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"Felizmente, senhor Governador Argemiro de Figueirêdo, a Parahyba não mudou de rumo, a partir de 34, Singulariza-se na Federa• 
ção pela invejavel posição de suas finanças e pelo vertiginoso crescimento de sua prosperidade economica. A obra do Govêrno actual é supre• 
hendente. Um thesouro alliviado de dividas custeia serviços de indiscutível importancia economica, politica e social. Na trabalho, Na fartura, Na 
lnstrucção primorosa e installada em esplendidos palacios, Na ordem. Na paz. Na alegria de viver e esperanças cada vez mais amplas. Sr, Go• 
vernador: A modernização. da Capital e o excepcional impulso que v. excia, tem dado ao problema da educação popular e da assistencia á in• 
fancia, tudo dentro dos recursos crdinarios do Estado, lucidamente applicados, fazem do seu Govêrno algo que maravilha e desperta o mais 
vivo enthusiasmc", (Do notavel discurso do ministro Odilon Braga hontem, por occasião do jantar offerecido a Sua Excia., no Palacio da 
Redempção, em resposta á saudação que lhe fizera o governador Argemiro de Figueirêdo. 

A VISITA DO MINISTRO ODILON BRAGA Á PARAHYBA 
A f:HEGADA, HONTEM, DE S. EXCIA. COMITIVA A ESTA CAPITAL. APóS O AL-E SUA 

s. MOÇO NO PALACIO DA REDEMPCÃO. 
FECTOS AO SEU MINISTERIO E AS OBRAS 

EXCIA. VISITOU OS SERVIÇOS FEDERAES AF
EMPREHENDIDA S PELO GOVttRNO NESTA CA

PITAL A RECEPÇÃO DE S. F:XCIA. ÃS AUTORIDADES FEDERAES~ ESTADUAES E MUNI
A SAUDAÇÃO AO MI-CIP'\ES. --· O JANTAR SOLENNE NO PALACIO DA REDEMPÇ ÃO. 

NJSTRO ODILON BRAGA PELO GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGTJEIRÊD0. O DISCURSO 
DO i\flNJSTRO DA AGRICULTURA. O BRINDE DE HONRA t\.O PRESIDENTE GETULIO 

O PROSEGUlMENTO 
DO PAtS. 

VARGAS PELO DH. SALVIANO LEITE. SECRETARIO DO INTERIOR. 
HOJE DA VIAGEM DO SR. ODILON BRAGA AO NORTE 

Chcgon honLC'm á.s 13 hrras. ri esta 
rnpiLnl o sr Ministro Od.Jon Braga_ 
QUf' ru;prC'hende uma vingern de ob 
serva(·â dos :-ervi('OS aJ ft'clos no Mi_ 
nl!'stf'rio da Ar.,·ir111t.111·:1, no norle rto 

pais. 
Ao pas~ar o. <'D1t11tlvn {lt• 8 E:xdn 

Pm frF>nlt> ..10 quarlt'l do 22 . u B C 
o TPnPnle Cu,·u1h.·l Tllomt: H..:<lnglW'\ 
r·:mmn.lltlanti- <lnqm·ll,1 brav:1 umcta
de tio F.xen·il.n, :lljUi aquo.l.ellaclu qitC' 

~ fnzia :H'C,n1p~nhar tia officiul:dack 
apresentou c11m11rinwntos ~,o m1m ..... trf'l 
Odilon J3ra(!'a 

Uma C'"J-rnp::rnhin do 22 ° B C • nf's 
8:1 ore.a ,ião pnst.011 c: nLrnencia ·10 il_ 
lusLrP titular ela Ag1'kull ura. 

J:i ús 11 hora'i, seguira até aos ll·
mitet-- da Parahyba com Pernambuco, 
n fim dt> :1gnat1hn- sua exc:elltnda t.' 

sna comitiva, 1111~1 rOJnmi.<:,:são l;t~ an 
xiliarf'~ do Govt'n\ .· rompcst:1 ~ ~r· 
drs. Snlvin.no LeiLe'. .secrdarin de ln_ 
terior e· Segui-ança Puhlira, Corclriro 
<ie Sousa, :)etretnrio da . Agricultura, 
t- Severino Guimarães, oft 'ial de Ga· 
binele cio Chere do Govt'rno do E."· 
tado 

A cht:>gada. do minislro Od!lon Bra_ 
ga ao Palacio da Rectempcão, um? 
C'ompanhia ela Poltc.:in. Mililnr do ~~

l::tdo prestcu rontint'llC'J.!l no ilh1str 
t it,1l:lr da Agricultura. 

O ALMOCO NO PALAC'IO DA 
REDEMPCAO 

:is ~rvic:::s rle embellezamento do Par
que Solon de Lucena e o magestoso 
cciificio do In~iituto de Edocação, cu
jas obras já .c::e encontr::i.m bem adian_ 
t::1clas. Em seguida, o ministro Odt-
l n Brag:i. visitou successivamenle a 
F~·,trtcão dn Ra<lio-Diffus::ra Official, j 
11'.l la7.Pndn São Raphael; o Instituto 
dt~ MenoLs Abnndcnnc\os, cuja cons_ 
lntc(:ão já se encontra no S<'U termino 
· ns brn.s de- Lf>pros::irio da Capital. 

c:uc ~e t.·rguem n,~ Fazenda Rio do 
Melo, com Lrês pavilhões c0ncluidos. 

D'.thi, s Excia foi a é Tambau', 
onde se demorou algL;!lS minutos ad
mirando aquelk belio rPcant~ de, lit
lOl'll parahyban0. 

Volt:mdo ao Palacio da Redempção, 
o Ministro Odilon Braga recepcirmcu 
ás 18 h: rns, autoridades fecteraes. es_ 
Laduars t" municipaes, trndo s. Excia. 
p:ilr"lr.:tclo com representantes do nos
rn alto comrnercÍ{: exportador sobre 
inlerí''-SES relativos ao alg::dão 

O ministro Odilon Braga, na sua 
viagem ao ncrte do País, se faz s.
rompanhar pela sua exma. esposa sra. 
Irene Mw·gel Br::i.ga e sua filha senhc_ 
rita Stlvia fazendo parte da sua co
mitiva os 'srs. drs. Joãc· Mauricio de 
Mr<l :-iros, director do Departamento 
t!e Pl::i.ntas '?lexteis; Raphael xavier, 
clirector da E'.Statistica da Producção 
P Aur1no M-:::raes, official de Gabtnê· 
te de S. Exc1a 

_ ~da. vêm integrando a comiti_ 
va a- és(lames Joã: Mauricio de Me_ 

No salão de honra do Pala.elo da I deiros, R9.phael Xavier e Americo 
R..:-dempção sua excellencia em aguar-
dado pelo Governad0t Argenuro d:: Ban · 
Flgueirêdc, uuxlliares da Administra_ - De Pernambuco, acompanhara~ 
ção, par1a'mentares, chefes de Servi- o ministro Odilon Braga ª esta capi-

tal, os drs Lauro Mcntenegro, secre_ 
ços do Minislerio da Agricultura, nes_ Lario da Agricultura daquelle Estado; 
Le Estado, representante.°' do alto cem_ Renato Ramcs de Farias, director da 
mercio e Jornalistas. Producçfto Animal; Alvaro Barcellos 

Trocados os cumprimentos, entre ° Fagundes. director do Institu~ d~ 
Minbtro Odilon Braga e o G:veTnador P{'csquizns Agronomicas; Ce.rlos Gllber_ 
Argenüro de Figucirêdo, re::i.llzou-Sf' to 1.imn cavaknntl. offici'J.l de G~bi_ 
pouro dep:;.is o almoço, em que toma· nt'k' do Governe Lima Cavalcanh, _e 
ram parte tambem auxiliares do Go- José Clovis de Andrade, chefe mten · 
vêrno membros da comitiva de S no do Serviço Federal de Fructi_cultura. 
Excia :. e figuras repre.-,entativa~ do _ Todos esses mustres auxiliares do 
nosso mundo político e social Governo, de Pernambuco. re~orn&ram 

VISITA AOS SERVIÇOS FEDERAES hontem, ás 17 heras ao Recife. 

E ElSTADllAES NESTA CAPITAL 

A's 14,30, 0 Ministro Odilon Broga, 
n!l campnnhiu do Governador Arge
miro de Figu<·iréclo, secretari~ de Es
tado chefes Ue varias M~rvicos Fede_ 
raes 'e E.staduaes, e jornalistas, ree.11-
7-0u longo passeio pela capital, visi· 
tando primeiramente a Inspectoria. de 
Plantas Texteís e service~ de dassüi_ 
f·nção de algodão 

Dcµoi3 s. Excio . observou lodas a.s 
obras publica., er:ipreht-ndidas pe_lo 
Govern" Estadual na c,ctadt> clf' .Joao 
P4 ssõa 

Em 1 ,r imetro lugar tor:1m vtsltadoc:: 

O JANTAR SOLENNE NO PALA
CIO DA REDEMPÇAO 

A 6 20 h')ras. rea~izou-se no Palo.cio 
c;a Redempçáo e Jantar solenne of
ferecido pelo govêrno do Estado ao 
ministro Odilon Braga e sua comt-

ttv;.- e~~e ágape de ccrdialicta.de e 
symoath1a c_ompareceram as figura.~ 
mai~ cxpre~ivas d'?_ nosso mundo_ ~o 
Jitico e soc1al o.ux1harcs da admm1s
truçún r~tjdual, . deputo.d:~. au:torl
clades t:iVLs e m1Htares. Jornall.c:ta~-

et{) salão df' banquete do Palacio d:,, 
RPrl<'mpçôo apresent~va aspecto in-
1.rre!'.S:Dnt1·. sendo bntldns varias_ ch'.l 

(Continu:_i na. 3 11 pagmrü 

Aspectos do jantar !!iOlcnne rcali:udo no 1»a1acio da Rrdcmp«;ão ao ministro Odilon Braga; li - O governadu1· 
Argemiro de Figueirêdo quando saudava o titula1· dn. Agrit'ultura. 21 - O ministro Odilon Braga. a.o pronunC'lai: 

o seu discurso de agradecimento. 3) ·- O dr. Salviano Leltf" Rolim levantando o brinde de, 

honra ao precidente Gt·tulio Var1r.1s. 
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oficias ~o hterior 
INGLATERRA 

LONDRES 30 (A. B.l - DepOis de 
1. / im:1 conferencia. entre Nevil le 
e,, mberlaln Anthony Eden e Lord 

1 :J1tax não Se veri!icou nenhwna mo
e.. iração nas directrtzes da política. 
e "f'"i:terior da Grã Bretanha.. 

, ::'t :ltrariamente a todas as expecta_ 
, o primeiro ministro sr. Nevelle 
mberlain ainda não asswniu uma 
tude energlca e decisiva. no que diz 

~ ;peito a delicadíssima situação do 
h. -:tremo Oriente. O Departamento de 
Pl'opaganda do ·Ministerio das Rela
('" · • !S Exteriores não forneceu nenhum 

.'.llmunicado aos jornaes londrinos. 

"Heroe Vermelho" desapparecido por 
c,ccasião da. sua Ultima tentativa. de 
ligar, em vôo directo Moscow aos Es_ 
tados Unidos da America do Norte, 
atravessando o Polo. Informações ra. 
dio-telegraphlcas captadas hoje pela 
estação transmissorn, mllitar desta ci_ 
dade a~eguram que o famoso piloto 
norte americano Wllkins conseguiu 
realizar um vôo completo regressan. 
ds> para a base aérea da Iiha de Bar
rnw depois de ter cruzado o Polo NQr
t.e. lrés vezes, em varias sentidas. O 
piloto norte americano não conseguiu 
ciescobrir traços do avião sovietico 
"Heroe Vermelho". 

POLONIA 

INSTITUTO DE APOSENTA· 
DORIA E PEISOES D.ÓS 

COMMERC1ARl0S 

Departamento da 4,' Região 

Caixa Local em João Pessôa 
Recebemos. com pedido de publica_ 

ção: 
"0 Gerente da Caixa Local do 

IAPC em faC(.> da portaria do sr .. 
Ministro do Trabalho, Indw,tria e 
Commercio. datada de 22 de Junho de 
1937, e publicada na imprensa desta 
capHal em 22 de julho do ccrrent,e 
anno. na qu:11 foram declarados CJm
rnerciaes, para os fins de que trata o 
Regulamento approvado pelo decreto 
n. 0 183. de 26 de dezembro de 1934. 
a., estabelecimentos de barbeiros e ca
belleiros. sendo. portanto, consiáera_ 
dos assúciados obrigatonos os auxilia
res dos referidos estabelecimentos, es-

PR.lMEIRO MINISTRO D 
,, 
IMPERIO BRIT ANNICO 

(Exclusividade da A UNIAO na Parahyba, RAYMOND RECOULY 

. Num confortavel hotel bl'itannico, 1 Quan~e obte,·e a grande ,·ictoria 
~nt~ndo em uma daquellas praças tran. que de.~ por muito tempo, levar a 
qu1lla8 QUI' abundam no Wetit End, ti. manter os consenadores no poder 
ve. a grande honra, durante uma. das viu.~e que ninguem tinha tomado par: 
minha'- pais:,,a~enR por Londre~ de ser te tão importante n:i revira,·olta poll. 
convi-dttdo n Jantar em companhia de ti-c1:1 como o sr. Ne,·ille Chamberlaln. 
NeviUe, Chamberlain, que !ntão acaba. Por causa sito, off.-r,cceram-lhe, como 
va de troc_ar aH KUl:IM funuc;oes de chap. l'ecompem;a - i.i é que i-e pode em. 
ecllcr do "Stock Exchange" pelas de prestar esta 1de1:1ignação ao facto - 0 
p.d.meiro ministro, subs-tituindo o Mt. car~o de ohanceller do "Stock Exchan. 
Baldwin. . . . . . 1?e'', que era o maiS arduo de todos, 
. O actunl P_r1me1ro min1ktro do 1mpc.., pois no oc-cupantc destt• poMto incumbia 

rio brltanntco é pcrtionagem multo rc-erguer as fínanta~ britannica1:1 que 
mo~s i~portan~<', e di1:11>Õe d~ muito l!le encontrv,·am, naquella hura, e~\ el!c
maior rnfluencia do QUt' a maioria das tado francamente piedo~o. 
1,eei:.ôo! pensa ou ima~i!"~· . E todos oi;, progrei,.1-;o,.,, neto.te sector, 

, .1s até o presente momento o mes
() Departamento ainda não desmen_ 

,u as noticias vehiculadas pelo ma
t ntino "Star" e rele.tivas a provavel 
renuncia do titular britannico da pas
t..1 do ExWrior. 

v ARSOVIA. 30 <A. B.) - A }Juli· i!d~o!f~:°es~a t~i~g:~â~~~r~z: ~!: 
~:ar d~e. cig.;!,ª10 ri~~fva d~i~:~:::~: vem fazer cs declarações regulamenta

ma C<?ntra o Partido Communista da ~~s !~~~;~tu~~Ôx~o o e:~d~~lr~~ ~: 
Po~oma. Durante toda a t~de ~ a pena de lhe serem applicadas as sane 
noite de ~?-ntom turmas de mvest1ga· 1 ç-ões legaes. -
dores J?OliC1aes PE:rcorrera_m as ruas De accôrdo com o dtsposto no ::a.rt 
dos bairr~~ ._opHanos. da cidade effec- 12. do Regulnmento 183, citado. os re
tuando J?l1Soes em massa de me~bros feridcs associados terão de ser sulJ~ 

A nao ~r que i:.e verifique uma cri· ~e ,·erJficaram calmamente ~em sacu. 
se excepcional, como a que, no estio didas, sem cboqueR, sem ch'aos. 
de 1931, foi provocada pela detivalori. 
za~ão da hbr'a esterlina, ellc não po .. 
derá ser derrubado pelo parlamento, 
onde :i maioria minii;tcrial está sub_ 
mettida a toda!:í as amearas e a todos 
o;; perigos. 

Nevil1e Chambcrluin iKnora a preci. 
pitação, n pressa e o nesvo8ismo .• Quan 
do expõe um problema, por mais dif .. 
ficil que }·.eja, e 

1
por rnnit- complicado 

QU(' pare,ca, fal.o com ,·oz sempre igual , 
fr,ap.-.uilla e firml". Procura Hempre 
deix~r de lado o que é I\CCe!jaoria, pa. 
ra se apegar exclusi,.·amente ao que ê 
essencial. Percebe.se que ex.iste, nel-
11", uma resi:,,tencfa nota,cl. uma for c;-a 
c&o!Scit·nt(' e se ~ura de ..,i mc~ma. 

YUGO·SLAYJA 
BELGRADO, 30 (A. B.) - Ha o!t,, 

mt'ses que o ciclysta yugas.Iavo Swe
t ',:Jaw Romanovitsch, oriundo de Uts
chHza, cruza os Estados Balticos, 
pretendendo ganhar uma aposta de 
1 500 marcos segundo a qual percor 
rerá., em 17 mêses. 18.000 kllometros 
sem pronunciar uma só palavra . A_ 
;:,1."f!dita-Se que Romanovitsch ga.nhará 
provavelmente a aposta pois que em 
Janeiro deste anno já havia percorri· 
do 10. 000 kilometros, restando_lhe 8 
mil a serem percorridos em 9 mêses. 
O ciclysta em apreço leva como prin
cipal bagagem um livro de notas e os 
bolsos cheios de lapis. 

~~e P;:!~!~ ~~:~~~t:·Sta~:gu~~-cfo t mettidos a exame medico" . 

?!f!~~fti:1s ~ 1~~c::~ti ~~ed~~:i: ~- QUER SE E_STABELECER? Não 

Sô poderá ser derrubudo por elle 
proprlio, solicitando d~mi1,1~ão, o que 
i;erá p:\•ludio neceRsario pera no,-as 
elei<;ÕC!S. 

Aos olhoi- de todos quantos conhe
cem o !õ.r. Neville Chamh<'rlain, e que 
têm noticia da suo energia, e da ~ua 
cora~em n1riu~ yeze~ poi,;ta em prova, 
<> .~ta dl"mi1:1i,ão é h)·potht•se inteiramen· 
te inadmisrin•l. 

lebrar-SE: durante O do-mingo pro:ximo~ perca tempo. Va ao Bm·eau Commcr .. 
Entre os presos acha.se o secretario dal "Zayra ·•, que tem para venda 
geral do P!!rt-ido. sr. Lemberg. Nas um optimo ponto á Av. BeaurC'pai..re 
re.:. idencias de todas a..s pessoas deti- Rohan _ com armação e vitrines . Bu
da..c:; f c1 sequestrado O mote1·ia.l de pro_ reau Oomn1erdál "Zayra" . A,,. Gue
p~ganda vermelha. Entre os 50 indi· des Pereira 40 ~ I.º andar. 
viduos presos , durante a manhã de ----'--------

O primeiro minh1tro p08Ruc, na reu. 
!idade, mais poder do que a maioria 
dos reis, como o.., acontecimentos mais 
rec-ente1:; ac-abam de dar proYa inijo .. 
phíf.ma,·cl. 

A ... responsabiHdnde:,1, mt.':-;mo as ma .. 
iz:,; pPt;.arn~. nunca lhe c1:1u,.aram receioi-: . 

Houn' , ha alguns mé.,ei,;, um movi. 
m<'nto de prote -:. to e mci,,mo de _g'rcYl'. 

t•m certo~ circ-ulos de empregados e 
funccionarios do ministerio das finan. 
çru; da Inglaterra; che,rou.:,1e a annun. 
ciar, com antecedencia, a occupa,cão 
eventual dos ei::criptoriO!ó!, á<i l:i<'ml'
lhança da1; ~re,·c '"' d,• .. •~l'nto dos Es-
1 ad,,i. Unidos. 

TCHECO-SLOYAQUIA 
PRAGA. 30 (A . B .) - As autori

c:ades polioiaes desta capital resolve_ 
rúm decretar hoje a expulsão summa
ria do unlco subdita allemão. de nome 

~emA~~t· ;~~~~::ri~8 d~id~rc:c~~: 
c mmercial de photographia e optica 
c.nquella localidade. Segundo o.s com
m, n i.arios do imprensa vespertina de 
h Gje, esta medida marcaria apenas v 
inicio de uma operação policial de 
maior envergadura, baseada na lei d~ 
H:guranç~ do Estado e que acarreta_ 
r :'\ fatalmente a expulsão de um gran
ae numero de subdlt06 allemães. 

PARA6UAY 
ASSUMPÇAO, 30 (A. B.) - O Mi

nisterlo paraguayo, constituido depois 
da queda do c~ronel Raphael Franco 

hoje aclrn.m~re verios conhecidos agi_ 
tadorcs, t odo.:; L'>r ::iclitas. 

HU.NGRIA 
BUDAPEST. 30 <A . B . l - Tendo 

11 ,, .. :, lo fr-li?J'. ,,nte u:na crise de 
'~Tippe pulmonar, 0 regente da Hun
gria almh·ante Horthy entra hoje num 
periodo de franca convalescença.. O 
almirante Horthy recebeu em audi_ 
"!nela particular o sr . Dare..nyi, presi
dente do Conselho de Ministros, que 
acaba de regressar a esta capital de 
suas fer1as annuaes . 

Adiada, para os primeiros 
dias de outubro, a reali· 
zação ela 2. ª Semana Agri· 
cola levada a effeilo pelo 
Ajlprendizado Agricola da 
Parahyba, em Bananeiras 

encerra as mais diversas tendencias e Recebemos, com pedido de publica~ 
os mais oppostos temperamentos. O ção: 
posto de chanctller foi confiado ao sr "Em ,·irtude de não ter sido ainda 
Cecillo Baez, o decano dos politicl"..s approvado pelo l\tiniRterio da Agricul .. 
paraguayos, que conta cerca de 80 Rn_ tura, ·o pl'ogramma organizado para a 
11::-s de edade. Em face da morosa 2.• Semana Agrícola. a directoria do 
rJr-udencia com que o sr. Baez preten- Appr,enrlizndo Airric-ola da PRTahyba, a.. 
r oe examinar todos os asswnptos da vil!la por no,.,Ko intermedio <(Ue 8"e v-ê na 
~.ua importante pasta, eleva-se a tm_ contii:,encin de adiar para o proximo 
po ciencia moça do corcnel Paredes, rnez de outuhro (4 a 9), a reallznçiio 
offreada, em determinada medida., l do alludidn ••ce-rtamen" 

pela prudencia academica do presl- / Oi:;: !llrs , Agricultore~ do Estado que 
c'~·nte provi50rio, dr. Felix Paiva. Ou_ deseiar~m concorrer á expO!:liçõ.o com 
1 ros elementos de menor destaque gt_ pf'-oduQ.to~ ng-rit:oloi,;, dc-,·crão enviai.os~ 
t -m em torn:>, dessas três personali- c-om u dh·ida br<',.-idadc. a fim de se
( tles que, pelo momento, constituem rt:'m o-, moHtruari~ antecipadamente 

•orc-n.s 1nais eminentes da situe.çã::, Ol'ganiLadOti, ~em prt']uiw da bôa mar. 
ITT'li .11aya.. chu do'"' trabalhos que (.'etão sendo ex. 

c-cotados" 

ARGENTINA 
BUENOS AYRES. 30 (A. B.) -

c , .-.11nu11icam da provincia de Corri
<: que a campanha eleitoral a c;e 
,· ~1Jizar em cinco de setembro proxi
mo I.Cma aspectos escandalosos em 
, ·.:nsequencia da pressão do officia.lis .• 
r:10 O jornal "Liberte.d", orgão do 
, ~ iC'::?lismo naquella provlncia denun. 
<' > que mal, de 25 mU titulas elei:to-

r':<5 se encontram em poder das o.u 
"idades ou de prepostos seus e ac: 

e 'f'-Scenta que essa cifra augmentarú. 
c-cnsideravelm~nte ainda, pois que, pcr 
~unlquer motivo prendem-se eleitores 
t não se lhes devolve a liberdade em 
e i:mto não €ntregam seus titules eltt 
1 raes . Houve casos em que os elei-
1 oreR não tinham _em seu poder esses 
:ltulos. 1A13 autoridades convocaram 
1,es.soas de suas familias, que se en_ 
cnrr~garam de fornecer aquelles dc-cu-
1nE."ntos. 

RUSSIA 

QUANDO o seu receptor de radio 
a.presentar qualquer defeito, procure 
sem demora a officina technJoa de 
Armando Carvalho, ã. Rua da União, 
n . .o 70. Serviras perfc.itOI' e garantidos 
por SEIS MeSF.I" 

FESTA DA DESPEDIDA 

A reunião de hontem 
No seláo nobre do Lyceu Parahyba

no reuniu.se hontem a t11rma de ba.. 
charelandos desse estabelecimento. a 
Iim de deliberar sobre a realização da 
Festa da Despedida. 

Aberta a se:esão e facultada a pa
lavra aos presentes. foi. proposta e 

f;JJ~ª· d~º~aft!n~; F~~~la ~r su~~i~ 
viagem de ln6trucção. Ficou ainda 
assentado que n referida viagem se
rio ao Estado de Alagóas. onde te
riam occn.~lão de visitar Riacho Dôce 
importante zona petrolifera daquella 

MOS9ow, 30 (A. B.) - O corpo região. Desse modo a excursão teria 
ele aviao cxpedlctonario da Ilha de um caracter altamente educativo. 
A.nchangelsk. continua desenvolvendo Foi depois nomeada uma commis
~:,ctraordin~nos esf_or9os para _locali- são para tr~tar ctess!'l resolução. sen_ 
:.v..1.r o avião sov1et1co quadnmotor, Ido. cm seguida, encenada a sessão. 

