio do Estado 
EXPEDIENTE DO DIA 19. 

Petições· 
De Nair Paiva, requerendo inclusão 

no Montepio. - De~pacho: junte o 
titulo de nomeação 

D~ Maria das Mercê.; Pereira dos 
Suntos no mesmo sentido - Despa~ 
e:ho sÜbmette-se á inspecção de saú
de>. 

De João de Albuquerque Mel!'> no 
Jllesmo sentido - oe,pa<'ho: defe 
ridc. 

Renato Maciel - Recollumento de 
salarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Manuel Carvalho - Venda de placas 
para autos ............... . 

Manuel carvalho - Renda de vehi· 
culos no mês de julho p. findo .. 

Montepio do Estado - Descontos do 
abono n .123 ............ . 

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

Caixa Central de Credito A. - Con
ta a viso previo - Retirada nesta 
data 

DESPESA 

Banco do E!-tado - Deposito nesta 
data ............. · · · · · · 

720 - Est. Fiscal de Serraria -
Suppriment.o nesta data . . . . . . . . 

721 - E,t. F'iscal de Ingá - S up
primento nesta data . . . . . . . . . 

717 - Diversos funccionarios - A-
bono n .123 ............... . 

718 - Montepio do Estado - Des
conto do abono n. 123 . . . . . . 

700 - Directorla de F omento - A~ 
deantamento 

719 - s~verino Vieira de Mello 
Conta . . . . 

670 - Eduardo Cunha & Cia. 
Conta . . . . . . . . . . . . . 

666 - René Hausheer & Cia. 
Conta . . . . . . . . . . . ..... . 

716 - Sociedade dos Funccionarios 
P ubhcos - Restituição de consig
nação . . . . . . . . . . . . . .. 

4.33 - Prof. João Falcão de Sousa -
Adeantamento 

579 - D . V. O. Publicas - Folha 
de pagamento . . . . . . . . . . . 

723 - Thesourciro geral - Despesas 
com seli'Js em cheques ·.. . . . . . . 

723 - T he1:.oureiro geral - Despesas 
com sellos . . . . ......... . 

701 - Dr. Walfredo Guedes Pereira 
- Auxilio do Govêrno ao Asylo de 
Menores ....... . 

724 - Dep. Off. Prop. Pub - Fo
lha de pagamento 

725 - Rep. de Aguas e, Esgotos -
Folha de pagamento 

Banco do Estado - Depo.">ito lWSLl 
dnta conforme port. n 262 

Saldo que pa~sn par,1 o dia 20 

42:000$000 

14:399$400 

228$500 

58700 

3 :030$000 

6:390$000 

252S500 

150: 130S700 

50 :0-00$000 

19:161$80-0 

11 :000$000 

12:000$000 

32 :007$0-00 

252S500 

300$000 

540$000 

7:997$600 

2·250$400 

726$000 

143SOOO 

50$000 

87$700 

16$200 

60 000$000 

5: 175~000 

17 837$800 

50 000$000 

do licença para construir um alpen- De Heitor Hnrdma11 Monteiro da 

~~:n~dªa c~!~n~fro s~: cE~ºif~·ir~ad.e365á ~
1
~!~~cio r~;!~!nt;re~:!~ª e~~i1~~ª

1
CO~~ 

- Em face da mformaçao da D E c·hautftur profissional - Igual de~· 
53:671S400 F attend1do. pacho 

· · II ·- lmportancia recolhida. ao The. 
Multa: souro d~stado - O H. almoxarife-

Foram multados os srs. Francisco faªg~-~~ll)~t~o rri1~~~~~6· d~e~!ta~~. 

fr~Í~~~o ~a 
0

~:!!ra dE/~!ipe:i~r i~~s~ : :i:fg~ta~~;~di~enf~
4
~~~º~ecç~:~dg; 

na Travessa Conceição sem a devi- Trafego · de<;ta capital e Campina 
da licença; e Oscar Agricio, por ter Grande e postos de Vehiculos de Pa
se negado a mostrar a licença para tos e Cajazeiras durante o mês de 
o serviço feito na cos-inha da casa de julho ul&imo, 3.:030SOOO, de. placar 
! ua propriedade no Oitizeiro para. vehicul'l'. diversos. vendidas na.....

refendas re~tições, conforme reci
COMMANDO DA POLICIA MILITAR bos ns. 1932 e 1931. respectlvamen 

~gR~iTADO D A PARAIIYBA l)() ~e;1:s..:~~;~t{ç~6; sr di:~es~~~i;ºen~~~ 
ficam archivadoc; na Pagadori::t clPr,_ 

(Auxiliar do Exercito de 1 ª linha) te estabelecimento. 

266:436S800 1 Quar.tel em João. Pes.c;ôa. 19 de a
--- gosto de 1937 

320: IOBS200 
Serv!Ço para o dia 20 t sexta.feira 1 

( A!!> Tenente João Farias in~
pector geral 

Confere com o original: F. Ferreira 
de Oliveira, sub.iru.l)ector. 

C'a~f;!:i~~ ~êg~~ª· 1. 
0 

tenente José 
Ronda á guarnição, 1. 0 sargrnto 

Pedro Ribeiro Jasset. 
Adjuncto ao official de dia, 3. 0 

sargento Manuel de Vasconcellos 
Dia á estação de radio. 1 ° snraen

to Luiz Gonzaga de Lima 

~o?iª~~~ioladio k:~!til~ 0 

sargC'nto 
Guarda da Cadeia 3 ° sargento 

Luiz Ignacio dos PassOs 
Dia á Secretaria, cabo Heraldo Cn

valcanti de Paiva. 
Dia ao telephone. soldado tPIPpho 

nista José Pereira da Silva 2 n 

(Ass.) Elias Fernandes, major sub. 
commandante interino. respondenrl1 

pelo expediente. 

INSPECTORIA D E T RAFEGO PIT
BLICO E DA GUARDA CIVIi, 

Em João Pessõa 19 dC' at!C•:4o rk 
1937. . 

Serviço para o dia 20 l,"it'x!a ft'ir:11 

Uniforme 2. 0 tkakil. 

Permanente á S T P. gunrda n." 
54. , , . 

Permanente á S P guarda n :1 
Rondantes guardas' ns. 6, 4 ,. 8 
Plantões, gua1d:1c; n.'i 14.4 1~)0 -

79 - 151 - 27 - 18 t' l ló 

219 : 545' JOO Para conhecimrnt.o dn rmporaç:io 
l00: 5638200 fe:devlda execução, µublko o ~t·gum-

O sr. é funccionario publico no in. 
terlor e a di!:oit.ancia difficulta. o rere-. 
biment.o dos seus vcndmentos, ronta.s, 
habilitação ao Montepio, os requeri ... 
mf·ntos aos seus direitos? Não vaciUe. 
Dil'ija_se ao Escripiorio de Procurado_ 
ria. MINERVA e encon trará. a soluçá.o 
cios seus negocios. Rua Maciel Pinbei .. 
ro 306 sala do Ca.rtorio do TabeUiáo 
h b1ic 'Travassos. 

EDITAES 
JUSTIÇA ELEIHORAL 

A V JS O 

o Director da Secretaria do Tribu
nal Rf:'gi :nal <le Justiça Eleitoral. nes
te Estado. nvtsa aos intere.~ados quP 
pelo dr. juiz relator, par despacho exu_ 
nv.:lo no processo n.0 40, da cla.sse l • 
foi marcado um prazo de cnco C5l 
,lias. para apresentar allegações fl-
11aes ao denunciado ,Jcão Trajano df' 
Snll<.?·s official do registro de obito..,; 
~ cOnceicão. municipio de Cnmplna 
Grande. a contar desta data 

'Secretaria do Tribunal Regiona 1. r,m 
João Pessôn 19 de ago.c;to de 1937 

Carlos BelTo Filho - Dirtttor 

De Othlha Miranda Chaves, no 
me.:.:mo sentido. - DeE:pacho: <lefP 
rido 

ThPS()\ll"Atia Geral do Thesouro do Estado 
U!;'.:0°lo Ôt" 1!J:t7 

ela Parílhyb11, 

320: 108:200 

em 19 de 
I - Petições desparha das - De 

Jo~é Maria de Araujo, residenle ne'i· 
ta capital requerendo restitnlç:io d~ 
sua certidão de idade e dt> folha cor. 
rida que j_untou ao prccessudo de ms
cripção para chauffeur profislwn:.tl 
-Sim mediante recibo 

'9lll/JUNAL REGIONA!. DF .TU.<
TIÇA ELEITORAL DO ESTADO D.1 
PARAIIYBA - EDITAL - O Dlr~ 
"tor da Secretaria do Tribunal Regi_ 
anal de Justiça Eleitoral do Estnllo 
da Pnrahyba faz publico, pnra O.'i d•
vído.,;;; fins. que este Tribunnl. em ses
são de quatro do corrente. resolvf'u dt> _ 
~ignar o cnrtorlo do reR"i.c;tro civil da 
villa <le Sap~. para o Sf'rvlço elcltornl 
Pm mbstltuição ao do jury, vlc;to ter 
o respe<'t1vo serventuario romplet:i.dr> 
n perlodo de trê.c; onnoo d(l exerciclo. 
previsto pelo ,1rt, 41 do Codi"o F.lt>I. 
tora1 

Dr José da Silva Medeiro,g func
C'ionario f Pderal no mesmo s'enttdo. 

De~pncho; .Ú1bmetta-se á. in~pec
f'ÓO dP saúdC! 

De Marinn IIIP A1.rvêdo. req11aenclo 
t•mprcsttmo :mb hyµoth(•co. - Des
pacho: drícrldo 

l'ranca t'Ubo, 
'lht:sourttlro geral 

Confer,i, : 
L. Franra Sobrinho, 

Con tador-chefe. 

J auber]yta Nobr~ga, 
Eschpturarte 

De F. Mendonça & Cin Ltdn., re· 
querendo transferenria parn o nome 
d" Jorge Elihimris do n.nt.01mn·1•l C' l1t·
,-rolt1 t . placa n. 113-Pb .• 1wrtenccn Scrretaria ct11 Trlbunn. l Rec1onal de 
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TRANSFUSÃO 
D O S A N G U E (MARAVILHOSO) 

COM 2 VIDROS AUGMENTA O PESO 3 KILOS 
Um fortificante no mundo com 8 elementos tonicos 

PHOSPHOROS, CALCIO, ARSENIATO, VANADATO 

CUIDADO COM A TUBERCULOSE 
OS PALLIDOS, DEPAUPERADOS, 

&NEMICOS, 
QUE CRIAM, MAGROS, 

CBIANÇAS RACIDTICAS, 

Recebuáo o effelto d& tra.,.,fnsi.o do 
sangue e a tonificação geral do orp

nlsmo. com o 

.Justiça Eleitoral. em João Pessôa, 19 bunal Regional de Justiça Eleitoral 
dE> a.gosto de 1937 do Estado foi denunciado ncs termos 

carlo.~ Bello F'W10 - Director. l dos arts. 
0

185 e seguintes do Codigo 
. Eleitoral vigente e arts. 59 e seguin-

TRIBUN A L REGIONAL DE JUS· tes do Regimento Interno dos Tri. / 
T/ÇA ELEITORAL DO ESTADO DA bunaes Regionaes, Por ter deixado de 
PARATIYBA - EDITAL - O D1re_ vetar na eleição realizada nesta co
ctor da Secrt-taria ao Tribunal Regi- marca no dia 9 de setembro de '1935, 
onal de Justiça Eleitoral elo Estado da para Prefeito e Vereadores municipaes, 
Parnhyba !:1.z publico. para os devidos o eleitor Galdino Ferreira Marques, 
fins qur l'St<' Tribunal. em sessã-0 de da 5.11 secção desta 19.• zona, e actu_ 
quatorze do corrente, resolveu designar almente residente em Jogar incerto e 
o cartorio do registro civil do mumc1- ignorado, conforme certificou o official 
pio de Pedras de Fogo com séde n_a de justiça encarregado da diligencia. 
v1lla do Espll·ito santo: para o serVI_ t E porque ~ão tenha sldo encontrado 
ço eleitoral em substituição ao cartorlo para ser c~ta<lo pessoalmente, pelo 
do jury, visto tet O respectivo serven- p:esente edital com o prazo de :rmta 
tuario coinpletado o período de três dias,. nos te~os do art .. 61 (§ 2. ) do 
n.nnos de exerctcio previsto pelo art. J refendo Regimento, o cito e o tenho 
41 do Codigo EleitÔral. _' por_ citado para todos_ cs termos ~a 

Secretario. do Tribunal Regional de acçao pe1:al .que lh~ está sendo rnov1-
.Tustiça Eleit-0rnl em João Pessôa. 19 da pela JUSt1ç

11
a eleitoral desta mesma 

de agosto de 1937 
1 

comarca e 19. zon~. E para que che-
Cnrlo.~ Rello Fill,o - Director. ( ~:ira~ ti-~~~h~~rr:t~u!°:rieia:f~= 

- 1 xado no lagar pubhco de esty10 e pu-
SERV IÇO ELEITORAL - EDI· blicado no jornal official do Estado 

TAL de cilat:ão com. o prazo de trinta· "A União'', por três vezes con.secuti
dfas - O Doutor Paulo de Moraes ; vas. Dado e passado nesta, cidade de 
Bezerríl Juiz de Direito e Eleitoral São João <lo Cariry, aos 3 de agosto 
da 19.~ ·zona, comarca de S. J 0ã.o do . de 1937. Eu. José Chagas Brito, escre_ 
Cariry na fórma da lei etc. 1 vente o subscrevi. (Ass.) Paulo de 

Fa<;Ô saber aos que .o Presente edi_ Morai?s Bezerril. Conforme ao origi
t.al <le citação v1rem ou delle noticia nal: dou fé. 
tiverem e interes.sar possa, que pelo dr. São João do Ca.rtry. 3 de agosto de 
Promotor Publico desta comarca, em 1937. 
face dli..<; rerlidões extrahidas do Tri- O escrevente - José Chagas Brito. 

SECÇÃ O LIVRE 

CORTE DE APPELLAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo, na 

Secretaria da Côrte: 

1 - Embai·gos ao Accordam nos autos de Ag
gravo Civel n.0 24, da Comarca de Campina Gran
de. Embargante" a Exportadora de Productos 
Brasileiros S. A. e embargados a massa fallida da 
Sociedade Exportadora Lafayette, Lucena Ltda. 
e outros. 

Com vista ao advogado da pai-te embargada, 
dr. Octavio Amorim, pelo prazo legal (5 dias), 
em data de 17 do corrente. 
~.~ 

SÓMENTE no Chevrolet encontrará 
o Sr. para si e para a sua familia 

t oda essa longa série de dispositivos 
de segurança. Isso porque Chevrolet é 
o unico carro na sua classe de preço 
dotado da nova carrosseria silenciosa 
e toda de aço, de freios hydraulicos 
aperfeiçoados e da Acção de J oelhc 
ainda mais suave e macia, vidros de 
segurança, inestilhaçaveis, ventilação 

Fisher controlavel, direcção a prova de 
choque e um motor de 85 H. P. ma,s 
veloz, com o qual fará figura bonita t'fll 

qualquer complicação de trafego. Pará 
o bem dos seus entes queridos, o Sr. 
deve possuir um carro que lhe offcre~;a 
todos estes caracteristícos. E o uni('O 
que os reune todos, é o Chevrolet de 
37, agora, mais do que nunca, 
"o carro mais completo de sua classe''. 

E' UM PRODUCTO DA GENERAi. MOTORS 

CHEVROLET de 1937 
O u nico carro completo por tão l,,1ixo prPço 

AGENTES CHEVROLET nt JO°\O l'ESSOA1 

J, BARROS & FILHO - Rua Maciel Pinheiro, 172 
OUTROS AGESTt:S t,;M TOOAS AS (..10.\DES IJO URASIL 

L O Ç Ã O \ ALUGAM-SE as casas de 1 

ORGANDY DE BAZIN l num~ros 79~ e _799 sit~s á 
avemda Ep1tac10 Pessoa e 

é um a loção de classe, que . 
as pessôas de elite usam e recentemente constrmdas. A 

reco mmendam. 
A' venda. em todo o Brasil 

AO COMMERCIO 
Oscar Serrano Cavalcanti declara 

que, para fins cOmmerciaes desta da
ta em diante pa.ssa a assiinar ..se Os-

tratar na mesma avenida na 
casa n.0 821. 

GUARDA-SOL PERDIDO 

FA VOR ITA PARAHY• 
BANA 

Clnb de Sorlf'iu'.'C de A11N·ndino 
Nobre,ga & Cla.. 

Praça Antonio Ra.beUo, n" J~ 
(Antiga Viraçã.o) 

P lano Parabybano - .. Diurno" 

Serra ria e machinismos 1 ~~;:;:-d;s pr:'nçe~ª~~:ªtf:i~~e.:~~; car José Cavalcanti. 
Vencte uma. Locomove! inglêsa fi- 1 no ectihcio d.o Fôro, é.s 14 horas d~ '6ºs~~rp::r~~·0!8 c~:~:~:tt~. de 

1937 
· 

Pede-Se a quem encontrou um :;aar
da..sol de tricoline de sf'da, deixado 
num dos bondes novos que .f:nem a 
linha de Tambiá, a ger.til':'Z1. de :nan-

Resultado do sorteio dos cou
pons-brindes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Parahybana. f"m sua séde é. Pra
ça Antonio Ra.bello, 12, no úht 
19 ele agosto. á..c. l!i hora . ., 

xa com 9 H P. effectivos quasi no- dia 20 de setembro proximo. Testemunhas: - Daniel Martinho 
va': um Engenho de serras vertical João Pessôa, 19 de setembro de 1937. B b J # d Mí 
typo francés, serrando pranchas de - BANCO DO ESTADO DA PARA- M::e~::.· oao ª a tta. de Barros 
8 x 12 pollegadas; uma serra circular HYBA, S A. - José Luiz de Assis - (As firmas estão devidamente reco-
dP 30 pollegada.c; propria para serra- Presidente. . nhecidas) . 
gPm de tóro~ e desdobramento_ . de 
pranchas em tabôas Uma off1cma 
mechanlcn completa com torno me
C"h mico machinn lle furar, plaina. 
,notares· de 2 H P. a alcool ou kero
::em•, tori;e a vrntthdor, machina 
para nbrir roscas f' cortar canos, e 
ftrundt> quantidade de ferramenta de 
bancada. Todo este material se acha 
1·m perfe-ilo estado de conservação e 
uptimo flmccionrt.m"sto. Ver e tratar 
('Om dr F..scobar na cidade de GRA
VATA' &,lado cie Pcn1ambuco 

A VIS O 
O 11quidatariu ela 111:1..~a rallid:1 ch'.I, 

Cunh;_i, & Cb , 1.lt'vldamente autoriza
dv pelo rxmo Jtli:l da Fa.llencia, ac
ccita propo;jla, rm ca.rta frc~ada, até 
o ctía 19 de sd.t'mhru prox1mo para 
venda d1• toda l\!u("sa, comprehenden
cto Moveis & Ut«·ns1lios, Machinarios 
t> Mercadorias. 

Os interessados pod<·ráo c~~nunar a 
1.ituarfro actual dM bena. á venda, 
proct;rando o nan<·o do F...<.tndo. que 
ltw;s 1~1.cilitílfl't. Inda., ;.t:J i11forrnnções. 

AF:, prop06t:is, que <.l.t.'Ver:.to ser en-

DANNEMANN 

Praça 

!ª;ra::::ga;~re~~are~1!~i~~m~a1rº:i~· 
146, que será gratificado. ' 

1.0 Premio 
2.• 
3.º 
4.º 
á." 

P lano "Nortumo .. 

0544 
03G! 
8721 
2618 
9038 

ResultncJo do ~ortelo do~ rou. 
ponS-brindf's gra tutto~ rt>allzacto 
pelo Clube de Sorteios Favorita. 
Parahybana, em sua. s~de â Pra... 
çn. Antonio Rabf>llo. 12, no dia. 
19 cte tlgosto, :ls 10 hor,1s·• 

l 
/\Dtn:1:.Ui\l. P\'ttAG IBF., liit·;d , 

AS(I;NIHN"O N08ltl-.l lA & 
('I.\., cun<·~ssion:u lo11. 

---== =-~-=-- ---J) 

BrinC'o\ UnH'l11·i,;, ,. tudo 1111 r ,~ ,h., 
phu'lt1.1 ... i ;, (' \S \ ,\/. 111. n·,·t- lu· u u m~lu r 
&Or l imeutu 
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JU TIÇA 
TRIBUNI\I, RFGIONAL DE JUSTJ. 

Ç.1 ELEl'lORAL DO ESTADO 
DA PI\HAtIYIIA 

Oli~,~cr~ ~ !.25?. 2~l~d~ zona. Anna LyraCMve~I D ( s p o RT 0--S 
zcna. por nB.o ter sido inteiramente cuja petiçrto de qualificação não !ot 

JURIº,PHUDENCIA 

ACCORDAO N.0 565 

escripto por elle o requerimento d",J t(talmcntc eecrlpta pzla proprla re• l 
qualifi ··ac:ão. como o comprova a cer- querente. com.o se vê da de:laração do 
tidão de !ls. Tabelllão a !ls. · CAMPEONATO JUVENIL DE FOOT. 

Sala das sessões, 2-12-1936. João Pessôa, 16 de dezembro de 1936. BALL - FELIPPf:A X TEAM NEGRO 
Maratltona: -, Pela Policia Militar: 

Severino o- Francisco Alves, Severino 
~:~~ºiut~~

5
.0Itveira, Octavio Fernan_ 

Pelo Santa Cruz: - Astrogildo Mi_ 
randa, Severino Pedro da Silva e Ju_ 
r&ndvr Calladc-. 

Proces:so n.0 2055. 

Classe s.o.. 

Natmeza d;) processo: Fal!ccimento 
do eleitor João P:?rrira de Alencar, da 
1&.l\ zona, para effcito de exclusão. 

Relator: Des. José Floscob. 

< Ass.J Paulo Hypacio ela Silva 
Presidente. 

(A.ss.) J. Flo,colo - Relator. 

!dentices: 

Accordão n.0 571 Processo n.0 

1.089. referent~ á inscripção n.n 325. 
do eleitor Ricardo da Silva Braz. da 

O Tribunal Regional resolve 2.ª z:na. 
c.rcluir o eleitor João Pereira de 
Alencar visto haver o mesmo 
fallecido. 

Vistos etc. 
Acc:rda o Tribunal Regional exclu

ir o eleitor Joã:: Per,'ira de Alencar, 
inscri:;:,to !-iOb o n.º 295 na 18.11 zona, 
visto ha\·er o mesmo fallecido a 15-8 
d~ cr-rrente anno, como o attesta a 
certic!ão de fls. 

João Pt'Ssôa, 9-12-1936. 

Accordão n." 572. Processo n. 0 

1.067 referente á inscrlpção n.0 599, 
do eleitor José Fernandes de Sousa, 
da 2.• zona. 

ACCORDAO N.º 573 

Processo n.0 2054 

Classe 5.ª 

< As.) Pai..lo Hypacio da Silva 
Pre'iidente. 

(As.> J. Floscolo - Relator 
-! doN!~ft~:aM~

0
nJ:iº~e:-5~~!

11
~t::nJ~ 

1

18.• zcna, para e!feito de exclusão. 
Relator: Des. José Flcscolo. 

(Ass.) Paulo Hypacio da Silva _ A Liga Juvenil Desportiva Parahy _ 
Presidente. banu çroseguirá. no proximo domin-

(Ass.) Mauricio Furtado - Relator, go, pe.la manhã, no campo do ··sol 
L€.vante", o campecnato juvenil de 
foot-ball, mandando jogar as turmas 
do Felippéa X "Team Negro". ACCORDAO N.• 57G 

Processo n.• 1309. 

Classe 5.ª 

Esse _encontro vem despertando real 
interesse n:: melo da gurysada pessõ
ense, dada a rivalidade que existe en
tre os dois club:, acima. 

Natureza do pro.esse: Insctipção O sr. Ber:iedicto que appelhdou o 
da eleit:ra Maria Honorio de M-ello seu club mmto de proposito de "ethy .. 
da 2.• zona para effeito de revisão ' ' opes", fará uma demonstração de 

Rele.to;·: Dcs. Mauricio Furtado.· sua technica, procurando vencer o ou_ 
tro technico Joaquim Bernardino. 

E, no final do o.pito do chronometris_ 
ta. se verlflcará quem teve bom ... 

Pela Academia de Commercio: -
Gabriel Fagundes e José Soares. 

Pelo Instituto João Pessoa: - Ha-

m:!,.t~~laeç~eJ;º~ma do 22.º B. e. se
r~ publicada ama_nhã., por não termos1 

a..nda. cs respect1vos dados. 
Avubios: - Diocit-clo Sobral, João 

Ba.ptista, Epttacio Ferreira José Lu-
cena e Alfrêdo C::>sta. ' 
.- Por falta d~ tempo não ioi orga_ 

nizado o restante do programma con _ 
cernente ás outra.o;; provas, o que .será 
feito na proxime. édtçãc. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar á. tnscripç-ão, cujo re
querirne11to de qualificação não 
contem declaração relativa ao 
estado ci1,il da requerente. 

- Os brindes adquiridas no commer _ 
LIGA DESPORTIVA INTER-COL- cio foram os segu.'1\es, &.::hando-se 

LEGIAL DA PARAHYBA expmtos na vitrina. da Livraria Mo-
Vistos etc. 

COff1cia1) Casa Pontes; um trophéo de prata~ 
. 1· derna: Uma cigarreira - offerta da 

g1~~\org:~u~ti~~iz~sle?t~r'!iibd~ata1::~ Como ·estava annunciado deveria ~!i~~a p~~a cb:rb~~i~rf~~ta~~··; e~: 
ACCORDAO N.0 566 

Processo n.0 2057. 

hyba em cancellar á inscrlpçáo da realizar-se, no dia 7 de Setembro, o Brasil· um bronze offerta d~ firma 
eleitora da 2.ª zona Mariá. Honorio 'Ci!cuit<? da Lagôa". ~m communi- Paulo' Miranda & °Cia.; um cinturão 

o Tribunal RegJonal res(!lve de Mello. cujo reque"rimento de qua- c~çao fe1t_?, hontem, .ª Liga. o dr. Ma,_ com fíve11:::. de ow-o, offerta da "Ca. 
decretar a exclusao ao eleitor lificação não contem ct,~claração rela- no Gusmao engenhell'o das O~ras Pu_ sa Alagôana". 
Manuel da Rocha Pita por moti tiva ao estado civil d requerente fal bhcar, sc1ent1flcou a impossibilidade - A commissãc agrad€ce ainda o 
vo de fallecimento. • - 1 tando-lhe assim ~ ct:s requ~sito; na data referida da realização do "Cir_ c:ncurso prestado pelas Padai-ias ··Páu 

Classe 5.ª. 

1 
exigidos no COdigo Eleitoral cui't? da Lcgôa''., devido a não con- 1 lista''. "Aguia de Ouro" e «Imperial"~ 

Natureza do processo: Fallecimento Vistos etc. · João Fe~ôa. 16 de dezembr~ de 1936. clusao dos ~~rviço_s, c_cmo sejam: .º í offerecendo, ao "Santa Cruz'', produc .. 
do eleil01 Fiancisco d.> Nasc1mc1•to \ (Ass.) Paulo Hy-p<i.C'io da Silva _ saneamento. 1llummaçao, e 3 tuneis I tos de sua especialidade. 
Fruta, cta 19 a zona, para eff-:?ito de I Ac::orda o T. R. decretar .1 exclu- Presidente. pov onde sangra a Logóa, sendo que - A commh:são encarece a.gora, o 
exctu iâ::>. 1 são do eleitor Manuel da Rocha P1ta. <Ass J Mauncw Furtado _ Relator todo~ cs traba. lhos devem ser conclui- , c;:.ncurso dcs m.otccyclistas conterra-

Relator. Des. Jo!:ié Floscol:.. msc11pto sob n" 1 049 na 18 • zona dos 1gu~lmente. . _ P.fic:s. que chefiados pelo sr. Aloysio 

resolvt> :~c~r!~~ ~n~~.s~~mfi
11

:
1
~ft~a

7-! 1 Pioctss:~cot1~;o N. Si
7 za~:a visl:m~~lº ~1o~~m:i~id~~.gc~~!- / ~i:\1e ~~~~!~t:;a .. ~s a!~~~e;o. ~~ 

o,-~en~;·ib:n;Jrclf;:g~on: eleitor I certidão de fls. Classe 5 • entendendo_S:f com a Inspectona de , mesmo tempo, que entrará em enten-
Francisco do Nascim!J.?to Fruta, 1 _ Nnturez.1 tio processo mscnptão do Vehwulo: ahm c!e traçar o ttinerario dimento. amanhã, cem a Insoectoria 
por havn Q mesmo f.allecido. Sala das sessoes. 9-12-1936. cle1tot Antonio Al~xantlrino Alves <la para a corrida a se effEctuar. na clda_ cie Vehicu.l,os, para os devidos fins. 

2 7.ona para ievisao de, na mesma data. sendo intitulada 
Vistos etc. (Ass.) Paulo Hypacio da S1.lva Relator: rlt'sembargmlor Mauricío "Circuito Estudantal da Cidade", pa. LIGA JUVENIL DESPORTIVA 
Accorda. o Tribunal Regional orde- , Presidente. Furtado. trocina.d.o pela Prefeitw·a Municipal. PARAHYBANA 

nar a exclusão do eleitor Francisco (Ass.) J. Floscolo - Relator. Para o desfi!e atletice as inscrlpões 

~o n;;i•:~tn~;~to19~r~~~a. i~~.ri~;,_ºv,;º~ ACCORDAO N.• 574 ca~ccir!~"~"\n~!~f~~;;t d.:e•:i~~~ co~i~~çà;,°rna L. D. I. C. , n, Ly- n,~ºªJ~ºtsj'. ion~mqu~"r~s~;~:u r~~-
mesm~ fe.Uecido. com-0 comprova, .a j tor por ter 1-ido irregular O ceu. Parahybano, das 7 á.s 19 hcra.5, Tios assumptos de importancia. -
certidao de fls. Processo n.o 1206. queriment.o do quatificn.~ão. dlanamente. 1 A Mentôra juvenll mandru-á jogar 

João Pessôa 9 12 1936 1 - 110 proximo dcmingo, os filiados "Fe-
<As) Paula' Hyp~zo da Silva _ Classe 5.ª \"istos etc. lippéa" e "Team Negro'', sendo juiz 

Pi:es1dente I Accoidam os juizcs do Tribunal Rc- A PARADA DO DIA 22 da partida o ':I'. Antonio Queiroz e 
(As.) J. Floscolo _ Relator. 1 Natureza <lo processo Inscnpção . g:ionnl de Justiça Eleitoral em cancel- 1 representante da Liga, em Campo, o 

do eleitor Valf1edo_ Costa Ferreua, da lar a in~cripção <lo eieitor da 2.• zonn,, Remettem-nos • Er Benedicto Costa 
ACCORDAO N.º 567 2. 0 zona. para effe1to de revisão. 1 Antopio Alcxan.drc Alves, por ter sido ~ : segumte a relaçao organizada, Na prOX!:ffia segunda-feira, haverã 

Relator: Des. Maw·icio Furtado. a att.estaçfto do respectivo i·equeri- até ªºora. dos nomes dos athletas pa- uma reun.:ao de as.sembléa geral, C3fil 
Processo n.U 2056. n1e11to de qualificação feita em papel rahy~?nos que concorrem ãs "provas a t:resençn de todas os repr~sentantes 

o Tribun~l Regional resolve separado e .,em mencionar O nome <lo , .vres constantes elo giande certame· dos clubs filiados 
c~nceua: á tnscripção do eleitor I re.9uercnto. í e ---
m.sto nao constar dos a11tos dei Joilo Pcssôa 11; de dezembro de OLLOCAÇAO DOS CLUBS DISPUTANTES DO CAJUPEONATO DE 1937 

iJ:Ziff.cação a sua prova d.e ida- i 19~~~.) Paulo. Hypacio da Silva - l CLUBS Pontos Jógos 

Classe 5.ª. 

Natureza do processo: Fallecimento "Goals" ''Goals" 

f~.ªe~~~~ ~~~! ~}~:~ ~~ ~~~:ra~a, da 
Relator: Des. José Flm,colo. Vistos etc. 

Acccrdam os juizes do Tribunal Re_ 
O Tribunal Regional resolve gional de Justiça E1':~1toral da Para

decretar a exclusão do eleitor hyba em cancellar á. i.ns::ripção do elei
Luiz Cineco de Hollanda par tor da 2.ª zona. Walfredo Costa Fer
motivo de falleciniento. ' reira. visto não constai- dos autcs de 

1 

qualificação a prova da idade do re-
vistos. etc. !~rido eleitor. A. certidão que ~te 
A~ro1·rln o Tribunal Regicnal decre Juntou para tal frm refere ser "maior 

tar a exclusá:> do eleitor Lu'.z CinecÕ <ie 21 annos Walfredo Feneira da 

~! ~~n:~1~: .. pi:c~;:v~r 6º~e~;o 
1i!t 1 ~ta~~pl~~asi~2i~ia~:~i~t~ o~~~~at!r:~ 

lecido, como comprova a certidão de menta infcrmativo por onde se infira 
fls. tratar-Se do proprio quallftcando 

Job P'ssõa, !)-12-1936. J:áo Pessõa. 16 de dezembro d> 1936. 
<A~' Paulo Hypacio da Silva _ (Ass.) Paulo Hypacio da Silva -

Pre·1ctente. Presidente. 
<As.) J. Floscolo - Relator <Ass.) Mauricio Furtado - Relator. 

ACCORDAO N.º 568 

Processo n.0 1063. 

Clnz.se 5.ª. 

~t.tureza do p?·oc~so: Inscripçâ:,. da 
eleitora Maria do Carmo dcs Santos, 
d.a 2.ª zona, para effetto de revisão 

Relator: Des. José Floscolo. · 

.ACCORDAO N.• 575 
Processo n.0 1235. 
Classe 5.ª 
Natureza <10 pro:.:esso · In.scrlpção 

da eleitora. Alma Lyra Chaves da 2.ª 
zona.. para cffeito de revisão. · 

Relator: Des. Maurício Furtado. 

O Tnõunaz Regional resolve 
canc.ellar á inscripção, cuja pe
tição d.e qualificaçõ..o não Jci to
talmente escripta pela, req-ue
nmte. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscriJY:ão por não 
ter sido inteiram.ente escripta pe,. 
l!!- _req1!erente. a petição de qua- Vistos etc. 
lificaçao. Accordam os juizes do Trlbunal Re_ 

gional de Justiça Eleitoral da Para-
Vistos, etc. hyba em cancellar ã inscripção da 

co!~i;~~~e.d~ ~~b°sif/go:,ef~~
1~ª1é ~:. 

1 
Ir'============'" 

1 do Codigo El :!itera 1. cancellar a 
inscripçáo da eleitora Maria Carmo 
dos Sant-:s. inscripta sob n.0 559. na 2.ª 
zcna. per não ter sido inteiramente 
escri1:ta por ella a pet'.çáo de quali
ficaçao. como c:mprovn a certidão de 
fls. 

S"aln das te~óes, 2-12-1936. 1 

Pr~1!,~~nf;~m/o Hypacio da Silva _ 

;;:~li:/º'COIO _ Relator. I 
Acccrdao n.'1 569. - Pro,:esso n.º 

1065. rC'f::rente á mscripção n.0 521 
da eleitora AlicC' Alves Pe~ôa, da 2." 
zen .... 

ACCORDAO N ° 570 

Prccu,;o n: 1066. 
Classe 5.ª 
Natureza do proc~o: Inscnpção 

do eleitor Arnaldo Pereira de Oliveira 
da 2.• zona. para effelto de revisão.· 

Relator: Des. José Fl:scolo. 1 

O Tribuna! Regional resolve 
f'ancellar á inscrlpçã.o do elettor 
por mio ter iido inteiramente 
rsc.:ripto 'J)?r elle o requerimento 
de qualttlcuQ<W. 

Vistos etc 

Accorda o T. R. caneellar a ms
~m~li.o (ln eleitor Arna!M Peretr <le 

THESOURO DO POVO 
Club de Mercadorias de 

IUACf:DO & COSTA 

Carta Patente n.0 1 
Av. Beaw·epaire Rohan n.0 267 

Ple.uo "Bôlo Sportlvo Para. 
hybano" 

Resultado dos sorteios para 
contagem de pontos do plano 
"Bôlo Sportlvo Parahybano", 
realiz.ldo tm sua séde, i avenida 
Beaurepaire Roh~n. n.0 267. no 
dia 19 de a.gooto, 19 1:2 horas. 

V 1 Premio 
2.º 
3.º 
4.· 
s.• 

0200 
6887 
6618 
9098 
9766 

J. Pessóa, 19 de agosto de 1937 

Adherbat Pyragibe, fiscal de 
clubes. 

Macêdn & Coita, concesslo •• 
narlos. 

Presidente. pró <"OntT& 

(As.) Maurício Furtado - Relator. 
"Botafõgo" f li 6 19 ó 

ACCORDÃO :-1." 678 "Sol Levante" 1 7 6 9 6 
"União" J 6 6 li li 

Processo n.0 2.050. "Sport Club" . . 1 6 6 7 9 
"Fclíppéa" . . . . 1 6 6 9 10 

Classe 5.". l "Pa1me1ras·• . . . 1 5 6 9 10 

Natureza do proce!l!IO: falleeimento l "Pvtaeiiares" · 1 1 6 5 1B 
do eleitor João da Malta da <;'osta Pe- / . ,, . ,, ,, i, 
reira, da 10.• zona, para effeito de ex- 1 _ Pelo quadro acima, Vê-Se que som_ent.e o Botaf?go e Sol Levante 
clusão. j tem saldo de tentos pró, soifrendo "deficit" os de 1s concorrentes. 

Relator: dcscmburgador Mauricio 1 
Furtado. Relotor: desembargador Muuricio Borges dos Santos. do munic!plo de 

F"urtudo. A~gõa Nova, por não ser do proprio 
O Tribunal Regional resolve I punh~ a petição de qualificação. 

euluir do alistamento o nome I O Tribunal Regional regoh'<' 
do eleitor João da Matta da I l"'{duir do 3listam"nto o nome 
<:o~ta I'ereira. poli fullecimcnto. da eleitora RQga I'\e,·e~ E!-icarião, 

por motivo de fallecimento. 
Yistos, C'tc. 
Verifica-se da cerlidão de fls. haver Vigtos. ele. 

fallccído <'111 1-1 ele a~osto do corrente Verifica-s!. pela certidão de fls., 
anno, o "ckitor da 10.• zona João da I haver fall~e1do cm 10 cfr, outubro ulti
Matta da Costa Pereira inscripto sob mo. a clc.1~ora. da !7,• zona, Rosa Ne
n.º 15; pelo que uccordam 09 juizes do ves Escanao, mscr1pta sob . n_.° 1•13. 
Tribunal Regional em excluir do alis- Pc~o exposto .. accordam os. 3u1zes. do 
tamento O nome do referido eleitor. Tnbunal Regional de Justiça Ele1to-

ral da Parahyba. cm excluir do alista-

João Pe5sôa. 
1936. 

16 de dezembro de mento o ne,mc du referida eleitora. 
João Pessôa, lG de dezembro de 

(As.) Paulo 
Presidentt>, 

Hypacio da Silva - 1936. 
(A!..) Paulo H)-"paeio da Silva -

Presidente. (A~.) l\lauricio Furtado - Relator. 
Conferem com os originacs. Secre

taria do Tribunal Regional, João Pe!.
sôa, 12 ele agui<LO de Hl37 O offi
cial, J uH•nal Au~usto Lagt.>. 

Visto - Alfredo de Soutla Monteiro. 
chefe de secção, pelo <lirector. 

ACC'ORDÃO N.º SiU 
Processo n."' 2.053. 
Classe 5.•. 
Natureza do procci;so · íullccimcnto 

do eleitor Gcrundo Vfoira da Costa, 
da 18." zor.a, para effoito de exclusão. 

Relator: desembargador Mauricio 
Furtado. 

O Tribunal H.egional resolvi' 
excluir do alhitamento o eleitor 
Geroncio Vil-ira da Coi-ita, por 
moth·o de fallrclmr:.>nto. 

Vistos. etc. 

(As.J Mauricio Furtado - Relator. 

ACCORDÃO N." "581 

Processo n.º 2.051. 

Classe G.~. 

Natureza do prnc:e!lso fallecimento 
do eleitor Emigdio Bento de Medei
ros. da 12.ª zona, para effcito de ex
clusão. 

Relator: dt~embargadot· Mauricio 
Furtudo. 

O Tribunal Rcglonol re~olvt.> 
ndui r do alil'ltamento o nome 
do de.ftor Emygdlo Dento de 
Medeiros, por mot.iv(I de falleci~ 
mento. 

\"istos <>te:. 
Accordun~ os juízes do Tnliunul Rc- \"erifiên-1'ic dcstcll auLos i:nvcr fal-

vional de ,Justiça Elei_tornl da Parah}_'- lcddo em 11 de outubro ultimo, o e
bH. em excluir do .Jlistan~ent~. ~ ele1- leitor dn 12.• zona, Emygdio Bento de 
ter da IS.• zo11a. Gcronc10 \·1e1ra da I Medeiro inscripto i!loh n.º 130; pelo 
r:o ta,. ii•script<i soh numero 12:J, cujo oue cJ~co;dam,os- j11izes do Trlbunal Re
fi:Uel·1m_t·nto uccurreu cm .16 de. ~utu- 1 dona! ele Ju~;tiça Eleitoral da Pnrahy· 
brc> ultimo. conforme esta certificado ha, cm excluir do ali!ltamento resJ}ecti-
a fls. <le<stes autus, vo o nomf> do rcíeri<lo cl<"itor. 

.João Pessôa. lt.i de <.:czcml,ro de João Pcssôa 16 <le dezemhro de 
rn:tt;. 19:3r; • 

íA~.) Paul() Hypa~io da Silva - e . .\!'.) Paulo Hypacio da Silva 
Pre!llidcnte. Prei::idcntP. 

(A,.) Mauricio turtado - ~clator (As.) Maurício Furtado - Relator. 

A< CORDÃO N." f,80 .ACCORDAO N." ó82 

Pr,,r·csao n," 2.052. Proce,"'50 ,n .0 2090 

Vistos estes autos e 
CorLi/derando que a petição de quali

ficação a fls. 4. na parte relativa á. 
data. foi escripta por punho differente. 
como se verifi:a ao primeiro golpe de 
vista; 

Ccnsiderando que o vicio apontado é 
causa de cancellamento prevista no 
Codig<> Eleitoral; 

O Tribunal Regional resolve cancel 
lar a 1nscripção do e:leitor SeverinÕ 
Borges dos Santos. do munlclpio de 
Alagôa Nova. 

João Pe...c;.sôa, 22 de dezembro de 1936. 
(A'Ss.) Paulo Hypacio ela Silva -

Presidente. 
(A.ss.) Antonio G. Guedes - Relator. 

ACCORDAO N.• 583 

Processo n.0 1560. 

Classe 5.ª 

Natureza da processo: Cancellamen
to da inscripção do eleitor severino 
Go~s do Nas--::imento. do muntciplo 
de Alagóa Nova. por não SPr do proprio 
parte da petlçãú de quallficação. 

Vistos estes auks e considerando que 
,...., petição de qualificação a fls. 5, na 
pE!rte relativa á data, foi escrlptn por 
punho dlfferentr. {'Orno constatou o -ex
áme pericial; .. 

O Tribunal Regional cancella. a lns
cripção do elettcr· Severino Gomes do 
N~scimento, do municipto de Ala.góa 
Nóva. 

4oão Pessõa. 22 de dezembro de 1936 
( A.ss.) Paiulo I/ypacio da Silva -

Presidente. 

(Ass.) Antonio G. Guedes - Relator 

Roupinhas para creanças 
Novo e variado sortimento a preço1 

1cm concurrenefa, na CASA VESU
VJO. rua !lfaclel Pinheiro. 160. 

Classe lj,' Cla&<: s.• BóLSÀ~ PARA SENHORAS - Mo. 
Natureza do prorcs!>u: fullecimento dolos elegantef!t, rontecçio esmerada, 

da eleitora Rosa Neves Escariflo, da Natureza do J)l'OCe6SO: Cancellamen- acaba ele receber a CASA VESUVIO, 
17.• zonu, p:iro ,.f(l'ito dn 1'1:l'ln~iio. 1 to <i8 insCrlpção dO f1Pit.Of t3evert.J,t, rDlt Maefd Pinheiro, 181, 



A UNIÃO - Sextu·feira, 20 de agosto de 1937 (1 

O ARRENDAMENTO DOS 
"DESTROYERS" AMERICA

NOS AO BRASIL 

s~~T~!~~$Jul!03l ~~} ~~ãol I TÉLAS & PALCOS 
- Espe:-ial para "A União·• - Em re-

:;:~~o /~e~~-
1
~:uf.;'.it;~fs.1~1;~~ ~~~: Mareada, definitivamente, para l de Settmbro, a 

~ld:;teJo1~"""An~~;iP~;:nto político I inauguração do "Oine-theatro Plàza" 
- Com assiWncia de S. E. Presiden- Apesar dos niaL res esforços di~pen_ µe~soense admirar essa producção ci-

te Alessandri. foi inaugurado, a se- didos i::-Ios s:,us proprietarios, os srs nemat;:graphica dos n:s.sos dias,, 

Já não ha mais duvi&as quanto á ap9rovação do 
projecto do arrendamento dos "destroyers" O 

govêrno chileno apoia o arrendamento brasileiro 

mana r.assada. o X campeonato na- ,vande.rley & Cia Ltda., não foi pos~ O film RYT!-IMO LOUCO, com 
cicnal de xadrez. certam-e este que t:ivel, como estava s.rtnun~1ada, a inau_ Fr~d Aslaire e Ginger Roggers, con~ 
está send: levado a eífeito no Instl .. 1 guração n: corrente més do "Clne- linú.a annunciado na pr::grarnmação 

tu~ t;,r~~s..~l;n~~ Conselho Univer .1 ~':,';ª~i, ~~fg;is. n;;';~f, ~",J';;;;ta~~i: ! doH~~;';;in, à noite, esteve nesta re_ 
sita.rio. o Reitor da Universidade a - luxucscs do norte do pai8. êeRcção o sr. Randal Pimentel, 
presentou um pr:jecto de. ?onstrucção Esse retardamento se justifica per - eiue nos veiu ccmmunicar essa reso_ 
de um novo e grande edif1cio para a feitamente, t:abido como é que o s.:u lução daquelle €mpreza. FALA-SE Nf\ VOLTA DO SR . MA- ) o, meios chegados ªº Itamarty 

CEDO SOARES A' P ASTA DO aguarda.m uma nota explicativa da 
EXTERIOR Argentina dando satisfação ao Bra

Universidade dO Chile. -cuja obra es- i:rtncipal motii... foi n dem-:ra do em
tá orc;-ada izm 20 milhões de pesos, b.:.:.rque. no Rio Grande do Sul, das 
importancia esta que se !!Onseguiria poltrcnas encomr.nendada3 para es~a 
mediante imprestlmos das <11ver1as cai_ grande casa dr d1versêes. 

CARTAZ DO DIA: 

RIO, 19 - <A. B. l - O " Óiario 
Carioca" diz que a amizade entre o 
Brasil e a Argentina está acima das 
attltudes de nossas chancelaTias, en-
vclvendo ~sim o I tama.raty. 

sU sobre a sua attitude pouco amis
tofª · 

Nesse sentido o ministro dos Ex
teriores c:mfere~c1ou longamente com 
o embaixador argentino .sr. Ramon 
Carcano, que. lGgo em s~guida, man
teve longa conversação telegraphica 
com Buenos Ayres. 

::: c~~lp::~i~~~~~ edi~e!~~~ºu~~e:~= 1 c11:~~11
t.~eci~~~s dain~~~~~~~~· o~~~~ 

si~d~oticias proced~ntes de Havana.\ ~:~r:~a1cºa~:\~=~: ~sttad~fi~~ti:~ 