FORD e de outras marcas 
em optimas condições e a preços modicos 

AGENCIA FOR D 
RUA MACIEL PINHEIRO, 38 

Joio -Pessôa 

"O BRAÇO DIREITO DO 
LAVRADOR MODERNO" 

Pois não foi. praticamente, o ~r. 
Baldwl:n, Que -.oUcitou .e obtc,·e a ab~ 
dicr.ção do rei Edu3rdo VIU ? 

m::~~c ad~i~~i~~l::J)OH=~~J~~d:i: De <' Sl;1tura alta, daudo, acima de 
tes de constntir O seu primeiro auto- tudo, impre~t:1ào de frla n,1ul'za, de c,>r
movel, idealizou e construiu um trac- r.c r('";\O, bem como el e ,·igor e de 1-1olidcz . 

tor, no intuito de diminuir o custo da !~~~:c?h:;:'l~e:~ní~~ 
1
;i7ad~,:~~ ~ ... ~~r~: 

lavoura, tornando_a mais Jucrativa, aquellcs gentishomciH, rura(>~. a qu.d 
com a ~anomia de temP._O e dinheiro. les cavalheiros 110 ~eculo XVJU, c u_i.., 

Producto de um genio inventivo ex- existencia se encontra documentada 
cepcional, esta primeira tentativa do pelos granden pintores da época, e:n 
famoso industrial norte-americano es retrato,;, inesqueciveis. Neville, pvr 
tava destinada a se transformar nuffi seu aspecto, por Sl'U modo de anilar, 
grande auxiliar dos Iavradoures de to- por was maneiras ao ouvir e ao falnr, 
do o mundo. De facto, prestando se é muito differente do "1•u irmão colla
para os mais variados trabalhos -do ço. Austcn, que rall('(' eu no inh•rn11 
campo, seja com a charrúa ou a de- passado. e que en o ,r.ait. delgaJo, 
bulhadora. seja para transporte, seja mais citadino. maí.s tu•n·o~u e nuu,• 
para accionar outras machinas, o trac. impréss.iona\"el que O ,lctual primeir.:> 
tor FORDSON provou. depois -de ri_ m. uibtrri. 
gorosas ex~ricn:ia.s. que realiza o tra- Napoleão dizia que u ~ronde ho:.t•lm 
balho de 8 cava1106. e ainda com maior de guerra dt>n\ i-vl•h·~tulo, e"ita.r ,:,, 
segurança e economia. Dotado de pos_ excessos de imaginação. não deve dra· 
sante motor. p~dendo ·tambem traba_ matizar as coi~as; ná'l dcn•. ;,or abun
lhar com vaporizador a oleo crú, seu dona.r.ee á 1iropria ph,mla~1a, rn-..:<Jr:..r 
custeio é ultra...economico e sua ope_ a realidade de maneira divcr:-;1• daqii<-1. 
ração de incomparavel simplicidade. la pela qunl elt, ~~ ,1pr,•.;n:.1. 
Extremamente compacto, seu pêso re_ 1 Ne,ille Chamberlain nü.o i>, ,:nto, o 
duzido não acnma o terreno por onde homem capaz de cahir ne-1-ltes erros. 
um dia a adquirir um violão, e appren- \ Ê profundamente, é cssen1..·1almentc 
de facil manobra_ mesmo em espaços I reali~ta, sendo, ao mesmo toan1>0, i-1.·a· 
a~rtado.s, Adaptavel, assim, a multJ_ lizador. 

g!~ o~~~a~[i; ;c3i~:ÓN ére::u~c~~\~ 1 su~!u~:osbt>;;b!:i~tt,Q~!n~'.~ l,~:~m~~~ ~: 
versalmente, o cognome de "o braço nanc;a~ britannica~, 1lc po1'::i 11u«:- ulh a 
direito do lavrador moderno". crise, da!-! maii; gran·s, M• dN·l.tco11 no 

mesmo tem)lo ntt mo,•J,1 t w, orçumen-
A colleotividade parahybana rece- fo dQ im1-1<.'rio. 

beu com grande entnusiasmo a ini· Em matcrin finnn, ,., r 1. º" r..•me1li · 
oiativa do Nuoleo da 8ocieda.de dos os mai'l o:tthodoxoji; !-ão quusi sempn• 
Am.igos de /Uberto Torres, sobre a os melhore~; e f.>i nest··~ r<'m(Ji<'ti -
reaJização d~ 2.ª FEIR..\ DE AMOS.. diminuição rigorosa e impiedosa da~ 
TRAS DA PARAHYBt\ e O Governo despuas, ;1ugment., ,111-. rl.'rc~tos, eh: 
do Estado deu 1.odo o apoio para que - qut! ellc procur,Ju e cnLoutrou a t.al
o certamen se re-rh,ta do maior bri- vaçiio. 
lba.ntismo. Kão ha chefe polilko mui-. 1l('t)icado 

\ 
ABATH & C IA, 

--
ESTIVAS EM GROSSO 

--

1 

~ 1t1ais ol,:--11nadamentr •W·.!::rndo do que 
elle ás nlhas e forte.! tra,Ji,cÕ;.)''f ao 
parlamentarismo ª"''t.n 1.0 rt•• 1·~t1t ~.i' 

formou, cresceu':! luro,J, ntl •~·rra c1u<' 
é a sua terra e qu • te.n •l t-t!ll clmrn 

'\"e,·illt• Chaotberl ain, 1-'l'm perda d t· 
tempo, fez t, abl>r, pur meio de simph.·~ 
nota de três linh,u,, que (•«taria pn>mp .. 
lo a examinar, com h<'nt>-volencia, OS 

pedido~ on a.; rPcl ttm ::t~Õeq dos !';eus 
t"ubordinadoH, ma1-1 it11•• fó~Sl' quem 
fôsse que prefrnd(" ... i...<' occupar <, uai~ 
quer departamento do ministerio seria 
imrnediatame nte eliminado do quadro 

Esta declaração foi b~tante. A gre. 
ve não se realizou. 

Não ~e pe n!-e, lodaYia, que Chamber
lain é homem fechado. ás no,·idades 
enYenPnadas por preconc<' itos de cla t-i . 
ise ou. ainda, de c-asta. T€!ndo de finan. 
dar neste~ ultimo~ tempob, o collos ea l 
programma de rearmamento da lngla. 
terra, pro~ramma que ainda ci:;tá em 
\"L11s de execução. Chnmberlain foi o· 
bri}!"ado a conseguir, por toloF- Od 

_meios. «t, dinheiro neces l',ario para se
melhante emprchend imcnto. K ã o h e: 
tou em ei:.tabclecr uma ta,:t especial 
sobre os lucros das sociedades indus. 
triaes, e particularmente das que tra 
balha para o mesmo rearmamento . 
Criticas e protef'los 8e fizeram ouvir. 
cama ora natural . Ne, ille Chumberla
in lon~e de .rejeitar em h!ocos esi;as 
criticas <' <.s~ei,; protesto .... procurou, ao 
contra r io , t,>xam inar tudo com muito 
cuidado no intuito de ver s<' eram ou 
não lec:itimos . ~. mesmo conecn·ando 

~~;ci:;o "~~a~:~~r";i~~ pcr:n~:it~:f nt~~: 
nas melhores condic;-ôc 1 ·-in•ifí no 
interet.se btm t' mpr<'he t1 ,lü'o d a ccono~ 
mia britannic;.1. 

po? i~,r~~:~n neeM~/~~~=~r!ào E~r!r:::c!~~ 
na uma ,·ontnde M"m tc1mosla, uma e
nergia sem rudez.a, um opµortunismo 
bem concebido, a arte de Re d_obrar 
em fac-e das circumstancia, a aMctencin 
de dirigir 8em quebrar, e alta sabedo. 
ria de evitar qualquer luta, desde que 
esta se afigure desneccsgoria , 

VIDA 
RELIGIOSA 

Os melhores artigos 
pelos melhores preços 

Certo dia, quR1Hlo falei 11 :\1eHllc 
Chamberlain, a pr<,poulo d,n trnlnfi. 
,·as no sentido de fC i11lrod111ir ,.) fre. 
cismo na lnglatet n. 11u d,· ~e fuzer 
qu·alquer coisa qut• c-om },:~,, 1-e pare· 

~:sscÍ~s;:;z:~rl~:~11':~m~:;~~;,l_ ;:.~:::~
1
~

1
~ FEDERAÇÃO ~S:J~ITA PARAHY-

- Não ligue - dbMe.r.u.• , lle - a mt>. Conforme communicação que nos fol 
--I PRAÇA ALVARO MACHADO, ~ li 

JOAO P!\SBOA 
I• 
~ 

DEPARTAMENTO DE EDU· 
CAÇAO 

<NOTA OFFICIAL! 

Recebemos: 

"O Direclor do Departamento de 
Educação encarece a presença dos se_ 
nhores professor~s João: da Cunha Yi
nagre .. Joaquim da Silva Santiago, 
FrancLSC:::> S.l.llcs de Albuq11f'rq11e, Ar· 
nalclo de Barros M()rf'irn, João de Sou 
sa F&.lcão. Frantt.'i<'~ ~ Ascen.sãÕ 
Cunha, Syl\1 i·1 .Pes.,(n1. D bora Duar
t.e. Julita de Vnsçoncfllo,c;;, Carmelita 
Pereira. Gomrs. Lttiza Mor?~a Rama
lho, Tercln Bonavides Ln'lS e Mnria 
Adhelio Amcrlm. hoJc, ás 14 horas, 
na séde daqueUe- Departamento, a 
flm de dellberar sobre as proximas 
commemore.çõe.s da SEMANA DO 
BRASIL"'. 

Cobran(a..'i feitas por conta propria, 
nem sempre dão r~ultados positivos. 
Confie tmas contas ao Escripto1 io de 
Proeuradotia. MINERVA. Serviço rapido 
e 1arant.ldo. H.ua Madel Pinheiro. n.0 

306, sala do 4,• Cartorlo do 'J'abeWão 
TravMSo.. 

:
0

~8~:11::;~~rec:~oi,~ 1~~! ~::.:)r~o;~a1
::;~: enviada pelo presidente de&53 socteda. 

mente igual a zero. ü n•c:im.! dns no:õt- g~;.~~a~~~!~~ti~~jeSéd~, ~gur~n~~el: 
os paiis, dos no1;sos maiorei:;, é nu1t-1 _ t d hll hi 

melhor para nós. Não temoR rnz:i'l ~,. sessao publica de es u Os P OS'JPh -
~uma para O alterar. Si alguns do., 4-ue I cos. uma palestra subordinada ao Ut Ce
reccbem <l incumbencia momentanca ma: A DOUTRINA DAS VIDAS S 
de dirigir "u pniz são maus, 0 qu•• 1t>- CESSIVAS EM FACE DOS EVANOE
ntOti d(> fazer é expulsai.os dos lu:,:a· LH_o_s_. ----------
::~,!~\u':~:;j~~;· .:i,t:;~:i~do-os por A SEMANA DA TUBERCU• 
iu~tat: ;;~~::i:adirf~;~~;~c~1:c: C'"cll(!: LOSE NA PARAHYBA 
,~e do seu caracter <' do sou l<'mucru· 
mento. 

O partido ~odalista inglN, quando 
exl'rnu p('-18 ultima l"l'7 Q rmdn n,e 
no fim da crist' finuncl.'ira f'JUe o ;,H'u! 
diu t• o fel! tomhnr, n.i<J lc,w nrlv<'rsa .. 
rj,. mAis rt?'-oh:ído. n<'m mai8 empr<'. 
hc,,dt·dor. n<'m nrni!'I rwri~o~o do IJUI' 0 
!'>r. Ne"·ille Ch11mh<'rlain. 

('hambcrltti.n , iRjou 1>ela Inglaterra, 
multiplicando ns reunlõe1o1, organtzundo 
solidomente numerosu junta'"' elt>HO· 
rae ... ,. e arre1dmentando tropas, tendo 
rm ,·1'4tn .ª l>atnlha, t>ntão p~roxima, qut' 
ia:e I ravar1a J1t•las urna!'!; poz.se a pr,> .. 
t nrar e a e!'tcolh<'r os melhorel!I candi. 
dato'i e a firmar OH pontoa dcdsivo~ 
<ln~ pletníormns. dos proinammas t>lei, 
tor~1f>!ôi, c11mp0Mtoti de treti ou quatro 
id~JaM, todaé <·!l:u m~ito tJimples, mui
to daratl", m111to _nltldaa, part1. lit>TClll 
01,1·esen1 arlas, e1phcnda1 e deacn,·oh·I .. 
das continuamente perante os eleito .. 
rea. Foi como o bater cr,ntlnuo do mP.r .. 
'"IICJ e,ol,,re um prego 

Em João Peseõa. Parnhyba do Nor-

~~ ~esdad~ª
1!ªn~~l1~f~=~· C~~u~J! 

local a usemana da Tuberculo.~". Na 
terceira .sessão do conclave que ora 
decorre naquella capital do Estado 
nordestino. o dr. Cas.,iano Nobrega. 
medico pRrahybano C' devotado aos 
estudos da tblologia. t.evc opportunl
dade de fazer um.a corruuunlctlçfi.o dí. 
gna de nol::i sobre o Olªo e chan!rnn., 
,ttra na thcrapc-utica dn tuberculose i -
ring-ea 

A conferencia do jO\'Cll e::iculap10 
pontilhado de obstrvaçõcs 1ntcre!5san. 
t.es foi acolhida por entre os aplausos 
geraes da assistencio numerooa qu 
vem prest1ginndo u jornada da -- ::; • 
mana Medica,. rm João Pe.ssôa. 

A impreu!;a dalli I ambrm 1"egist.rou, 
com largos elogios á cultura do oonfc-
1~ncJsta. o valor d::> trubnlho que 5,er. 
viu dP thema á -.un disBel't ação. 

E' de lls.'>lgnalar oue a Purahyba é o 
ocgundo Estado do .UrnsU que vem e,:.. 
tudando a materla focal!zada pelo Dr. 
Ca&slano Nobresa. 

<Vo ".Jq1·11,1! qo .e1 .. 1~~J1· Z6J8''l37>, 



A UNIAO - Terça-feira, 31 de agosto de 1937 3 

O MINISTRO ODI LO-N BRAGA A PARAHYBA Y IDA 
ltADIOPNONICA 

P. R. 1.-4 Sempre que as circumstanch~ <J 

ugc-errm dou pessoalmente o i1alan-
'º dos credites e do; debito,; da Re. RADIO TABAJARA DA PARABYB• 
•clucão e o faço com e maior s-ere1:.,.-
Jade. E femj1re apuro um opulento 
<:aldo credor que M' ~omoõe de bens 
rnateriaes. e con :id,;ravêts avanços 
'10 rumo c'o apr-rfeiçoamento dos cc• -
umes politico.s e das altitudes d 

, •_pirítl). 
F~i por _ apêgo á. democracia que · a 

"l"ac;ao <lchrKrou COl'l'Cl' os ris~os ;nhc
rentes aos levantes revoluctonarios 
Sentia-se vili!"JEmdia.da peJ.:, domimo 
.:ic um syst ·.·ma de realidades pollti 
"as a que não podiam fugir nem me . 
rno os qne galgavam o pinnculo rtr, 
Go\·erno Federal sr:tcma que só 
m<>nte se mantinha pela esperanÇ11. 
que cad:-i qual afagava de poder cPe
·ar. de alto para baixo, a regeneraçãc 
nara todo.s j;.zlgada inadiavel. Mas a.:. 
n-alidatles Yiciosamente creadas ·~u
peravam ãs mais energicas vontàdes. 

Ora. a .. ,centelha de que se originou 
o a!Tanque rcvolucionario 'fialtcu d~ 
Parnh:, b'.i 

E foi a Nacão. representada pelo~ 
nuc!eo,, ;.e\·olucionari'.)S de 30 qur 
!-ie poz cm ~rma~ para ímpór 'a ef 
fectividadC' do seu inalienavel direi
to de escolha dos ,;cus homen.; de 
parlamento , · de Govérno 

E no proceder de&.e feitio nad'\ 
maiS fe~ d1J que reproduzir Ila di 
latac'l.a e.~:cala ~~ sua já adquirida 1 

l:OI1EC1e~1c1l nat1v1st&. os assomo.; de
mocrat1c~ dos Senados e de suas 
Gamaras coloniacs e dos movimento., 
d;:.· Beckman, da Inconfldencia mi
neira_ da·, re1:oluç3es de 17 e da 
Praia. da revclução mineira de 42 e 
ela G1Jerra d~~ F'anapos. A democra
cia na.<:ce_u n? Bra.s_il com os germens 
aa conscu·ncrn. nativista 

Si 05 p!,en')m.enos de genet.ica se 
estenctrm aog_ campos da . ociologia. a 
d1:-mccracia vr~·::-rá il') Brasil emquar 
to o Bra.s1I viver. porque é cogenial 
e om c•s ~emens oliginarios de i::ua 
l~-.:Ls:knd? m<. is prcfunda Os C're~os 
de o?e:lienct, abs?luta repugnam o 
1,rinc1p10 psycho)-::-g1co ex1s~-encial C,1 
~c_mem da Peninsula exaltado" pelo 
Jlunitado do ambiente americano 
segundo lucidameni:e ~e accentúa nai 
Ra,izes. do Bt::! ;;;jJ. 

Depois de ~4 a Nação te:n compa
recidu á urna~ alegre e confiante 

1 

Gracas ao voto prop')l cional e secrc-

~~v:r~o j~,~~~C:;;~lir!I ,1:;;ºm~'.'o:~ai; 
m!norj.1.. no p!ural. act1vas na defes~ 

Ide: ,;. u~ poitul::>do!:i e in_t9re ses. p-,r \ 

1 i~~tH_~:~~:~o ct~b:~~~~\1aJ~nJi~~to ~~ 
J canJ1datos pelo cattete. decae por 1 

inteir::i de sua antiga imp11rtancia 

Prottramma para hoje: 

31 - 8 - 9!7 
11.00 - Programmu Aperitivo da P. 

R. 1. • 4. 
12,00 - Programma variado da P 

R. I • 4. 
18,00 - Programma para o seu jan-

tar. 
18,45 - Hora do Brasil . 
19,!~0 - Jazz da P. R . I. -4. 
19,45 - MusiCBb populares com Es

meralda !-=;ilva. 
20,00 - Programma leadcr com Clau 

dio de Luoa Freire. 
20 15 - Musicas ligeiras com Jay .. 

me Be,:crra. 
20 JO - Edu,;açii.o 
20,45 - :'lusiras variadas com Ge

ny dos Santos. 
21,00 - Jornal official. 
21.15 - "Hot programm" com a 

jazz ela P. R. ]. -4. 
21.30 - Musicas Americanas com 

.\.rmando Bourloux. 
21,.i;; - Antonio Mathias e Regio

nal da P. R. I. A. 
22,00 - ,Jornal falhvlo. 
22.15 - Programma Scre110ta com 

Nelson Valença. 
22.:rn - Informações Commcrciacs -
Bôa noite. 

A UNIÃO 
Serviço de Publicidade 

A Gerencia desta folha, 
de accôrdo com determina· 
ções da Direcção, commu· 
nica ao publico que, do dia 
l.º de setembro em deante. 
o seu Serviço de Publici· 
dade não encaminhará, pa· 
ra publicação, annuncios, 
editaes, avisos e solidta· 
das sem o respectivo paga· 
mento á boc a do cofre, 
estando excluídos dessa 
exigencia toda a materia 
de caracter admin istrativo, 
tanto estadual, federal e 
m unicipal, e os annuncios 
permanentes. 

em face ela r.ova configuração po.lli. .t. ~SOCIAÇOES 
ta da F.c.rbl!ca Fo: o nos~:0 gr:il'de ~~ 
thema em 29 porque 1ntes de 34 to
do poàer se ccncentnH'u no Pre-1-
Jente da R:publica. Era eHe o ar
~itro real de. tod~s as situações po
htlc-:-s, quer mL"i.v!C:uaes, qt!.:!r ~ollec 
t.ivas 

SOCIEDADE BENEFICENTE Z DE 
SETEMBRO: - De55a agremiação. 
recebemos o seguinte. attencio~o con
vite: 

l) Grupo tirado no ~alão de honra do Palacio da Red-em1>9âo, logo apôs a chegada vcntlo-rc o minjstro Odilon 
Braga e cxma. ~l'a. ladeado !JClo governador Argemiro de Figuclrê".lo, auxiliares d~ govêrno e mcmhros da c·o
mitha de s • cxcia..; 2) Aspecto do almoço no Palacio da. Redempçio; 3) Vísita de s. cxcia. á Inspcctoria de 

A indicação do c::indidato pPlo Pre_ 
sidenlc euuiv::llia a u,n·, eleiçà.o pre
via de qu~ pouca.,- :--P. anim;:'vam a 
t<-l'Oner para o plenario popular. te-
m ,re:os da.<:. vi. dietas a que se expu_ 
nham. 

Hoje, mercê da Revolução. t_udo 
mudou. O arbitro 1e,.1 do-: destinos 

"Tendo de reahzar se no dia 2 de 
setembro. ás 19 horas. na séde da 
Sociedade Beneficente 2 de Setembro. 
sita á rua do Rog~r. 337. 10.0 annl. 
versario de sua fundação e posse de 
sua nova directoria, a com.missão 
abaixo as.signada vem muito respeito
samente convidar a v. excia. e exma. 
familia para assistir a esta solenni
dade 

Plantas 'l'cxteis. 

im p?.rahybano, porque vossa acçã) 
oi a rle um parahybano em def P:c?. 

uas photograph1cas que illustram esta da PArahyba. na identificação de lvc
re!lortagcm. ta pelfl Alliança Liberal. que encon-

trou em vos. ... o Estado uma força viva 
A ELOQl•ENTE ORAÇ,\O DO GO- • preponderanlc para a vlcloria de 

<Continuação da 1.• pag.l 

Vt:R!'L\D1)R .\'lGU!IRO DE 1930 
FIGUElla:DO RPvelastes mais uma vez na Ga-

mara FecterâJ o fulgór de uina intel~ 
Au cha1n1.agne o governad"r Arge- ligencia radiosa !:.erv1r!,a por uma cul

miro de Figucirêclo. entre acclama- tura solida e em harmonia C'JID os 
ções demnrada'i do~ presentes. sau~ impenltivos da hora presente. tra
dou o ministro Ociilon Braga, prn · balhando na elaboração da Carta de 
nunciancio eloquente discurso. que 16 dP julho de 1934, com altivez e 
resumimo$ abaixo: _ dedicação aos altos interesses do Bra-

"Sr. minh;tro Odilon Brag-a ·_ _ sil sob a inspiração dos principi')s 
A Parahyba lcm bt'm a co~sne1~c1a eti os da Democracia. 

da honra qu_e lhe dá a vossa visita Ministro. a Parahyba, pelo seu 
Ella podr11a. rrceber-voo com as / G rno e pelo seu Povo, vos agra-

!1:n~~~~t~~s \lSrt;~!tr~~-e C~~T:~~~ca:s ~i~e a h~nra da visita que lhe. !a-
portas do Eell c_ommercio. paralysan- Neste instante. e~ erso a mmha 
do a sua vida mdust.nal. suspenden taça pela vos:a felicidade pessoal t 
do o·, seu15 serviço.!) publicas e a,; ~r- oela grandeza. do Brasil!" 
lividades particularl'S. porque assim Calores~ applausos abafaram a-: 
bem o merecf'iS. ultimas expres.sóes da eloquente ora-

Ma.s, a P;irahyba entendeu. pe~o ;io do Governador Argemiro dP. Fi
seu povo e o seu Governo. que. devia gueirêdo 
prestar uma h~mcnaE;em mais e~-
pressiva de accórdo cem a mental!- O NOT;\ VEL D I SCURSO DO ML 
dade do Brasil cte h<je; em vez de NISTRO ODILON BRAGl\ 
paraly,!-:nr as iu..1s artividartc::i. ma1f. 
as sua;') oJficina., eh trabalho :-;e mo- Em seguida o ministro Odilon Bra
vimf:'ntaram no., \·;ino:- t5ectorc:. dQ ga_ entre applti.usos. pronunciou no
lnhór collecf.ho tavel discurso. que public:Jm'Js abai-

A m:.iior homenai:H·m que se póde no_ na integra: 
pre:itar a um homt•111 de Govêrno. E' "Sr. Governador 
esta que vos apre cntamos. aqui na Meti:,; ~<"nhares · 
rapital. que é o srrnano 111:ctlce da E,;;ta vi~ita a João PD!Sóa. impoz-
actividnde do pon, e do Governo em se-me como dever indecllnavel des
t.odo f"I &tado de cs dias tumultuosos e soberbos d::-. 

Os assumptcs de orc;cm eco1~'1m1ca Alliança Liberal. Não me esqueço 
c,u<> tantn ctt'~VC'lo tcir, mrieci~o. da nunca das profundas emoçõe!II quP 
Vos..<.:1. actuação á frente do M1111str~ tive de recalcar quando exercia o 
rio da Agric1JJtura :::fio Jtirt.amente o.s rnrgo de Secretario da Segurança do 
c•ue 111;:is p! ~,.,cupan. 1 Pai-ãhylY1 , Govêruo de Mmas. ao receber aquel
Para ,;oerr.ueJ-~1 não bó para. ~ su~ les afflictlvos appellos cifrados de 
propría. ,,ran:.Jc~ ccmo p~ni a do Anthenor Navarro. ao tempo em que 
Brn:-.JI O Jo~o P~óa fi.xava. sob os relampa-

Sr Mmistro g0'5 da tormenta desabada sob e Pa-
NA.o sob um d•.'sconhec1cto em uo.t:- rahyba, a sua altitude esculptural: de 

w 111~io. Ant~s <ir rxt:rced~s ª"' func· ~· ~~~~~o ~ev:J1;tntºar~ ~t~!~!! ~~ 
r;õc.; de ~irn tro ctn AgriculttNtr_a. : S"U::> negrumes o ah·orecer de 3 de 
Par11hyb1.1 jA vo, conhecia. . ao"' outubro , 
mopportuno rrlf'r~lQ:fll~r:tarr;s~! ;;: E tamos ainda proximo:; dos acon-
1Uaçf:i.~. rm 19:lO t1~ SeEst.atlo de 'Mi~ tc~imentos parn lhes divisar os for
gurar1.u d~. glor ~-.0 1 do Dr!lsil ond•· midave1s_ cout,-,rnos de profundidade 
na..,:;_ -- Leu a cru Ht , de uni. puvo I e .superfl<'ie. As mesmas n:concilia-
impern. o_ e::.p1rito scrc 10 çót:s. decorrentes das noYits circums-
pr,.,"'reraU4a e. ordí'tro. uran a Publi· tanqa,; fl. Ue vão determinando o dé-
c/cte 8Mf~!:"~r~:es~fostc/ t.'UUOélll rtvar ci<JG nossos r umos pessoaca, co-

A Commis.são: - José Menino da 
Silva. Manuel Moreira de Menezes. 
João Cancio da 'Silva João Evangelis
ta Telxelra e Manuel Rodngues da 
costa·•. 

políticos é o povo. O Presidente ria 
mo que ennubJam os fact0s P os ges- Republic~ apenas disp~ de meios 
tos desccrnmdo ~obre elles a ccrtun1 para influir no sentido de bHas pre
de · um e~quccimcnto nec:<·ss.1rio, para ferencias e torna-S-:' !egitimo que o 
que tempo, occu1t.o e ~ocrgado, cem- faça. o me~mQ succede com os gover
ponha a syntht:~<> ht..'>Lorka de q11c nadares. Dahi esse facto vc!'dacteirn
elles emergirão mmbatlos de uma no- mente inédito nas ennaes políticos da 
va e Já então imperecível gloria. Republica: - 0 do lançemento de AS1:"LO DE MENDICIDADE •·cAR-

FchciLo-me. ~t11h11re.s, µor 1c>r Vl- uma candidatura com o apoio de go- ~EIRO DA CUNHA'' - Boletim da. 
vida os día5 d!:! Alliai1ça Lib!.!ral e d,.1 vérnos e opposições dos mesmos &ta_ sem_a~1a de 22 a 28 de agosto de 1937: 
Revoluçãr.> e effcctivamentc p~rt1ci- dos. sem quebra dos compromíss;r:>c-: . V1s1ta-s - O esta~leoimento foi vi
pando de uma e de outra. As pala- pn.rtidarios. Que isso prova? Prova s1tado por 20 pessoas cujos nomes 
vras que ouvi e 11 e o<; actos que as- que não ha ma~ govêrno e opposi- consta~ do li';'o de presen9a. 
sisti ou de QUf' tive noticia certa ln· ção nos termos da JX>litica antiga: Serviço medico - O _dr. Osc~r de 
fundiram-me novos alcnl.o:.-; para crer ha maiorias e minorias estaduaes Castro e Josa Magalha.es. visitaram 
no Brasil e na consummação dcs ~eus como expressões permanentes e ne~ ~ estabelecimento receitando a 9 a.sy
grandes destinos humanos cessarias dos equilibrios inherentes á iados. se!),do o ~eceituario aviado na. 

mocracia que unic:.i poderá proporcio- com a ,:otatividade do poder :;;e_ ~onath.os: - Foram feitos os se~ 
Afervorararr. a 111i11;1a té na r!I"- democracia.. IPharmacia Confiança. de semana. 

nar ao homem da planicie. homem gundo as oscilações naturaes 'desse gumte?: D. ~arta das Neves Pes~óa. 
ma1ona, h0mem multidão, o pnv1le equilibrio havemos de ir nos reedU- 50$000, An~omo Carlos de Almeida. 
gio de elevai-se i~1tellectnal e :noral-

1 
rando piogre~sivam~nte. de tal arle ~ua. me_?sallda_de de ages!,<> e setembro. 

mente e de sentir a ,:1ttr:i.cça.~ dos 1que do respeito recipioco haveremc:s ,2_00$000, Ponciano de Ohveira. mensa .. 
espaços e~trellan·s 1x1.rn o:~ qua~ de passar a collaboração nos assum- hda~e de ag~to. 50$000; . Casa S. 
gravita!ll os e~pintos que ancdarn y~1 pt~ que não comportam divisão. e Jose. 2S_OOO: Renda do S1Uo 3$000. 
11pprox1mar--~e da summa prrf~1çao sobretudo ao empenho de resguardar Fallecnnento - Falleeeu no dJa. 26 
- que é Deus. _ 0 Poder de quae~quer accommettidas a asylada Alexandrina Thereza de 

N~ Parahyba. r,;rnhorrs. nao se ha desrespclt~as, cerno instrumento pro_ Jesus . . . 
de 1mmerg1~ no pa.S'Bd:> pHr:1 pul- ,idencial que é C' que cada nm terã . Mov1D1ent-0 de indigentes - Exi.s
~ear as palpitaçüt>s cio Bra.,;;ll heroico de usar de seu turno. tlam 109_ a~ylados. entrou 1, ,:,ahtu 1. 
Aqui ~e compr.,z :J pagin:1 insigne <la Mas a ne\·olução não se limitou a ficam existindo 109, sendo 46 homens 
hist~flr-1; pat.ri::i conte1:1porancu_. reg-ene·rar a nossa vida politica. Ma- 63 mulheres. . 