~~~~m~~~aci~.e ~fer!~f~ d~~~co~a:~~ 1 tt!bJ~ta _escolhida pelos srs. \.Vander-

METROPOLE: Hoje, na. "Sessão 
rla Alegria" desse cinema, passará, pela 
i.Jtlma vez o intere~ant~ film da Pa· 
ramr>unt A SEREIA DO ALASKA, 
com Victor M&.c Laglen, Ma.e West, 
Phillp R(ed e Ha.rod Huber. 

A~seve~a-se q~e o sr. Macedo Soa
res, actual titular da pasta da Justi
ça, está desejoso de voltar ao Mints
terio do Extel'ior. Sabe-~~ que, possivelmep'·c, a em

baixada argentina ne3ta ci.dade com 
AGUARDA-SE UMA EXPLICAÇAO municará algo. á imprensa 

deira nacional á Escola "Cuba".- de le,: & C1a. Lld~. foi das mel~ores, 
santiago do Chile-. A entrega desta pcis que ccn~titurrá esse a_contectmen_ 
bandeira, que foi precedida d·~ uma to mais uma parte f::st1vs do prv
cerlmon1a especial foi feita ao Mi- gramma com .que esta cidade vae ccm
nU:tro Chileno erri Cuba sr. Emilio mtmorar o dlé.;. da nossa lndependen. 
Edwaldo Bello. · eia. 

PHmanece no propcsito dos pro_ 
µríetarics d~ "Plaza" a inauguração 
com {" film "Rose Marie", a delicio 
"ª opt.reta da "Metro". -:ur..eriorment2 
interoretada ~cr Jcanette Ma.e Don~ld 
e Nelson Eddy. 

Attend:ndo ao pedido das senho-
1·as e s,nhorita 0 que frequentam 
::, Metropole, a sua direcção 
rt.solveu que, do pr:xtmo domingo cm 
ifante, e preço dos vesperaes seja de 
SGOO réis 

S. PEDRO: - 5.' serie de OS 
t.VENTUREIROS HEROICOS, com o 
intrépido co~-bov dos far-west ame
ricanos Buck JonPs, juntamente c.;m 
a impre~sionante pellicula O CORCUN _ 
DA 

DA ARGENTI NA I Senhorita.!! Procure ser d<'gante. 
O CHILE APOIA O REARM..4..i\IEN- Para isso ecmpre uma blusa de jersey. 

RIO, 19 - IA. B. l - Nota. ·e TO BRASILEIRO <:ASA AZUL recebeu o mais bcllo sor-
que o Saavedra Lamas está perden- 1 1 hmento neste a r tigo. 
do terreno desde que procurou por RIO 19 - (A UNIAOJ - Causo,i I TUDANT L 
todos os ,,;eios embaraçar o arrenda- , c,pUm,; impressão, nes.ta. cidade a at- NO CENTRO ES A 

Producção das mais lindas. "Rose 
Mane" feri, p:de-~e affirmar. segu
re su~ces~o para a mauguração d~ 
"Plaza". 

Complemento: um desenhb animado. 
Preços· lSOOO e $600. 

monto dos "destroyers" americanos titude do govêrno chileno, favoravel DO ESTADO DA PARAHYBA 
ao Brasil. ao rearmamento bras1leiro. 1 

C/NE REPUBLICA: - HoJe, "Ses
>ão das Meças", com a interessante 
~lta come, ia da "P3ramount" -- NO 
MUNDO DAS MULHERES, mte1pre
tada p:r Geor~1e Banc~"lft, Francis 
Fuller e Ro.scce Karns. 

DEPARTAMENTO DE FISCALIZA-
N o T A s BIBLIOGRAPHIA ÇAO CENTRI STA - o ABATIMEN-

1 TO DE 50% NA "CIA. GENTE 

SERA REPRil':ADO HOJE. NO 
"REX'·, O FILM "MAGNOLIA" 

I' o LI e IA E s Re1,i.Sta Policial da Parahyba: NOSSA" A! t ~ndendo a reelides a Cia 

1 

E_xr2b:ctc;a d?. Fil_1?J s. A .. aPrcse.nt.ará, 
Ccmplt m~ntcs: - P4'-ramount News 

.Jornal e um Nacional (D. F. B.). 
Da Chefatura de Policia recebemos 

:,. seguinte nota· 
''No sentido de normalizar os i>Cr· 

,·iço::; tlependc11tcs da Chefatura de 
Plllicia, todas as queixas policiaes do
vent ser encaminha(!as aos drs. dele
gnclos <lo l." e 2." dhtJ.·;ctos desta ca~ 
r,ital. 

hso porque .§. Chefatura <le rolil.:ia 
fnlta tempo para ouvir queixa.s qu';: 
incumbe áçuellas autoridades." 

O delegado da Policia Especifll Jo 
Rio de Janeiro telegraphou ao <l ... 
chefe de P olicia, pedindo informa"Ões 
se nos arehivos desta Chefatul'a côm:~ 
ta qualquer dado referente :ios sr!:i, 
E<ln\llson de Lima Noro.,}",a e Edis.io 
Travossos de Arruda. 

A Delcgr.cia do 2." Distrl<:Lo officiC>t· 
au dr. chefe t.le Policia fazendo a 
Tl!me8sa do inqucrito ao dr. juiz d2 
direito <la. 1.• vara, contra o indivtdo.u 
José Alve~'. de Ful'ias. 

O dr. juiz de diTeito <le Guarabira 
o!!idou ao dr. chefe de Policia .. t:' p:C"~ 
i-,ent:mdo o réo Heleno Ferr• ra da 
Silva, pronunciado naquella c, arr:t. 
o qual vne ser recolbirlo á Cadeia .1.

1 u
blica dc.sta capifo:i.l. 

O dr. Alves de Mello, delegado de 
policia do 2.0 districto da capital, 
1·emetteu em data de hontem ao juiz 
de dircit<, da l.ª vara o p•/}cesso re
ferente ao rapto e defto&"mento da 

Temos sobre a no~sa mêsa de traba_ 
lhos o n." 6 dessa util publicação, que 
obedece á orientação do dr. Abdlas de 
Almeida l.• delegado da capital, refe. 
rente a mês de julho p. passado, 

Inserind::, optima e. variada collabo
ração. a Revista Policial da Parahyba 
encerra interessante reportagem sobre 
a.s.5Umptos policiaes. 

" O Observador Economico e Finan
ceiro:" - No seu numero ·18. do 2.0 

anno de publicação. acaba de appare_ 
cer " O Observador Economico e Fi_ 
nanretro", importante revista que se 
edita no Rio de J aneiro, sob a ori
entação do sr. Valentim Bouças. 

Magazlne dos mais perfeitos no ge
ner:i, traz sempre em seu texto vali_ 
-0sa materia a. proposito dos assumptos 
da sua especialidade. destacando..re 
trabalhos assignados por nomes dos 
mais acatados nos clrculos economi
c:s e f inan-zeiros 40 país e do estran_ 
geiro. 

Impressa em excellente pa~l. a re
feri da publicação apre...c:enta tambem 
cuidadoso feitio material. e tem me_ 
recido o melhor acoU:limento por todos 
quant:s se interessam pelas questões 
relacionadas eom ,economia. e finanças. 

E' r epresentante n o Estado da Pa
rahyba do "0 Observador Economico 
e Financeiro'', a sra. Ecila Vidal de 
Vasconcellos, que hontem, á tarde, te
ve a gen tihza de vir\ á nossa redacção 
<:fferecer_nos um exemplar daauelle 
precioso mensario. 

O dire::t.::r deste departamento avi- l·c ... , e.n u:pn-., n_ R.E.X, o 
sa a todos os centristas filiados ao C. llli;-i ,."\-JAGNOLIA, cnJa. pnmiére. CINE lD"l:AL: - Ho.ie o drama de 
E. E. P. que Ja. estão em circulação os caquelle ca:::ino. ha poucos dias. alc:1n_ aventura:s no "far-west'' - SALTEA .. 
caitões 'mensae.s de ag~sto, os qua~s cou uma. :"..S':istcncia como até então DORES DO ARIZONA, com o deste-
devem ser adqueridos por intermedio não havia se verific3dl) 1:aido cavallelro Jack H:::xie 
dGS fiscaes. para o pleno g~so dos di- Sin:iyltanC"~m~nt~. MAGNOL!A ~erá Crmplemento. Um Nacional <D. 
reitos sociaes. txhib1da ncs cm~mas REX e FELIP_ r. B.l. 

De accôrdo com a nova organizlção [!!· ~1J;~;~~~fg~~~; ct;~~! :od~~1~\~ [ ~ C~~ir~i~!~ va:f~á~. um intere~an_ 
r:rd•~u;i::afiz:ã~~a~r ~ A~r~~~m~: 
randa de!:ejando ccmpletar o encami
nhamento da officialização desse or_ 
gam, convida todos os ft:;caes-cent~is
tas para virzm receber as necessanas 
tnstrucções bem c0mo os cartões cor_ 
respondent·js ao corrente mês. 

As.sim cs representantes d~ Dep1r
tamentô de Fiscalização pode:·ão pro
curar o director em sua re1idencia, á 
rua da Areia. 735 

No sentido de que haja a mais per_ 
feita ord~m no S€rviço de fiscalização, 
a directoria do D. F. C. conla cem n 
bôa vontade de todos os associados do 
e. E. E. P. inclusive a collaboração 
efficiente dos fiscaes 

A GUERRA CIVIL 
NA ESPANHA 

os NACIONALISTAS AVANÇAM 25 KILOMETROS AO 
NORTE DE REYMOSA 

OS NACIONALISTAS AVANÇAM A-
1 

Na aia e<querda, é dli;na de neta _a 

~~~rN~~~Nl~S~ União) - Cs 
1 

~f~tb.ªiã~iâ~edeR!lâ~s:~a~~c;oi~~o:l~~~ 
nacionalistas proseguem vic.torjoscs o eia do p::nto de vista militar, pois é 

O ABATIMENTO NA TEMPORAD:\ ~u avança contra Santander. estandJ centro industrial. Ne~e mesmo sector 
DA "CIA. GENTE NOVA" a1ora. a 25 kilometros ao norte de e,s naci.::nali:tas occuçaram diversa: 

o director do Dep. de Fiscalizaçã~ 
entrando em entimento com o sr. 
;sarrato Junior acaba de conseguir 
abatimento de 50r~ nas entradas da 
tc.:,rnporada da "Cia. Gente Nov:i". 
que a:tuará no "Santa Rosa", a par_ 
tir de hoje. 

Rein:sa I aldei~, inflig~ndo grandes_ perdas ab 
inirtugo. O numer:i de aldeias ccnquis_ 

H.' .<TEADAS AS BANDEIRAS NA- tadas é de 20, ao todo. 
<..:iONALISTAS E I ITALIANA EM J Os nacicnalistas foram recebidos 
Ei:- Cl'DERO com satisfação em to:.-as as 1-:calida
AVILA. 19 <A União) - As t:opas eles Em que penetraram. Em ReinoJa 

icsurretas que occuparam Mente Escu_ / os oçerari:s das fr bricas decle.raram
dero hastearam hoje,_ a _bandeira na- se promptos a terminar a greve .em 

menor aliPnada Joanna Maria da 1 ----- - - ----- --

Conforme ficcu estabelecido. as ca
deiras serão vendidas ao preço de 
2$000. 

~~~eªl~t~~~t!~do da Itahana, no elmo I ii~ ;e n~~~a~~~~ç:o~e:~~- ~ai:::,;t 
1 

c:a; et"tavam st.nd~ preça.rados qur.ren_ 
A ESQUADRA NACIONALISTA VI- la canhões. Conceição, <le que foi autor confc:$SO 

o individuo José Alves Farias, e ou,. 

:1r:ia a c:;::::it: u~ªa :::::h;:;~~0ncl~ 
te!'. a Julio Benedicto, de ordem <lo 
grentc da Standard Oil Company, des 
ta cidade. 

Cobranças feitas por conta propria, 
nem sempre dão r esultados positivos. 
Confie suas contas ao Escrjptorio de 
Procuradoria MINERVA. Serviço rapldo 
e garantido. Rua Maciel P inheir o. n .0 

306, sala do 4.° Cartorio do Tabelliã o 
Travassos. 

TURQUIA 
GIA O MED1TERRAN~9 1 No que diz respeito ás activídacles 
GIBRALTAR. 19 IA U~uao) -:- A es.- a::-reas o c:-mmunicado informa que 

q~adra rebe~de no Med1terran·.o esta , foram· abatidos tr:-s aviões vermelhos 
vigl~ante a hm _de evitar que qualquer A aviação do governo de Vs.lencin: 

STMBUL, 19 <A. B.) - A imprenso.. na~IO estra.ng~o cond~zindo armas bombardeou n:.vamente cidades aber
t·e:,pertina de hoje commenta as ulti- toqu; e~ portos rep~blica1?cs. . tas. como Valladotid, onde matou uma 
me.s n:ticiai sensacicnalisando o ca· 1'.t~lA~ n E~l~~L~,1J>E dEGO~r\ n!ulhrr e feriu mais tres. Em Valen_ 

ASSASSINIO EM RIO TINTO NECROLOGIA ~~d~ºden~iâ~~a;;~~a a ~f:u~h~~ ·:;!: BILBA<;), 19 (A. B.l - Durante a ~~~cc:t~~::eil~amdu:~t~~ªu~:rfselo~ 
bocf..dura do Estreito dcs Dardanellos tarde hoJe reallzaram_se n.::str. cida:_ ~ criança ficandt> ainda ferida·) 

b d 1 rd d de as festas solemnes da Virgerp. de um.~ • ~ a..; 
is;ani~lasue m;~fe~ce~tena~~n\~r~a: Bagona, padr:e!ra da cidade. Por essa numdo,as pe .. so · Segunda.feira, 14 do corrente, quan

do trabalhavam em uma "tijoleira" 
nessa localidade, empenharam-AC fim 
lucta o~ individuas Antonio Cavalcnn
te e João Honorato, resultando .a 
1nortf' de~te ultimo, produzida por fe 
\ imentot> praticados com uma '' lHÜ 
xcira•·. 

Sra. F rancisca Maria da Silva -:- do general Franco. S2gundo a 1mpren_ ccca~ião a esposa dJ general Franco o GOVl.RNO ESPANHOL NEGOCIA 
F alleceu n::, dia 16 do corrente em sa loc3l, o chefe pr:vlsorio do Gover_ effcctu:u ª dev:lução â cathedr~l da<; NOVO ACCORDO COM A RUSSIA 
BarreiraS suburbio desta capitâl, a nc., d<> Salamanca estaria dando pro- Jo_ias i:::ertencentcs ao S'.3-ntuar1-- da 
sra. F rallc i:ca J\ijria da Silva. vas de extraordinaria energia, Ce- ~ll'gem, e ~ue _tinham !ldo roubad~ 

Scientificada do occorrido, a nuto
l"idade policial loce.l determinou as ne
ccssarias providencias. sendo preso, 
cm flagrante. o criminoso, pelo cabo 
commo.ndante do destacamento, Braz 
Henriq1,cs, com o c,>ncursr.1 de popula 
rei;. 

Removida para o Pot:.to Medico <la
quella povoação. a victima foi liUbmat. 
tida no rel:'pectivo corpo de delirto, 
H'nrlo i11sta:.1rndo o in~uer ito cnnv<'-
lllentc. ' 

Bolsas e luvas para senhora o que 
ha de mais chie, encontram-se na 
CASA AZUL. 

ALGARISMOS QUE FALAM 

A extlncta. qitir contava 85 annos m:nstrando a. sua decisão de bloquear ourante o peri_-do do Governo an:11 -
de idade era b2stante estimaaa, o Estreito dos Dardanellos C3.SO seja j chista. Del~gaç0<.s de voluntarias, des
SEndc lrm.ão da saudosa conteranea, neceS:aric, repetindo assim a façanha t~camentos de soldados : um en:rme 
sra. F rancl'!ca Maria da Silva. dos alliado~ durante a Grande Guer 'nu~ero de requetes e e..-,tuda.nt.es ~
da sra. Isabel Emilia da Silva, pro- ra. Natur;lmente accrcscentam o.~ 1 síst1rLm á mJ..SSa solt.mne em acçao 
prletaria em J oão Pessôa. vespertinm d~sta • dapit~l. o g~neral i? ff~ç:i:·RNO NACIONALISTA OR

O feu .sepultamento realizoU-St, no 1'.'1'a_nco tomara essa at.t1tu_de alem d~ GANIZt\. AS SUAS COMi\lUNICA-
mesrn::, dia a tarde no cemiterio do 1;°;_1te das ?~uas _:írntor~aes turcas. · ÇÕES AEREAS 
Senhor da' Bôa s ên tença, com re- Ne .. tas cond1ç~s s-rá ~a_c1lmente pa- SALAMANCA 19 <A B.l O go 
guiar acompanhamento de parentes ~~%~~d~o~iet;;~~:g~0m:~~1~e:r~tr! ~: ,.-erno nacionall.Sta ~.>pâ.nhol es~â de~ 
? e.mi.gos da familia enluta.da. da Espanha Re~ublicana no Mediter S?nvolve~d::. OJ 1:11a101>es esforç.~ pa-

QUANDO o seu receptor de radio raneo Segundo as declarações presta - r:1 orJtanJ.ZJ.r rapidamente 9:s commu-
das ·relo commandante do ··e( n1caçoes au_eas do trr~itcno da Pe

a.presentar qualquer defeito: procure dade de Cadiz'' 0 submarino naci::na: 11:nsula Ibenca. Amanha deverá ~er i_ 
stan demora. a. officina. technica de listo. teria atac~ck> a embarcação go_ r,~ug..,ura.da_ uma.,. nova Jinh.~ re~ular ~€ 
Armando Carvalho, á Rua. da União, vernamental espanl:ola a 15 mi1h'l.'i t.ran_ pc.~tes acr .... os . de J?RS_agerrcs € _ 
n.º 70. seniços perftitos e garantidos maritimas ao norte da ilha turca de tre a c1~ade de V1ct.ona na EspanlH, 

po __ r_s_E_1s_M_t_sE_s_. ________ T_e_n_ed_Q_s_. -------- - - ~~P~~~-~
1g;0~1 ~p~nf:~~dbs d:vi1~!u~~ 

O SURTO PRODIGIOSO Do ALGODA-o ~~~:o~'.n~~ta~~~~~ ~;i;,e~sc:ia~~= 
lha. No aerodromo de Sevilha cs avi
ões dr. nova linha c'f'Verão regular 

segundo recente estatística, de- E A SUA INFLUENCIA NA BALANCA as .suas partida_ e chegada.<; com as 
n1cnslrativa do movimento de impor - , ·• da l.nha aerca regular entre Sevilha 
tação da Companhia Ford do Brasil. e l,i..;bôa 
pagou a referida companhia, ao porto (OMMERCIAL BRASILEIRA P ROSEGUE, VICTORIOSA, A OF-w, santcs a vuituosa quantia de rs. l ENSIVA :-.AC IONALISTA 
21. 735:714$300 de tarifas aduaneiras F;;\I SANTANDER 

~~~~~ .. d .. ~9~0~t~~t~/~77~~~';~ d.::~·. 1:.u-s:r~o up~~~~:.: .'.'., ·::.:: :·:m~; ·~ r: :::·~: e .!::~ :;;:~ã: ~:11;:;~· ~~;0t{~r:.r~:é:::r~~~:om!ó~:,r;f~J; 
no correspondente pertodo de l9 · continúa a influir cada. , ·('z mais na ci fras ainda mal"' rt>speitu.,<' i .. , d:• contr ... Santand~r. qu"brando-se a re. 
r ~8~~$30~m,en~~res~tmcfotsdeped~d0,.<; balança da exporta("ão bl"B!ei ildra, modo n collOC'O r O Brn•- iJ C'n t rl"' O'-! tl51oHICia do ,nimigo, que SOfil"{'li gran_ 
referidos. ~o primeiro isC' mest re dexle a rmo o pt in ti paezs l'X l)Ort ador<'s do ouro bra n- des perda .... A aldPb e ll montanha 

Estes são lilgarí.smo!) que, realmen- Bra ... il ex portou 106.000 ton elada~ de t· t~ia:~;,u~.~an~l~ri~~m oscº~J~1fi:t~:i1~~;: 
~e,a~~~~r:i~- 1!~: mÔ ~:~r:~~ al1todão, no valor d(' 407 tnl1 . conto1, ~ão Paulo cont inu a no t :· lo,lla r , d::~ kilometros além da refE:rida mon_ 
movimento" f0 maior p~rto do Brasil cmquanto qu.(' ('m egual per1odo de dentro do pais, C'O m uma t•ffllma th·a te.ntia. No O<'corrn da lucta, I:;ram 
e. de outro o. acce!tação crescen te d.os 119:16, exportamo" 73.000 ton(>ladb, no de mo ·mlfh iil•s d(> kiJot- d(• pluma , ~~:;l~~'ldqo~a~:1~a~~l~r- r~~;~.1::éi~flfl: 
excellentcs 'proctuctos Ford, nome que . 'Valor de 379 mH contoM. ,·indo em ""gundo a Puah)·ba nnn 60 co. sendo f,.ltns :t;nrln prisionf'irM. á.., 
~ 39 annos. é um symbol<;> de tffi_ A eafn d• 1936-37 f 117, , uppõr que mllh t,c dt' kiloR a rn t1 i11. ccn•enn.!ii 
Clel>Cla, oesurai,ça e carant1a 

PARIS 19 IA. B.) "Le Matin" 
noticia qÚe o gc.verno vermelho de Va_ 
lencia celebrcu novo accordo com o 
govuno. sovietice, !'º sentldo de rece_
ber ap::10 da Russ1a, para o pro.::.e~u1-
mento da guerra civil. Os repet1do5 
desiastres militares dos milicianos vu _ 
melhos causan:.m decepçá~ a Stalin. 
que julgou necessario tomar provlden
:ia.; mais acautelatoria.s dos \nterr.:sses 
vermelho, Por esse motivo o dictador 
vE::rmelho exiglu certas obrigações do 
-;ovcrno Valt:nciano, ao me:sl"n:o tempo 
"tn quC' r~iterava os comprom1SS:s an_ 
teriormente , s<:umidos Reaffirmou, 
por exempl:. a cbrigação formalrm·nte 
..:ontrah1cla, de auxiliar os republica.
nos da E. panha até a vict;rta flnol. 

Manilest"'.':u amda que os diplomat~ 
c:ovieticos haviam recebido instruc
çõcs no sentido de evitar por todos 
s modos o rf'conhecimento dos na

ci :na ll~tas como belligerant.es e sabo_ 
tear qualquer accordo que pudess 
prejudicar o gm·erno de Valencia 

O go\'erno V<'rmelho da Espanha 
( m t..roc:a, comprometteu-.• e a rcc J_ 
11heccr o coní.l'ole d.o novo nddldo mi
litar do'> Scv:ets. que p~aria a ex~r
cer vigllancia .:sobre todas as operaco:..s 
militares. cem o auxilio de um estado. 
maior c:omposl:: de officiaes e de te_ 
chnicoe> dr. RusMa 

Firnrndo e!.SP 1'Cc-::rdn. iá e.slão. R 
c'Jmil1ho da &punha diversos navio, 
trtin'iportnn<lo mRtertal d.:> guerra e 
e ftkia~~ ru!-scs. Parn Iuctnr centra o 
nn;.:.rf'hbmo, foram de!ignaclos 110\"0j 
:igfniC.S. que ficaram arldidts ao go_ 
vuno fllltonomo de Borccl.:na. Figu
ram, €ntrc ellcs, Mich.acl Kammer. 
Antonio Bra.'>C'H e Brod.:i,ky, l.odo..(õ ,·o
r.heclclc~ 1;or. aua actuação f'm G11ha 
ro Chil e .., Nicarr- .ua, 



8 JOÃO PESSOA - Sexta-feira, 20 de agosto de 1937 

ULT IMA HORA R EGISTO 
FIZERAM ANNOS HONTEM:, mo Pedro Cordeiro, Inspector agrico 

A senhorita Maria de Lourdes Bap_ ::.~1~:\; :~~iic~
0

~~~1a~riJ~~ç;s~ 

( D O P A t S E E S T R A N G E I R O ) tista, filha do sr. Agnello Alves !Jap- - Viajará, por estes dias, para Um_ 
tista., Funccionario publico residente buzeiro, o 2.º tenente Manoel Ribelro 

Prosegue o inquerito sobre o conflicto integralista de Campos - Foram presos em ne~a Jªf~;:~ José Trigueiro Rezende. ~l~/:~~1;1:t~{?é~~; Ji' ffa~~~ 
Moscow, três irmãos do ex-commissario do Pôvo e das Industrias Pezadas ~~~rt~a~?t~ymnaslo "Carneiro Leão" cripçâo de Recrutamento. 