Depois da immolapo clr Joro P<·> tr.nalivm velha~ e apagadas espcran- Escala de Scrvtço - Pelo C~m;elho 
!.Õa, a sua co_krn mi.<,_t11rat1a llt' lc1· 1 •· ÇA5 dr. nos!':a gente. entre as quaes a ~oram designados para o serviço da 
mas e ~~ll1ço,s;, nttlm.;1u nql\"llr.) altos da sp;lematização das obras contn se.mana de 29 de agosto a 4 ~ setem
c sohtanos cum<>~ d~ ht 11 .smu ~:.J.l a'; ~êc!'as e do fomento da agi-icultu_ bio de 1937 o director Jo.se Vlcentr 
lect,i':'o. df· que na0 tinh~1m_os not1< n r~ nordestina Fot. a primeira r.:ahza- Montenegro, o medico dr. Aryoswal
dcpo1s <~o., 1 ulgurantcs l'·,-<.'<" ,;:os da çao de JW;tiça social operada pelos do Espmola e ~ Pharmacia Confianço 
Convençao. ao trmpo rJe D 1ntoi:1 r de homen, de 30 mercé do apoio firme Notas - Alem dos asylados matri. 
~~~~f

1
~1:;~lf-' EFl~hh~~~-ul/1~:lH ~~~.s ,-~~: iriii~~tr~io do Chefe do Govêi-no ~~~dos. existem mal.s 10 em observa-

pansões de. ~1lC'nc10 nbo..:olutn rm l"a- A Paiabyba participou primacial- O ~tado sant_tario do A.sylo confJ. 
~~a di~a s~~~1~~:~1dt·:i.~1:/1'Js l'U€.ldu.:i da mente 9-0 exercício dessa_ missão de nua sem alteraçao 

Foi daqucllr fPn',"'dQurn lg-Jlro d~ rr·paraçao republicana. Foi José Ame_ _,. 
crysol cncancl~cld? qllc 1.,1:ill, c;tcta ;~co _de. Almei'!a. o poderoso conden- BAND O DA NOITE: __ o tlirC"cLo; 
vez ma.b nurifundo. o lir>u1t:.rn a CJUé>-1•1 co~lhce1udadle1·mccºtaçamoentordd&tmat._ qude Prf- geral pede o comparecimento de to
o Brasil bra.">ileiro l.;,to ri 

O 
Bm1;ll . . n e o ser ao a a- dOs os componentes dessa bando parA 

real e pacienl<' qitcr conrl~H r ,Js n•h_Yba. e da infmtta capacidade a-e um ensa10 h_ojc. ás 1_9 ho:-fls, e-m ~1, 1 

destinos _ 30·5e Amf!rlco de Almci... ~ftn~ento de 6Ua gente humilde, a séde. á avenida Rodrigues eh.aves u 1 

da _ hcmem que m.1- ceu .com O 1erg:ia morAl recte.i:nacta para levar 220._ De-pois do ensaio ha\·c rá Um. 
grave sentido dn rcnunrta (la nhnP- a C?bo a obra cyclop1ca por que tan~o ~essa.o para tratar de assumptos rr 
gaçáo e do.. cX<llt:1ção 1,~pi'ntual vu~ t:_ mte~e"':Sava o eminente sr Getuho mteresse do bando, a que dcverü., 
tudcs ~tas fetn -u; qu,u·~ á otiía dr _ r~as; a_ do reverdectmento do nor- comparecer tcxios os tntcrrssados. 
~overno faltará a cii11V'll".Ão (lo !.CII- ~st.:.c c~lcmado, QU? se estende do 
~!ment.o e IJ luctdo j11lzo de uma "ju~- buaranhao para o intcrtor de Pernam- 1-------------
L1ça di:! 0E100 abrrtn:-;. co. 

Glorifiquemos. pois u ParnhYba. cta Hoje o~ algodoaes ~e n1ulLtpI1cam 
Allianca Lib('r~d. Scin os 1-offrlmen pulveriza_ndo de flocos brancos a terra 
to.!'l'. e as explo_õe3 cJ,.. ua colcra rnul.. aotfs nua e re.sequida, f!nchendo 0::, 
titudfnarh tenam 1altfdo n:,; :scente .. porõe.., <.ln expo~tação nacional. Já 
lhas magniftças que deflagrnram ç, começou o Nordeste a amortizar com 
movlment<> de 30 (Conclúe na s.• pa1Jtna, 

Radio Scoctt 
Vende-se um uom 13 vakulaà r ui 

perf•llo eotado . 
Vêr e tratar na conhecida • Cas,, 

Americana", 



A UNIÃO - Terça-feira, 31 de agosto de 1937 

P A R T E O F F I C I A ,, L 
~DMINISTRAÇAO DO EXMO. SR. DR. ARGEMIRO DE FIGUEI!t~DO 

Prefeitura Municipal 1 D1a ao telcphonc, soldado telepho- ma Botelho. inspector dos T G da 
mSL[I Se\ ermo Feri cm:i de Sousa 11 ª R M " 

FXPEDIENTE DO PREFEITO Do Pelo que seJam as alterações ac1 
DIA 30: Boletim nume10 188 ma averbadas nos re;pect1vos assen 

VII - T1anc.r1jrção <lt> offkio 
tamenW.s. 

Elogio - Do si cap Leomdas de (ass l Delmfro Pereira de Andrade. 
Severino Outra Freire, requerendo Lima Botelho. mspector dos T. G. coronel comrnandante geral. 

P etições de: 

licença para fazer ligeiros reparos no da 7. ª R. M . recebeu este comman- Confere com o or1ginal - Elias 
predio n. 215 .á rua Amaro Coutinho. ào o seguint,e officio. Frenandes. major sub-commandante 
- Deferido. · e 1 · s 

Marta Ivette Barros requerendo Ji. pe~~ã~ e. ':~s~~uceº1~teº\xi~~e "ct~ 
1
~. ~ 

cença para fazer concertos no predi_o periodo por mim realizados no Tiro 
n. 28, á rua S. Antomo, em Tambau. de Gue'rn. 95 com séde na cidade de 
- Deferido. Alagôa do Monteiro. neste Esta~o. 

1NSPEC1'0RIA D E TRAFEGO PU· 
BLICO E DA GUARDA CIVI L 

Em João Pessõa 30 de agosto de 
2937. . 

Serviço para o dia 31 < terça-feira). 

Uniforme 2. 0 (kakil. 

PRE FE ITURA' MJJNICIPAL 
DE JOAO P~SOA 

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

Saldo do clln 28 
Receitri dQ diH :w 

RECEITA: 

DESPESA: 

Pago a Severino Costa, por cont:1 {lf• 
~u f'Jrr,ecimento de madeiras 

5.185f;;121 
:l.f1'f9•;JIJI) 

:;ou,ooo 

João F'errer requerendo licença tive 3 gratn satisfação de evidencrn.r 
para renovar ã coberta da casa de q_ue o 2. º tenente dessa Força, Vi
palha de sua propriedade, á avenida cente Ferreira Chavet,:;, delegado de 
Feliciano Dourado. 181. - Como pe- policia de ,te municipio. muito vem 
ae · r.uxiliando a admini-;traçáo deste Cen-

Ant0!1iO Mesdes da Silva, requerei:. tro dl! Inslrucção Militar. que. co~o 
do licença para construir uma casa os $eU.s congeneres merece especial 
de taipa e palha na avenida Cabo cnrinh0 cios :nilita-,:~s. não só porque 
Branco. - Deferidc · es.tas corporacões civico-militares 

A Adalberto cavalf'anu. tomo aux -
Permanente á S TiP -. guarda n. 0 lo para a "Liga Dçsportiva TnlPr-

14. Collegial" 
Permanente á SIP. guarda n. 1 A Odilon Vieira, por cont ti clt' sua 
Rondantes. fiscal Lauro e guarda.s factura de 10 deste mês 

Pedro Geraldo das Chagas, reque- constituem um amparo valioso para 
rendo transferencia da licença para as suas localidades como também, 
a. construcçáo de uma casa na rua pela sua patriotica finalidade peran · 
~: gl~~~~~ P::i1 iet~m;e~i:n~:eni~ te a Patria. 

I''L 7 e.~5 . 

1 

Ao almoxarife clr~ta Prefeitura, 
14:1~tfsC:·.!u1~~cl~ ~~s6. /;9 ~ 18 - tituição 

B'Jlellm n. e 1P2. 

Alcantara. '._ Deferido. II - Scientificando-vos de tão in- Para conhecimento da corporação 
soares de Oliveira & Cia., regue- tellig.ente auxilio, louvo .e ~logio o e devida execução, tJÚblico o segum

rendo matricula para um automove1 refendo tenente pela ded1caçao e ca- te: 
wanderber de sun. propriedaue. --· rinho que tem ·dispensado ao T. G. 
D t. ·d · 95 demonstrando a 81m, mt1da com
~·~~~;i~ Di Lorenzo. requerendo µrehen.são dos s?us de\etes m1hta1es. 

transferencia para seu nome .da col- comp1ovada p?r um d1scermmento 
lecta do bilhar situado á avemda Ca- claro e fina educação. 
pitão José Pessôa. n._ 412. -:-- . Sim, ÍII - Ao 2.º ~argento 1\ilanucl I-se:-
pagando logo o que for de direito. nardo encaregado da Estação de Ra 

Julia Li..-na do Amaral, requerendo àio ctesta localidade agradeço a col
licença para renovar a coberta d~ laboracão espontanea que com muita 
casa de palha de iua propnedade, a lealdade e o')rrecção \'em attendendo 
avenida Adolpho Cirne. 491. - Defe- o ~ervi('o radio-telegi-aphico da Soci!'-

ri~°oão cte Vasconcellos. requerendo f1~ed~·u!e~\·i~
1
d1~~~!c~i1\~

11
:e~~~~i ~~; 

matricJ.la p3.ra um automovel Auto. Tiros de Guerra. sendo. igualmente. 
Union. de .sua propriedade. - Como de justiça salientar. com os meus 
requer louvores. à sua c~operação valiosa, 

Francisca Thereza de Lima e Mau- durante 0- periodo dos exames do re
ra requerendo licença para fazer ferido T. G. 
concertos e uma fossa no predio n. 0 IV - Por isso mesmo peço-vos a 
139 á rua Carroceiro José Lino. - fineza de consignar no · vosso bole
Coffio pede. tim. taes alterações, as quaes muito 

I - Comrnunica.çá.o sobre licen('a 
- O sr. dr. chefe de Policia. em of
ficio n. 1937. de hoje datado, com
munic0u haver o si. Governador do 
Estado concedido ao sr. João Cor
cieiro Bezerra escnpturario da Escc -
la Correccíollal "Presidente João 
Pessaô" em Pindobal, actualment,e 
prestando ~ervi('o nesta Inspecton,·., 
60 dia::; de licença. para tratamento 
àe saúde na fórma da lei 

Pe,lo exposto fica o referido func
cionario nesta data. afastad'l do ser
vico por ter entrado em gozo da li
cenÇa obtida 

II - Petições despachadas - DP 
J. Barros & Ftlho. requerendo certi
ficado se Town Sedan Crevrolet, mo
ctêlo "36". motor n. 5.853.296, placa 
2072-Pb. está devidame:1t,e regi tra
da nesta Inspectoría. - A' .Secção de 
Trafego para certificar o qeu cons-
tar. · 

J. Ferreira da Silva & Cia .. re- 1ecommendam e clisti11g.1em taes m'. 
querendo licença para fazerem con- litares pe1o fim a que se propuze
certos no piso do predio n. 154, á rua ram. ·,As.) Ca.pitão Leonidas de LL 
Maciel Pinheiro e bem assim, subs- ---- ------- --- --- ------------

Saldo para o din 31 

Em documento ele valor 
Olnllelro em <.'alxe. 

Thesourarla 
agosto de 1937 

ela ~r~fetturl\ 

De Jcsé Araujo restdentc ne.,;;ta ca. 
pital, :·eqt1<:>n:ndo · u·;tnsferPndn pan 1 

seu nome do auto "Chevrolet", typo 
1934 placa 116-Pb . motor 64. 819. 1 
pertencente a Tito Silva & Cia. - ! 
Como req~1r1 

De Julto Galdmo de França rNü
dente na villa do Espiril'.) Sanl-0, re
querendo p~.ro. pre~ 1.ar ('X'.'!In<.• dt" mo. 
tocirlyst.a amador - TlH:rt>vu -~l~ 

(As ) Tenentf' .foâo fi'aua:s ln:,-
pector gera 1 • 

confere com o original: F. Ff'nr-ira 
de Oliveira.. . ...,ubMin.'ipector. 1 

IOílf:000 

:ioo~;Oílll 

41~GOO 
...J 

4 líJG$!"100 
:l:8:W~l21 

Gentil f,'ernandes. 
Thesou.,...lro tnterlno. 

74J$fitJO 

7 022i,U'..1i 

7 :0'.!2~02l 

Dr, Francisco Porto 
Medico da As.,;;istenci'l Publica e 
cios Hospitaes de Prompto Sorrorro 

e Santa Isabel 
00f'nças do tnu .. .,lino, Anus P Reto. 
Tratamento d~1 .... hemon1101das sem 

opPnc;w e .<.:cm uor 

Conq,uJtas: Diarlamenlr das 13 
ás. 15 hora.!!. 

Consultoria: Roa Barão 110 Trl
umpho, 474 - l.º 

tituirem o letreiro da fachada do 
mesmo. - Como requerem. 

Dr. Adalberto Ribeiro. requerendc 
licença para fazer um reparo geral 
no prdio n. 1.169 na praia do Gon
calo. - Como requer. 

THF.SOURO DO ESTADO 

O sr. é funccionario publico no in_ 
terior e a diistancia. diffirulta o rece .. l 
bimento dos seus vencimentos, contas, 

!~~i!~~ª~:s ::us~i~!~r~:? :~or::~~e~ F============',\ 

Manuel de Mello Franco requeren
do matricula para um camiii.hão Ford. 
de sua propriedade. - Como pede. 

Emprêsa Tracção Luz e Força, re· 
querendo licença para construir mu. 
ro garage e quartos para abrigo dº 
peSsoal de promptidão. á rua R1a
chuelo. - Deferido. 

Multa.se 

Foram multados pela Prefeitura os 
srs. o. nutra e José Mayrinck de 
Sousa Mattos. 

Convite: 

São convidados a comparecer a D 
o. L. P .. os srs. Alcides Cordeil'O 
de Lima e Ignacio de Sousa Moraes; 
á D . E. F .. o sr. Segismundo Guede<; 
Pereira Jumor 

COMMANDO D A POLICIA MILITAR 
DO ESTADO DA PARAIIYllA no 
NORTE 

(Auxiliar do Exercito de 1 . :i. linha) 

Quartel em João Pessôa, 30 de a
gosto de 1937, 

Serviço para o cliA. 31 (terça-feira). 

Official de dia 2. 0 tenente Anto
nio Pontes de Oli°veira. 

Ronda á Guarnição, 1.º sargento 
Adherbal Castor do Rêgo. 

Adjuncto ao official de dia. 3 ° sar
gento Amadeu Benicio de Sá 

Dia á estação de radio, 3. º ~argen
to Severino Dias de Sousa 

Guarda do quartel, 3. 0 sargento 
José Dyonisio da Silva 

Guarda da Cadeia, 3. 0 sargento 
Antonio Pedro de Oliveira. 
Si~~a J'r!~cretaria, cabo Octavio cta, 

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO 
DIA 30 DE AGOSTO DE 1937 

RECEITA 

~~~~k~~~~~iºJe · R~~das 
0

da ~aP.itã.1 ~ 
Arrecadacâo cto din 28 

i\fariar.no Mnrtíns Bc.telh'l - 3:-l!do 
de andeantamento 

Pedro Pessôa - Renda de aguas e 
esg'".tos . . . . . . . . . . . . . - . . 

Demetri.o Bezerra do Valle - Vrnd:1 
de fructas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Franci::,co Salles Cavalcanti - Renda 

da Radio Diffusôra do E da Pn-

B:~~~b~o Estado._. ·nelirado· nêsia 
dab 

DESPESA 

Banco do Estado - Depo.sito ne~tn 
dat:i . . 

1 . 776 - Motta Silveira & Cin 
Restituição de caução • . . . 

1 782 - Antonio Guin1J.raes - Re:,.;_ 
t1tuição de caução .. 

1. 808 - José Luiz do Rego Lunn 
Adenntamento 

1.816 - Antonio Sena Junior 
Adeantamento . . . . . . . . . . 

1 803 - João Cnstro Pinl,o - Arlea11-
tnmento 

salclo qnc pnM;;a p~rn o dia :11 .... 

12 :200$000 

1 :028SOOO 

540S200 

37~300 

4 ·ooo~ooo 
2 ·150,;;ooo 

73 '521~800 

5005000 

~00$000 

50$000 

1 :000$000 

~ºº•ººº 

113:031~400 

19:955$500 

132 : 986$900 

Thesnur::irta Oeral do Thesouro do Est.ncio da Parahybn. 
11go:-..to dt> 1937 

80 :671$800 

52:315$100 

132: 986$900 

em 30 de 

l"ranC'a ,·uno. 
Tht'~uurclro geral. 

Conter~: 

L. Franca Sobrin ho 
contador-chefe 

Jauberlit a Agra Nobrega., 
Escripturnr1a. 

DANNEMANN 

1 

L 

DISTRTBU!DORES EXCLUSIVOS DOS PRODUCTOS " DANNEMANN " NO ESTADO DA PARAH YBA: 

FERREIRA AMíJRIM & CIA,-F ABRICA POPULAR 
Praça Antonio Rabello, 85 - ::- JO Ã O PESRO A 

~:i:i:E;:V !s:ri:!::i:t!er:r:::~::r~ 1 

dos seus negocios. Rua l\.faclel Piohl!i_ l 
ro, 306, sala do Cartorio do Tabt"lli,io 
Public Travassos. 
--· --- ·---- -

A PREVIDENTE 
QUADRO DE OBSERVAÇAO 

Joaquim Domingo Guedes. com 48 
annos de idade. casado, commercinn
t~ e residente em Entroncamento. 

Severino Soares da 0()Sta, com 29 
annos de idade, funccionario publico. 
casado e residente á rua Argemlro de 
Sousa, n.0 47. nesta capital 

Humberto Ruffo. com 28 annos, ca
('ado, estucador, residente á nm dn 
Republica 889. nesta capital 

Aline Ferreira Ruffo. com 31 annos, 
casada, funcionaria publica. residen
te á rua da Republica, n .0 889. ne:-;ta 
capital. 

Octavio Vieira de Mello, cem 28 an
nos de Idade. casado. funccionario pu
blico. residente á rua Cardot,:;o Vl<:im, 
n ° 29. 

Chamada de obitos 
688 sem multa 2lS de fevf'rPiro 
688 com multa 20 de mar(o 1937 
689 sem multa 15 de março 
689 com multa 5 de abril 1937 
690 sem multa 30 ele março 
690 com multa 20 de nhril Hfl1 
691 sem multa 15 aUril 
691 com multa 5 dr mala 1).3.7 
692 sem multa 30 de abril\:.". 
692 com multa 20 de mala .ú,l7 
693 s;.m multa 15 de maio 
693 com multa 5 de junho 1937 
694 sem multa 30 de mato 
>94 com multa 20 de .1unho 1937 
695 sem multa 15 de Junho 
695 com multa 5 ele Julho 1937 
696 sem multa 30 de Junho 
696 com multa 20 de Julho 1937 
697 sem multa 15 de Julho 
697 con1 multa 5 de agosto 1937 
~98 sem xnulta 30 de Julho 
698 com multa 20 de agosto 1937 
699 sem multa 15 de agosto 
699 com multa f> de setembro 1937 
700 sem multa 30 dP agosto 
700 com multa 20 de ~í'tembro 19:l? 
701 ~m multa 15 de set<'mbto 
701 com multa 5 de outubro 
702 sem multa 30 de setembro 
702 com multa 20 de out.ubro 
703 sem multa 15 de outubro 
703 com multa 5 de novembro 
704 sem multa 30 clf' outubro 
704 com muJta 20 de 110\·embro 
706 sem multa 15 d<' novembro 
7U5 com mulla 5 de.• dezembrn 
706 .~m multa 30 de novcmL1 o 
706 com multa 20 de de1Rn1hrn 

Quota annua l : 

Sem multa 31 de dezembro 1937 
Com multa 31 de jant'iro 1938 

Secretaria ela "A Previdente 
Mariano J. Martins, 1.0 ~erretarto 

SENHO RES TURI STAS! Q uereis 
C'onhecer a. C'idadt" de João Pessôa? 
P rocm·e o Rureau ('omtnercia l "Za~·· 
ra'' A\· GuNks P rt(• ir;1., 40 .. l.G 
andar. 

Dr. Go11çalv11 
Fernandea 

llx-?.ux, 'J'echnlco <la Dl
rector1li cte Hygtene Men-

Ottú • AssLsten te lnst, de 
Assl!tencta a Psychopathas 
ae Pernambuco (serviço 
cto Prof. UJysses Pernam
bucano). Medtco espec1a
llbta dos Hospttaes Santa 
LSabel e Jul1ano Moreira, 

Cllnk,1 e1peC'lallzada. d~11 doe,nças 

do SYS'l'llMA NERVOSO:J 
Comr. - Rua0ft.uq0ft dt' ('tt.-i:. 11111, 

34M - l,• 

J!),l!ld.' - ""· MOOlt:lr'u ria f!ran .. 

l ca, 7Z. 

- . - JOAO PV.SSOA -

Já. f." rleitor? Sr não é, aliste.se 
hoje mesmo no POSTO ELEITORAL 
"PROGRESSO FEMININO", à rua 
Duque de Caxias, 550. Tudo U1e será 

Dr. Arnaldo Di Lasclo 
F.x-intl'rno do nospltal de AllP .. 
w.1dos <Servlço do Pt·vr. Ulysses 
Pt,rn:imbucano>. Mt>dJco tnLerno 

do San..1torio Recife 

CLINICA MEDICA 

Doenças N<'rvosn..c; e Mrnlaes 
ConM1ltorio: Rua João Pessàa. 378 
- 2 ° andar (Edlflcio d'A Prl

mavPrn). De 15 l\s 18 horas 
Res1d. - Sau::i.torlo Restft' - R. 

P<•reir:1 eh Costa., ~93 
Phnnc 2072 

- RECIFE --

801,SAS PARA SENRORA>l - Mo
delos t:legant<'s, ('Onfecção esmerada. 
acaba df• reeeber a. CASA VESUVJO, 
rua Maeiel Pinheiro, 160 

Motor "Ruston": 
de 13 I!P, pelo prr(O <li' 14 :000$000, 
vrndr·~se um, a oleo, imporlado 
rC'centem(•ut.e- da lnglatnra p~lO 
seu agebtP nPsta capital. Optlmo 
para luz t' industria baixa 1·ota• 
ção, com volante ex'trn pet,:;odo e 
accessorios. 

Ainda. dispõe rto ~tock da fo.ª 
brica na Argt'niina, dl" 2 111oto. 
res d~ 22 e 40 HP, pelo pr,..ço do 
15:500$000 e 30:500SOOO, rrspert.t
vamente. 

CASA MONTEIRO 
RUA MACU:L PINHEIRO, 3H 

JOAO PESSOA 



A UNIÃO - Terça-feira, :n de agosto de 1937 G 

AS COMMEMORA&OES DA "SEMANA 
DO BRASIL" NESTA CAPITAL 

O PROet\AMMA ORGANIZADO 

LOÇÃO 

ORBLEU DE BAZIN 
tem o melhor dos perfumes ! 
E' o complemento indispen

savel para uma toilette 
elegante. 