ESTADO DO RIO \ ~os~::· ho~:.i
1
::r:!rg'!,e !~meipdr~s~::~: FRANÇA . cc;, ~:i~e~~i~li~o n~;t!:~::~~-ª Chn_ ~~:u~::o;e~ro Ulysses: Acha-

dn ARAociação Paulista de Imprensa. PARIS. 19 - (A. B.) - Noticia-se - Defluiu, hontem, a data natall- se acamado, em concequencia de um 

tervençõe"4 • cirorgico~ para extrac~üo talhão de tropas coloniaes francêsas, lho, esposa do sr. Antonio Teixeira de terraneo deputado Pedro mysses de 
CAMPOS 19 - (A UNl!\O) - As I que foi decidida a remessa de um ba- eia da sra. Amazile Beiriz de Carva_ accesso de grippe, o nosso digno con-

~:n:.~oíd<";t~i.~1:.tvJ!ª~~::1 ª n;lO ~x,s- MINAS GERAES :: i::t:~~~i:~ i:t:rr~Rs~~n~~niFr:nç~i~ C~v~h::i'e~~~d~~!t ~~h;~i:i:.
11
~dson ~l~~~al~~st~re~;:it~f ~~f~~P~~~:~~~fe 

AA1,dm l't1lre 0"4 morto~ •· feridoi:i, garantir a rletirada dos subditos fran· Serrano, mecanlco, residente nesta ce._ da As.4embléa Legislativa elo Estado 
vn1f1cu:i.(.• que todos elles foram ,1c-1 UBERABA 19 - {A UNIÃO) - A cêses que se ncham nnquella cidade pital Em sua residensia, no bairro de Tam_ 
omndos pnr bo.laR de rcvoher Sociedade Rural representando a chinêsa O batalhão, cu1a partida está - A sra Therezmha Mana Benicio, biá, tem recebido s. excia. grande nu. 

RIO G. DO NORTE :~;!;o to~~~~rr~~ !: ~:~~~1~~es r::ii!~i~ :e:~:u~::s~:d~ravn~e8 ~:11tx~~:~0co;. ~oI~~b~~a~~ José Benlcio. residente ~~~li:i~n:~!~s do5 seus nmigcs t, 

SAT \L 19 - (A UNL\0) - O co- domingo ultimo, 1"esolveu encabeçar riente 1 - O sr Amadeu de Castro funccio- AGRADECIMENTOS: 
ron('I Aziimbu1n V1lla No"ª· comman.

1 

uma 1dampanha tendente ao levanta- RUSSIA nano publico residente em À.rara. Sr. Jcão Marques de Almeida: -
dante da 7.• Região M,htar, commu- mento, nesta cidade, de um monu- - O memno Francisco de Assis, fi_ vem expnimentando algumas melho_ 
n/<'8ndo a(i governador deste Estado mento no "zebú" Jndobraszl MOSCOU 19 _ (A. B) _ A im· 

1 
lho do sr Joa.qmm Ftistos Ltsbôa, ras em seu estado de saúde. uo 

o seu ret<;rno do Rio de<'larou rt'no- A Sociedade Rural tomou essa sym. prensa officiosa da u. R. S. S _ con-

1 

proprietaric em R 10 Tinto Ho~pital de Prompto Soccorro onde 
\.-Rr todo o Heu empenho de um con- pathica altitude reconhecendo que I firma hoie a noticia da prisao dos - O sr José de ArauJo Agmar, se acha intern&.do. o distincto con_ 
<:urs? rec1rro<'o em defesa do ordem I grande parte do desenvolvimento do tres irmão:i do fallecido commissarto re"1dente em Umbuz;:!1ro • terraneo sr. João Marques de Almei-
pubhca e l'l&h aguarda do regime. progresso e da riqueza do Trtangulo, do Povo ~ das Industrias Pesadas, ac- FAZEM ANNOS HOJI!: · da, alt::: commerciante nest.P E..,;;tado 

Acne~c('utou ql!e da parte do seu especialmente de Ubenaba é devida á- cu~ado de espionagem em favor de uma I Senhorita Mana Laura Pereira - A fim de agradecer-nos as noticias 
l'ommando contara com egual solici- que lia valiosa e rncomparavel raça [ potencia estrangeira e de alta tr~1 - l FesteJa, hoJe o seu anmversano. a pub1 .• icadas sob_r_e . e 10.ment. avel. acci-
1ude em iudo quanlo JlOS'-ll concorrer bo\lna que acaba de triumphar na 6.ª ção. Todos os tres irmãos ~º. Comm1s- senhorita Maria Laura Pereira. f1lh'1 dentt que attmgm aquelle est1m:iclo 
paru a realizaçfio ,lo seu patriotico Exposição Fede~al. ha pouco reahza- sarto do Povo Ordschon1k1d1se, eram do nosso am1g::, sr Ambros10 Pererra, caval~e1ro, êsteve, hontem. ~m ~nos.~o 
1.,hjPdivo. 1 da em São Paulo altos funcc1~narios das _Estr~das de ccmmerc1ante em Pilar g&.bm~~e redacc1cnal o seu Lrmao sr 

SAO PAULO I Fo· nomeuda uma grande commissão Ferro Sov,ehcas. A prisao !oi effec- Pela da~a a anmversariante deve .. Dyoms10 Marques .de Almeida. que se 
ara 

I 
os estudos. já tendo sido inicia- [ tuada duran~e. a noite por 1nvest1ga~ rá ser mmto cumpri!Dentada. . ! demorcu em corcha] pf\lestra ~om os 

SÃO l'AlTLO, 19 _ {A lTNUO) : 0 ~ íls trnhalhos. dores da pohc1a secreta G. P. U. j P_adre _Francisco Lima: - Anruver_ redactores de plantao. - -- -----· -- - · N A L ~~:. h~~e~oº Ji~~:~· foªt~n!:i~n~~~ / :~1s~:z~d~. amanhã, â.s 6,30 ho_ 

JO~É AM_ER~CO, CANDI~ATO_ N~~.!f ao •••• 1~;t%~~~,:~:: ~t{~:?t~i~11;:t~ 
0 eminente bras1le1ro ira a Bahia na prox1mo dOl1!_1ngo, . verá receber muitas felicitações, in- Para a.ss1Stil_-a. são convidados os 

d P S D que homologara• a apresentar.ao de SUa Candidatura clusive dos alu':'ncs do "Pio X". que. prrentcs e amigos d~ famiha enlula_ gresso o 1 1 ., • 3: mcorpcrados, irao paraberuzal-o da 
á presidencia da Repubhca - A menina Marlene, filha do sr VARIA!": 

á d'datura do sr José Fructuoso de Castro hnotypista da Homenagem ao jornalista Alves de 
tl MlNISTRO .YO~E' \MFltlCO O "DIAR10 DE NOTICIAS'', DAI molo~ar a ca~d~ eia da Rep~blica. Imprensa Official ' . Mello: - Reg::sijados com a r(>Crnte 

EMRARf'AR:\' )'Alt.\ A UAHL\ 8_'\HIA REALIZA UMA CAMPA- > Amenco á presi n - Occorre, hoje, o anniversano na- nomeação do dr. Alves de mello para 
NO OI>\ :!4 NIIA PRO' JOSEº AMERICO 1 70o/, DO ELEITORAcDO· PARAENSE talicio do n<sso confrade José Ra- 0 cargo de delegado do 2.0 Di"irlclo 

S SALVADOR 
19 

_ CA UNIAO) COM o SR. J OSE' AMERICO - malho da Costa •. director do "Jornal da _capital, os amigo_s e collego.s do 
RlO, 19 IA l!NT/\0) O mi-

listr,-, JoM:. Anwrit·u t·111h:trc·:t rá no 
1-roximo doruin{W eon1 <lt':.;ti.no á 8a
l1!a, onde ehrg[lrá no dia 24. 

ACOMPANIIARJ\O O CANDIDATO 
NACIONAL 
R.10 19 lA UNTAOl - Acompa-

•har:'io o ministro J{1~.é Amerlcc, a
lém do ~eu ,'iecretnrio. !'.t Alpheu 

,on1111gut> ns :,;rs. Carlos Luz. lt-a-
er d:.t maíorin da <'a111:1ra_ Joúo Ne

\ Ps, Nt·g:r!lo Liln:1_ Armando Fontes. 
,íO.'it' A11g;usto L' C1n(·111~1to l:Sral.(,1 

- O "Diario de· Noticias" prosegue DECLARA O SR. CONDURU' !~~acg:J![.cianos", que se edita ~~t:~t~i~~n~~~fngi.~o oi~~~!~:~1~:: 

~~r s~: ~~~~{~:;i~a c~~p!7~!treom J~:é RIO 19 _ (A UNIAO) _ Regres- - O sr. João Nunes Travassos, ta_ Werne; u_m ª/moç.:. inttr;;º· d O 1 Americo tendo succe~sivamente es sou dQ Pará e já hontem tomou par- belliã.~ publi<:0 ne:a carit~\h d. B S~u ara o 1omenagea o o r rr s 
g·otadas 'as suas edições. te nos trabalhos do Senado o sena - Fl- . m~n~~d ;me .Ih 

1 
o ·1 sr ~- osa.·g1a am a J'sta de adhesõe·· 

REALIZOU SE-SE IIONTEM. EM ~orre:e1i~Td;a ~u°~1;i~at~r{:i~~~~tt: c~;1~1

:1!_e~t:p:a ::ir:· ;~;:z,•:s~ i!i~~:~~t~t r r."~i:. ~";i,o S~~~c1!.~ 
FORTALEZA \JM COMICIO Pt~"' decla~u que dt _ d 70 01 do elei- posa do sr. Manoel Pereira da Costa. José Mariz, Adh€mar Vtdal, Orris 
.JOSE AMERICO Jos me~ico spoe e '/(J • dos ccmmerciante em Alagôa Nova. Barbosa, Newton Lecerda, Fernando 

torado pataense. Clnco~n~a. e seis Es _ o dr. Marie Campello, advogado Nobrega, Severino Guímarães, Abdia;,; 
sessenta_ e quatro mumcipios doandi: em Alagôa do Mcnteiro. de Almeida. Oscar Soares. Ante.mo FORTALEZA 19 - CA UNIAO) -

R.alizou-se hÕntem nesta cidade, 
um grande comício pró José Americo, 
sendo o nome do eminente brasileiro 

tado estao firmes . ao lado do c 1 _ A pequena Maria das Neves, Rabello Juni:r, Abelardo Jtrrema; JOl _ 
date do povo brasi.leiro. ha alumna do grupo escolar "Santo An- nalistas Eudes Barros. Adherbo) Py_ 

:;1-:R. \' 1101,rLNAGEAOO 110.n: J\.' acclamadissimo. 

'l'AKDE o MINIS I KO JÚSE I O SENADOR ELOY DE SOUSA FA-

Em alguns dos oito r~tant.~. ª~e tonio". desta capital. ragibe, Durwal de Albuquerque~ An· 
talv~z o sr· José Amenco ª 1 da - _ Transcorre hoje o anniversario chl~s Gemes Luis Pinto e Tnnrrf'dO 
~ha 3: ganhar a eleição, apesa~ ~~ do dr. Oswalcto' Cald

1

as, funccion~rio de Carvalho~' professor J_ BaptlsLa dt' 

A~rnKll'O LA SOBRE O AFASTAMENTO 
mtens1dade da ~ropaganda arma di dos Correic5 e Telegraphos nesta c1da- Mello. prefeito Gambarra Filho, ~.s 
ta. de Franclsco Salles Cavalcanti, Flodoal. 

R.TO 19 _ <A UNIAOI Anmnh,i. POLITICO DO --•· JUVENAL LA-
à t:ude ~,t•rá pn~:-.Lacl.t tp·a1 ili< hom~~ MAR TINE 

ALMOÇO DE CONFRATERNIZA- N.\.SCIMENTOS: etc Peixoto, Oliviêr Peixoto, Franci.ico 

,i..agem ·ao c:.1nd1tlato 1utc.:1onal pela 
•· Alliança do.~ Tral);.i lhores MariLi
lJlOS" dtvendo fri lur o :sr José Ame
nc'J. 

O discurso do candidato nacional 
.,·erá irradiado. 

\ SAIBAM TODOS 1 
Outro flagl'llo tremendo dn hu

manidedl:' t' o cancer. Toda ai,
grendt',.. ,rnçUl·!-< ~l' dt•ft·nd,.•nl 1·on-
1 ra i•lle .. \l,.\•1r11 mt-!-.mo. o prc~idt>n
te Rnose\-elt snn<:cionou uma lei 
de aulorização, ,,otnda J>t>lo Con
greHso, estahel(•cendo no orçame-11-
tQ a dotação annual dt> no.ooo 
dol1areti par,a peaqullrnl-1 sohr~ a 
caufia e a l'ura do cancer e oara. 
rdorço da prophyJa'.\ia que já lje 
fnz em toda a Rt'pubJica. A tc-r
ri~·el dol'nça mata nnnualmente, 
t'ln média 140 hahitantes dos F.s
tados UnidoH. E o Brasil? Nem SE' 
fttle O inteJ"eS!H~ dos ,:overno.~ 
))Ot C8Se grave prohlema sanita
rio é pr11ticamente nullo. N'l t>n
taMo, o cancer domina soherana
ntf'nll' por t.'8Ne :~i~ a <l<"ntro. 

1nforma· um jornal frntu·ês quP 
n'l!:ICt>m no Jap,1o CJuatro crt.•ança.~ 
r1or minutoi:i. )lólso repri'~f'nttt 
173.000 nn.acimentos por 111ês. E,
l11th,1ica~ qualificada.. admitlt'm 
•1ue em 1960 o Jspão lerá 100 mi
lhóf's de habitnnle!<o l' que cm 
1990 E>l.3 população Pgualará á (tos 
Ef..lUdO!'> Unido~. E1\tretanto o tm
perio ni~ponico OC"cupa u~rn su
perfici(' egual â da mc•tade da 
CaHfornia. A cidade mais populo-
93 é To).io, a capital que conta 5 
tnilhõf's (' á00.000 hohilanl<"S. Ha 
nu Japão 25 grunde-; cidades t'ün
lanclo mui .. ele 100.000 hnhjtnnt~s. 
MaM o habitante da~ ddud,•s cons
lilut• u minoria dn 1,opuln(."ão. 
Contrariam('ntt• nog occidcniaes. 
oR japonf:,te"' prderem íixar-we 
no-. campoA, . 

,~on~lituiu-"'e em ,1t1:niLU~ e ins• 
lollou-kt· no diu G rlo eorn·nte a 
('ompanhia 811ar.ilcJrn d(' l'IAntu
ellf·s t-ocií·dadl' anonymu Qllf' tem 
rom1; finali .. mo plantar nos ar
rf'dOrt-11 du l·npil ai amflzon<•nse um 
milhú.o dt• 1H•rinRUl'iras, eem mil 
ru,stanheir1u~. n•m mil C'DmAruzei
roM, C<·m mil gunrana1:eiro~ e ou-
1 roM ve~f'lllt'll dt• i:rnndt· \-8lor eco-
11om1<"0. Excevto a~ custnnhelrnti, 
,fr urn t')'clo n•gt"fnti"Vo u~!(ás len
lo. J1-c d\·maiM 11lllnfn8 dt•ntro de li 
a 1(' 11nnoi.. t'Mtariio produzindo. 
Qut· t-norme riquf't:u ! Se t-rn todn .... 
u,1 <'"pitaeic hrn"ílelrnH i,.e plant11si~ 
i-t>m, t•m J!rundt• nunH·ro v,•getftí'ic 
f-Conomit'o"+. pruprio.. ,J;1 rt·gliw, 
110~fu1 11ru pníd:ult· "t·ria inimu~i
nu·el 

RIO 19 - (A UNIAO) - O sena
dor pÔtyguar sr. Eloy de Sou '>'8., fa
lando acerca do afastamento politi
cc do sr. Juvenal Lamarttne. qu~ 
retirou o seu apoio á candidatura do 
sr. Armando Salles. dech:.rou que o 
gesto daquelle poltico tinha grande 
significação para o seu Estado. que 
não poderia se afastar do candidato 
nacional. 

ÇAO 
RIO 19 - (A UNIAO) - Reali

zou-se· hoje, no Meyer. um almoço de 
colliraternização offer-ecido aos mem
bro.-; representativos da campanha 
politica pró José Americo. pelo di
rector do Partido Libertador do Dis
tricto Federal. naquelle suburbio .. 
So~r!fª~ ;oi presidido pelo sr. Atlla 

Conceição de Maria: - Estão sendo Cou~·uho de Lima Moul'a, Mftnuel 
muito felicitados o nosso prezado a- F'or ,a, Luís Clementina de 011\letra, 
migo sr. Gambarra Filho. digno pre- deput o Pedro Ulysses de Carvalho. 
feito do municipio de Piancó e sua Manu Ignacio da Rocha, Julie Llm:; 
esposa <::ra. Maria da Conceição Pe_ Pessôa .de Mell_o. Amaro Go~es. Ma-

~f~~~t~~1!1bs~:ªruhi~h1!1º~;~ce~~â~~; 1~11~nf~~·eódJ6~º c;~~\!1~ ~~~Sé 3i}~ 
Maria . .--.ccorrido ante.hontem. mentel. 

ESPONSAES: Professor Joaquim Santiago: - An. 
Veem de contractar casamento, na niversarian.do, h'oje, o professor Joa

cidade de Pombal, o sr .. Antonio de quim ~arf}iago, director ~o grupo e.<õ· 
Sá Leite com a senh~rita Havany cclar Ttif._maz ~indello , desta ca .. 

O SR. JOSEº AMERICO NO MINIS- Wanderley Bezerra , filha do sr. Jo- pital, a !'5cola Mixta "J_oã.o Tavares". 
PREPARATIVOS PARA O CON. TERIO DA JUSTIÇA sué Bezerra. • annexa aqueUe estabelecimento de. en. 

Gs.REs"SASLOVADDOORP •. 1S9. ~- <A UNIAOl RIO 19 - (A UNIAO) - Esteve Os noivos, que são de distinctas fa- sm~. prestara. á.. noite, uma mamfes-
milias locaes teem sido ba~tante fe- taçao a s. s., ~ndo a mesma o concur _ 

- Chegam a e ta cidade, diariamen- ~~s~;~tnciaá ~1t~Çano !!bin;;~f:;en~ii; hcitadcs • ~o das respectivas professoras e nlum-

~~ie nvué~ero!~~istfrºl~~cosco~~re!~;eri~~ ('l)m o sr. J. C. de Macedo Soares, CASAMENTOS: 1 ;~d,=============i 
Partido social oemocratico q:.ie .ho- • o sr. José Amerco. tu~u3'-s~ª~~~t~. ~e~~~~~~~~oª d~f~: Reassumiu O commando da 

O MINISTRO JOSÉ AMERICO 
FALARA AMANHÃ AO BRASIL 

nhorita Olivia Fortunato da Conce1- ·-
ção, com o sr. Sizenando Ayres, em- 7 .' Reg1ao o cel. Amaro 
pr~~~rii dte.s~~~~~:. d;o;'ª:~~ª· da Villanova 
noiva, o jornalista Durwal de Albu
querque e a senhorita Biandina Fer _ 
reira dos Santos e por parte do noivo, D., retorno de sua viagem no Rto 

de Janeiro onde esteve a tralo de 
interfsscs de suas funcçõrs, rea(su
miu o c."Jmmando da 7. ª Região Mi
litar com séde em Recife o 11\ustrc 
mi!u"ar coronel Amaro Villanovn, do 
qual recebeu o sr. governador Arge
miro de Figueirêdo o radl')grnmma 
seguinte: 

RIO, 19 (A UNl,lO) - No I durante ª. ~esslÍo l"Í\'~C:1 a re,di- o sr. José Laet Pedrosa e a senhorita 
proximo sahha<lo o sr. José zar-se no I healro .Joao Caetano. A~gt~~l:r<;~~ºo ~~v~:0~· coaego Jo_ 
Americo IH'011t111ci:•rú nrnb u111 Falarão. ainda. os d:JHt~ados sé Coutinho. 
discurso debatendo impnrtnnles Baplista Lnzardo, Cmeinalo VIAJANTES· t. 
questões econon1icas e sociaes, Bt aga e Clodo111i 1 Cardoso. Volveu h·on~m. ào centro de suas 

O Deparlnmenlo Nneional de actividades commerciaes em Catolé do 

ANNIVERSARIA, HOJE, O 
DEPUTADO FERNANDO 

NOBREGA 
Regista-se hoje a data natalicia do 

iHustre deputado Fernando Nobrega, 
advogado de nota nrs auditorios e 
figura de relêvo nos circulos politicos 
do Estadc-. 

Deputado á Asembléa Legislativa. 
o dr. Fern'l.ndo Nobrega., integrando 
a bancada do Partido Progressista, 
vem tendo bri lhante actuação parla-
mcntar, Siempre voltado para os mais 
imstantes problemas da nossa te1Ta. 

Por motivo do transcurso da data, 
s. fXC'ia será muito cumprimentado 
pelos seus amigo::; e cc,rrcligionarios 

Propaganda irradiará os discur rr~~r=· d~ :m~~t~i~le;~;~en~uem:i~~-
sos, dando som a lodas as esta- , _ Retornou hontem, a Catclé do 
ções do radio do pais, com a Roch~. o sr. Eladio Mart~. alto com. 

sua irra(liação e111 <>nc1a curta. :~~~~n~ t~:i~te~: l~~;~e~e·Pi~t~c~~ 

PREFEITO CARLOS PESSOA la~;a~e~~~hi:r~~~ de Moura: - Pro_ 

Proce-:tente de Umbuzeiro. chegou :1~!ten:Sta mc8;~ft~~ee!º v~~ !n;
1
~: 

hontem, a esta capital. estando hos_ sõas de sua familia. a dra. Catharina 
pedado no "Parahyba-Hotel", o dr. de Moura, illustre advogada no Rio 
~i~~~os P~~fCosfl~~ra ~aJ~~ê~~e~°: de Janeir:- e socia correspondente Q2 

frei:te d8: Prefeitura daquella cidad_e. A.E~ I.c~~\)&nhia da dra. Cathati
esta realizando uma adm1n1straçao na de Moura, que viajou pelo Ne,;-

r;~e=icf;ss. interesses geraes dOS 1 ~~;~raV~~Un~~~:r;.1 :ra~~~~i;r ri!~: 
O prefeito Carlos Pes.sôa demorar- tas. · 

se-á alguns dias. nesta cidade, na re_ Hontem. á noite, a dra. Catharina 
solução de assumptos de sua adminis- de Moura esteve em visita á redac_ 
tração. devendo. lo_g'? após, volver ao çáo de<,t,a folha, acompanhada de ncs .. 
centro de suas activ1dades. sa confreira dra. Lylia Guedes. 

SEMANA DA TUBERCULOSE Será inaugur~da, hoje, e~ 
Agronomo Pedro Cordeiro: - Re

gressou de Recife. onde se achava em 
viagem de recreio, ha dias, o agrono-

"Recife 17 - Governador A rge 
mir? de Figueirêdo - Jcão Prs~óa -
Parahyba - Tenho a honra d1· eom
municar a v. excrn.. que regrP1.,,C'1 
hcntem do Rlo e reassumi ne:-.ta th\ 
'a o commando' da Região. Renovo u 
, . excia. com pr'Jte~tos com a me. 

lhor e elevada estima subido apreço, 
~odo o meu empenho de concurso re
"iproco em defesa da. ordem publira 
~ salvaguarda d'J rl'g1men. Dr par 
e deste commando contará v excln 

igual solicitude tudo Qua1.no. po :<.ivrl 
~onc:::rrer realizações cbJt·l'L1vos. 
Cel. Amaro Villauova., com.n:i11cl11nlf 
ia 7.ª R. M.' 

Garanta o o;eu negoC'io rrgistrando 
seus Uvroi. e firma. na. Junta Com10t.•r. 
cial por intermedio do EsC'riptorlo dt" 
Vrocuradoria. l\1INERVA, rua l\farJl'l 

ºPinheiro n.º 306, sala do 4.0 ('arti,rlo 
do TabeUião Travassos. 

(Conclusão d3 1.• pag.> 

Pombal, a Usina da "Brasil 
Oiticica S, A," MATERIAES 

A CONTRIBUIÇAO 
SANITA- DOS MUNICIPIOS 

RIOS, electricos, ferragens, lará o jovem e culto tysiologo conter
rnneo dr. Pyragibe Pinto sobre o 
thema ·· Prophylaxia da Tuberculo
sr" 

Por um lapso de nossa reporta~em 
em no~n edição de hontem houve 11-
g · iro engano no titulo do trabalh'> do 

1 

dr. Jofio Soares. A invez de "Tuber
c·nlose Infantil" o trabalho do dr. 
Jot'io Soarrs. intitula..:Je "Tuberculo
Le na Infancrn. ••. 

Para assistir o acto de sua inaugu_ 
ração. o sr. governidor Argemiro de 
Figueirêdo receb~u do ~irector _gerente 
dessa Empreza industrial. o see-uinte 
convite, por via telegraphica: 

"Fortaleza. 17 - G:vernador Ar
gemiro de Figuetrêdo - João Pes.sôa 
- Penhorado seu assentimento pro
rogaçõas soncttadas temos o prazer 
de communtcar que inauguraremos a 
Uzina de Pombal a vlnte do corrente, 

azulêjos e vidros, aos me
lhores preços, vendem á rua 
Barão do Triumpho n. 0 271. 

ás dezeseis horas. para cujo neto soli_ 
citamos a honra de sua pre-rença. de 
Virg!lios Dlrector Gerente da :arasll 
SJA," 

Para a Instrucção Publica 
Recolheram ás Mesas de Renda..,;; 1v• 

caes. as sua.s' contribuiçóes parn a 
Instrucção Publica do Estado, as Pr('. 
feituras de Ararunn e A]agôa do 
Monteiro nas import.anclas r<'spcctt ... 
vas de 853$100 e 7:488$700. 

Ne.c:...<-e sentido. o sr aowrnador rr 
cebeu offt:-io dos µrefeitos Luciw10 
Mornes e Si..:ennn<lo Raphael. 
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Sobre rectificação de nome de José 
da Gama Prado. 

JOÃO PESSOA - Sexta-feira, 20 de agosto de 1937 

D T A E 
10.129 - Maria de Lourdes Albu- 10.148 - João Bellarmino da Sil- Titulo n.0 11.995 - Inscripção n.0 

querque Costa, filha de José Feliciano va. filho de José Bellarmtno da. Sil_ 10.017 - Severina Franci5c:l. de Sal
de Albuquerque Mello e d. Antonia va e d. Em.ilia Bellarmina Freire, nas- les. 
Costa de Albuquerque Mello, nascida cido aos 231611908 em Espirita santo, Titnlo n.º 11.996 - Inscripção n.0 

ao i.º1611913, nesta capital, onde é deste Estado solteiro. motorista (chaur 10.018 - Severino Regi.s 

s 
Administração do Dominlo da u

nião em 23 de junho de 1937. 
Sabino de Campos - Escrivão En .. 

carregado da Administração - Clas
se G. 

Para os effeltos legaes tomo publico 
que. por sentença do exmo. dr. Stze
nando de Oliveira. juiz· de direi
to da 2.ª vara e casamento desta 
comarca em justificação regularmen
te processada. o requerente José 
da Gama Prado, por seu advo
gado al'OOrou seu nome de José Anto .. 
n1o da Gama Prado para o que uza, é 
eleitor e funccionario publico - José 
da. Gama Prado. pelo que foi verba
do é o registro do !_eU casamento. E, 
nos termos do arttgo 71, do Regula
mento vigente de ,-,egistros publicos 
e em cumprimentos da sent.ença do 
•nm. Juiz. faço a presente publicação. 
João Pessôa 19 de a,gosto de 1937. O 
escrivão do "registro dvil - Sebastião 
Bastos. 

domiciliada e residente. viuva. domes- feur) domiciliado e residente nesta ca- Titulo n.0 11. 997 - Inscripção n.0 

tica. (Qualificaçã~ n.' 8.279). 'pital'. (Qualificação n.º 4.760). 10.019-AntonioCavalcantedeOlivei- SECRETARIA DA FAZENDA -
10 .130 - Francisco Antonio de Sal- 10 .149 - Maria Carrilho de Albu- ra. EDITAL N.0 68 - CommisSáó de Com-

les fllho de Antonio Julemão de Salles flh d J sé d N c 1 Titulo n.º 11.998_ - Inscripção n.º pras - Abre concurrencia para o for-
e ci. s·everlna Antonia do Julemão Ro- l rJ:iec~uta Jarr~lho :: O~;:fra ºn~~o 10.020 - João Domingos Wanderley. 1 necimento do seguinte material • 
sario. nascido aos 28'111899, nesta ca_ clda aos 29'311899 em catolé do Ro: Nos termos do artigo 66. 1.7·º, do ci- PARA O PALACIO DO GOVERNO 
pital, onde é domic11iado e residente. oha dest.e Estado· viuva domesU:a ta~o Codigo, torna-Se pubhco. nesU;, 1 Automovel de classe, typo 1937. 
casado. motorista. (Quallficaçãb n.º domiciliada e residente fle.sta ,::apitai: e~ital, ª ent~ega de novos tltulos c4. de côr pTeta fechado de quatro por 
8_484). (Qualificação n.º 2 .577). Vias) aos elei.tores seguintes; 1 tas. · • -

. 10 .1.31 - . Manuel Fernandes de AJ3- 10.150 _ Sebastião Sergio da Silva, t~~ ~i~:~i J!e~~sftas. A .aceitação da propc,sta depende da 
sts, filho ae Antonio Fernandes de filho de Manuel Luiz da Silva e d. João Pessôa, 19 de agosto de l937 qualidade do carro. _ 
Assis e d. Virginia Josephina da Con- Josepha Francisca da Conceição nas- 0 esrrivão eleitoral _ Sebastião Os proponentes deverao fazer no 
ceição, nascido a-os 5!711891; nesta ca- cido aos 17i5!1904 em Timbau'd~ Es Bastos. ~ ~~~~~ d~o5~s~%~~ ~~~1i:;i~a~~ 

~~do~n~~a1~~~ici}i~~li~ic~l~en!~~ ~t~. ~~:i~r~:~b~iês1~~~ºite~~~!~= ADMINJSTRAÇAO DO DO~IlNIO do fornecimento, que servirá para 
8.245). . pital. (Quilificação n.• 8.440). DA UNIA.O NA PARAHYBA _ EDI- garantia do contracto, no caso de acel_ 

10.132 - Adaucto Leal da Silva, 10.151 - Severino- Carrilho Macha- TAL N.º 2-A - Aforamento de um tação da proposta. 
filho de Manuel Bento LeaJ e d. Ve- do, filho de Manuel da Costa Macha- terreno Proprio Nacional - De ordem Os proponentes deverão marcar o 

EDITAL - l.'1 Zona Eleitoral - ris.sima Maximiana da Silva, 1nascido do e d. Maria Carrilho Machado nas do sr. Delegado Fiscal do Thesouro prazo para entrega do material of
Municipio da Capital e Sub-Prefeitu_ aos _15 11111906, nesta capital, onde é cldo aos 41111919. em Picuhy, · deste Nacional.neste Estado, laço publico que fere:ido. 
ra <le Cabedello -Juiz - Dr. Size- dpm.1ciliado e .r~idE:.nte. casado. mar_ Estado solteiro, funccionario publico, d. EUlalia Vianna de Oliveira r~quereu As propostas deverão ser escriptas 
nando de Oli~ira - Escrivão - Se- cme1ro. (Quahf1caçao n.º 8.204). domiciliado e residente nesta capital o aforamento do terreno propno nacio- a tinta ou dactylographadas e assig
bastião ~astos - De accôrdo ~m o 10.133 _ Veronlca Guedes de Ara. (Qualifcação n." 8.378). · nal, beneficiado com o predio n.º 76 
que dt.spoe. o Codigo Eleito~al vigente, ujo_ filha de Joaquim Guedes cavai- 10 .152 _ Helena Marques da Silva da rua .Mons. Walfredo Leal. na. ~lia 
terno pubhco, p~ra os effe1tos legaes. cante e d. Joanna ª. uedes de Medeiros, filha de João Marques Pereira da ~il~ 1 e dl.s~ncto d~ Cabedello, mumc1pio 
que for~~ quahficados. por _?espacho nascida aos 16 12' 1901, neste Estado, va e d. Joanna Marques da Concei- de Joao Pessoa, nes.te Estado. 
do dr. Juiz, as segu_intes pe~oas: casada. ,domestica. domiciliada e re- ção nascida aos 81611918 nesta <:a- 1 Os retalres techr1cos J de:r,:1r es; 

8.577 - José. Leite ~a S1lya. 

1 

si.dente nesta capital. (Qualificação pitàl. onde é domiciliada 'e residente. ~ are~b~~~d~s nci~o~~al ºofli:1: 1 .?Â 
8.578 - Adelia Ameha Teixeira de n.0 8.462). solte.ira. guarda do Hospital Colonía tlni~o", desta caiital, em sua edl-

Carvalho _ . 10.134 - Edgard Moura Soares. "Juliano Micreira". (Qualificação n.º ção de 16 de julho de 193"( / 
8.579 - Joao F~ancisco ~e Freitas. f1lh~ de Lu~ de A2.1evêdo Soai:es e d. 8.461). Administração do Domitlio da o-
8.580 - Joventmo Martins de Oli- Mana Pe...,;:soa de ~oura. nasc1do aos 10.153 - Irene Maria de sousa fi I nião, em 16 de julho de 1937. 1 

veira . 2!8 1919, em. Campma Grande .. d~ lha de Caetano José de Sousa ê d~ 
8.581 - Nllo da. Silva Pe.ss~a Est~do. _solteiro. estudante. domicll.1~- Josepha Maria de Sousa. nascida aos Sabino de Campos, escrivão encar-
8.582 - M~lchiades ~artms do ~ residente nesta capital. CQuabf1_ 3111!1916, nesta capital. onde é domi- regado tb Administração, classe G 
8.583 - Jose Lins Fal~ao caçao n.0 8.399). . ciliada e residente. solteira, professora 
8.584 - Antonio Ferretta da Costa. . 10.135 - Natha~1a Correia_ Nobrega, diplomada. (Qualificação n.º 8.174). 

filha de José Calixto Correia Nobre- 10.154 - Oswaldo Fernandes Lima 
João Pessôa, 19 de agc.sto de 1937 · 1 ga e d. Anesia Araujo Nobrega. nas- fjJho de J·osé Victoriano Lima Freire e 

·- cida aos 611211906, nesta capital. onde d. Maria Fernandes de Lima nascido 
O escrivão eleitoral - SebaStiao é domiciliada e re~idente. ~~lteii:_a, aos IOj411899. em Sapé. des~ Estado, 

Bastos. funccionarta Bancaria. (Qualif1caçao c~sado. ferroviario. domiciliado e re-

EDl'! tJ.L - l.•. zona Eleitora! - n.;o\:~
3

~ Reornar Augusto de Ama- ~i;e2~~~ z~~!ªc~~~!\~;. ~Ya~~st~;e~~;.~ 
~unlc1p10 da Capit.al e Sub_Prefe1tura rindo Britto. filho de José Amarindo nambuc-0 para a 1.• zona desta ca 
de Cabe~ello - Jmz.-:- Dr. Sizena~~o de Britto e d. Maria . Amelia das Ne- pitan . · -
de Oliveira - E~crivao - Sebasti~o ves, nascido aos 181811915. no Estado 10.155 - Esmeralda Paiva Lima fi
B_!lstos - F>e accordo com o que di~ do Rio Grande do. Norte, solteiro. au_ lha de JoaqUim Moreira de PaiVa e 
poe o Coch.go Eleitoral vigente. Capi- xiliar do commercio. domiciliado e re- d. Rosa Chaves Paiva nascida aos 
tulos ~. II e III. torno publico, para sidente nesta capital. (Qua11tcação n.º 15f311900 em Recife. EStadv de Per
os effeitos le~aes .. qu~ estao send~ pro- 8.475). nambuco: casada domestica domici
cessadas as l;15CrlPÇoes e ~equenmen- 10 .137 - Maria Ancila Castor. filha liada e residente riesta capital°. (Trans 
tos das pessoas seguintes. 1 de José Castor de Araujo e d. There- ferencia da 26.ª zona Caruaru• Es: 

10 .119 - M.anuel F~rnandes da Cruz, za Bezerra de Menezes Araujo, nas- tado de Pernambuco Pãra a 1 3 'zona 
filho de Jos~ Fernandes da Cruz. e cida aos 16' 1111918. em Soledade. des- j desta capital). · · 
Emll1a BaptISta F_erna~de:ti!.. nasm~o te Esta1o. solteira, estudante. domici_ Segundo edital anteriormente publi
aos 26ISl1917, em Sao _MigJ< de Ta,_ llada e residente nesta capital. (Qua_ cacto e lista affixada em Cartorlo O dr 
pu•. ~este Estad?, solteiro, tista ... do_ lificaç.ão n.(I 8.437). Juiz Eleitoral ordenou a entrega d~ 
m1c1liado e residente nesta rap1tal. 10 .138 - Jacob Spinelli. filho d~ titulos aos eleitores seguintes. 
(Qualificação n.• 8.444). José Spinelll e d. Erminda Spinelll. Titulo n.' 11.965 _ Inscripção n, 

AIJMINISTR.AÇAO DO DOMINIO 
DA UNIAO NA PARAHYBA - EDI
TAL N.• 9-A - AFORAMENTO DE 
UM TERRENO PROPRIO NA
CIONAL - De ordem do sr. De
legado Fiscal do Thesouro Nacional 
neste Estado, faço publico que D. Jo
sephina de Freitas requereu o afora
mento do terreno proprio nacional 
beneficiado com a casa. n°. 79_ antigo 
6, da rua Monsenhor Walfredo Leal, 
outr'ora da Lagôa, na villa e <!Jstricto 
~ia,c~~~e~t,:::;:"1cipio de Joao Pes-

os detalhes technlcos e demais escla
recimentos constam o edital n.0 9, PU· 
blicado. no jornal official "A União". 
desta capital em sua edição de 6 de 
julho de 1937. 