A' venda em todo o Brasil 

Será inic.:iadc amanhã, nesto capt· j Canção MOCIDADE BRASILEIRA. 1-------------
tnl. a "SC'mana do B1,L<;1I para a qual de Schertmger de rapazes e m'JÇas do Instituto com 
,se m1spir!u o maior e~thusia,mo e Hymno AO TRABALHO de D o "Rio Branco Volley-Ball Club'', 

l1rilh:n1ti.~mo 
81

Qalhot t ' ~~i~ni~:da~~tr:~e p:~v~!àli~!~~~a~~~!~ 
Para ~l n·r.tliznção destas commemo- Go;:~- e o: O ESCRAVO, de Carla,; dia e no dia 7 de setembro. Torna

rat·ô<·s, est.ão gr:111dF.mentc empenha- za~tnção: TERRA NATAL, de Mo- se cbrigatono o comparecimento de 

do:; o !tovf>rno do Estfido a-; cbsse.-; e - ~~~~; ~~uª~Yõ~Ilo\i~d~nsft;;~~ºu!a~~d9! 
armadas, as f>ULondaclPs f~deraes. es_ de ~~;~~: G~~!~OSA NATUREZA. entrada aos sr·s. paes dos alumnos e 
tadua<:'s e munlcipaes, :1ssi.m como o Hymn:>: A NOITE, de Mozart pes.sô&.s gradas. 
Jlovo cm geral Reverie de Schumann de Schu~ann. 

Cooperarão para maior realce das SI~~rcha: PARA FRENTE OH BRA· 

feslividaclt>s -~ Orpheõcs "Villa Lo SER~NATA de F. Schubert. 
IJos·· e do 22 ° B C. que executará; Cançao da Saudade de Villa Lobos 
t:E'l<:'ccionacl: s progrnmmu~ através do Hymno NACIONAL 'BRASILEIRO .. 

111incphDIH' d,1 p R T. -4 que irra lt _ COMMEMORAÇAO CIVICA 
tllan'i, ta1llbt'111, as c·cnrer~nrias qu~ E PARADA NA PRAÇA DA 
.~.<·rúo ('flt.•c·Lnadas dura11t.t> a "Semana INDEPENDENCIA 
cio Brn.-;H" 

O programma !;<'rral tlt's.c;;as comme
J11ora('6t•s ficou assim org::mizado; 

DIA 7 3.ª Feira 

NA ESCOLA NORMAL 

Haverá durante as solennidades er-1 
cammemoração á "Semana do Bra
sil" ne~se estabelecimento de educa
,ão_" prelecções diarias feitr,.s pelos 
professore,; da casa. 

Es.sas palestras será-Q realizadas no 
faiâo nobre do estabelecimento, pe
rante o corpo doce1,te e rüscente, 
versando epbodios da historia pa.tri:;i .. 
principalr:iente '.\QUelltcs que se reia-

DtSPORTOS 
O BOTAFOGO EMPATOl (;0\f O I rl~scutidas as bas~s qu1· 1ri""io d::ir novo 

PAL:\fEIRA methodc, ao referido c:tmp~onato. 

2X2 foi o resultado l ~ormandnT~·~:te~;cR~, H<'rf't::irio. 

Renlizou-se, ante.hontem, 0 primei. 
ro jogo elo 2.0 turno ao campeonato 
parahybano de foot-ball, que foi <lispu. 
taclo pelos clubs filiado~ "Botafo~o" to 

"Palmeiras". 
A lucta foi sensucional. 
A rnelhor elo anno. 
Do:,; 22 homen!'L cio campo, um C'en

tralizou todas as attençõe~ da U!'Ll-'is
tencia: :\1is&el. Desenvolveu um jog 0 

digno do:,; ju-,to!I appluusus cl.a J!rand _ 
assistenc-ia. 

A pugna terminou com o rc~ultadn 
de 2 X 2. 
. Díri1?iu a partida o rompet~ntf> ju_ 
1z Carlos Neves du Fruncn, t'UJo im. 
parcial actuação agradtiu a tcHlos 

Teve falta!-.. O quul o j'.liz qu" tu,Jn 
vê? 

Na pugna secundaria venceu o Ho
tafogo por 3 X 1. 

Não publicamos uma nota rnai:- cl". 
talhada do grande jogo eh• honti•m por 
absoluta fnlta de Pspaço. 

(Oííicial) 
O clirector <lo. de>i!pnrtos chama O!\ 

amadort>-s dos 1.' e 2.u <nrndro do ,Ju 
venil para um rigoroso treino Íl!\ 14 ho~ 
ras, lembrando a todos o proximo en .. 
rontto dt> domingo. 

As 1h ho~as treino. do qur1dro que 
vae constituir a cm1ba1xud.i: Gato U:,_ 
toré, ,Toão Dia.!!, Quicliio. Alceu, Gc•rson 
l:ln:iz, Púo, IJic,m, No1~. Pedrinho . .Jc,1·~ 
~:·an~anclim. Formiga, J•'pfjx, \1ig:wl, 

G:-pois de, treino hav1•rú um:1 rC'1u11-
:1n na rcs;1ll'TI('ia ,lo JJT1.•sirlent(• 

!RIS X C-0\LR!XATO TM1BI\' 
(',1níon11(' c~ta\'a annun(·iarlo, ri·:ili 

zou •. -..e ilo1111ni:-o no t·D11q1o <lv Tui r,• 
um j, "º dt· Fo11t.na11 do~ h•:nu~ do 

~\:i~a ~ 11:;;:;~,r.•;/;;\;~·1· rt,/)1111::i/:;111:IJI~~~::~ h:::: 
hi,::i. a~ :,i-..;\ (•11cia. 

O "hi·" que cntrnu du111in,11Hlo os 
vi it~n!.es. iwhiu vid111·in~o pur :1 X 2 

PROCmAMMA L'ARA AS COMME 
MOL{AÇORS DA "SRMANA DO -

llRASJl," 

a) - A's 7 horas Concentração do cionarem mais de perto com a Inde-
22 ° .B C - B1a. - P chc1a Militar pendencia Nacional, ou qualquer vul-
- T1r0s de Guerra - Lyceu Parar-iy. to ou facto de rele,•o de. nacionalid::t- DEPARTAMENTO DE "\'OLLE'L 
~no - Escola Normal - Collegio à.e. tudo com o fim de despertar ,., J BALL" DA L u p 

Apóg o jn~o o~ visit:1utf' rum:1ram 
u Séde cio "lri-..;", 11ntlr• ~na rlin•t•lori·• 
i~('.orporarla C1ff<'n'('f'11 :t t,1di1~ 1rn1 :~p,• 
nt1vo. 

1 - Trnul11w1\n 1wln P R.. I. -4 
<frn<llo 'l'::.ilrn1ar:i da PtlLtlnba) u par 
111 cif' lfJ.:JU 

DIA 1" oi• FEIRA 

a) - Innugurncúo da SEMANA DO 
BRASIL pelo sr t.Rn Cel. Antonio 
Thc.mé Rodrigues rommandante do 
22.ºB.C ' 

b) - Canc:ô('S miliLart's <' hymnos 
(CanLucl·v; po1 <:olrlados elo 22 ° B 
Ci 

Vanr[rn cl:.t 1111":ml.!ll·i.1 ~SBELTO 
LNFANTI·: 

C-:1nç,-l11 du 8ohhalo 
Murd1u paLnnl wa SAI ,Vl•~ l:3RASTT, 
rtyJ11no cl:l lND:RPENUI•:NClA 
11y111110 NACfONAL BRASILEíRO 

DIA 2 5 11 FElRA 

a) - Ora(íiO scbrc o "PATRIOTIS_ 
MO" pelo sr l'ap. Aclaucto E<;meral-

Colleg!o das Neves - Collegio Carnei_ No dia 7 de .setembro, data do (Nota Official) 
Dioces.ano - Escola de Artifices -1 amôr e respeito ao berço commum 

1·0 Leao - Todas ás Escolas Publicas grande feito commemorado, haverá 

~~ri~tes.ªs Escolas Particulares - ~~i ~~~~r~ite~;::;;~1f~~~ ~~º~°:1~t~ De~:rtº:~=~~/º ~:~viS~esi,;~:t(' .1:~~:~{' 
b) - A's 7,30 horas: Distribuição ra ". gremio QUf' nucleia a elite in- membros directores, represt-ntant~·:- dP 

ele 3.000 ba:n-deirir~has do Brasil. tellectual desse estabelecimnto e pre- "clubs'' filiados e não filiado,i l' pf':--
c) -:- MaJCr Heitor Cabral UlU,.sé.Q. sidida pelo Illmo. sr. Secretario do sôas interessadas no campeunnto 1l1• 

assumrrã o Commando do Destaca- Interior. "volle~·-ball", para compurec,,rem ª-
menta A sessão se realizará ás 15 hora:, manhã, ás 19 horas nu sédt> do f> \" J{ 

dl - A's ~ horas: daquelle dia obedecendo ao progr:im- á praça· Aristitle Loho afim ,le ·"" ·t·1~ 

a l - Rev1Sta ao Destacamento. ma abaixo: · · 

O MENDIGO nela exmo. sr. Governador do Esr" 
do Argem.ir~ ,de F1igaeirêdo, e ::omt. 
da Gue.rmc:ao ten cel. Antonio Tho 
mé Rodrigue.3. -

bl - Conto do HYMNO DA IN
DEPENDENCIA pela massa humana 

l"I - Canto do HYMNO NACIO 
N AL 1;ela massa humana 

dl - Desfile do DESTACAMENTO. 
e, -- Desfile em frente ::. Bande.i 

ra pc!as escolas, collegios etc. <F.::!': 
:n-ido:..;). · 

Quartel em João Pe."5ôa· 30 de a-
gosto de 1937. • 

PROGRAMMA 

N. 0 1 - Hymno Nacional, cantado 
pelo Orpheon da Escola. 

N. 0 2 - Abertura da sessllo pel-Q 
sr. Secretario do Interior. 

N. 0 3 - Palestra sobre a data 
commemorada, pelo dr. Matheus de 
Oliveira. 

N. 0 4 - Saudação á Bar:detra -
Pethion Villar - rela senhorita An
tonietta Marinho. 

E O MENOR DESAMPARADO 
A INICIATIVA PAR'fICULAlt VAF. 
CONSTRUIR NO RIO UM INS'fl'rl'
TO PA'.RA RECOLHER OS MENO. 
RES DESAMPARADOS. - AS CON
TRIBUIÇÕES JA' SOBFM A MAIS 

DE l.GOO CONTOS 

A tardP 1111 <·1111,po do "lris", h·\t' 

loe~r o jnj!"n dt' ,Lf• 1·11111 " Ft•lirrit•a Ju 
VPnd. 

P1·elitnin:1r111cnl<' \101n·p o ju~·" •.,· 
cun1larin \'l:'l'iíi1·'111do-~1· o 1·rnf';1t1·• dt> 
o X O 

O jng-o p1it1t•ip:il. qu,- t v1• 11111 d+",t'n 
\'CJ]".'itnento di.t?;nn •lo, dn1~ f'nnJl,nt·t.,'I 
,:1h1u •> Fc·lqqwa derrotud .. \H•r :S.\~' • 
() JIIJ /H'{UO\I ;i e .,,r, , .... ) :·· r ... 

l'Al<A ( \l> \ (;()HJ O 1 ~I 'I 01\1 
PAH \ ('Ah\ t"t.1,l.l·. li,"\ ( Ott 

Pó de Arroz 

ORYGAM DE GALLY 
o t)ú clt• ano, 1111.,. \':ilof'is...1 a 

propria bPllna 
I'' '7ENDA 1'114 TODO o BRASIL, 

<.tol.J) - Canrões mililarf'~ e hymnos NOTA: - O sr. commandante da 

ct:~nt.:ido~ por solclados <1:1 Policia Mi- !~id·~i~~fic~taºmsr~ ::;!~~~~~~t!d~e 

N. 0 5 - Melodia em Fá - Rubens
tein -· pela senhorita Lenira Bezer
ra. 
canção hungara - pela senhorita 
Cordelia Fernandes, oradora do 
"Centro··. 

RIO. agosto de 1937 - Agencia Na
ciom:.l - O Rio de tempos a esta 
parte, apresenta 'um aspecto muito <li_ 
versos e. sobretudo, mais proprio cie 
uma grande metrop:le 

1 SAIBAM TODO~; 1 Jlt.r:lnçáo da MARCHA. Lml'l.::i a.; Escolas Parti~ul~re~ da Ca-
Cançti.o NOOHR INFANTARIA plt.\l âs 7 horas do dta • 'te Sete:11-
1 í;lnno ctn fNOEPENOENCIA bro'. ra Praça da Indenp~nde•1,·i::i., pa_ 
11,rn110 N /\C'IONAL BRASILEIRO I i-.1. : Gra_!1de Concentraça,1 em Com-

• n1rt!llnnça·, da maior c!.:.La do JRA-
r," FEIRA SIL. 1)IA 3 

n l - Orução sobre "MARINHA 
QUE O BRASIL PRECISA" pelo sr. 
C'ommadant.e Lemo'- Cunhn 

b) - Canções militares e hvmno,c; 
,cantados por alumno::; da Cia QUA .. 
DR.O do 22. 0 B. C.). 

Marcha BRASIL. 
Cançà0 BRIOSOS COMPANHEI-

ROS 
C1:1.J1Çito COMPANlf-IEIRCS. 
"Jln11110 tlu INDF.PF.NL)ENCIA. 
J1y1n,10 NAC'LONAL. l!RASIL~'.) 

DIA ·\ SAllBADO 

n) - Ornção ~ol.Jrr "B NDEIRA 
NACIONAL" pt>ln .'il <·ap. Jcsé Ar-
11::ih.Jo Cabral 

IH _ Cam·õc.s milit;\re$ e hymn?~ 
1 Cantados por sold:J.do:.. ela Policia 
MillL:.irJ 

NO INSTITUTO ooM,rnRCIAL 
"JOÃO PESSOAº' 

( Sociedade Literaria "Ruy Barbosa") 

Programma para as sessões cívi
cas a se realizarem de 1 . 0 a 7 de 
rntf'mbro proximo n"o Instituto Com
mercial ·• João Pêssôa" dedicadas á 
Patria. ' 

DIA 1. 0 - Orador: prof. Abi~l 
&:breira. Declamação pelos alum
nos · Carmcnisa Guimarães Marta 
Namir Dias Pedro Farias Mà.ria José 
Fons.êca. Trabalho histi:mco apre· 
sentado pelos alumnos: Arminda Ri
beiro e Cesarina Santos. 

N. 0 7 - Piano - Alma de Di~s. 
canção hungara - pela senh1rita 
Antonina Marinho 

N. 0 8 - Franqueada a palavra a 
quem quizer usar della. 

N ° 9 - Supplica das 'E)strellas -
poesia - J. M. Santiago Prezad'J -
Zuleide Pes.sôa. 

N. 0 10 - Minuete em rnl maior -
Beethoven - por Orlando Barbosa 

N. 0 11 - Encerramento da sessão 
pelo sr Secl'etario do Interior. 

N. 0 12 - Hymno da Independencia 
do Brasil pelo Orpheon da Escola. 

NA ESCOLA DE APPRENDIZES 
ARTIFICES 

Na Escola de Apprendizes Artifices 
começarão hoje as homenagens â 
"SEMANA DO BRASIL", as quaes 
con~tarão de duas ses.sões diarias. 
diecursando professores e alumnos. 

No dia dois á tarde a primeira 
companhia de· escoteir')S da Escola 
fará um passeio pelas principaes ruas 
da cidade. 

Cancfio NOBRE INFANTARIA 
COll\'Ü dn MARCHA 
Hynmo d,1 rNDEPENDENCIA 
r1ym110 NACIONAi, BRASILEIRO. 

DIA 2 - Orador: presidente cto 
CENTRO ESTUDANTAL PARAHY
BANO. Declamação pelos alumnos 
Guttemberg Guimarães Adalice Pi
nheiro. Hilda Freitas, Maria do Car
mo Farias. Trabalho historico apre- Quer alugar, vender ou comprar ca
sentado pelos alumnos Sebastião Ro- sa. ou terreno? Procure o Escriptorio 

ch~Ix ~~y~ 6i:a°d~i; presidente ao 1 :i~r~~=~::ri;o~
1
=-~aR::,4~ ~:~~; 

Dl A á UOMTNGO 

o.l - Ornc:ão :-.obr<' "FINALIDADES 
nu EXfütCITO" pelo sr ceL J, 
miro PC'reira e.te Andraclt' comman• 
dunte cln Pohcia Milit.,u· • 

})) Cnn<'ões militares e hymnos 
lCant.ado_') por soldados da Bin. I. A 
Do.J 

Ca11ç:io d~ ARTILHARIA. 
Cnn<;úo MOCIDADE BRASILEIRA 
Jlvmno d,, INDl!!NPF.NDENCIA. 
Jl~'lllllo NACIONAL BRASILEIRO. 

DIA 6 - 2 • FEIRA 

n) - Orn~fio sobrf' 11 CRUZADA NA_ 
CIONAL DE EDUCAÇAO" pelo sr. 
:e! " Tet1C'i1LC' .JcSt• dos Santàs Passes. 

h1 - Orpt>f1.> ··carlos Gomes" 
r•:x('l'UC':·10 do st"gmnle programme., 

H1b u n:~f'nrL1 do protcssor sr. Gazzi 
<tt' Sá· 

Ilymno da I NDl•:PENDENCIA 
Pt•dl·o I 

PATRTJ\ Villns Lcbot. 
l!ymno do PROCLAMAÇAO - L. 

Mil.mez. 
Dt:Sfilf' ao.e. Ikr0f'S do Brasil _. Vil-

1,\ I,,..bos 
Jly111no NACIONAi, BRASILEIRO 

JJIA 7 :1 • FEIRA'. 

:1> - Or:1t·,lo ,obre "S1GNIFICA
CAO IJO DIA uo BRASIL", µtio sr 
Major Ht·ilor C.tbral Ullys.,éa 

b> F.nt f'!rranwnLo da Semana .do 
Brasil. JX'io 1~xmo. sr. dr. Argenuro 
clt• Ji'igu<'irêdo, gm·rrnador do Estado. 

e, Orpl1efio <.lo 22.º B. C.: 
r,:xN·u~õo do s, g11int.e programmn, 

'·O\J u. reg<'1lf'i:.t elo rll:ie!-.lro 2. 0 t,enen_ 
1._, &verino Geme~ Pl'reirlt.: 

1 Iyrnno da INDft,PRNDENCIA 
lfynm: Orpllí'Ollil.:O; PA'fRIA, d".· 

Vllla f,obo:; 
1'1,.farrh:--. Dio:SPfl,F. DOS HF.ROF:S 

DO Bn..w11~. de v,11:1;;; LOb05 

CENTRO ESTUDANTAL DO ESTA. do Tabellião'Tra;assos. 
DO A PARAHYBA. Declamação pe 
los alumn::>s Jacy Neiva Juliêtta 
Vieira itinalva Siqueira.' Trabalho 
hi..'itori presentado pelas alumnas 
Maria é Fonsêca e Oscarina Gal-
vão. 

DIA 4 - Oradores: presidentes do 
CENTRO ACADEMICO "JOÃO DA 
MA TT A" annexo á Academia •· Epi-

:~\~ r:;~~ 'óe:1a~!~ã~s~~?:;t:1~:: 
nas Paula da Costa Gomes Zita 
Cardcso. Jacy Neiva. Trabalho his
torico apresentado pelas alumnas Ma
ria da Conceição Miranda e Maria 
cio Carmo Farias 

DIA 5 - Orador: presidente da As
sociaçáo Parahybana pelo Progresso 
Feminino. D!•clamação pelos alumn:0t 
José Dantas de Aguiar. Maria Ar
minda Ribeiro Maria Lucia CostB . 
Trabalho histOrico apresentado peltis 
alumnas Maria da Conceição Luna 
da Fonsêca. 

DIA 6: - Oradores: prof Walde
mar Luna e o pre~idente da Arcadia 
Pio X annexa ao Collegb Diocesano 
Pio x·. Declamação pel~ alumnas 
Adalice Pinheiro, Zayra V1ann3:. Mar
garida Moura.. Trabalho historico 
apresentado pelos alumnos "Perna~do 
Gouveia. e João Luna. 

DIA 7 - Orador: pre~idf!nte do 
·•cenlr-:> de Cultura Normalista" 
1annexo á. Escola Normal do Esta
cio> e pelo estudante Gastão Nev~. 
Declamação pelos alumnos _Mana 
Namir Dias. Maria Armmda Ribeiro, 
Hilda Freitas e Pedro Farias ~a ~a
cha. Jacy Neiva. Trabalho h~storico 

~fiJ~~~~~tai~'lfct~~ã:l~~m.!Rfodal~:a~; 
Sport Club" pelo orador da Soc~edade 
'·Ruy BarbNa ", estudante Ghttcn· .. 
bcrg Guimarães. 

Realizar.f.e-ão provas desportiva;! 
no dia 6. dtsputndns pelos "teams 

AS GRANDES MANIFESTA· 
ÇõES DA BAHIA AO CANDI· 

DATO NACIONAL 
A proposito das apotheoticas mani 

fe"'tações populares com que foi rece
bido na Bahia o ministro José Ame
rico. f'm sua excursão de propaganda 
presidencia l, o go"•ernador Juncy Ma. 
galhãs transmittiu, ao chefe do Exe
cutivo Parahybano, o telegramma in
fra: 

"Bahia. 29 - Governador Argemiro 
de Figueirêdo - João Pessôa - Pa. 
rahyba - A Bahia vem consagrando 
apotheoticse manifestações populares 
ao grande filho da Parahyba candida
to do Brasil á presidencia da Republi. 
ca. Cordiaes oõngratulações. Juracy 
Magalhães·•. 

Garanta o seu negocio registrando 
seus livros e firma na Junta Commer. 
cial por intennedio do Escriptorio de 
Procuradoria MINERVA, rua Maciel 
Pinheiro n.0 306, sala do 4.0 (:artorio 
do Ta be11ião Travassos. 

FACULDADE DE DIREITO 
DE RECIFE 

Segundas provas parciaes 
A Secretaria da Faculdade de Direito 

de Recife avisa, por nOSSo intermedio, 
que as segundas provas parciaes te_ 
rão Inicio, impreterivelmente, a 20 de 
setembro proxtmo, devendo todos os 
estudantes estarem quites com os co
fres daquella escola superior, sem o 
que não poderão entrar em banca. 

O mendigo, maltrapilho e estropin 
d:·. que .ee arrastava pelas ruas ccn
traes, cu que, á porta dos edificio~ 
mageEtosos, estendia a mão. e supli
cemente. implorava da caridade pu
blic:i ··a esmola pelo am~r de DPus" 
deixou de existir. Não mais se vêr.-i 
os espectaculos repugnantes e depri
mentes, êe feridas exp::stas, nem mais 
se ouve a melopéa de cenlênas d-!' in 

1 

digentes que, de _pr~ferencia, e-;palha 
vam-se pelas pnnc1paes artenas ca 
riocas. 