Administração do Domlnio da U
nião. em 6 de Julho de 1937. 

Sabino d.e Campos - Escrivão En
carregado da Administração - Clas
se O. 

Hl.120 - Antonla Coq_ueljo de Sal- nascldo·aos 2611111915, nesta capital, 9.987 -· Josepha Maria da Concel ão 
les. filha de Jacob Piplm~no Coquei_Jo pnde é domiciliado e residente. ooltei- Titulo n.º 11 . 966 _ Inscripção ç n; Adminí::.traçã.o do Dominlo da União nadas de modo legível, sem ra.su~as, 
e d .. Alexandrina Francelma CoqueiJo. ro. artista. (Qualificac~o n.º 8.458). 9.92:8 _ Aristotelina Fernandes d0S na Pararyba - EDITAL N.0 10 .. A - emendas ou borrões. em duas vias, 
nascida a.::s 41211907 n~s_te Esta.do, ca- 10 .139 _ Lourival Ribeiro dos San- Anjos. Aforamento de um terreno proprio sendo uma de"Vidamente sellada (sel_ 
sada, domestica: donuc1Ha~~ e~ resi~ tos, filho de Joá-0 Baptista dos San- Titulo n.º 11. 967 _ Inscripção n O nacional - De ordem do sr. Delega. lo estadual de 2$000 e sello de sau'del 
dente nesta capital. ((f1,1ahf1caçao n. tos e d. Josephina Maria dos Santos, 9. 989 _ Luiz Antonio de Gonzaga. · do Fiscal do Thesouro Nacional nes.. contendo preço por algarismo e per 
8.443). J nascido aos 16 1011912. em Belém, ca_ Titulo n.o 11.968 - Inscripção n º te Estado faço publico que o sr. Pedro extenso . 
. 10.121 _ José Baptis~a da Cunha. pital do Estado do P~rá. casado. ope. 9_990 _ Esther Lima. · Lopes Guimarães requereu o afora Os proponentes dev~rão offerecer 

filho de Clem~nte Bapt1Sta dos SP-p_ rario. domiciliado e residente nesta ca. Titulo n.º 11.969 - Inscripção n º menta do terreno proprio nacional, cotação para os matenaes de proce. 
tos ~ d. Mana .Bapt1sta da Cunha. pital. <Qualificação n." 8.124) . 9.991 - Alexandrina Freire da Cunhã beneficiado com a casa n.º 195, anti- dencia nacional, . ou naci~i:talisados, 
nascido aos 111211910. em Mamang~a- 10.140 _ Elias João da Silva, filho Titulo n.º 11. 970 _ Inscripção n ~ ~t?a~· is~7w~J9JB. ~~ti~! i;}:!~ ~~ postos na repact1ção requisitanie· Fe 
pe, deste Estado .. solteiro. enferm~rro, de João Martins da Silva e d. Vicen- 9. 992 - Antonio Sebastião dos Anj~ Mercado, na v1lla e d.istricto de Ca. de procedencia estrangeira, C. . . 
dom1c~lado_ e residente nesta. 9~p1tal. eia Marta da Conceicão. nas:ido aos Titulo n.<> 11.971 _ Inscrlpção n.ó bedello, neste Estado. Cabedello. 
(Qu~lificaçao n.~ 8.457>.. . 6 411902, nesta capital. onde é domi- 9.993 - Euclydes Baptista de Carva- Os detalhes technicos e demais es- As propostas deverão ser entregues 

10.122 - Mana Emilia .Alme~da ~e ciliado e residente. casado. operario. lho. clarecimentos constam do edital n.º nesta Comrnissão, em envelcppes fe-
Albuquerque. filha de Ep1phan~o D • domiclltado e residente nesta capital. Titulo n.º 11. 972 - Inscrioção no 10, _publicado no jornal offlctal " A chados até ás proximidades da reu-
oUvelra Albuquerque e d. Am~ha AI- (Qualificação n." 8.448) 9.994 _ Cosmo F'cnsêca Oliveira · União ". desta capital, em sua edi- nião do Tribunal da Fazenda. que 
melda de Albuquerque. nascida aos 10.141 _ Jard.1ltno Felix de Andra_ Titulo n.º 11 _973 _ Inscrtpção ~º ção de 2 de julho de 1937 não será antes das 14 horas do dia 20 
181611897, em Goyana, Est.ado de Pe~- de, filho de Felix Francisco de Andra- 9.995 - Manuel carneiro Rodrlgue~ Administração do Domin1Q da U- do corrente mês. 
nambuco, casada domestic.a, dcmtc1_ de e d. Guilhermina Maria da Con- Titulo n.º 11.974 _ Inscripção n ~ nião, em 2 de julho de 1937. Em1en1,1eloppes separados das propcs_ 
Uada ~ residente nesta capital. (Qua- ceição. nascido aos 9112 1902. neste 9.996 _ Tarcila Pereira de Araujo · Sabino de Campos, escr~vão encar- tas ,óS conturrentes deverão apresen
ltflcáçao n.0 8.470). Estado. casado, operario. domidliado Titulo n.º 11.975 _ Inscripção ~,, regado da Administração. classe G. ter recibos de haver pago os impos-
. 10. 123 - severina. d!t Silva R9;bello. e residente nesta capital. (Qualifica- 9.997 - Manuel Pereira de Olivetrâ tos federal estadual, municipal, no 

d. Maria Vlrgovlna Wanderley, nasci- 10.142 - Ulvsses Bonlfacio de Oll- 9.998 - Severino Carneiro Rodrigues na Parahyba - EDITAL N.' 12-A - çao de que trata este edital. 
filha. de Joaquim Marinho da Silva e I çáo n.º 8.472). Titulo n.o 11.976 - Inscripção n õ Administração d-;; D0minlo da União' e~ercicio pàssado, bem como, da cau-

da. aos 2414\1902, em Camutanga, ~-- veira Filho. Jilho de Ulysses de Oli_ Titulo n.º 11.977 _ Inscripçã.o n.~ Aforamento de um terreno proprio Os prop.onentes obriga~se-ão a tor
ta.do de Pernambuco .. casada, domestl- ve1ra e d. ~la Rodrigues Bastos de 9.999 _ Manuel Oliveira. nacional - De ordem do sr. Dele- nar effectlvo o compromlSSO a que se 
ca, domiclllada e _residente nesta ca_ Oliveira, nascido acs 29!4 1 1916. nesta Titulo n.º 11.978 _ Inscripc:io no' gado Fiscal do Thesouro Nacional propuz.eram caso seja acceita ª sua 
pltal. (Qualiftcaçao n. 0 8.471). . capital. onde é domiciliado e residen- 10.000 _ Florencto Franco de Oliveirâ neste Estado, faço publico que o sr. Pe. proi,osta, asstgnando eontract.:> na 

10.124 - Jorge Beckmam Pe~erra. te. solteira. graphico. (Qualihcação Titulo n.º 11 .979 _ Inscripçáo nÕ pro Lopes Guimarãesrequereuoafora. Procuradoria da Fazenda. com o pra-

~i.lh~a~~a ~~;:adeB~=c:n~e~:~d~ n.;o~i!f~ Orlando Roorlgues Pereira i~~l - Waldemar Qulrino dos San·_ ~:un;30 dio t~~~~~o daP~&;~Ja.n!~
1o;:/_ ~ ~o~c~i:n~~a?i~i,t~!J~lucc~~~:~ 

aos 14!10J1909. em Santa Rita. deste filho de Anna Maria Trajano nascidÔ te da casa n.0 1, da rua .Presidente arbitrada pelo Tribunal oompetente, 
Estado, casado, artista. domtc~iado,...e ao Ln!e·1918 nesta capital.' onde é Titulo n.º 11.980 -. Inscripcão n.º João Pessõa. na vtlla e J1strfcto de não inferior a 5% sobre o valor do 

~~li~~~) ~·~ta capital. (Qu~lificaçao ~~'ficm~ipiic~eslde(~~~~~:~ º:~ ::1~1~ n~:1!:fsC~~e~gf!t~~; :1~i:~~t~7~!~~~~~ ~~~:;• :.; ~r~J~":l{ n~:1:.e'Jf]~;Jf J~ 
10.125 - José Sllverio de Oliveira, 8,206) · Titulo n. 0 11.982 - Inscripção n.• 12 publicado no jornal offlcial " A r d t da · J d ef !d Tri 

filho d~ ~tonio ~ilverio de Oliveira ~0.14~ - Silvandyra Araujo de Oli- 10.004 - Maria do Carmo Pinto. uiliáo" desta capital, em sua edição bun ~men a a JU zo o r er o -
e d. Virg1lia Oorre1a de Albuquerque, veira. filha de Alfredo Arthur de O- Titulo n.º J1. 983 _ Inscripção n.• de 2 de julho de 1937. u;;" · d E t d dir ·t 
nascido aos 3111,1911, em Guarablra, hveira e d. Mana Laura de ArauJo, 10.005 - Ursulina Pereira de Araujo.. Administração do Doroinio da U- d, ca riserva o ao t s a ~· o d e1 o 
deste Estado. casado. artista. dornlci- nascida aos 2 4 1916. no Estado do Titulo n.'. 11.984 _ Inscripção n.'. nllío, em 2 de Julho de 1937 e annu ar ª presen e, dei ama~ 0 t"' 
liado e residente nesta capital. (Qua- Rio Grande do ~~rte. solteira, pro_ 10.006 - Marina Assis de Oliveira. Sa.bino de Campos, escrivão encar. nova concurrenca, ou e xar e e· 

Uf~~~l~ ~~!)Fernandes ·de Car- ~~:iapiri1i~e~~~:~ção ;_;5~~i~~ 10~~~1~ ~-~i!~1:ªte~s I~c~}ffa.º n.O regado da Administração, classe O. i!~\~~aa mc!~r.a do material cons-
valho filha de dr. Joaquim Fernandes I0.145 - José Alves da Silva. filho Titulo n.' 11. 986 _ Inscrlpção n.' Commissão de Compras, 4 de agosto 
de Carvalho e d. Minervlna Cavalcan- de severino Alves da Silva e d. Se_ 10.008 - Idalice Ramos de S,st'An- ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO de 1937 · 
te do Rêgo carvalho, nascida aos . . vertna Freires da Silva, nascido aos na. • J. Cunho Lima Filho - Pela Com. 
5 711888, neste Estado. casada, domes_ 251811910 em Tlmbau'ba, Estado de Titulo n.' 11 _987 _ Inscripção n.' ~!LlW,"8-f~~i:~1N1:li1É missão de Compras 
tica, dom1ctliada e residente nesta ca- Pernambuco. casado. operarlo. dom1- 10.009 - Olivia Ramos de Sant'Anna TERRENO DE MARINHA E PRO-
pital. (Qualificação n.• 8.469). ciliado e residente nesta capital. (Qua- Titulo n.' 11 _988 _ Inscrlpção n.' PRIO NACIONAL_ De ordem do sr SECRETARIA DJ. FAZENDA -

10.127 _ Tranquillno Bapti.sta. da llficação n.n 8.369). 10.010 _ Juvina Tavares Delegado Fiscal do Thesouro Nacional EDITAL N. 0 6 - Aluguel de casa -
Silva filho de Vicente Baptista da 10.146 - José Queiroz Rod"'igues, Titulo n.º 11.989 _ Inscripção n.º neste Estado, f{lço publico que O ISr FaQO publico para conhecimento de 
Silva' e d. Francisca Maria da Con- filho de Franclsto Rodrtgues MoUZi- 10.011 _ -Clotlldes Lopes de Oliveira. João Celso Peixoto de Vasconcellos quem interessar possa, que acceltam_ 

1:!i~o. G~~J~º :~ 
2~~~~· s~ftei~; ~~~~h~, i::::~rdoJ':!n~ll~\~~.ei~: l0~1tf~ ~j:it1t}iºFr;nc~~rg,l~~Jr~ .. ~ ~~~i~~~ ~ ;:i~~:e~;~i:ia1:eb~~~~ij~ seNdoe,·v1htaro' ~

7
d
3

o_ .asnsesiftºaarcaáap•iltiarla.ç~ dief;~~~ 
enfermeiro. dom1c111ado e residente Itabayana, deste .Estado, sol~iro com_ Título n.0 11. 991 - Inscripção n.0 ado com a casa n.º 264. situado á 
nesta. capital. <Qualificação n.0 8.456). merclante.·domlcillado e residente nes_ 10.013 _ Maria. Luiza Monteiro. praia Formosa_ dlstricto de cabedello A:3 propostas deverão ser envtad~~ 

10.128 _ octaeilio Archanjo Mororó, ta capital. <Qualificação n.0 8.477) Titulo n.º 11.992 - Inscripção n.0 municipio de João Pessóa. neste Es- a esta secretarJo. em enveloppes fe-
filho de Manuel Archanjo Mororó e 10.147 - Luiz Cadorna Ponzi. fi_ 10.014 _ Luiz V1anna da Silva. tado. chados, convenientemente sella<ioo. 
d. severlna Lydia Pontes Mor-0ró, lho de Giovanni Pcnzi e d. Anna Rosa Titulo n.0 11.993 - Inscripção n.0 Os detalhes techntcos e demais e.s- até o dia 20 do corrente mês. 
nascido aos 9112)1917. nesta capital, Bezerra ~onzi, nascido a .1'11'1916, 10.015 - salva.dor Cavalcente Vlanna. clarecimentos constam do edital n.º secretaria da Fazenda. 13 dP a, 
onde é domiciliado e residente. scltei- nesta capital,. onde é dom1c11iado e Titulo n.º 11.994 - Inscripção n.0 11. publicado no jornal ofticial "A gosto de 1937. - Chromacío c;_aval. 
ro funccionario publico. (Qualifica. r~ldente, solteiro. auxillar do commer- 10.016 - Bernardina Paulina. dos sari- União", desta capital. em sua edição I cantt, respondendo pela secçao de 
ção n.• 8.459). c,o. CQualflcação n.• 7.930). tos. de 23 de Junho de 1937. Expediente. 

PEÇA NECTAR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL) lncomparavel. A' venda em 

toda• •• cua, ~ çiclacl. Lt _ G I J .J 1 &. l P ,, e 1 • 
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P L A Z A! 
= 

M S conforto com poltronas de Pastros & Filhos ( Rio Grande do Sul) 

MAIS nitidez com projecção rectificada pela PHILIPS 

AIS conveniencia pelos seus preços ao alcance de todas as bolsas 

AIS sonoridade com amplificações PHILIPS 

MAIS divertimento com optimos filrns da UNI TE D e da METRO 

Inauguração 7 de Setembro 
"ROSE MARIE" 

G RA TIFI CA-S E muito . CfcRA DE ABELHA, Resina de ca- ALUGA-SE 10$ ou mais diariamente poderão gan~ar ~".' sua. ~ropria, cas:., 

em a quem enCOTitl'aJ' e }e- . Ernesto Wein~r - Praça Pedro Ame- Aluga-se o 1 ° _andar da casa n ° dosa industria. ''M. A. _N. I. S. ". Pa1·a. infor!11a..('-0es, es~re.-b I 
JUelro, Chifre de boi. - Compra-se 1 . 1 quando ded1Carem suas horas \l'agas a. or1gmal, a.rhshca. e ren-

\
7, • ,' , 614 , .. D rico, 109. Pensao Pedro Americo. 122, á rua Peregrino de_ Carvalho. ver a. "M. A. N. I. S.". R. do Passeio, 56 - sala Hl - R10 de Janeiro. 
aI a Casa , a 1 Ua Uque Optimas accommodaçoes. , Receberá. um folheto gratis cxplirativo. Se desejar amostra. do trab:ilho o 

ele Caxias uma cachorrinha l A tratar na rua Duque de Caxias, executar, _!>asta_ remetter. R;; ::sooo, mesmo em seUos d~ correio o ?'ai.. ' CASA A' VENDA n.º 614 extenso e variado sortun•nto de calcomaruas, 1Ud1Atnae,, ~ artlst,co.s. 
pequena, p1·eta, com as patas , cata.logos g,·atis. 

e a ponta da cauda brancas. V•nde.se uma casa por preço modico, MUITO BARATO! -------------------------
com 4 quartos, 3 salas, 1 corredor, ap- Na. rua da Republica, n.0 302, ven- O R RIS BARBOSA 

VENDEM-SE terrenos a prestações 
modicas, de 4SOOO a S400 o metro qua
drado. A tl'atar na Fazenda Sta. Julia., 
Pm •rambiâ. 

ESTRÉA ! 

parelho e banheiro, na rua Silva Jar- ctem..se um grupo de cadeira,?, 2 me
dim 689, em frente ao oitão do Grupo zishas de centro, um berço, 1 espelho 
Escolar "Antonio Pessôa''. Tratar á grande, um consolo com pedra e ou
rua São Luiz, n.0 41, Cruz das 4.rmas. tros outros object.-Os usados, porem em 

ADVOGADO 

RUA DUQUE D E 
O motivo da venda é o proprietario perfeito estado. 

querer retirar.se para Recife. Preço de ccasião. 

HOJE, 20, NO SANTA 
COMPANHIA NACIONAL DE OPERUAS 

GRUPO GENTE NOSSll 
{Considerada de utilidade publica por lei n.0 176, pf"lo Govêrno dr Pernambuco.) 

DA QllAL F.\ZEM P.\RTE O QUERIDO TENOR VICENTE CUNHA E A APPLAUDIDA 
SOPRANO LUl:ZA OLIVEIRA 

NOTA: - A "Companhia de Operêtas" dará exclusiva
mrnt<• 1 pspectaculos nesta capital, sendo de salientar 

que não reprisará nenhuma peça. 

--::--
li O.TE : 

" A C A S T A S U Z A N. N A " 
OPERET,\ VIENNENSE Ell 3 AC'TOS. DE JJ-:AN GlLBERT 

AMA!\HÃ: - :;\,lalinée ás 11 horas - C'om a comedia 
G U E R R A ., S M r L H E R E S - Pre~o. 2 000 

A'S 20 E 45: 

"A CABOCLA BONITA" 
A OPER>:TA QUE MAIOR SUCCESSO TEM ALCANCADO EM TODO O PAIS, ORIGINAL DE 

MARQUES PORTO E A R Y P A V A O 

DO~ll!IIGO: - A'S 20 E 45: 

CAXIAS, tlt 

ROSA 

RAU PRYSTON " A V E S D E ARRIBAÇÃO " LENITA LOPEE 
A FORMIDAVEL OPERl':TA QUE REVOLUCIONOU AS PRICIPAES CAPITAES DO PAIS, 

DE WALDEMAR DE OLIVEIRA E SAMUEL CAMPELLO. 

S E G U N D A · F E I R A : - DESP'EDIDA COM A ENGRAÇADISSIMA COMEDIA DE SAMUEL CAMP~LLO - " A H O N ll A D A T I A " 

Núo prrcam a matint>e de, amanhã, rotn a ~Om<>día 

< 1 F n R A A S 1\1 1' 1. H F. R I' S 

Ingressos á venda com grande 
procura na C A S A P E N N A 

ENTRADAS AVULSAS - PREÇOS: 
('amarotr - 40$000 - ('.ad.eira s 1n 
('ad,lra - 8$0110 4 1100 
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SUCCESSO LOUCO COM A DUPLA MAIS FAMOSA DO MUNDO!!! 

Romance attrahente com 
mulatinhas elle descobriu 

sahir do 

moldura de bailados e canções inesqueciveis! Que lindas 
no "Harlen"! Musicas tão captivantes, que o "fan" ao 

cinema, tem impetos de dansar na rua ! 

FRED AST AIRE - GINGER ROGERS 

o no lavei par de bailarinos apresentam uma dansa modernissima ! 

RYTHMO LOUCO 
A historia de uma professora de dansa que se 

apaixona por um dansarino ! 
--com--

HELEN BRODERICK BETTY FURNESS 

NOTA ESPECIAL - Como complemento: - FOX MOVIETONE 
NEWS - Jornal recebido por avião - trazendo entre outras 
novidades o casamento da famosa estrella - MARY PYCKFORD 

- com CHARLES ROGERS 

\ • § 1-

SABBADO - MATINÉE COLLEGIAL - NO "REX" 
LANÇAMENTO ESPECIAL!!! 

DOMINGO NO - "FELIPPU" - UM DRAMA DE "GANGSTERS" 
QUE SUPERA TUDO NO GENERO!!! 

Aba~donados 11elo'-' paes, priva,lo.s do lar. sem affecto, sem carinho! 
BUSTER PHELPS - GEORGE ERNEST 

--em--

P RI V A D OS DO LAR 
--com-

BYLLY LEE 
Um romance da "PARA;\-fOUNT" 

\ YNda.<lt•iJ'í\ llist.oria. da organização da Policia Federal para combate ao~ h:uulillt1"I! 
DONALD COOK - EVELYN KNAPP 

--em--

BATAL HA CONTRA O CRIME 
Uma produc<:ão empolgante da 1'UNIVERSAL 

R E X O CINEMA DE 
TODA A CJDA. 

DE CIIIC FELIPPÉA JAGUARIBE 
SOIR1'E A'S 7,30 HORAS 

NOVAMENTE HOJE A PEDIDO GERAL O ESPECTACULO 
QUE APAIXONOU A CIDADE!!! 

IRENE DUNNE 

-em-

MAGNOLIA 

SO!RllE A'S 7,15 

O l'spedacu1o glorioso que apaixonou a ci<l:tdc! 

IRENE DUNNE em 

MAGNOLIA 
rom - ALLAN JONES - PAUL ROBESON 

O orgulho da nova - UNIVERSAL 

Complementos: - "Nacional D. F. B." Circuito da Gavéa -
"Fox Movietone News'' - Jornal - e - ··os Coelhinhos·· -

SOIR!sE A'S 7,15 

UMA COMEDIA SOCIAL! 

ELEN BRODERICK 
-em-

OS MILHÕES DA HERANÇA 
JUNTAMENTE A 7 SlsRIE DO 

os AVENTUREIROS HEROICOS 
- com -

BUCK JONES 
UNIVERSAL - COMPLEMENTOS Um "film " t1orios~r inesquecível da nova UNIVERSAL D esenho colorido 

~ ..... ~~cw:~ -
PEDRO 

CURSOS DE APPLICAÇAO 
CINE SÃO "CORRE.A DE ARAúJO" M ET RO PO L E , Português. inglê~. frnncêR, mathe-

HOJE - Uma sessão ás 7,15 horas - HOJE matica - aritllmeticn e contabilidade 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL - escripturaçâo - versão. analyse, 

interpretação, trRducção, resolução HOJE - SOIR!sE A'S 7,15 - HOJE 

s: Série d e graphica de problemas, resumo de 
pontos proj?rammatico!i para provas SESSÃO DA ALEGRIA 

AVENTUREIROS HEROICOS parciaes. exame de concurso e ncimis- Elia na-se dos homens quando os via a seus são aos collegios militare!:', á Escola 
<le Aviação. gymna:siO!'I, etc_ Exerci cio pés, mas bastou um bom exemplo para trans· pratico de redncção e esty1o de cor-

Juntamente 
respo11dencia officiul, commercial - formal-a para sempre! com àesrripçào. narrativas e dissertação. 

o CORCUNDA 
Professor brasileiro, cnm lon20 tiro- MAE WEST - VICTOR MAC LAGLEN cinio pedagogico nos institutos de Pa-

-em- ., 
rÍ<; e Londres. acceita alumnos de jlm -

e mais um Desenho hos os sc,t0s. para os cursos seri3do. A SEREIA DO ALASKA medio e !'.ecundario, attcndC\ndo a cha-

Preco : - - - - lSOOO e S600 réis 
mado a domicilio. Aulas diarias. Trn- - com- - com -
vessa Carcloso Vieira, n " 1G. - Pl'O- P h i 1 1 p PARAMOUNT H a r o 1 d fessor Coruêa de Araújo. 

Domingo - Mysterio Entre GradPf - Domingo R e d H u b e e r 
com Barton Me Lane Preço geral · - - - - S600 réis 

Motor "Ruston": - TERÇA-FEIRA, 24 - TOME NOTA DESTA DATA !'! 

Segunda-feira - Sessão Gigante - A Sereia do de 13 HP, pelo preço de 14:000$000, O QUE IRA' EXHIBIR O :\I E T R O P O L E??? 
vende-se um, a oleo, importado 

Alaska - com Victor Me Laglien - Preço: S600 recentemente da Inglaterra pelo Attendendo ao pedido das. moças fre((uentadoras deste casino. o prec:o de 

~eu agente nesta capital. Optimo nossas Vespcraes de Domingo por diante, serão de S600 réis para 

par.l luz e industria, baixa rota- senhorinhas e senhoras. 

PARI IOEIÇAS 10 PULIAO 1 
ção, com volante extra pesado e 

l 
accessorios. 

Ainda dispõe cto ~.tock da fa-

so VINHO CREOSOTADO brica na Argentina, de 2 moto-

l ARNAUD NOBREGA l res de 22 e 40 HP, pelo preço de 
15:500$000 e 30:5005000, respecti-

lt Pllann,•Chlll, JOIO li SILVA SIYEIRA vamente. ENFERMEIRO DIPLOMADO 
Combate as To11e1, Bronchitea e fraquezas! CASA MONTEIRO 

(DA ASSISTENCIA MUNICIPAL) 
RUA MACIEL PINHEIRO, 314 .o»•ao•a •oannoAIW'ftl • - oa&J1D1> 0011a11110 • JOAO PESSOA Av. D. Pedro I, 915 ., -~------~ 

CINE REPUBLICA DOMINGO! - - DOMINGO! A SEGUIR, 

HOJE Urna sc~o começando ás 7,30 - HOJE 

"SESSAO DAS MOC' .\S" 

t'ma alto ('Ome<lia da ··Paramount ". rom o anrtciadissimo artista 
GEORGE BASCROFF 

NO MUNDO DAS MULHERES 
S-f'tC'undado por Georg-e Ba.rbier, Fra.nces Full<'r t> RosC'or K:uns 

PJ"eços· _ Senhoras, senhoritas e crianças, 8400. - Ca\'<.ilheiros, 
· · 1$100, - &.tudantes, S600, e 2. ª rlas.c;e. $400 

O "film'' anciosamente esperado 

o DIREITO A' FELICIDADE 

Com FRANCES LEDERER 
Producção da "Paramount" 

Canções lindissimas - Romance 
Amôr - Luxo - Emoção! 

ROBERT MONTGOMERY - em 
MYSTERJO DE .IJR X 

FRANCES LEDERER - rm 
DIREITO A' FELICIDADE 

RANDOLPH SCOTT - em 
VENCER OU MORRER 

J.'\CK HOXIE - em 
SALTEADOR DO ARIZONA 

CABOCLA BONITA - Fihn Nacional, 
E A GRANDIOSA PRODUCCAO DA " PARAMOUNT " -

LANCEIROS DA JNDJA 

., 

E OUTROS SUCCESSOS 

i. 
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N.A V E CAÇÃO E COMM CIO 
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(PATRIMONIO NACIONAL) Praça Anthenor Navarro n.° 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O S UL 
Linha Belém - S. Francisco Linha Belém - P. Alegre 

Paquete COMMANDANTE RIPPER 
Linha Manáos - B. Ayrcs 

Paquete SANTARÉM 

Linha Manáos - B. Ayrcs 
Paquete ALMIRANTE JACEGUAY 

Paquete RODRIGUES ALVES Sahirá no dia 21 para Natal, Fortaleza, S 
Luiz e Belém . Sahirá no dia 22 para RecHc, M,.1cc10, Dc1-

hia, ltio de Janeiro, s an tos, Antonina Pafa
naguá., S . Francsico, Mon tevidéo e Bueno:.. 
Ayres . 

Sahirá no diri. 24 par~ Recife, Maceió, Ba-
1 1, R o de J;:11w1ro, SanLo~. Paranaguá , São 
F'rm1c ~~o, Montc\.·idéo e Buenos Ayres. 

Sahirá no dia 26 para Natal, Fortaleza, 
Tutoya, S. Luiz e Belém . Paquete PRUDENTE DE MORAES Linha Belém - S. Francisco 

Sahirá no dia 2 de setembro 

1 
Fortaleza, S , Lmz e Belém . 

para Natal, Linha Tutoya - P. ,\lcgr c 

Cargueiro UÇA' Paquete PARA' 
1 

L > 

1 

Sahirá no dia 25 para Recifr, Mv.c~ió. P.10 
de Janeiro, Santos, Pelotls, R.1o Grande P t"orto 
Alegr.o. 

..., l• á no dia 26 para Rel'ife Maceió Ba. 
hia Vi0 ... 0lla Rio cl Janeiro Sa~tlos Pa~ana. 
gua, Antorina "S. Francisco~ ' 

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

• 
DENTES CLAROS E BRILHANTES -

, E UM SORRISO ATTRAHENTE 
·o Verdadeiro Creme Dental Antiseptico 

A FORMULA do Kolynos 
é scientifica e foi des

coberta por um dentist a 
famoso. Sua acção germi
cida e adstringente sobre 
os dentes e as gengivas, 
destroe milhões ele germes 
causadores das manchas e 
da carie. Kolynos é diffe
rente porque contem in
gredientes não encontrados 
nas pastas communs. Age 

• 
com segurança sobre os 
dentes encardidos e os r e
sult ados são immediatos. 

Lembre-se - Kol ynos 
dura o dobro das pastas 
communs porqu e basta 
usar a metade. É tão con
cent rado que um cent í
met ro sobre a escova secca 
é sutficiente- Use-o ainda 
hoje ! 

LUTZ FERRANDO & CIA, L TDA, 
CIRURGIA EM GERAL - ARTIGOS CIRURGICOS - APPARE• 

:;:g:~EFJ:;;fr'~~i~' A::i::J;!!;~;TJ:: D~AiOiiI;R~~~p~i~ -
LEITZ E TODOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT., TODO MATERIAL 

PARA LABORATORIO CHIMICO. 

Representantes exclush·os neste Estado: 

CORREA & CIA, 
CAIXA POSTAL, 51 - .- END. TEL. - Fl!RRAN 

Rua Maciel Pinheiro, 269 

DR. ONILDO M. CHAVES] 
EX-INTERNO POR CONCURSO DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ 

DOENÇAS INTERNAS 

Especialidade: - Moles tias infeéto-contaglosas 

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR PELO PNEUMO
THOX ARTIFICIAL E DEMAIS PROCESSOS 

Consultorio: - Rua. Duque de Carias, 348 - 1.0 andar. 
Resldencia: - Rua Engenheiro Retum~ 231 

CONSULTAS . DAS 16 AS 18 HORAS DIARIAMENTE 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CAR GA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

" ITASSUCt" AVISO 

Esperado dos portos do Sul no dia 23 do corrente, 
segunda-feira. sahirá no mesmo dia, para : Reeife. Maceió 
Bahia Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Para.naguá . An· 
tonin~, Florianopolis, Imbituba, Rio Grande, Pelotas e 
Porto Alegre . 

. Recebemos tambem c~rgas para Penêdo, Araca jú, 
Ilheos. S. FrancL5Co e ItaJahy, com cuidadosa baldeação 
no Rio de -Janeiro, bem como para Campos no Estado 
do Rio, em tra.fego mutuo com a "Leopoldinci. Railway". 

A Companhia recebe cargas e encommendas .até a 
vespera da sahida. dos sens vapores. 

PROXIMAS BAHIDAS: 

"ITAQUERA" - Sexta.feira, 27 do corrente. 

Os consignatarios de cargas devem retirai-as do tra
piche da. Companhia dentro do prazo de t rês (3) dias, 
'1pós a descarga, findo o qual, incidirão as mesmas em 
armazenagem. 

P&l'a passagens, encommendas e valores,_ attcndc:se no _escrfpl-Or io até á:::1 16 horas na vespera da isahida. dos paquetes. 
As demais 1nforma('oes serao da das pelos Agentes : 

JOÃO PAULINO NETTO 
Concerta machinas de escrever e de 

t;OS1,U!'9., 

WILLIAMS & C IA . 
Prac;a Anthenor Na,•arro n.0 5 - P bone 234 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO-GRANDENSE 
~- ~ 

Linha regular de vapores entre Cabedello 
e Porto Alegre 

; . 
Tem t rabalhado para o Inst ituto 

" São Jo:sé ., e para a F...scolo Remington 
, desta capital, afóra innumeras t>ncom-

1 mendas particulares de que se wem en-
carregado sa.tisfactor1amente. 1 

Pôde r~r JJrocurado d~ "'! ás 11 l :oras, 
na séde do I. S . J . , á praça D . 
Adaucto. provisoriamente nR. Ordem 
3.ª do Carmo. 

CARGUEIROS RAPI OOS 
,~: 

Associação Parahybana ] 
pelo Progresso 

Feminino 
Curso gymnasial. Aulas de 

allemáo, declamação, dactylo. 

~:~id ;ª~~~~phia, bordados 

Preços sem competencia . 
Informações na séde social, to

dos os dias ute!s, entre 19 e 21 
horas. 

ORIENTAL COM GAZ 
SAO AS LAMPADAS ELE
CTRICAS QUE SE PODE 

USAR COM GARANTIA. 

Venda! em gr~sso e a retalho 
na ILLUMINADORA 

Rua Maçiel Plnhel<o, 145 

Unloo distribuidor neste Estado 
ALFREDO CHAVES 

"CIIUY '' - •:s1,v1·,ulo do tJol'lc. chc•gara uo 11ro, imu dia 16, o 
cargueiro ''f'h ny", al}os a nc>1·c~saria d~mor~. s~hi rá par a os portos de 
Recife, l\.la<Cció, Uío de Jaueiro, Santos, Rio Grande, P elotas e Pol'to 
Alegre, ., ._. ••• . - -... --... 

" TAQH \ '" - EspC'rado do ~ui del'l'rá chegar e nosso porto no 
proximo dia 17, o cargueirn '"l'.u1u~", após ·a ncccssaria demora., sahirá 
para os port0:s de Natal, Ceará, Tuwya e .t'reia Branca. 

"l\,fA C~IO"' - E!-pe~ado do ~ui. dcvcrÍ chegar t>m nosso porto 
no pro>,.itno dia 22 o ('a rgue1ro "MACEIO"'. Apó~ a JJ('C'C"ss:uia dcmou., 
sahirá para os porlo.s de Re(·il't\ R io, Santos, Pelota.. ... e Porto Alegre. 

Agentes - LISBôA & CIA. 

RUA BARAO DA PASSAGEl\l N.0 13 - 'fEf,EPHONE N.0 2Z9 

----·-·------ ------==-====~ ===, 
DR, J SA MAG ALHAES 

MIOI CO lt8P lt CIALI 8T.I 

t'.IZ QUAI,Qt;ER TRATA M ENT O ,: OPt:RA( OP:R lli\R íJO&l'IÇA8 
DO!! OLHOS, O U'HDOS, NARIZ E OAROANTA 

Oemaltorlo : - Kaa Dftq ne d• Caxlu, 50f. ne 9 .. 1 la~•• 
Jtulliencla : - Raa Viic:·on de de PelQlai:, 141, 

J0 .& 0 Pll i!! II O A 

~ ---·=-----------~=--=-~ ===-J 

Não deixe que as formigas lhe estra2uemi os ~limentos / 
Os insecticidas inferiores não as podem matar 

Flft é o insecticida mais instantane~ 
porque conté-m uma comb inação de 

\ ~ agentes exterminodores não encontrodo1 
, í 1 l em nenhum outro insecticida. Flit nóo 

' mancha, e é inoffen1ivo, tanto para o 
;

1 
~omem quanto para 01 animaes domes.• 

... \ 1 tico,. Precavenha .. ,e contra todo, os 
'\ substitutos que se mascaram sob 

,~~ \ ~ o nome Flit. Toda l•ta de Flit • 
1 sellada, paro protecção de publico 

::::::,,1. contra o enchimento fraudulento. 
Peça sempre a lata amarella com 
o ,oldadinho e a faixa preta -
Hrá a sua garantia de adquirir o 
unico e verdadeiro Ftit. 
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