Esse melhor aspecto_ que hoje apre.· 1 
senta a capital do Pais. deve se sem 
duvida, em grande parte, á - p'olicu 
Civil. F:i em abril de 1934 que o cap 1 
Filinto Muller verificando que a ini
ciativa particular, sem o apoio do de· 
partamento í:. seu cargo_ não pcden:i 
solver. com exito. o problema ela men_ 
dicancia, { p:is. entre os benemeritos 
crganizadores dos asylos e outras ins-

~~~~~~tadno~P!e~~;Po~~::~ias ~~:.ían~ 
phrase do Juiz Burle de Figueirédo. 
"fazem da miseria alheia um optimo 
negccio") deliberou crear uma Dele -
gacia de re à falsa rnendicanci1. 
e de fiscal dos asylos. A seguir 
com a d o do dr .. Jayme Pra-
ça pí;.ra de egado do novo orgão po
licial deu se inicio a es.se serviçc, de 
cujcs' resultados O publico teve conhe
cimento através de varias reportago1.c;; 
aue mostraram o sem numero de fal · 
sos mendigos, muitas vezes, até pro_ 
prietarios. explcradores da bôa fé e 
dos sentimentos de caridade d:, povo 

Desse primeira serviço originaram
se dois outros. mais amplos e de fi
nalidades mais meritorias: a· Delega_ 
eia de Mendicancia e Menores e ., 
"cidade do mendigo", para recolhi
mento de tcdos os indigentes que fos 
it:m sendo ap~nhadcs pelas ruas. 1 

Cuidava. então. ~ Policia, da cons_ 

~r:>u~e~ii
0
nie~1ib;i:~. ~i:11

~irt~1~:~ 1 

fundad:r de um estabelecimento se 
melhanie, na Bahia. E, com e.ste ba_ 
talhador á frente iniciou-re a campa 
nha para a con'itrucção do Abrigo Re. 
demptor. instituição que s11bslituiu n 
"cidade do mendigo". e que hoje am 
para . .sob todos 06 aspectos, centenas 
de infelizes, que lá vivem cercados cl,,. 
conforto moral e material. O Abngo 

!~~~ria~ºJ~ ée~º t~~~ g=n~~e:1c~ni~~ 
Sul. Vivendo da C(:ntrlbuicão popular 
não onera os cofres pub11cos. Rece
bendo somente aquelles que são enta 
rr.inhadcs per intermedio da Delega
cia de Mendicancin, - que em tOt"no 
do mendig:, procede, previamrnt<', n 
mai,; acurada inve.stigação. -- não clis
pende seus esforços improductivamr11 
te. -

Para completar a obra magnifica <lo 

r:~Là cm 11rnjt>rto :l "ºn"trun:io. 
t·m '.\o, a Yorl,, d(' sl·h· nr,-n11h11. 
(·t-o~. 1·111 l!Ul· K.., )Hltt'dt•-., o~ l)ll\ Í 

llh·ntos, º" lumhfi'<, ... ,•rac. dt· \ idru 
O Ih ido tli• , iclro, litlt· tlilf'm 1-1er 

n1,1is .. uu,e (IUt· :l ~odn t' mai-.. lort .. 
<ittl' o linho. comt·t:tirii hn·,,·111,•11lt" 
u Sl'T fahricudo EnLio, ..,,.rú 110w. 
~:h~I íau·r t·mni!ias ,,wmrr<· "º''"" 
t• hrillit1ntt•s, rou1>n iut1•rior, lt\'Jb~ 
rnu. 1·1>lehÜ(•s, l'll' 

Os trrn•mntoi; ~ão lltwnonwn1H1 
muito m1ti'I frt•<1u1·nlt·M do qm· ~t"· 
rnlm<'nll' sUJ)pomo... 1':nt todu .. u ~u 
p<·rficit' do l{lohn, or('n t>lll ;i OUU 
o nl1mt·ro dos lt1 rremoto ... an11u;1L 
m<'ntc- st:'ntidos. pt·lo hotnt·fll ( 'uu. 
\'ém notar (tU<' os instrt1mt:'11tu:-. Jt" 
pt·Pci<..ão accusmn, t·nl rt•t nntu, o 
dobro desse total 

Em cenll'na df.':,;Sf's t1bnloM s<'h•
micos tE-m ('(ft.•ito:-; dt.-;.fruidort·i. l' 

entre c.:-t('_~, Ulh, \ inh- siw rl'gi111tru~ 
doi-. simultnneamcnt(', no..; divt-r
~.os "º"1 i nente~,, 

Sobre o mechoni ... mo do'I tnn•~ 
mota.; i..• 1>rt•ci-so ..,t·r muito 1nu. 
dente' Exr,lica<:"Ot•li fHt•malnrru., 
h}pothe~t.•s mui1o cnJ,.:"t·nhO'llls, 11,.. 

m<!_ntoam-~c> no t•ainpo da MCit•n<'i11 
~cismologica . Durante muito tem
llO, julg-on.sf> co1110 N'rtn a theo. 
rin vulcnnicu do .. 1 remotí'ft de h•t
ra. E' itindn hoje, <'".!ln tht'Õrin H 
que merec(' ª" prt•fer<·n<'in ... do Jlu. 
blico 

?\a nrdade, pori•m, <'fl~n tht'o
ria não "º""i"te' a uma nnnl}tow 
cuidad,hll E pura hem (''.\plicar· "" 
origen1'1 do-. terrt•nw111 ... , ;.t•ri11 1H'

cc..;ario ('m primt•irn lu~ar, ninlw. 
""r pol'm1•nuri-.:ul:111u·nlt· 11 nul1111·
i:a cio nul·lt'o t·t·nlrnl tl1· 11wum plu 
1w1a 

O 11nr,u11· 11:uio1111l l\tu..:-cr, nn 
1,orl1· d11 ;,nti1,:11 f1'Jt11hlit·a d1) ' l'rltn i. 
w1111l, lmit• 011\ dn~· ,·sLtdo-t tlit Fni. 
úo Sul \íticuna, loi 1·r1·ado ,·oiu 
b pro1m"'íln d1· t·vllnr a 1•,linn;liu 
dos l,•õt•!>< 1loj1• t•m din, uhun 
dnm, alli <'l'-st'." 1111iina(•:-. f,; 1·,>11H1 
"Sl' aco..,tnmnram II n:io M'r nt :u·11 
cios pt·lo homt•m, por fl.U:t "t'J: huhi. 
t uarnm-se n nf10 ur.:u·al-o 

:\ão oh ... tautl:', u~ nutorid:uh•it 1l11 
JH·rmillt·m o nn·4·-l"40 àciut·II(' Jl!lr 
qut· onJ1• CH 1!•111·11 \'Í\- 1·111 t·m 11!1·. 
1111 ·lilJt•rd.Jtlt•, 1111-t turi la!+ tlt"\-idu 
111{·1111• arm:1d11 1'111 1111 1111 1111 
, idn~ 

Abrigo neces.sario se t:.irnou a funct,1 - - --- - ----
ção de mais um estabe1ecimí'nlo, para :1 Loclo~ _.. t·t•rkza qu<' u. 1 r,ou cu11loc. 
rec:>lhimento do menor desamparado clt· que 11 _, ...:.1ta u "'111,'jlitulo (.1,1uhn 
-· outro problema dn cidade grandi:' Vãrga..." :,i!,.Sm1 se denomina ui. o u ylo 
Novamfnte lançou-se uma cnmpanh: elo mí'n r !Jr, v 1·.:.,l.1r.t, kvunt:1do: 
~ra collecta c'e recurs,o-s. ÜII. commt·r-1 o H.io · ,1 ,-.1111 n·· .,1vt·11 rrnçn 1n 
cio da industria <" do particular fc I ruro du 1 f 1 \V l\-1ir ,1uJ:1 1 1 1·111 

ram pedidos auxrnos. E, com surprf'- T•'ilinlo l\·1ull•~r Yo .1111: ~ di1C1w 1111111 
sa. c:n:;ta!ou_.,c:;e QUí' C'm 1:l"nos d(:' 2í) 1 r unul• 011Lrn: 1, 111·1J, 1 d. , pro 
dias as dtv_f'r~as commlssoes u1cc.rn• IJlt•n1:1, par I wuHn ... 111!,.,1l1Lvf'l. dê! 

~:~a.c;;ai:a:fa~. ~~~fÓ ~7~:/~· c-~n~-~~::i~ ;~·,,~~;~,' /·i~ ;11UH.~,~x\~H~~·;;~:.i:a l:;.\:~::· 
tado das prtmeu·as conlnlln11"ot' dt'tt Llo .. 
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DR, OSCAR OLIVEIRA CASTRO 
001:Nt '" DAii CRIANÇAS - CLINICA MEDICA 

--- EM GERAL ---

Oomu!=10 - Rua Duque de Caxtaa, 812 (De H ú li Ili.) 

--- -•lephOne, 281 ---

R!:BIDENCIA' - AVh.'1IDA VIDAL DE NEGREIROS, 111 

-- Telephone, 155 ----

,;:===================dl 

CLINICA DE DOENÇAS DE OUVIDOS, NARIZ E 

GARGANTA 

DR, CASSIANO NOBREGA 
FORJ.1,,ADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Especialista do Hospital Santa Iza.bel, da, Inspectoria Sa

nilaria Escolar e do Dispensario de Tuberculose 
DIATHERMIA ELECTRO-COAGULAÇAO, RAIOB 

INFRA-VERMELHOS E VIOLJ!:TAS. 
Consultas dlal'!IJ..s: pela manhã, das li á.s 12; t. t,;1rde 

das 16 ão 18 horas 
Consultono. - Rua Duque de Caxias, 312, 1.• 

Resldencia.: - Rua General Osorio, 180. - Tel. 259 

1 
V, S. PRECISA DE ADVOGADO ? 

PROCURE O 

DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
CAUSAS 

COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL 
IRJNEU JOFFILY, 218 

"<'CEITA CHAMADO PARA O INTERIOR 
JOAO PESSOA 

• '1ENÇA8 DE SENHOllAS - PARTúS - OPl!RAÇOl:8 

'lRA. NEUSA DE ANDRADE 
~ulturto. - Ru.. l- 1.ri,o do rrtumpho, J33-Lº anür 

CONSULT ... ' ,- 14 A'B 11 HORA! 

ft<!lltdencla: 

&UA EPITACIO PESSOA, eu 

SANATORIO RECIFE 
Dlrector: - Prof, ULYSSES PERNAMBUCANO 

Rua Pereira da Costa, 257, 293, 331. 
End. 'l'eJeg. SANATORIO - Telei,b. 207?. - RECIFE 

Casa de saúde destinada. a. doente..,; de cfüúca medica, con
valescentes, necessitados de regimem; e repouso, nervo:sos, 

mentaes, intoxi.ados. etc. 
PAVILHOES SEPARADOS PARA AS DIVERSAS CLAS
SES DE DOENTES. - ENFERMARIAS DE 2 LEITOS, 
QUARTOS INDIVIDUAES, APART/\MENTO DE LUXO. 

Situado no centro da cidade em lugar discreiõ'eirãnquillo, 

La.boratorio, Metabolismo Basal, Serviço de Electrother&pia 
e Electrodtagnostlco a cargo de especialistas. 

Aberto a todos os medicas que poderão dirigir o tratamento 
---- de seus doentes ----

0 DIRECTOR E O MEDICO INTERNO RESIDEM NO 
PROPRIO ESTABELECIMENTO 

Agrimensura - Cadastro - Vistorias l 
Arbitramentos 

ESCRIPTORIO DE EN(;ENHARIA 

CALZAVARA & CIA, 
Joio PeseJÕa - Arcnlda Gued1·s Pereira n.• 31 

Telegr, CALZAVARA - João Pessõa. 
Peçam sem compromissos informa~·ões e preços. 
Qptlmos desconto.s para trabalhos de vulto e levai\\.>• 1 

mentoa em conjuncto. 
Attendem-se chamados de qua:quc r ponto dos Estados 

de Parahyba, Rto Grandf' f' PeL·.ambuco. ___.,, 

BEL, PEREIRA IINIZ 

Consultor Juridico do Estado 

~CCEITA CAU~AR CIVIS, COMJl'IF.BCJAES S CltJMJ. 

NAl!S NA CAPITAL E NO INTI.BIOB DO 1!8TADO 

&VSNIDA JOAO MACHADO, ltl 

JOAO Pl'880.& 

~-

A UNIÃO - Terça-feira, 31 de agosto ele 1937 

e .A 
DR, NEWTON LACERDA 

CONSULTAS COMMUNS AS SEOUNDA-PEIRAS, QUAR
TAS E SEXTAB, DAB g AB l! HORAS 

Noe •e,mals dtaa uteL,, 116 atunderi no coDS11ltorlo1 oa oll
<e:Dtea em hora prevJamcmte marcada 

OLINIOA MSDIOA 

Doenças Nervosas e Mentaea. Tratamento da Taberoaloae 
pelo PNl!UMOTORAX • a FRENICECTOMIA 
Rua Duque de Ouial 604 - Te!ophoru,, 172 

DOENÇAS DOS OLHOS 

DR, H, COSTA BRITTO 
t:X-ASSISTl!NTE DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO P&OF. 

SANSOU NO RIO DE JANEIRO 

OCULISTA DO HOSPITAL SANTA ISABEL 
'tratamento medil'o e operatorio da11 doetaçaa doa. olhoa 
ConsuHorlo: - Rua Duque de Caxta.s. 3ll (Alto d& Pbar

ma.cla Véras, l.'' andar) 
Reslde1uca: - Avenida. Juarez Tavora, 813 

Cozum1t ... : - Da, 10 ljl àa 12 e das 16 às 17 boru 

-=-- -====================''-' 
GABINt.:TE ELECTRO·DENT ARIO 

Da Ciruririã-Dentista 
LIND LVA GAMJ 

Clinica-Cirurgica e Protbese Odontologica 
Odontopedic 

Comnltnrio: - Duque de Castas, 504 - 1.• andar 
CONSULTAS - DAB H A'S 17 HORAB 

'"'================== 

DR, JOAO SOARES 
CLINICA DJ: CRIANÇAS 

Da Cr6cbo ia Casa dos Expostos llo Rio de lanàn 
( Serviço de laotentes) 

.<>ledlco do Serviço de Hyglen,, IlllantU do Estado 
e do Instituto de Protrcção e Assistencla á Infancla 

Con::.uitas diarias das 16 ás 18 horas, á Rua. Direita, 348 
(Altos da Sorveteria \Verner) 

lUldlD~OlA: - Rua 010(0 Velho, 214 (l't.I'@e 
Bolon de Lucena) . 

I
" DR, ALUIZIO AFFONSO CAMPOS 1 

ADVOGADO 
Escriptor',õ: - Epitacio Pessôa, 113 

CAMPINA GRANDE 

'=======' 

JOSÉ MOUSINHO 
ADVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Peaaôa 

Dra. Aracilda Beuttenmuller Medeiros 
MEDICA OCCULISTA 

AsslstenLe da rllnlca de olb<>< do Hoopltal Gnffrée Gulnle 
Consullorlo: Rua Republica do Perú (Antlp Assem• 

biéa) 15-A - 6.0 andar - Ediflclo Brasil, 

Diariamente de 4 ás 6 1 - Telepbone 22 - 5681 

-- RIO OI,; JANl!lJRO -

D o 
DOENQ.&8 'DA PELLE E VJ!NEREAS - SYPHILIS 

DR, EDSON DE ALMEIDA 
DO DISPENBARIO DE.t>ERMATOLOGIA E LEPRA DO 

D. 6. Pp~~ro~\;J,=!i,D~~~TT~-;;;~~L~?ORA-

Tra.tamento por processos especializados de arnt (HPt
nb.u), pytlrtasú versJoolor (pan.nos) eezemaa, olceru, 

doenças dae unhas, aftecçõe1 do couro ca.beUudo 
Orientação moderna na tberapeutlca, da SypbUls e da 
Lepra - Physlotberapia dermatologlca - <tntra Violeta 

-In!r& Vermelho - Cromate1'l - Dlathermo coagulação 
para O tratamento dos tumores malignos da pelle 1 

DIARIAMENTE DAS 14 lj2 A'S 17 HORA!! 

C<,nsaltorlo: J ~,Ulº~ d;~ª~"';· ;O: - L aoaar _____.. 

=-===============~ 
DRA, EUDESIA VIEIRA 

- MEDICA -

Tratamento pela cblmlotherapla aasoc!ada li phys!otberap!a: 
(Ultra-v1olêta, ondas longas, curtas, ultia.-r.urt<Vi e 

hydrotherapia) . 

Reatdenct• e COnsuJtorlo: - Rua Duque de Caxias, 518. 
Consullu: Sesundao, quartas e sextas das I áa 11 e daa 

H u 17 boraa. 

Terçu, qulntas e sabbadoa daa H t.s 17 horaa 

rr================'===:,-. 
CLlltlCA DE VIAS URINARIAS E DOENCAS 

DO RECTO E ANOS . 
Tratamento especializado dai BLENORRHAGlA t> suas 

complicações no homem e na mulher 
VARIZES - HEMORltHOIDAS - cura r;aranlida sem 
operação e sem dôr. Seguro tratamenLo das fissura.s

1 
re. 

ctit.es, estreitamento do recto, etc. 

DR. JOSÉ BE'fHAMIO 
(Ex-a.sslstente do serviço de PROTOLOGIA DO 

HOSPITAL CENTENARIO) 
CONS\JLTORIO - !11ACIEL PINHEIKO, 211 (altos dl\ 

Souza Cruz) das 14 horas em deante. 
RESIDENCIA: - HOTEL GJ,0BO 

DR, J. WANDREGISELO 
ESPECIALISTA EM ltlOLESTIAS DOS OUVIDOS 

NARIZ E OAROAN'l'A 

Connltu du H y H lloru 

CONSULTORiq· Rua Duque de Cax.!as, 348 - 1.0 andar 

RES!DENCIA, - RUA DA PALMEIRA, 208 

rr==-============<===========l 
11R. ANTONIO DE MESQUITA tt 

ADVOGADO 

Escriptorio: - Rua Maciel Pinheiro, 164 

ctmpina Grande -:- Parahyba 

HOR1ENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

ACCl!ITA CBAMAnos PARA QUALQUER PONTO DO 
IN'Tl!RIOR DO ESTADO 

11eo1•encja: - Avenida João cio Malta, m 

CAMPINA GRANDE 
,,_"'===--~-----=-=--==--=-=="" 

DR, LOURIVAL DE GOUVEIA MOURA 
Tfalologlsta e radiologista do DJspensarfo de ·rubereul089 

e obofo de cllnlca da Santa Casa de il'll..-ricordla, 
Tratamento da Tuberculose pelo pneumolhorax artificial, 

Mabercallnltberapla, pbrenlceptomla, pbrenfalcoo. 
lluçio, do., e!<'. 

Oonsultorlo: 313, Rua Duque de Ciulu 
DM 11 ás 13 - Du 16 As 17. 

Telepbone 196 IOAO PE8116A 
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~!~~~~.~~~~~ ~~ .. !!,~~~~ U L TI M A H O R A 
periodo da escravidã:o e da senz~ cooperação de todos os oue .:ompr"
a. lllma sensivel e bôa do B",':ail e. hendcm a situação de inferiores em 
t1:emeceu. revoltada. contn,. o opprc. que nos achamos. 
b10 que f;.;._ria brutalmente e hnn11lha- A campEl.nha contra o analphabz-

va~a~~~~~ .. então, um~ Ttemoravel ~~~~s0 1~a;id~:e~~ar!O: ~::ª /;:1\~l~l3 
campanha contra o ca~o. Ap. destinos. E nestà gloriosa lucta éó 
pareceu na arena. entr~ !~to; ou. não tomarão parte os indlfferenles á. 
tros deJ?odados def~n':"ores ctos capti. sorte do Bre...sil ! 
\'OS . a figura v~ronu de Ja;~P do f>a- Illumlnemos pais. a bandeit·a da 
trocmto, pnladmo destemeroso que nossa patria com as 25 letras do ai

(DO PAIS E ESTRANGEIRO) 
O sr. João Neves regressou de Salvador ao Rio - Joe Louis venceu, honbm, por 
pontos, o campeão brltannico Tommy Farr - O regresso do artista de cinema Ro· 
bert Taylor causa grande escandalo em Nova York - Outros informes telegraphicos 

1 
BAHIA CHINA FRANÇA commbstanciando o sentimento da na- phabeto ! 

cionelic.lade. após 1ncruen.~a lucLa. sein 

~~~~ôu
00
:d~ª~

1~:1s~º~~l;-.~:nr~e~a~~: DE CAMPlftA GRANDE bo~::~!º.'!~nt: B1~!c~!!~' .. -r:.. A,~":~if!Z}e~ 3
~ombar~~a~::â~) n;: jór~~iv!~ijita~i!~ B.;e~:;~_,uuir::~ 

:!ionºa~\8~8 h~~a~~v~ ~J ~~~cf; i~; Homenageado O sr. Alberto ::ss::e ª;a!!º a:o!~au:~:o J:ã1~i:~= ';;~ov~:.~ca~~s~~;:ke~·an~~Pre;!~!: !~fuaçt:~i. foi feita a seguinte das-
patria. Foi Uma campanha. ql.le dig- FonseAca tro · Jo:-·é Amcrico na sua \'isita a este 'materiaes. I.ª prova. de 400 metrn!il eom barrei. 
nificou uma geração Estado I ras! 1 Jogar Farr a11emfio; 2." Ra-

lu~!! arrl!~e:Jas lu~!~ ::~e~n~::~ -º#or;1{~~~mª!:!ge3aºddAne~:;ã~~ JAPAO 1 :!~~h G~~~~~ ... brasiluiro; 3.<l Nott.-
Luctas em que os adversarlos da dade. e sr. Alberto Fonsêca. tendo as ESTADOS UNIDOS 2.' p.-ova. de 200 meti·,, raim: 1.• 
emancipação dos escravos ante l'On:,_ classes conservadoras lhe offerecido um TOKIO 30 - (A União) - O g{)_ toha.r Uohn{"s. inelê:,;; 2.º Queiroz TtL 
tantes derrotas vingavam-se na carne banquete no "Campina-Hotel", o qual NE"· YORK 30 _ (A União) vêrno está pre,parando a sua nota Clll les brasilciro: ,1.º Bluquett.e francê:s. 
do captivo. Dez annos qu-e })a.ssaYam d~orreu num ambiente de. maior cor_ o "match" de box realizado ha 1iou. rcspol:'ta ao protesto do govêrno bri- ' · 
rob a mais tremenda tempestade es- dialidade. co_ no .. Yankee Stadioum... eut.re ta.linioo a respeito do incidente Pm 
pirltual e moral Fal:iu, saudando. o digno visitante, o JQe Loui!s. 0 demolidor ~e Detr'ljt e que foi victima o cmba1xadcr hrita11-

Quasi melo seculo depois ~UrP,'e a sr. Luiz S.:ares. 0 campeão britaru1ico Tomm.v Farr~ nico em Nankin. 
ESPANHA 

Cruzada Nacional d~ Educação com terminou com a victQría do "yank~e S:\LA)IANC\. 30 - IA l;nião.) -

~~br~ºcvºhJ!é:~itl~~~·~a:01\b~~~çr;e~~! FESTA EMpi::grcIO DOS ºº~ºei:t'ieil~:~ran!:~a lucta ~ntre 0j URUGUAY !~::u·;::n!~_ur;~;~,10!:~~a1!e:::: 
l'!<ll'ra.vos d:t ignorancia - que :,;il/J os citados "boxem•s". <>m L">llflrc,), tt;tr~1gos materiac· P causando numc-
analPhnbetos. CAMPINA GRANDE 30 (A União) I\'10:NTEVJDtO. 30 -{A. B.) - O rc~a.s ,•ictimas. 

Havia dois grandef: motivos para ~ _ R?alizou-.se hontem. ·em Lagôa Sêc- \ NEW YORii. 3r _ (A União) ~-:>vêrno uruguayo cd.á se ctíor~anJo 1 -

campinhn abohoionista: Primriro -· ca, uma grande festa entre os agri_ o regresso do artista de <.·incrna Ro- junto ás cha.nrellarias sul-americanas SALAMANCA. 30 - (A União) -

~ 11;:c1
;:~1i~1nf~~~;!~~d~m_: ~~r~~~l1~:s ~~!~:ese1~o~~~efi~fi Jo:m/ot~~: q~: ~; bert Taylor. da Eua via;em ele recreio :oi{~';th~oe d:º~~!~':::ieci~::!nt:.U::i~::~ 1 ~ 1~ar~r.:!is~~s c;:;.~~~~ra:rn ~':t:~ 

escravos eram tratados, não como en- ampaiados pelo Asylo de Mendicidade !u~º;;:,:uz{,~v!n_,~;.::c!:'sca:;~;:d:~::~ ral Fra1,co. coma chefe do g«a5rno dalajara b<:!m como cooqui tar algu.. 
ter hU).nanos e sim, como .sêre!) irra- e Dlspensario s Vicente de Paula, do a maneira intonveniente por que esp~i_-,.hol. . . _. ma~ tri_nch_ei.ras na. frente da. Ci:iade 
n·~;t~~~

1
~![xª~.ll~e~i q~~v~s~~~~~d~ desta cidade, a qual deu os melhores se portaram milhares de mocas que .. C~cul.~ bem :;.rfrm~dos a.ssc\'<'ram Uwver3.1tar1a. 

nosso aólo at.é o dia de baixan~m á r~ultad~s. 1 !~r~. ag-.:,udar a Lhegada daqudle !~ g:v;:.~~/"~~~::i.:ri~a~:Sº~:a:'\ t~:: i SAN'L\1'.DER 30 - (A União) -
sepultura, da vida só conheciam o Um !)a~·tor prote~tante_ falando alçâ~ ~cnjW1cta . do r~conhecim~nto .o\s força~ marroquinas. ,uu..itiadas 
r-0ffrimento. Mas a liberdade. Ul.1 dia C t p l't' B f' t acerca desse escanda)o. diz que !ie o Ido d.i.rcato de b€lhgc~rancia ?-º _i:-cve~JJO pela bl'i;ratla it.41.lia.na, proseguern Q. 
lhes sorriu e os braços lhes estendr-u. en ro o I ICO ene 1cen e proprio Christo viesse ao mundo. não de Burg-os. ba~eada na 1niiscut.1vel "li01pê~a .. de (..oda a região, captu-
Foi 110 dia 13 de Maio de 1888. ºArgem'1ro .. e F"1gue·1reAdo" viraria. talvez. a- cabeça de tanta realidadt: 9ue ofrerecc o pa.norama (J.a rando O.<;. ultim06 vermelhos que !'',{' 

A nova abolição inspira-se no$ . 1'. · 1 gei!te. guerra 01vil da Espanha. · c.noontra.m ebconditlos nas montanhas. 
me3mos mottvos e nos mesmos s<~nti- 1 

mg1t~s~alphabetismo. neste tiecl!l;>_ é u1~º\:cr~~::t~~~ci~~~ ~s.To~~~a!i~ . WASHINGTON._30 - IA l'.vjio) ~ BOLIVIA . POLONIA 
um phenom-eno desolador; é u·a man- Toires e Vicente Ferrer respectiva I O governo prote-,51:°0 fner,o~ment~ \'.\K~OVIA 30 - (A llniãol - A 
eh~ que nos clrprime perante os P~~ mente µrime.iro e segunctO secretarioS: 1 ooi~trª,! bom~a!~cao levado ª ,:-fiei~o L~ PAZ .. ~~ - 1..\. R.) - O "tt'am" ~ilua\·ã-0 rt'f.nÕmkjl dc~te rais melhora 
vos cultos. Apagar essa man~ha do runiu-~:e. ante-hontem, em se:;.sáo ar_ poi aHoes .. chn~~·~ contra " .. navio bra.s1Ir1ro Sao Cbr1stova.m" em1>a-tou "ºI"' f.dPra\.·chnl'ntr devido :i::i; gran-Je-s 
nosso mappa é a obra da., mo.is me. dlunia o centro Politico B~neficen_ mcrca..iii.- Pre~1.d1:_nte lloover , ten- hor.tem co'!l o (·Jub ob.il.!Jno "Çl)Joco- r:nc:ommcnda.-> ft'i(;1i,, p~Io governo 
ritorias. · te "Argemiro de Figueirédo". sendo 

I
do. 0 gove!n~ ch.mes :St co~~r.JmetUdr.> \lo". por trelá tento., a iires. l·hinés. cakulada" cm ma.is de 30 mi-

Por patriostismo e por c.or.1vo~Kão tratados vari.:s assurrtptos socia~s. Foi ª~~~z~~-os pr~Juizo.,, lhócs de estcrlill'O'S 
Que é um an2lphnbeto? Uma cr('R- lida e approvada a acta da fessao an· 

tura que arrasta uma existencl:1. de terior. O exçediente constou de um 
m1seria e scffrimento. rc.querimento da viuva do ~ociado 

Cerca de 300 mil crianças rnorrc.n José de Farias Leite, fe.llecldo em Ju· 
annual.mente por tllta de as.;;1sttn- nho do corrente anno. sohcitando au_ 
ria medica ou melhor. P.m virtud,~ <ia xiho para a compra de uma casa des 
ignorancia dos paes. E tu~o .Ls;::;o, ~m tmad~ a sua moradia, sendo attend1-
grande parte. é ccnscq11enc1a <la fa1té da c-m a. 1mportanc1a de ce11to e cin_ 

~~,~!~~J.~!~ DO I"~!~RIOR 1 ~r~~ !t "'"'""" 
cleL~::r~:c:~· escravidão. da ignoran- 1 ~~:pt:01::;~~ét ~~~~SsOO~s·oci~~~~a~~: Bala.ncête da Receita e Dc.-;pcsa 

· , 1 mês dr- junho de 1937 eia os nossos infelizes patnc1os qU<' do saudados pelo associado Cicero 

de 01 dcns de sr. Govnnador. rep1 e-

do :~:~~~~l~ra ~~~:g~ ~l~nl~~ s.A~ti~1~~à 
11

~o~~:~1~ro :ri~!~~â~ 
F~1-cal.ização . 210.,000 1 honlc11l. no cemit.erio pÚblico desta. 

g~~z:~~:a~?:11af d~ t1
J:c~~ã~~éal da ~~

1.teTc:;,!~r:~hi.ª L~~ªf~~·i-~~·.inf:th~r RECEITA: 
Em quatro annos de actividade já , de Moura. Manuel Daniel, rires Filh".> . . 

L1mpesa publu:a 746$000 capital. 

1 
Estradar 1 :535S500 ____ ----
Patrlmonio 420SOOO 

conseguiu a his~allação de mais d.e ! e José Lins, seI]-dO acclamaàos., no de-1 Rendas Patrunomaes · 
duas mll escolas em todo e :;,aJ..S MillS correr da ses.sao os nomes das sr.s. Feira 
faria a cruzada se maior fõsse o nu- Governador Argemiro de F!gueirêdo Gado abatido 

'Subvenções 30~000 A CONTRIBUIÇÃO 
656~~00 Despesas d:vcrsus 136,200 
6~:~gg :~~~~~! 3~~~gg D O S MUNI CIPI OS ::~ ~! c~~~~~";~~~·e~a ·s~: g~~n~ ! e dr. Raul de G&s. cemiterios 

1 ,35os300 1 4 ,323s100 para a lnstrucl!ão Publica de campanha. Com a cooperaçâo mo- ------
ral e material de to,tos os blas!lciros I R • h 
é possível dPr um golpe de morte ao I oup,n as para creanças 
gra1:de mimigo ~o n?_sso progi·essv _ 1 

Nao basta o 1dcah.smo de um Pi..l- Novo e variado sortimento a preços 

VIDA ESCOLAR 
1e.m conourrencia, na CASA VESU· 

1 "'°· roa Maciel Pinheiro. 160 

BACHARELANDO EM SCIENCI1lfiji. NECROLOGIA 
LETRAS DE 1937 c_"·:.:,1 

LYCEU PARAHYBANO -

f SRA. MARIA CANDIDA IUBEIRO 
João Pinto dt.· lívcira CO&REIA: _ Victlma de pert.maz 

, . enfermidade falleceu, ante.hontem, 
João Pinto de Oliveira . e .O nosso ás 11 45 nesta capital, á rua das 

perfilado de hoje. E1!1- meio a nU117e- Diagofas~ Evagoras e Aglaure Correi_a. 
rosa turma elle constitue, pela sua in. Ribeiro Correia esposa do dr. Joao 
telligencia e pelo seu estud'!, um dos Arlindo Correia: chefe do Centr? .de 
elementos mais representativos e es- Saúde da Capital e reputado chnJCo 
perançosos. neste Estado. 

Alto. forte, physionomia um. pouco no seu consorcio deixa a pranteada 
r1rosseira é o typo acabado do filho cxtinct.a que contava 46 annos de 
do sertãÔ. . idade. Os seguintes filhos: Kleonic~. 

Dedicado extremamente aos livros, Diagoras Evagoras e Aglaure Corre1a. 
não obstante os pendores que apre- o~ dois pi:imeíros do 5.0 anno do Lyceu 

:f1::taé p:r~u: ;),.~e;c~!U:,.ª,;.o;~~~~"J.~~ PaJa.h• o~nterramento veriiicou-se 
ser engenheiro é a sua maior amb!- hontem. ás 8.30 horas, sahindo o es. 
cão. o seu grande anseio de sertane10 quife da, residencia da familia enlu
r nordestino. . os arrojas das cons- tada. 
truccões gigant"escas o damína..ni. Des- I Enh-e as pessôas que acompanha
Tumbram-no as barragens cyclopicas .de f ram o corpo á ultima ~onda conse. 
sua terra longinqua. guirnos annotar as segwntes: tenente 

A calma e a reflexão formam mn dos João de Sous.a e Silv~. rel!resentaute 
traços vivos de sua personalida~. . do dr. Argenuro de Figueiredo, gó~er-

Excepcionalmente simple.i;_ mncero. e nador do Eslado~ deputa~o Ne\\-t.on 
t•"'m. JfJáo Pinto se proiecta no r.ir- La~erda .. drs. Jo~o Soares. Hygin_o 
culo esbu.dantino do L11ceu quasi cmno Brito. _Seixas Maia, Edson de _A101e1-
uma figura á parte, diitincta. espec~l. d~. Anosw~ldo Esp11!-~la, E\'Uas~ r~. 

Muito mode~to. refractario. por m. soa. ~evennAo Patnc1~. Dama.:.qumo 
,1o;e a toda evidencia ou exhfbícionis- Maciel, Alfredo _Monteiro_. C~rJo:r Bello 
1/to ~ um elemento que tem. vivido, in- Filho. Avlla Lms. BenJ~~m Comer 
tef~o á margem dos nossos movimen.. e ~lanud _da Cunha; . Sis, Augusto 
tos. das nossa.s questões. Fica de fóra. Simões, J~ao Alyes. J?5e Faus~iuo. dr. 

ob ervar _ Hermenegildo 01 ~asc.10, professor. Co. 
a A ~olttica · tem nelle um i,rílhante riolano de Mede.u-os. Ca~los Gwma. 
r.ommenturista. Mas nfio de!-ieja nun- ráe~. Jamil Da~er. J>i?r ~, <; por bUa 
ca ier pohtico. E' muito altivo e frart- :::!ufcrS:::!~:ord/º;:us~º~

1
'.
1
r~m~~~ 

coÀdorador fervoroso de E>utérpe, a Jc~é- da Gama Prad~. e famiha. E~u-
1, ., ·,.. t h fr nente 1rresistf_ ardo i\lvcrga e r_anulta. funcclooarm"i 

; 1; :c~t: ªN~~ e pôr:~~ a 1~u.,ir.a ele. do C<'nlro de Saude e grande numero 

11ada de L1.1z.~ Ôu de Schu~erl ·, Co:~: dt'L\:·t~'!:.:~~adºJ;~~~~ em cuja so
_im7nensa mawna do Brasil, cl e a t [. led,ide a fallecida erà um elemcntn 
mu.•tca nopular_ O sam~a. esTJec a ~ elite- veiu uma comitiva para a~
mcnte. Um do~ seus maiores dese1os. b~ir Ih~ ao enterro composta da!I 
qua1!4_f> estiver no Rio. é assisil,. ~e:;::0ª 8l'gui;•tes pe!.;só.as: · tenente-co!·.>n<>l 
audu:ao no mórro. . . Cheqou n • J&-é Maurlcio drti. Severino Leite c 
•1~n&. d1n ª .. adquirtr u. m tnolão •. e _apren_ l Antonio Cabrál; srs. Severino Cabral, 
<fer a !ambar., Mas pouco pm-sutente, João dt> Matto"i. Severin.:, Alvc~ '.fho. 
1h1m.ed1atrsta. Julgan.do dedilhar bem maz Soares e esposa, Prota~lo }'ernL 
l'm um. mstantr:, abandonou a idéa. ra Jcsé JtamDli e ,'\ntoni.:, Laurentino. 
Achou prefer_{vel ouvir some7:te. das :.:obre O f'aix.ã.o \+-tm.s(> va,.fas i·o. 

E!te seu rnimed~aftsmn e umf1 . . róas l'Offl cxpressiv-.s rn,rrip(õti;. 
tatoe8 pryr que. 11ao tem nem, '!-Cse1o I Ao baixar O corpo a: l!>f'PUltura db. 
ter nl!m.orada AB 'mordntJj" .,oo to- ,:unmu 0 · dr. Severino Leltr-. interprc. 
do a eeu nmór tando O ..;.entlmeni-o da sociedade cam-

;1.mtlcar l:~ w.,.~, par ml!I per$ irrc~r11v,1, 

Licenças diversas 
Estatística. 
Aferição 
Imposto cedular 
Rendas diversas 
Divida actlva 

Saldo do mês de maio 

Dr!SPESA' 

Gamara Municip~l 
Govêrno do mumc1pio 
Fiscalização 
Illumlnação 
Serviços e melhcrament.os 
Limpêsa publica 
Fôro e Policia 
Assis. Social Socc. Publicos 
Instrucção 
Eventuaes 
Despesas geraes 
cemiterios 
Inactivos 
Arrecadação 

2:362S800 Salde pera o més de julho: 1 ::t 
282$100 Dinheiro cm caixa 542S300 
240$000 10 acções do Banco do Est. 1.000~000 Conforme officio dirigi_do ao Chefe 

4 :444$600 1 1 :542$.100 do G<;vêrno. pelo prefeito Joaquim 
20$400 Mnttos loi re!'Olludo á Mesa de Ren-

l0IS900 5·866$000 cl~ ele CaJazchas a 1mpo1tancla de 
~ ·--- , 12 502~700, coue.pondt,nte a quota d~-

7:417$800 Th\.~ouraria do Prefeitura Mumc1- quelle munic1p10 pn.ra a Instrucçao 
8:832$100 al de Santa Luzia do Sabugy, em 30 Pubhca do Ef>tado. no mês de julho 

_3 342$000 ~e julho de 1937 p. find_o ____ -----

12:l74ól00 Diogenrs Aranjo - Tl1cwurnro 

VISTO· 

1 :4~g;;gg Jo,é J. Medeiros - Prele1lo 
2~rJgg PRFFEITURA MUNICIPAL DE 

I ,360$900 SANTA LUZIA DO SABUGY 

NOTICIARIO 
CAPJT,lNIA DOS PORTOS 

Est2 repartição a\"isa aos inactiros 
do Ministerio da Marinha á compfi. 
rtcerem hoje. das 12 ás 17 horas. a 
hm d~ receber os seus vencimer.to..., 
referentes ao méij de agosto findv. 

'J'ELEGRAMMA RETIDO 

Ha na Repartição ~ral dos Tele_ 
graphos. telegramma retido p&ra: -

7. 770$500 .. sousa .. 

~:::gg Balancéte da Receita e Despesa .,df'..,ta 
gOS200 Prefeitura, relativament~ ah 1 se-

518$300 

1 

mestre do corrente anno de 1937 

m;~gg RECEITA 

1 2~~~~g ~~~;i~~~a de me1 cado1 es 
--- ambulante, 

115S000 1 

6 364~200 Matricula de vehtculos 

Saldo que pa~a para julho 5 809S900 I i~=i~ ~: ~1~:rsifs 

12: 174$100 1 Aferição 

810S000 
1 :570SOOO 
2 :269S700 

3:~~~~~~ 1 

DR. OSORIO ABATH 

VISTO: 

Gado abatido 
Rendas diven;o.s 
Renda pat.rimoni:1l 

2 653~500 Clrvrllo •• ANlalencla Pülloa 
• .., Hospital Santa babel. 

OPERAÇOJ;S 1!: Viu 

1\-loaeyr CarLaxo - Prefeito 
Imposto de estatistlca 
Divida fl.Ctiva 

70S700 
2:540S200 
2 :920$700 
5 .192$000 

- URlNABIA8 -
Tratamento medico • cinUS!«> 

claa doençaa da uretbra, proe
u.ta oexiga. e r.:.na. Oyatnieoo-Raul Fernandes - The.<,0ureiro 

cota de bencficcncia 

PREFEITUR.~ l"fUNIClPAL DE Saldo dr l!l36 
SANTA LUZI,\ DO SABUG V Dinheiro em caixa 

Idem da In~prclorla de vc-
Balancête da RN·rila e De-spêsa d~la hlculos 
Prefeitura. relaUvamente ao rnéb de 10 acções do Banco do Est. 

jnnb·, findo ho.lc 

RECEITA· 

L1cençr1s 
Matricula de mercadores 

ambulante:,; 
Matricula de ,·eluculo.s 
Imposto de feira 
Imposto de dlvcrsõcij 
Aferição 
Gado abatido 
Rendas diverrn.s 
Renda patrimonial 
Imposto de cstati.stica 
Divida act1\'a 

Saldo do mP.~ de ma 10 
Dinheiro cm caixa 
10 a1.:ções do Banco do Esl 

I :a59UOO 

t;0$000 PrPfeiturn 
130$000 1 F~ v.rnda 

DESP'ESA: 

:W9S700 Camal"a. Mu11tc1pal 
5:17$000 Fif.:calização 
30S200 Limpésa publica 

5 \~m~ 1 ~;~;;t:c1!0 .J'c~~/10
" 

261$200 , Estradas 
453$900 Patrlmon1::> 

66$900 Subvençõci; 
--- 1 Obres publicas 
4:023$800 DespeS1t diversas 

Ji~'Statl'-tiCR 
842 200 Fv,.ntu·ws. 

l '.Oflíl$0UO · lm,pect.orw de v~luculo.=. 

1 :a42s:iõõ 1 
Saltlo paru o :t. 0 e;emestre 

5 ;W54oon Pl!J!ie\r· e•n ca, ~ 

20$500 

30:681$700 

l :052º"400 , 

550$000 
I :000$000 
5 ·602$400 

36 284$100 

P!aa • urethroocoplat, 
OonaUltu d•• 10 '8 ll1 t ua 

1111 .. li horu. 
OcmRitorlo: - Rua Barlo 10 

Trlumpbo, 490, 
---::--

- 10.10 nsso.1 -

A 2.• FEIKA Dt: AMO~TRAS DA 
5 JOI f){J(l PARAR) RA a realizar.lJr nesta ca
i1: fl'.J3~600 pital e111 d('zcmhro dede anno. have,. 
1 :íi28S800, rã dt> fi:'(.ar uma p:tglna brtlha.nte da 
I ·620$000 oo"'ir.!tn ""nnorniCA d,-, TIOSSO J,:Stado. 
4 600$400 - - - -- --
4 :000$000 10 acções do Banco do Est. 1 :000$000 

460$900 1:54Z$30(J 
2 :077$.;)00 
2 9.'4$500 

680 ººº 
J6:2tl1$100 

3$000 Thu,ourartu. ela Prclcltura Munki. 
J :062$800 1;al d'." Sa ,t.u Luzia do Sabucy. em 7 

~o:i$:;oo ~e Julho d,• 1937 
1r.;;s:mn 
ó:l0$000 llwg•·JH·s \.nu io - ·n1izwurciro 

J,f 711$800 

·,40 "Ofl 

VIS'JO 



8 JOÃO PESSOA - Terça·feira, 31 de agosto de 1937 

"Não seis um desconhecido em nosso meio, Antes de exercer as funcções de Ministro da Agricultura, a Parahyba já vos conhecia, 
Não é inopportuno relembrar a vossa actuação em 1930, na Secretaria da Segurança do glorioso Estado de Minas, - terra central do Bra• 
sil, onde impera o espirita sereno de um povo prcgressista e ordeiro. Na Secretaria da Segurança Publica de Mi, ,, s Geraes, fostes também um 
parahybano, porque vossa acção foi a de um parahybano em defesa da Parahyba, na identificação de lucta pel Alliança Liberal que encontrou 
em vosso Estado uma força viva e preponderante para a Victoria de 1930", (Do eloquente' discurso de saudarão do governador Argemiro de 
Figueirêdo 110 ministro Odilon Braga, no jantar de hontem, no Palacio da Redempção. 

A VISITA DO MINISTRO ODILON BRAGA A PARAHYBA O REGRESSO R'EG1sro 
FIZERAM ANNOS HONTEM: 1 

1 

As vb itas dt honkm d(l ministro Odilon Braga em com panhia do goven,ador Argemiro de Figueirêdo e auxi
liares dn admini'.sotra.c:~o t.>tadi.tal. 11 - No Instituto <le Educação: 2) - Nas obras do Leprosario de Capital; 

3) - No Abrigo de 1\t~nctTS Abandonados. 

stvel a amoravel doçura do ronvivio aqui no desenvolvimento con::tante de 
p::ir~hybano Felizmente. a extrema actividades em pról d-e nosso alevan-

0 frnct.i> tll' ,"tl'll 11·ab.1 \hc~ ;.1 :rrndecido gentile?.a de sua acolhida e a fina tamente economico, num trabalho f~
as quantiat a 11,, lib, r:i.Lzfld:ls. Tem. ambiencia de estima cordhl de qu~ cundo de garantia da ordem e da 
po115, raz~o O candid:1to que ~1 . N3('1.J me sinto envolvido. compen;am-me o justiça. 
voiu pedll' á P,uali~ b O dmheirn pezar da proximidade da partida. E ainda mais faz jús a esta home
e:-;tá na tPll n t1 ah:1lha.da r>nm cllrgna Agradeczndo esta para mun gtatis- nagem o sr Presidente Getulio Var
e com espc1anc;1 llm1'r11 h~ tant'2 lsm·.a homenagem e as generosas pa- gas. porque s. e.xc1a. vem. man. t-endo 
parn, fazer -O Rt 1sil pio I to v nlur ... e ;ctvras com .,s quaes v exc1a tanto ce;>m. a Parahyba uma p~1t1c1;1. de cor_ 

!Conrlu.<io cb 3.:i. pg l 

e foi te rn enaltece e ao meu Estado natal diahdade e de debprend1mento, atra-
0 t ,.:,f'llCtdl t 1111" , 1 .1 o 1 .. r.1 111 ada vez mal:, vmculado ao da Para2 , vés ~a figura JOv~n e dyn~m1~a. do 

,·or;1joso e aC'l.h.:> q 11 0 lt\ ri"' h l hyba ergo a minha taça pela sua Governador Arg~miro. de F1gue1redo, 
va., de" pa ... ninh• cfa l? 1 t felkidade pessoal pelo crescente sue_ QUE:_ cada vez mais se mtegra na gra-
m<~11t Js e vor,1:1, ri mv J, e, ceS!:o do ,:eu govérno. fcrmulando ar- tidão de seus governados 
!imos parnsil.~. qtt1 ll;f' àt:ntes votos por que náo se quebrante Eu ergo. J>OL'i. senhores. a m~1ha 
Ff'iva Nn toclc O p. p•, :.P ('1, _ -1.mais a af!ectuosa solidariedade que taça em h?n:~ ao Supremo Mag1stra_ 
rttlação r ,.me os no~os E<·tados. impellldo"' do da Naçao 

B'el.izmcntr ..,l·1ll. JJ Go, r :u JJ \"' é..mbos p2lo idéal de absoli1to devota-
cemu-o de Figu('iri do a F ,. hyU. ,11ento á causa da democracia e dos 
não 111ull: 11 d rnm.1 'l I ar l d 34 ma 1, altos int2re&es do Brnsil". 
S1ngul.1nz.1--,r u. cd,~11,·"io p ~t rn uma ~al\·a de palmas cobre Ps ulti-
\'í'jav.·1 po i<:" LO d, t1 1in mç... ma'" palavras de s. excta 
pPlu v ·rt1g11m-n e· lll 11lo d ,u 1 
prq.n,•rhl:ulc 1•corn,u111 '\ ·)blfl 11:) O DR. ~ALVl:\NO LEITE LEVANTA 
Govnn•J ud11;1I 1· urp .·h"!ul 11' Uni O BRINDE DE HONRA AO PRESI-
Lhesour.:i :11Lv1J..do d dn·1ll,n: 1 1 ti>i, UE~TE GETULIO VARGAS 
!,'tl"VÍ(/Js <11• 111Cli.·1.:t1l1v 1 11pc,11 1\C'l. 
Pconom1c J oht ,r~ 1 , , ·1 1 I Hn t r 1- Log:J apôs. ergueu-se o dr. Salvia-
balho 11:1 lttrt .1 lf1. n, J ",E' Leite Rolim secretario do Interior 
vrkl1w.1c ti. 1n ;\ ilh(:1 un t .,.1 ·Hii- p Segurança Publica qu2 levantou o 
do:-... paln 111· 1,1 , ti 111 II J), l.1 brinck de honra ao Pre~·idente Ge-
alegria d1 11\ "r , 1 rn (' . 111ho Varg:u.". em breves e eloquente,; 
v,·z 111:u: :1111pl 1, 1 lanas que resumimos abaixo: 

SI C.. >'V I n,llJ,Jr ~r. Mmi1-tro Odilon Braga: 
A 1J,O(t..>Jl1I 1 ;tO í],1 (, µli J 

, pd011tH ~1•lll o ·11 f 

•hit1o :10 p1,,IJH·ll1,, 1IJ 11lm 
pu1aJ t1 da ,1,; tl, ,. mt 1 

docJC'ulrod( ((UI ~d 
~ l.t<lo. hu·uLrn1, t 1 11 p1 r 

,o 
l 

z!·m d'> ~· u <• .\e1n, 111 t 
v1lha e ,te pr l:'l 11 , 1, 

1à..-.1w1 

S011 o ,,1 lnn-11 1. 11 111 

N, -..1,a homen1grm prestada pela 
P ahyba. pelo ~eu povo C' pelo .:-~u 
(luverno. a vossa excia . e em que se 

u. ti .. ·o.l.m 1·ffllfÕC:> de cordialidade e 

f,,º ".~~:r~º:1.0 
1
!~:õ;-~~sid~:! G~~:~fona~=~~ 

1 
, mµõe-~e. não só pela sua condição 

A IRRADIAÇÃO PELA RADIO 
TABAJARA 

Por determinação do director do 
Departamento Official de Propagan
da e Publicidade do Estado. a P. R. 
I. • 4 - Radio Tabajára da Parahy. 
ba. com o seu ,.;nicrophone installado 

~~l ro~1
:~i~s ~11a~:sd~~pl~~~ta/rs~7;g~;~ 

cem absoluta. effklencia. sob a dí
rEcção do sr. Francisco sanes Caval
canti. direclor technico-rconomico da 
emis5ora official. 

A orchestra de salão da Radio Ta
bajá ra rob a direcção do maestro 
Olegario de Luna Freire. durante o 
ãgape. ex::>cutou varias numero~ de 
musica de compo•itorrs nacionacs e 
estrangeiros 

PESSOAS QUE COMPAR ECERAM 
AO JANTAR NO PALACIO D A 

R EDEMP ÇAO 

Part.íciparam do jantar as seguintes 
rcr-sôas Te11entr~ccronel Thomé 

DO MINISTRO JOSE' AME
RICO AO RIO 

A menina Therezmha fJlha do sr 
Antonioi Alcantara opei-ario dn Tm 
prEn.sa Official · 

- A eenhorite. Lyra Alcantar:i. :r-
S.AL \' ADOR, 30 ·(A. B.) ~! g~ ~~P!~~nigft~1!ftara,.oper:1 _ 

_ Os jornaes annunciam ,a-níiit~~i~; ~o"s'Jªp~â;: i; gf:::i. 
que O governador Juracy ra: inferior da Policia Militar cio 1<:,._ 
Maga lhães acompanhará o I tado. 

ministro José Americo até FAZEM ANNOS HOJE: 

o Rio de Janeiro, embar· o sr. Jcão Pereira .Filho, ,scn1•ão 

cando no dia quatro pelo ~fci:og~~ºT~~:~olm Livramento. m" 

Almanzora. M~ia~n;~:;a~s.El;~iide~t~º f'~1º -r::i\_ 
Agricultura, dr. Raul de Góes, secre
tario do Governador ão Estado, dr. 
Aurino de Moraes, official de gabi
nete do ministro Odilon Braga, dr. 
Carlos Gílbertc, de Lima cavalcanti, 
cfficial de gabinente do G:vernactor 
dC' Estado de Pernambuco, dr. Seve _ 
rino Guimarães, offic1al de gabinete 
do governador Argemiro de Figueirê
do, dr. João Mauricio de Medeircs 
director do Departamento de Plantas 
Texteis. dr. Raphael Xavier, dirertor 
da Estatistica de Producção do Mi
nisterio da Agricultura, deputado Odi_ 
lon Coutinh':> por si e pelo Arcebisp'.> 
Metropolitano, dr. Antonio Guedes, 

1 

Juiz Federal na Sec9ão deste Estado, 
àr. José Mariz Juiz Substituto Fe
deral, Commandante Lemes Cunha, 
Capitão dos P.:rtos na Parahyba, dr 

, Adhemar Vidal, procurador da Repu
blica, dr. Oscar Jucá, inspector da 
Alfandega, dr. Flavio Ribeiro, presi_ 
(ente da Associação Commercial, sr. 

i~\~~\~n°se~~J~~· a;~e~~dJr~~~l g~.e~~~~ 
regional dos Correios e Telegaphos. 
dr. João Franca, chefe de Policia, ve
readcr Antonio Mendes Ribeiro, presi
dente da Camara Municipal, monse_ 
uhcr Pedro Anisio director do Depa. 
tamento de EducaÇão, dr. Isidro GO· 
mes dr. Orris Barbosa, director da 
A União. deputado Romualdo Rolim, 
dircc1or do Thesoura do Estado, de_ 
~utados Pedro Ulysses e Newton i;,a- _ 
cerda dr. Dustan Miranda, inspector 
lo M

0

inisterio do Trabalho, dr. !talo 
Lffily, director das Obras Publicas 
, r. Celsc Mariz dr. Matheus de Oli
ceira, director do Lyceu Par.e.hyb8:no, 
l€putado Fernado Nobrega. cap1tõ.o 
Gadelha de Meno, representante do 
'.Jommandante da .Força Publica, co_ 
nego Nicodemus Neve,;, directcr d2 
~sc~la Normal sr. José de Carva.lho, 
:refeito municipal interino. dr. Oscar 
de Castro, director da Assistencia Pu
blica e do Hospital de Prompto ,,,5oc_ 
r:-:rro, srs. Einar Swendsen, vice_con 
'.ntl da Noruega, C€lestin Malzac, vice
r:onsul da França Arthur Paiva, vice
consul de Portugâl dr. Renato Lima. 
procurador geral do Estado, dr. A "1 
dia,; de Almeida, delegado do 1. 0 Db
tricto da Capital. dr. José Alves de 
Me!lo. delegado d:;. 2. 0 Districto da 
Capital deputado Adalberto Ribeiro, 

~:1 cfd~~~.~fçoªâ~v~~o:~~c .. r ;:~r~ 
Peregrmo, director da Reps.rt1çao de 
Aguas e Esgôtos, deputado Sá e Be_ 
nevides. dr. Pimentel Gemes. direc
tor da Producção, dr. Octacilio de Al
buquerque. director politico do '' Jor .. 
nal da Parahyba", deputa.do Paula e 
Silva. dr. Abelardo Andréa dos San
tos pelo Inspector das Obras Centra 
as ·sêccas. dr. José Augusto Trindade, 
chefe do Serviço de Reflorestamento, ór. 
Sabiniano Maia, procurador da Justi_ 
ça Eleitoral. por si e !º. presidente 
d"' Tribunal de Jutiça : , iterai, tf>
nente Camara, da Poli .i Militar do 
Estado á disposição do ministro Odi 
lon Brà.ga, dr. Abelardo Jurema. por 
si e pelo jornalista Eudes Barros. re_ 
dactor-chefe da A União, sr. João 
Coêlho. administrador do Porto de 
Cabedello sr. Anchises Gomes. direc 
tor de "Liberdade", dr. Pedro Cor_ 
deiro. inspector agricola federal, dr 
Dias Junicr, director do gabinete da 
Secretaria do Interior, dr. Nelson Ma
dei director do Appredize.do Agrlc(?la 
de Bananeiras dr. Walfrêdo Gueaes 
Pereira directôr do Instituto de Pro
tecção ê As.sistencia á Infancia. dr 
José Gonçalves, engenheirc_chefe: das 
Obras do Porto, deputados Miguel 

::s~~~.1D!Jf~f1~a.~J~aJ~
1
~~e or~~~~ 

do governador Argemito de Figueirê
rlo. dr Meira de Menezes; direr:}oi.' 
ôo DepRrtamento de Estati'itica. <\r 
Abelardo Lôbo, da Inspectoria pe 
Obras Cont110. as Seccas, dr. Virgilio 
Cordeiro dlrect-::r do gabinete da se. 
cretaria 

0

da Agricultura, prcfessor Jo_ 
sé Baptista de Mello, director do De
partamento de Propaganda do Estado. 
dr. Oscar Soares. dr. Manuel Mon · 
teiro. superintendente da E. T. L. e 
F .. dr. Praxedes Pitanga, prefeito d(;> 
Anthenor Navarro. e conego José Cou_ 
t.inho, director do Instituto S. José e 
representando o director da "A Im
p1ensa" 

ericordia. 
- O menino Ayrton Plaizant, filho 

dv sr. João Baptista dos Santos. ar_ 
izta. residente nesta capit.al 
- A menina Creusa, fílha do sr 

Manuel dos Anjos Pereira linot vi:1t1;; 
~a da Imprensa Official · 

- A srta. Mnria Augusta ela Silv·1, 
filha do sr. Antonio Aug11·-to ela Sil
va já fallecido 

- O sr .. José B:irbo,a da Silva nu .. 
;<Biar dactylographa <l~t T•: 'l' L ,. 
F-;rça 

N<\SCIMENTCS: 

Maria da Penha é o n'.'IO~ dn. me
n.ina nascida, a .27 do corrente. n:1 
villa do Conde, filha do f.l' Manuel 
Baptista de Araujo, propriNnrio dJ 
JP..genho S. Antonio all1 ~ de sua es_ 
c')o~a sra. Luiziia ArnllJ ~ Ac·ryul1 dP 
2ousa. 

- Está em fe~ta o lar tl. ~.1 ,lOltO 
Pereira de Oliveira offi('ütl du T10!1-
:.::ia Militar t'o Estado e de Mm (spo 
3a sra. Odette Pereira 'ele OlivPir1, 
com o nascimento de uma ('l'iança, 

~~~:~i~o q::s 1~aan;~e~<~1~lis~l~1~i:e~~ 
1-::;rá o n:me de f/11mherto 

vlAJANTES: 

Acha .se e:n João Pt"ti.',CJ:l, \ n 1rto d<" 
Ingá, o sr Oswalcl 'f'ntueuo L!as 
tello Branco. re:-.idenle :.tlli, que c\t•_ 
erá demorar se J.J1;·1111s di.t.'i t·ntrc· 

"lÓS. 
Hontem. á noite, s. !.; .• n('omp:.1.nha

d:> dot escriptor Pedro BapLi.~la., eslt- ... 
1e em visit:i á redacc;ão clt>'>t,1 fulha 

- E:teve hontcm, ligetramcnl.t•. 1ws 
3. capital : sr .. Alfrêdo Jn[10 <Li No .. 

"Jr~ga, chefe das machinas cio va!10r 
·uça" do Lloyd Brasileiro 

O digno con!erraneo veiu á rr-
1acão desta folha ·1Companhando elo 
::m irmão sr. Porphirio Pinto RíbE'irc, 
razendo-nos os seus cumpriment,, ;;, 

- Dr. Manuel Maia: - Vinjúu, 

~i~~r:Io á c~ª:~;: ~e ;~~~m~~·~o n d; 
_J.Canuel Maia, digno juiz de din•lto iln 
·l Vara desta. Capital . 
S. s., que é elemffito, de prestig10 

a familia radicada na politlra do 
~tado, acha.se actualmenle prt-siclindo 

~o~lc/ºr;:::ts!~~ij~çt~ia~: !~,qu~~~ 
vernador do Estado 

Dr. Luiz Burity: - DEstino no Re_ 
~üe, aonde vae tomar parte no jul~ 
:amento de um concurso para c:ithr 
iratico de Latim, da Escola Normal 
Official daquclle Estado, seguirá hoje, 
je automov€l, 0 dr. Luiz Gonzaga Bu_ 
rity, circurgião~dentista nesla cidadt• 
e professor de Latim do Lyceu Para 
hybano 

ca~Íta~· p~~~i~ª{ü:~~ pd~~~~diU:.~t~~ 
nar a João Pe~sôa dentro em brPve 

MATERIAES SANITA· 
RIOS, electricos, ferragens, 
azulêjos e vidros, aos me
lhores preços, vendem á rua 
Barão do Triumpho n. 0 271. 

exma. familia, que se hospedaram no 
Palacio da Redempção, partem hOJP 
pela manhã, de automovel, com des
tino ao Ceará, acompanhados de su:1 
comitiva. 

Em Areia a comitiva visita!·â 11 
E.,:;cola de Agricultura onde será of
fPrecido um 1unch aos 'mustres viajan .. 
tes, seguindo depois para Camµin 1 

Grande. 
Após o almoço em Campina., o ~H 

nistro da Agricultura seguirá ao Seri .. 
dó demorando-se em santa Lu1ia 
Daru prosegulrá viagem ao sertào p~t ... 
rahybano. pernoitando em Patos, 
para no dia seguinte visitar varios a .. 
çudes construidos pela Inspectoria elo 
Obras Contra as Sêccas neste Estado. 

("3, • CZ CIO 1111 , l 1 · IJ ! dl' l I n, W tl 

em Jou,o P ) 1 ;11 1 111 t de 
obrd cti :1 , li 1t. , · di, rn1 11 1.· • 

M>jo "li 1111l 1.l ri .01n 1 n:1 
gurn..i ll ·11. ll 1 ,,, 11111 1 

Pra llUJI U Jjl_,11 ;1,lt,. lJ1t1 lHC pL..,, 

d. p11mriro nrngi~tr:?d::> do Brasil. 
· >, tC'nndo os seu~ destino•, m· sup~

dure,. destinos da nacionalidade, cem 
1prnino r. inegualavel sabedoria poli
l11·a. mas. porque o Presidente da Re
µublli.;a é um nome grnvado no cora
ç:, > liO: parahybano::., é um vulto que 
Vl\ i.! nu coruç~u dos que trabalham 

Rodrigue:;_ commandante do 22. 0 B 
c. deputado José Maciel. presidente 
da' Assembléa Legislativa, dr. Salvla_ 
no Leite, secretario do Interior, dr. 1 
José Coêlho, secreta:rio da Fazenda. 1 

dr. Severino Cordeiro, secretario da 

O presidente da Córte de Appella 
ção.. de('embargad<:r Archimedes Sou_ 
to Maior, não compareceu por mottvo 
df> doença . 
O MINISTRO DA AGRICULTURA 

PROSEGUIRA' VIAGEM, HOJE 
PELA MANHA 

- O Ministro Odilon Braga e sua 

Desta capital, acomp:inhsrüo o sr 
Ministro em sua víagcm ao int.rrior dn 
Parahyba, o dr. Severino Cordeiro. 
Secretario da Agricultura., dr. Clarin .. 
do Oouvêa, dire-ctor .. da Inspectoria. de 
Pllntas Texteis deste- Estado e o dr. 
Abelardo Lõbo. <la Inspectorlo. dt' 
Obras Contra as Sêccas, na Pa rah)·ba. 
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ORGAM OFFICIAL DO ESTADO 
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JOÃO PESSOA - Terça-feira, 31 de agosto de 1937 

JUST J.C A ELEITORAL 
TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, Acccrdão n.• 172. Processo 62. Insc. 

ELEITORAL DO ESTADO DA 762, do eleitor da !.• zona (Capital), 
PARAHYBA Thomaz de Aquino Mindello. 

Accordão n. 0 173 . PrOC'asscr 59. Insc-
JURISPRUDENCIA 64 do eleitor da 1. • zona (Capital), 

Honor Pa 1 va . 
ACCORDAO N. 0 169 Acccrdão n.• 174. Processo 61. !nsc. 

33. do eleitor da 1. ª zona (Capital), 
Prccesso n. 0 t. Umbulino Angelo de Paiva. 

Classe 1. •. 

Natureza do processo: Appellacão do 
eleitor José Gomes de Mello Lula, con
demnado á multa de vinte mil réis ... 
(20$000). pelo juiz eleitoral da 1. • zo_ 
na. por ter faltado As eleições de 9 de 
setembro de 1935. 

Relator: dr. Antonio Guedes. 

O Tribunal Regional resolve 
nãn tornar conhecimento da ap
pellacão constante/ dos autos, por 
~er sido interposta tardiamente 
ou fóra do prazo. 

ACCORDAO N.• 175 

Processo n . 0 707 . 

Classe 5.•. 

Natureza do processo: Revisão da 
inscripçáo n. 0 564. do eleitor do 3. ª 
zona (Ingá), Manuel Cardoso de Al
meida. 

Relator: dr. Braz Baracuhy. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripção, por ter o 
eleitor omittldo o seu estado ci .. 
vil no requerimento de qualífi-

Vistos, ,ztc. O eleitcr José GomeJ de cação. 
Mello Lula. condemnado pelo juiz elei Visros. etc. 

~drª~~~ ~a~:~~~t~dao ~uJt~/~ri=() Accordam os juizes dJ Tribunal Re-
de 1935, na 4.• secção eleitoral desta gional de Justiça Eleitoral em ordenar 
capital. appellou da sentença para este o canrellamento da inscripção do elei_ 
Tribunal. tor Manuel Cardoso de Almeida da 3. • 

OCCORDAO N ° 180 

Processo n. 0 716. 

Classe 5. •. 

Natu~za do proces.so. Revisão da 
inscripçáo n. 0 539. da eleitora da 3.ª 
zona (Ingá), Francelina Correia de 
Farias. 

Relator· dr Braz Baracuhy. 

o Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripção, por ter a 
eleitora omit:tido a sua idade no 
requerimento de qualificação. 

Vistos. 
Accordam os Juizes do Tribunal Re

~ional de Justiça Eleitoral, em orde_ 
nar o cancellamento da iD.scripção da 
eleitora Francelina Correia Fartas, da 
3. • zona. sob n. 0 539. em virtude da 
omissão de sua idade no requerimento 
de qualificação. 

João Pessõa, 10 de fevereiro de 1937. 
( Ass. ) Flodoardo da Silveira - Pre

sidente. 
CAss. l Braz Baracuhy - Relator. 

ACCORDAO N. 0 181 

Processo n. 0 4. 
Levantada pelo relator a preliminar zona. sob n. 0 564, em virtude dà omis-

de não se tomar conhecimento do re- f~·Jd:\:tr!~!~i~.civil no requerimen- Classe 4.ª. 

~~!:· 1:~1teJe si~~ P;:.ssigit:l~ ~~ João Pessoa. 10 de fev~reU:o de 1937. Natureza do processo: Appellação da 
tntimação da sentença. foi a prelimL 1 . lAss.) Flodoardo da Silveira - Pre sentença do dr. juiz eleitoral da 1.• 
nar vencedora. cem effeito. 0 exame s1dente. zon:a. que absolveu o eleitor Odilon Pe-
das autos demonstra que O recorrente (Ass.) Bra2 Baracuhv - Relator. ~~fi~~ d~t~~t~t pelo dr. promotor 

~~~~~m:di°9 ~: ~:~te:;:o ~~e 1~3i~nÃ IDENTICO: Relator: dr. Braz Baracuhy. 

~~er~~t=o j;i~~~e ms!sih~ t!:~aed~ :;~ Accordáo n. 0 176. Processo 694. ln.se. 
pellação. cujo termo foi assignado a 788. do eleitor da 3 ª z::na <Ingá), Ma-
26. Da intimação á assignatura do nuel do Nascimento Cruz. 

O Tribunal Regional resolve 
negar provimento á appellação 
para confirmar a sentença. 

te~1~~~;!~!màs P~~;!~:Çõ:t~r~t Processo n. 0 711. Vistos. relatados e discutidos os pre_ 
naes é entretanto de três dias. - sentes autcs de appellaçáo el-eitoral 

E' cérto que o Ckdigo Eleitoral. dis- Classe 
5

-•. ~:i~!1 d~~- :~º:e é ::~~t ~er! 
pondo sobre re::urso, no capitulo III, Natureza do processo: Revisá:. da promotor publico e appella<io Odilon 
do titulo II, fixa " prazo de cinco dias inscripção n." 606, da eleitora da 3 . 11 Pequeno. accordam os julzes do TrL 
para a interoosição de recurso c:::ntra zona <Ingá). Josepha Jardelina da bunal Regiona] de Justiça Ele1t.qal em 
ac_to, resolução ou despacho do .iuiz P_ Silva negar provimento ao mesmo, para con-
leitoral_ (art. 1~_1) ·. E no art. 182. Relator d1 Braz Baracuhy [firmar, como confirmam. a sentença 
preceitua que ~rao interpostos em d!z appellada pelos seus juri:hcos funda 
dias. quasquer recursos com praz:>. nao I o Tribunal Reg1onal resolve mentos -
espectalmente fixado. Taes dispositi_ cancellar a inscripção, par ter a Jcão Pessôa. 10 de fevereiro de 1937. 
vos, porém. só se apolicam aos recW"- · eleitora omittido a sua profissão fA...~.) Flcdoardo da Silveira - Pre-
sos contra actoc; ou de"isões de carac_ l no requerimento de qualifi.caçã.o. sidente 
~ç~~~i~a;:::~~~a ~r!raé~~;; ~istos. etc fAes.) Braz Baracuhy -Relato~ 
o proprh Oodigo Eleitoral no capitulo Accordam os JuiZes <lo Tribunal Re- ACCORDÃ'O N. 0 182 

Processo n. 0 9. 
citado. art. 177 dispõe que o habeas- gional de JlLStiça Eleitoral, em· crde_ 
corpus. a aopellação e os recursos no nar O cancellamento da mscripção da 
sentido estricto terão a forma P: o nro_ eleitora Josepha. Jardelina da Silva. da 
cesso estabelecid, na legislação com 3. a. zona, sob n. 11 606. em virtude da Classe 1. •. 
mum. - omissão de sua profissão no requeri-

Ora _ a legislação commum. "Om ap- menta de qualificação. 
p11caçao no raso. porque é subsidiaria João Pes.sôa, 10 de fevereiro de 1937. 
da orocessual eleitoral <art. 194 dO (AES.) Flodoardo da Siivetra - Pre-
Codigo) é a da tustiça federal. censo- sidente. 
~~!~~b~i ~i~~? ~ !·iJi·q~:~. i: (As.s.) Braz Baracuhy - Relator. 
legislação processual da justlcij{'II ACCORDAO N ." 176 
ral que est4 a solução da ".l,uest-...~ 

O art. 314 parte segunda, do citado Processo n. 0 707 
Decreto. estabelece oue as appelhções 
serão interpostas ~las P~:tes. dentro Classe 5. •. 
de três dias em audiencla \} por meio 
de peticão. Natu1-eza do processo Revisão da 

O Tribunal Superior iá decidiu nes- inscripção n.o 654, da eleitora da 3.ª 
te mesmo sentido. Em Sessão realizada zona <Ingá). Ercthildes Nominanda de 
e 20 de janeiro ultimo. assentou que Albuquerque. 

Natureza do processo: Consulta do 
Juiz eleitoral da ~.· zona (Misericor
dia), sobre se o promot<:r publico pode 
offerecer denuncia contra elle, por não 
ter votado nas eleições municipaes de 
9 de setembro de 1935 e por que JU!zo 
d-e\'e correr o respectivo processo. 

R€lator · dr. Braz Baracuhy. 

o Tnõunal Regional resolve 
responder a consulta, declarando 
que os magistrados estád isentos 
da obrigatoriedade do voto e que 
ccmpete ao Tribunal processar e 
julgar os delictos quando com. 
mctl idos pelos juizes eleitoraes. 

Accorda o T R. responder nas in_ 
fracções referidas no art. 186 do C. 
E .. cujo pr..:icesso e. julgamento são d:ª 
competencia do juiz eleitoral ao juiz 
processante ca~ a...qglgnar a dilaç~o 
probatoria. No processo das demais 
infracções. da competencla deste T. R. 
aquella attTibuição fica ao relatol' do 
feito. 

Sala das sessões. 9 - 11 - 1937 
r Ass. l Flodoardo da Silveira - Pre

sidente 
(Ass.) J. Floscolo - Relator. 

ACCORDAO N ° 184 

Processo n . 0 5. 

Classe 4.•. 

Natureza do precesso · Appellação da 
sentença do juiz eleitoral da 3. ª zona 
que condemnou á multa d-e vinte mil 
réis o eleitor Manuel Germano de 
Araújo. pQr não ter vetado nas elei
ções :!e 9 de setembro de 1935; appel_ 
Iacão interposta pelo referido eleitor 

Relator: dr. Horacio de Almeida 
o Tribunal Regional resolve 

dar proviment-O ao recurso para 
reformar a sentença appellada e 
absolver o appellante 

Vistos estes autos de appellacáo cri_ 
minal da 3. • zona, em que é appellante 
o eleitor Manuel Germano de Aratijo 
e appellada a Justiça Eleitoral. delles 
consta qu~ o appellante foi condemna
do ao pagamento da multa de 20$000 
e custas. pelo fa~to de não ter votado 
nas eleições municipaes de 9 de se
tembro de 1935. 

Citado por edital. e denuncilldo d·~l_ 
xou correr o processo á revelia. mas 
nas razões de appellação allegou e 
provou justa causa pelo não compare_ 
cimento ás eleições. Cdh~...se de sua 
defesa que é maior de 60 armas. como 
faz prova o Utulo eleitoral que juntou 
aos autos. e. por isso. eStá isento da o_ 
brigatoriedade do voto. na conformi
dade do qu~ determina o art. 5 dO 
Ood. Eleitcral 

Pelo exposto e de accôrdo com o 
parecer do exmo. dr. Proc. Re~ .. ac
cordam os juizes deste Tribunal Reg. ºo pra20 para a interõosicão da ap_ Relator: dr. Braz Baracuhy, 

nellacão criminal, de ac"ôrdo com a 
!!g~iªJ!ºb~~~~r n ~oi~ três dias, cerno 

Vistos. etc. ~;::i:; fr~~~~~~ a~;~~~~s~ ~t~~l:; 
Tomando conhecimento da consulta O appellante da pena que lhe foi im

do dr. juiz eleitoral da 20.ª zona - posta por militar a seu favor a exch.l.:ia 

Nervoso, insomnia. 
cansaço cerebral e =~· ...,.. 
falta de memoria 
curam-se com o W 

PHOSPHATO •• 
ACIDO DE 
HORSFORD 

tro de um facultativo <lesta Capital, 
documentos fornecidos varias mêses 
após as eleiçóes e impropries para 
pr.::\·ar .se a qualidade de funccionar1o 
publico e a concessão de licença res
pecti\•a 

Pelo ~xposto e de ac;,ôrdo com o pa_ 
rccer do dr. Procurador Regional. ac
cordam em Tribunal Regional, negar 
i;;rcvimento ao recurso e confirmar a 
decisão appellada Custas pelo appel
lante 

João Pessôa. 3 de març0 de 1937. 
r Ass.) Flodoardo da Silveira - Pre 

sidente 
<.Ms.) Mauricio Furtado - Relator 

ACCORDAO N. • 186 

Processo n 

Classe 4 •. 

Natureza do p~·ocess."'· Appellação 
interposta pelo eJf'itor Francisco de An
drad~ Pimentel, da Pentença do juiz e
leit.oral da 1. ª zona. que o condernnou 
á multa de dez mil réls rlOSOOO). 

Relator: dr. Braz Ba.ra,:uhy. 

O Tribunal Regional resolve, 
ccnsoante o parecer do Procura_ 
dor Regional. negar provimento 
ao recurso. para confirmar a 
sentença appellada 

Vistos. relatados e discutidos estes 
autos de appella.ção interposta pe1o e
leitor Francisco de Andrade Pimentel 
da sentença do dr. jUiz eleitoraJ da 
1. ~ zona - Capital - que o condem
nou á multa de dez mil réis <10$000). 
por ter deixado de ~omparecer e vo_ 
tar, sem motivo justificado, nas elei
ções municiples de 9 de setembro de 
1935. ac:.crdam os jUizes do Tribunal 
Regional de Justiça Eleitoral. con
soante parecer do dr. Procurador R-e_ 
gional. em negar prorimento e.o re
curso J)Bl'a. conhrmer eomo ccnfirmam 
:i sentença appellada, por C'star de ac
côrdo com o direito e a prova dos au_ 
tos 

Com effeito. o appellante deLxcu de 
votar nas E>leicÕPs municipaes de 9 de 
~tembro de 1935 e não deve ser exL 
mldo da pena minima do art. 183; n.0 

2. do Codigo Eleitoral que lhe impoz a 
sentença appellada. poraue não provou 
justo impedimento, no decurso da ac. 
ção que lhe moveu a justiça eleitoral. 
A allegaçá:> d-2 que. ao tempo daquel_ 
las eleições, esrt:nv:.1 doente em Re(ife. 
assenta em um attestado medico krne
cido um anno depois e- ('m três cartas 
dirigidas. não ao appeUante. mas a. 
terceiro.t;. estranhos á .1C<:'áo penal: do
cumentos esses graciosos e sem nenhu 
ma valia jurídica para provar a causa 
ju~tificada QUE' ex~entaria da penR. 

A sente!lra appellada decidiu. pois. 
com acerto. e. por .;.sto mesmo. merece 
1;onfirmada. 

João Pessôa. 3 de marco de 1937 
(Ass. J Flodoardo da Silveira - Pre

sidente. 
íAss.) Braz Baracul1y - Relator. 

ACCORDAO N ° 187 Ante o exposto, o Tribunal Region:ll 
accorda em não tomar conhecimento 
da e.opellação constante destes i:Juto~ 

Jcão Pessõa. 17 de feverenro de 1937. 
r Ass.) Flodoardo da Silveira - P re 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripção, por ter a 
eleitora ornittido a sua residen. 
eia no requerimento de qualifi~ 
cação 

MLc:ericordia - que indaga se o pro_ da lei. 
motor publico pode offerecer denuncia. João Pessôa. 24 de fevereiro de 1937. Processo n.o 8 
contra. o consulente por não ter V-O- <Ass. i Flodoardo da Silveira_ Pre- Classe 4.ª. 

sidente. 
fAss l Antonio G. Guedes - Rela

tor. 

ACCORDAO N.• 170 

Processo n . 0 63. 

Classe 5.ª. 

Natureza do processo: Exclusão por 
fallecimento do eleitor da 1. • zcna 
(Capita D. Augusto Antonio Marques, 
inscrlpto sob n. o 60. 

Relator: dr. Braz Baracuhy. 

Vistos. etc. 
Accor-iam os juiZes -do Tribunal Re

gion~ Justiça Eleitoral, em crde_ 
nar o "'a.ncellamento da lnscripção da 
eleitora Erothildes Nominanda de Al
buquerque. da 3. a zona. sob n. 0 654, 
em virtude da omissão de sua resi_ 
dencia no requerimento de qualifica
ção. 

João Pessôa, 10 de fev~reiro de 1937 
( Ass.) Flodoardo da Silveira - Pre

sidente. 
(Ass.) Braz Baracuhy - Relator. 

tado nas -eleições mun1cipaes de 9 de sidiente. Natureza do processo· Appellaç5o 

~~~!b~o r~~i!~ifvg ~i~~ j~iz<;,c~~;~ (Ass.) H. de Almeida_ ~lator ~!te~lfi~1~ :los:!~~~~ S~~erft:~ ~:n~~! 
1~,;: ~~~ft~~f ~ib!~~~e~io;:: ~: ACCORDAO N " 185 :n~êz !~f r~is ~~~:O~~u á multa 
magistrados estão isentos da obriga_ Proc~o n.º 7 Relat:r: des. José Floscolo. 
toriedade do voto (Cod. Eleitoral, art. Classe 4 • o Tri.lJunal Regional resolve 
51 e que compete ao mesmo Tribunal Natureza do processo; Appellacão negar proi;imento ao recurso e 

~g;~~~ ~:~~1:aJ~~ªb~g~e1~1~~~ Interposta pelo eleitor Antonio Felt. ,·Lst~o~fir;:~i~\,ed~~!;'n~~:7:'"i:ter-
toral. quando commet1J.dos per juiz :r:i~~r~f J;,ª;~~l~ria~\~!n!~~â:~~ojii: }X'Stl pelo eleitor Severino Manuel ria 
eleitoral da região (Reg. Int. dos multa de vinte mil réi..s, por ter f~l_ Si~va. da sentença do juiz eleitoral_ da 
Triounaes Regionaes, art. 16. n. o 10), tado ã.s eleições de 9 de setembro de 1. zona. que o condemnou no minuno 
devendo. no caso da consulta. os autos 1935 d::ls penas do art .. 185, 2. do C. E.: e 
serem remettidos aQ Tribunal Regional, R.e.lator: des. Mauricio Furtado. .! ~onsider~ndo 1mpro~edente: a preli 

Processo n .. 697 PªJ~ã~i~!~/i:l~~ fevereiro de 1937. O Tribur:al Regional resolte 1 ~~~l~~o,d~~~coi~Íf!~~~~;a d:~~~Yamo~~ 

ACCORDAO N." 179 

Classe 5.•. (Ass.) Flodoardo da S'ilvei.ra - Pre negar prot·rm..en~o- ao recurso e I h,ypothf'se. porqua.11V> se trata de crL 
o Tribunal Regional resolv~ Natureza do processo:. Revisão da sidente. confirmar a decisa.o appellada. j me da competencia do juiz eleitoral 

excluir do alistamentc, eleitoral 
OI 

inscrlpção n." 692,. da ele1to.ra da 3.• (Ass.> Braz Baracuhy - Relator. Vistos, relatado~ e db:cutidos ei:;tps ,o. E .. art. 186J. em Que a rompe-
nome do eleitor fallecido. zona (Ingá) . Mana de Lout des Alen- ACCORDAO N. o 183 ~~!º~ i;~J1:in~ª~ã~le~fo/ :nro~~ i~ l ;!l;~i~rt~º sfr~fi.i1e~X~º~i1 o~ ~~~Iutd:i 

Á~J:d:~· 05 ju.izes do Tribunal Re- caktator: dr. Braz Barac_uhy. . lizardo de Carvalho. condemnado ao Considerando aue o denunciado nãa 
gtonal de J ustiça Eleitoral á vista da O Tribun~l R.egzgnal resolve Processo n. º 58. pagamento da multa de 20$000 e cu.,;;_ demonstrou ter JUSta causa para dei_ 
certidão de fls da qual COnsta O fal cancellar a inscnpçao, por ter a Ch.sse 5.•. ta.. na forma do art. 183, n. 0 2. xar de Yotar nas eleições de 9 - IX -
lectmento do eieitor Antonio AugustÕ clettora omit_t~o a sua ~aturalf.. Natureza do processo: Consulta do do Ccdigo Eleitcral. por ter dei_ 1935; a allegacia falta de rect?bimento 
Marques, da 1.• zona e inscripto sob _ dade na petiçao de qualiftcaçáo. :1!t e~~~~;·a~~!~ ::bezo~lg'!~n~~?;: ~~~~iie d~º\~gfª n

1! ªe~~g!i ~~= ~~~u~~ir~~~~; ~â; a~e~a: ;:d~~ ~:ne:'0 e~ ::~<!.8~:~~i~il-O do alista_ x~~:dae! 
0

05 juízes do Tribunal Re- ção probatoria nos proces.sos por Cri_ paes de 9 de setembro de 1935. ro, com que pretende provar O all~a 
JoãÔ Pe&Sôa 10 de fevereiro de 1937. gional de Justiça Eleitoral. e_m crde_ me eleitoral. O appellante allega. em defesa, que, <.lo estado de d.>ença_ é mera attesto. 
<As.5) Flodàardo da Silveira_ Pre nar O cancellamento da in.scnpção da. Relat-cr; des. J. Floscolo. sendo funccionario publico municipal, <:ão extrujud1,;ial. destituid11, coma ta 

&dente eleitora Maria de Lourdes Al~nc~r. ~a O Tribunal Regional resolve ~i~~y~-5:octt:!::ç~~ f!~~c;:s ~~f~~: deAi~~~d~e~ ;:okpr1~~;~~r1;;0\1mento 
<Ass:> Braz Baracuhy - Rehtor. ~;~~~ªd/~~an,r;;t:!ií~e v~~ure~ue~ que ao juiz processante cabe ª"- das. e assim estava isento dR obriga ao recurso e conflrmar a deci.são r<·-

rimento de qualüicação .<:ignar a respectiva dilação pro- cão de votar. de conformidarte com Õ corrjda 
João Pes..t;ôa, 10 de fevereiro de 1937. batoría, disp:sto no art. 5. 0 do citado Cod. 1 .Jaão Pe.ssóa 3 - 3 - 1937 

Accordã.o n.º 171. Processo 60 Ins:. sid~~~--l Flodoardo da Silveira-Pre. Vista a pr~nte consulta. que faz o lu~fi~ uprovatt ie:a dcir~un:s1rnc~,. f~~.1 Flodoardo da Silveira - Prc. 
~ O~~d~le::ca~o \i; ;~tto(.CapítaD, • (Ass.> Braz Baracuhy -Relator ju.iz eleitoral da 7.ª zona. Ingá, ali~ S:m~~tientfcida~P7 eº ou~ i

5 
,~e J, F!OSr·olo -- Relator. n=E="~ /1 .. '..=-.I ~E~C_T_A___:____R----=D-O-=-=s=-o =:--:E=-:;;U~s-=E;-:;;:S:--:{;;-;;SU ... CCO;--;;;DE CAJU- SEM ALCOOL) lncomparavel. A' venda em 

{ \{li r toda, u C&NI ~ çidail. l,ç li & 1 J l L li Q I C 1 1 , 

I DENTICOS; 



2 A UNIÃO - Terça-feira, 31 de agosto de 1937 

E D T A s 
SER\'IÇO ELEITORAL - AVISO - ves Pt>dro Celestino de Figueirêdo, 

\'i!.tn para as allegatôes fânaef. - Tor.. Pedro Benrnrdo de Sousa, Paulo Lins 
no publico que, por despachos exarado8 Renovato, Paulino Ferreira da Costa. 
nos re!,;pectivo.:; proce!!sos, pelo exmo Paulino Fh mino Pereira, Pedro Alves 
.sr dr. juiz eleitoral desta 1.• zona, dos Santos, Paulo Cunha. Pedro Bnp• 
Coi a"iignooo o prazo de dez (10) dias tista da Costa, Pedro Baptista Dias. 
no dr 1.º promotor puhlico d.esta co- Pedro Vieira Martins, Paulo Emílio 
matca ora denunciante, e n~ eleitores tio Rosario, Pedro Florentino das Cha
, •-!Of:I ~cg,uintes: gas, Raul Geminiano de Assis, Ricardo 

Antorüo Pereira <lo!I Anjos. Ber- Evnngefüita Santos. Rcnovato Gonçal
tholdo Correia Nobrcga Custodio Au- ves da Silv:\ Junior, Rossini Carrazoni. 
gustq Santiago, Elias Teixeira d~ e.ar- Raphael Vnrella, Romulo F.ufra!.io da 
valho, Ezequiel .i\fathias de Oliveira, Silva. Raymundo Francisco de Andra· 
F.smeralda Moreira dos Santos, Fran- rie. Raul Barrêtto Madeira, Raphael 
cisco Guede.s Cardoso, Francisco Pa~lo da Motta, Romulo Nc-iva <le Andrade, 
Neves Firmino Pachêco Lyt·a. Fnnc1s- Rodo\pho de i't'1ornes Rego, Romeu 
co mLeiru de AlbuquE-rque, FrancisC'o Castello Branco e Silva, Ruy da Silvt1 
Gomes da Silva, G.enivnl Bnr~êtto do Bezerra, Raymundo Oaurindo Raul 
Nascimento. Galdrno Ferreira de Lopes da Silva, Severino Bezerra da 

t:~~{t~ ig:nti~e;!; 1;,\'~:~ ~=m~:rv~~e
0
~ ~~~ve~:in:e~~~ienso d:

1
~~~~~~

0
cel~~:. ~:;:i~ 

da Annunciacão. Manoel Domingos 
Filho, Frand':lco Lopes Casimiro e 
J"0ão P io Alves. Todos eleitores nes
ta zona e uctualmertt.e de moradias 
em logares lgnornctos. -PJ(Undo certi 
dões dos respectivos officiaes cte ju~_ 
Ltca encarregados das diligr>ncias. E 
como porqpe nfto ltnham sido encon
trados para sel·em citados pe<:isoal
mente1 pelo presente edito.! nos ter_ 
mos dos artigos 61, ~ 2.0 do refe1·ido 
R egimento. os cH.o e os tenho por ci
tados para todos os termos das ac
ções penaes que lhe e.stão sen<lo mo_ 
vidas pela justiça eleitoral desta d
dade, pelo prazo de 30 dias a I ontar 
da publicação deste erlital. sob pena 
ae revelia na fórmn da lei E para 
que chegue ao ·conhecímcnto de L? 
dos, mandei expP.clir o p!"e! ente cd1_ 
tal QUe será affixado no Jogar do 
costume e publicado no jornal ofrl 
cial do &õtado A UNIAO. 3 veus na 
fórma da lei. Cidade de Sousa. 15 de 
agosto de 1937. Eu, Thhnothco Perei
ra de Moraes, e3crivão eleitoral dnc_ 
tylographet o presente, ~ubscn::vo e 
a~s1gno. Thimotheo Pereira de Mo
raes. <a~ig.J Salustino Ephygeuio 
Carneiro da Cunha juiz eleitoral. 
Está conforme com o original e dou 
fé. sousa, 15 de ago.sto de 1937 O es
crivão eleitoral. Thimotheo Pereira 
de Moraes. Eu, Thimotheo Pereira de 
Moraes escrivão eleltoraI o subscre_ 
vo e assigno. - o escrivão eleitoral, 
T h imothetJ Pereira. d(" Mota('S. 

gario de Lima, lgna.cio dos Prazer~s Joaquim da Silva Seb,1stitto José dos 
Neve!J, João Bonifacio da Costa. Joao Santos. SevPrino · da Coi.ta Nop:ueira, 
de Albuquerque Gadelha, .Julio Augus: Severino Gomes Barbosa, Sizenato Go
to de ).fello José Be7.erra Alves. Jose mes da Silva, Sindulpho ele Assump<;ã-> 
Medeiros e1à Silva, Jose Pereii:.a Bo~- Santiago, SE'verino dos Santo ... Melk,. 
ba Joüo Carneiro da Silva, Joao Pa1- Simplicio Pinto de C'arvalho, Severinü 
-.n: João Baptista Barbosa João Alve~ Buril Irmão, Severino Gomes da Silva, 
Feitoi:;a_ José Asperem de Moura, Jose Severino Clementino de Farias, Seve
Franci:::co da Silva, Lazaro Vicente de rino Rabc>llo Rangel Samuel Du.trn 
\'asconcellos, Luiz Antonio de L~cena. Pn
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)lanuel Oliveira, Manuel Antonio, ~e r .. .. 
Oliveira, Manuel Domingos de ArauJo_. Silv'a. Severino Tito de Oliveira, Se· 
Manuel Moraes Martins, Manuel Jose verino da Silva Freire Tancredo Ran
rlos Santos Manuel Pinheiro da Silva, gel Dias, Tiburcio Per

0

eira dos Santos. 
::\.[ario HeJ\riques de Vaiconcellos, Ma- Waldemar Tavares Bezerra, Ulrico 
nuel Soares Peixoto ' Filho. Manuel ,José de Magalhães, Umbelino Flôres 
Baptii.ta Leite, Moysés F~rreira da da Silva. Ubirajára Ribeiro Mindello, SECRETARJA DA FAZENDA -
Silva, :\fario de Sousa Cone1a, Manuel Victor Sanipaio das Salvas. Walfredo E DITAL N ° 73 - Commissão de 
Joaquim de Sant'Anna·. Manue~ Auf"e- Belmo~t. Washin~ton Martins de Sou. 1 Compras _: Abre concurrencia para 
liano ela Silva, Manuel Marcehn_o ?os sa. Wiltus Christiano Wolltes,, Zacha- 0 fornecimento do seguinte material: 
Santos Milton Alencar de Oliveira, rias Ribeiro ela Silva. Zn.charias :Mo
'\1igue1' Soares dos S.antos, Mariano reira Soares e padre José Alcantarn. 
i.ins de Albuquerque, Manuel Gomes Luz 

D!RECTORIA DE VIAÇAO 
OBRAS PUBLICAS 

E 

Bo.rb,,F-a Minervino Honorio de Britto. João Pes.sôa, 28 8!1937 . O escrivão, 
)1nximiàno Luiz da Cruz, Ma.n~el Po- Sebastião Bastos . Para o parque "Solon de l,ocena•·· 
licarpo da Silva, Manuel Feli.caano de 1 Fonte luminosa, de accórdo com 
Araújo, Manuel de Medeiros Lima. Ma- EDITAL - SERVIÇO ELEITO,.RAL a especificação abaixo: 
nuel Alves de Vasconcellos. J\:fanuel - 17.ª Zona - Municipio de Anthe_ 1 apparelhagem completa para fon
Aprigio de Macêdo. Manuel AveJrno, ~a nor Navarro, citação com o prazo de te luminosa a ser installada na La
Silva, Manuel Feliciano de ArauJo, 30 dias. gôa do parque "Solon cl~ Lucenn ", 
"1ariano Fi-anci-sco da Cullha.. ~anuel O dr. Francisco Vaz Carneiro, juiz devendo obedecer a.pprox:madamente 
Soai·es .Junior, .Manuel Ferreira de preparador eleitoral da 17 • zona, mu- ás seguintes caracterbticas: 
Araújo, Manuel de Aguiar Gusmão. mc~p10 <!e Anthenor Navairo. por um jacto principal com 20 meh:os 
)fanuel Rodrigues de Sousa, Manuel destgnaçao legiill, etc. . de altw·a e cinco jactos secundar" s 
Dclfino de Oliveira, Manuel Ferreira Fa~ saber aos que O. ~res~nte edi- com 10 metros de altura, cada um. 
dn Silvn. Manuel Nery de Oliveira, ~l vire111; ou delle noticia tiverem e Os proponentes, mediante a plan
Manuel Cava.lçantj de Oliveira. Manuel mteressa~ possa. que pelo dr. promo_ ta. da Jagôa, onde será installada a 
Francisco da Silva Manuel Brasiliano tor publico. C(?mo representante do fonte, deverão indicar em desenho a 
Gomes, Manuel Be

0

zerra d~ Albuquer-1 ~~~ra1i:a~led~~~~ci!dosco~~rcaarft disposição da apparelhagem, mencto
que .. Manuel Gomes da Silva, Ma-!1ucl gos 183 e seguintes do Codigo El.ei- nando nas propostas a potencia do 
MacJel, Ma.~uel . Fernande~ da S\lva. toral vigente e artigo 59 e seguintes grupo electro-bomba de sucção e re
)!anuel Felix, Manue_l Ay1es do Nas- do Regimento Interno dos Tribunae.s calque, bem como o dlam~tro extcn• 
cimento )Iai~uel Jose. Conçalves. 11a· Regionaes, em face da.s certidões ex são e natureza do matenal dos en
nu~l Bernar~rno da Silva, Man~el Me- trabidas do Tribunal Regional deste canamentos, o numero de côres da 
deuos da Silva, !'fanuel .. Gal~rno dos Estado. por terem deixado de votar fonte incluíndo uma relação comple
Santos,. :\Ia~uel V1c.ente Ferr~1ra, Mn- na eleição de g de setembro de 1935, ta ctàs demais accessorios necessarios 
nuel T1bu~c10 de ~Jtranda e Silv~~ Ma- para vereadores municipaes, os se- á montagem, taes como jactadore.s, 
nuel ~Iath1as S. Filho, ~anuel Vicente guintes cidadãos: Alexandre custo- pharóes, cabos armados, etc. Deta
Ferre1ra. Ma.nuel Aureliano da Costa, dio da Cul}fla, Antonio Cardoso de lhado e especificado de\·erá ser tam-
1\lai:,.ucl Pereira da Costa, Manuel An- Sousa Antonio Martins da Silva, Jo_ bem tudo que se referir ao apparelho 
tonio de Carvalho Costa, Moacyr Alves. aquim Go:nçalves de Oliveira, José de mudança das cõres durnnte o 
}Ia.rio Delgado. Manu~I Alexar;idre )fa- Rodrigues de Sousa, Pedro Guedes de fun~ionamento da fonte. 
rinbo, l\fonuel Marcelino da Sllva. Ma- Oliveira, Pedro Nogueira de Sousa e Corrente electrica loca!: alter!'lada 
nuel Franci~co Bezerra, l\~anu~l Vi - Waldomiro Di~genes Fernandes .. T~- 220 volts, 50 cyclos. 
cente Ferreira. Moys~~ P1nhe1ro. de vora. todos_ eleitores ne~te mumc1p10, Nas propostas deverá estar incluJda 
Sou~a, ~anuel J~aqu1m de Aguiar, e poroue nao tenham sido encontra- a installação da fonte até o seu ple
~lar10 _Souto .Maior Rosas. M~nuel <los para serem citados pes~oalrQ,ente no funccionamento. com o prazo de 
Gl'ange1ro Sobrinho, Manuel I_todngues I P<!r .se S:Charem em Jogares mcertos ~ execução do trabalho, devendo figu
de S_ousa, Manuel da Costa Filho, Na- nao ~ab1dos, ~nf~rme portou por fe ra.r tambem, em annexo, além de ca
roleso Gomes Qadelha. Nelson Alvu o off1cial de Justiça encarregado das . talogos. e out.ros detalhes tPrhnico..5. "º. Nascim.en.to, ~arciso Ferrei.ra da citações, pe.lp presente _edital. com º. 1 um de.senho cot~do da base sobre que 
Silva,. Nela? Elad10 Card~so, N1~0 de prazo de tunt~ (30) dias c1to_os e assentará a fonte, most..rando 0~ clis
Ohve1ra. N1c.odemus .Ign~c~o de Sousa, tenho~os por ~itados para todas os positivos de entrada e di..c,t·,ibUi("-âo ci'1 
NeHtor Egyd10 de Figueiredo. Nemer- ter~os. da a~ao penal que lhes move cano de recalque e do cabo de corren
cío Dantas da Silva, Oct.avio Dantas a Justiça eleitoral desta zona. Para t electr 
de Moura, Oc~vio Marinho Trigueiro. que. chegue ao conhecim~nto de ~odos e Na Di1;eªc·toria de Viação e Obrns 
Octnvjo CQrre1a Lima, Orla_ndo Calado os interessados, mande~ e~p.edir o P ublicas está á di!.posição dos inte-
Espirola O:.cnr Ca.valcant1 Senano presente edital que sera affixado á d 1 t ·d · .. 8 1 Oiivc"iro' Francisco Xavier Octacili; porta dos auditorios deste juizo e pu- ~ess~ os a ,,P an a O parque O ou 
Elias Barbosa Ovjdio Cabr~l de Macê- blicado na A UNIAO. orgão official e u.cena · _ 
<lo Oscar Loi>es Machado, Orme:zino do Estado, por tres vezes segui~a..s, de Os proponentes devemo . informar 
}Iârio das Neves Octavio Salles Oscar 10 em 10 dias, na fórma da lei. An_ tam~em o J?razo. de garantia contra 
Ribeiro de Amo;im, Octavio Fr~ncisco then or Navarro, 2 de agosto de 1937. ~~f~1tos de tunccionameuto e as con
Ro:zendo Oscar Rodrigues de Sousa EU, J osé Bezerra Vianna Sobrinho, a1çoes de pagamento. 
Oliveira· Rodrigues de Lucena Octavi~ ~crivão eleitoral, escrevi. (a). Fran- Do mesmo modo. dever~ constar 
Carvalho Orlando Xavier dê Olivei - c~sco Vaz Carneiro. ~ada mais con- nas prop?stas ~ prazo po.1 a . entrega 
ra, Odilo'n Ferreira Lima, Octavio Ro- tmh a. Dou fé . Eu. ~o.se Bezerra Vfan_ do matenal. cu.10 preço será indicado 
drigues Alves, Oswaldo Pereira da Si!- n?t Sobr~ho, escrivao eleitoral, escre- C. I. F. Cabedello. _ 
"ª Oscar Martiniano Ribeiro Onofr~ v1 e a~1gno. Anthenor N~varro, 2 de Os proponentC's deverao fa'ZEr no 
de· Barros Honorio RodrigÜes dos agosto <!e 193'7. - Ç> escrivão . eleito- Thesouro do Estado, uma caução em 
Santos oCtavi Teixeira de Carvalho ral. Jose Bezerra V1a.,nna Sobrinho. dinheiro. dP 5º/º sobrP O valor nrova.-
OctaciÚo Abili~ Mei relles, Olivar Cou: vel do. fornecimento. que ser~irá. para 
tinho de Araújo Orlando Cabral Oli.. SERVIÇO ELEITORAL DO ESTA- garantia do contracto, no caso de ac-
vicr Bo.ptista Pêixoto Orlando Paiva DO ~~ PARAHYBA - 17.'- ~ona - ceitação da proposta. 
Oscar Luiz de FranÇa, Oscar Sous~ Mu111_c1pio - de Sousa - E~1J.a l de As propostas deverão ser escriptas 
Nobrega NQronha, Olympio Torres citaçao com o prazo de 30 ~ias. - O I a tinta ou dactylog~aphadas e assig
Os:car Simplicio dos Santos Osorio d~ dr. Salusti.no Eph~gento Ca1ne!ro da nadas de medo legivel, sem razuras, 
Brit.to P ereira, Pedro JoaqUim da Sil - ~u~~uJrc1 i~leá~º1~u::staEslt~do zo~~ 1 emendas ou bo_rrócs, em duas vllls, 
"ª Paulo Mc.desto do Santos Pedro p h b dp N te • irt d d sendo uma dcv1damC'nle sellada <sello 
,Jofge de Carvalho Posiidonio 'Pereira 

1 
~ra / a O or ' em v u e a , eqtadual cie 2SDOO e s~llo .de saúdé') 

de Oliveira_. Pc.>dro Luiz dos Santos, eiFtz \aber aos que o presente edital I contendo pi.·eço. rm algarismo e por 
Pedro )fa.x1mo Borges, Pedro Gomes virem ou delle noticia tiverem ~ in- extenso. 
)Iore_ira, Pedro Marques )lello. Pedro t.eressar possa. que pelo dr. promot ur ~s propo.sL.'\~ dC'vcrão sPr enlreguer 
Pereira da Costa. Pedro Lo~es da Cos - publtco d a comarca de S ousa. em nesta Commissão, em C'nveloppes, f~
ta, Pedro Tosca.no de Br1tto. P edro face das certidões extrahidas no T ri ch!dos. at~ ás proxim1datles da 1c~
Domiciano Meira, Pericies Leal Be- bunal RA:::gional de J ustiça Eleitoral nJao do Tnbunal da FazendA q11e mhl 
zerra. Pedro Pereira de Lima, Paulo de.$te Estado, foram den unciados ra1:, será antes das 14 horas do dia 14 
Dias Cardoso Pedro Conçalve!. dos termos dos a rtigos 185 e seguintes do de ~etembro vindouro, 
Santo8. P<'dro Guimarães, Porciano Codigo Eleitoral vigente e artigos 59 Em enveloppes separados drts pro 
Francisco de Oliveira, Pedro Jerony- e seguin tes do Regimento Interno postas os concurrentes deverão apre~ 
mo de Albuquerque&. Ponciano Correia rios Trtbunaes. por ter em deixado de ~entar' rrcibos de hav:>r p:i.go os un.
Oa Silvo; ~aulino Jaco"!e Cavalcanti, votar n a eleição de 9 de setembro de postos fe:drral ,P.stadua l, munkip.1\, 
Pedro Freire d? Naac1m~ento, P aulo 1~3~, pe.ra. vere~dol'es e prefeito mu: no exerciclo passado, bem como. dn 
~yces Cava17an_t1 . Pai:,.t~leao. De:rbous. m c1paes, os ~le1tor1:s segui~tes: J ose caucão ele qur trnla r>slr rcHt:il 
J aulo rfe Ollve1rn, Prictllo Nunes AI - B ezerra de Figueiredo. J msé Ignacio Os proponentes obrigar-:..c-ão a 

ATTENÇ~40! 
PENSAO PEDRO AMERICO 

CASA DE L ' ORDEM 

P°"te maj1 central d& cidade 
Ali8EIO E SINCE&IDADE 

Alimi!nla.çlo farta e sadia 
PREÇOS MODICOS 

Encarnca•se de fornecer marmitas a domicilioe, fornece refeições 
,vui.o no oalio por prqoe b&rallUimos. 

E' BOM EXPEKIMENTAR 

109 - PRAÇA PEDRO AMERICO, - 109 
(AD LADO DO THESO'úRO DO ESTADO> 

JOÃO PESSôA PARAHYBA 

tornar effectivo o comnromis!<o a quí" 
se propuzeram, caso :',(lja acceit'l J. 
sua proposta, asstgnando contraclc 
na P rocuradorin da Fazenda. com o 
prazo maximo de 10 dias, após soluc~ 
cionada a concurrcncia. com prévia 
caução arbitrada pelo T ribunal com
petente. não inferior a 5o·o sobre o 
\'a]or do fornectmenlo, a qual rever
terá em favor do Estado, no caso ctt' 
rescisão do con tracto. ~em caUM jus
tificada e fui,damcntada a juizo do 
referido Tribunal. 

Fica reservado ao Estado, r:> direiW 
de annu11ar a presente. chamando fl 
nova roncurrencia, ou deixar ele e• 
fectuar a compra do mnterial con.s
t ante dn mesmA 

Com mJssão do:? Compras, 10 de n-

J . Cunha f.lma FHho, presidente 

SECRETARTA DO FAZENDA 

~gi{;h'A~·º_'.75 Abl, c~r.::i::e~:i~ ga. 
ra o fornecimento do ~es:ulnte ma.._ 
tRri::d: 

Directorla de Viação e Obra~ Pu, 
IJlfr:as: · 

Para os Grupos Escolares de PI 
cuhy e Serro.ria: 

4-0 portas conforme desenho e es
pecificaçõ•~ nesta Commissão. 

16 janellas conforme de.~enho e es_ 
pecificaçõe.s nesta Commissão. 

4 mesanincs conforme de..c.rnho e es
pecificações nesta Comm.i.<.;.c.;âo 

2 occutos conforme d~nho e es_ 
pecificações ne:;;ta Commlssão 

As e,c.;quadrias a.cima, serf,o pn:-;tas 
oo Depo:--.Ho da.c, Obras Publicas. 

Parà a Dlrcctc,rla de Obras PubU-
cas: 

{( propuzeram caso seja accelta. a 
·ua proposta, assignando contracto 
na Procuradoria da Fazenda, com o 
prazo maximo d.e 10 dias. após solu_ 
cionada u. eoncurr('ncia, com previa. 
co.ução fll'bitrada peJo Tribunal com
petcnt. i).o inferior a. 5% sobre o 
valor _. fornecimento, o. qual rever
terá em favor do Estado. no caso de 
rescisão do contracto. sem causa jus_ 
Uficada e fundamentada a juizo do 
rerertdo Tribunal. 

Fica re.';ervado ao E<;tado, o direito 
de annullar a presente, chamando a 
nova concflrrPncia, ou deixar de er,. 
frctuar a compra do material cons
tante da mesma. 

Comml.ssáo cte Compras. 13 de a.
go.s;to de 1937. - .!. Cunha Lima Fí_ 
1110. presldrntc da Comml.P tio de 
Compras. 

sã~. ~~:
1
~~o~cl:md~a~Õ :ic~~r~~ EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO 

Para a construc('âo do InslitJtt.o de IURY O Doutor Braz Baracuhy, 
Educação· Ju!z de Direito da 1.~ vara do Comar-

400 .saccos de cal vir~Pm de na. c~ da capital do ~lado da Parahyba, 
bayanna, de 4 JaLn.s. µosto.~ no local em virtud<' da lei et e. 
díl obra <consLrucção do In':itiLuto de Fac·=> s aber , q11P t l~ndo sido designa-
'Fàucação>. do o dia 13 de S<>tembro vindouro, pe_ 

Para a construcção d.o Grupo Esco_ laS 8 horas, da manhã, para funcci-
lor de Taperoá: onar, em .liUa té'1ceira se~âo ordinarta 

32 manilhas de grês de 5". e.ir, corrente onno, D jury dest., CapL 
226 dita.5 idem, idem de 4". tal , procedi. de a.ccordt· com o c..ue de-
52 metros quadrados de azulejo ~rmina o Codigo do Processo Penal 

branco. nacional de bôa QUal!dade, dc., Estado, ao sorteio rios 20 cidadãos 
(centros), enviando amostra. jurad0s que têm de Sf'rv1r na mesma 

217 met.ros lineares de "alhn.s de 8<'F~'3ão, L('ndo sido sort.en.clos os se
cobre n .º 28, conforme desenho nes- gumtes: 1 - Frederico da Gama Ca
ta commis.5ão. tral; 2 - Bel. Osias Gomes; 3 - By _ 

50 metros lineares de conductores ron Brayner Nunes da Silva; 4 - An .. 
de zinco n.º l2 c tdesenho nesta tonio de Azevédo Ferreira ; 5 - João 
commissão. de 4... IHmdman de Ban·os ; 6 - N1c<>Jáu da 

40 grampos de :rerro. para. con Cos ta. 7 - Ada ucto Soares da Costa, 
ductores de 4". - O - Naba l Ba1 reto, 9 - Bel. Claudlo 

40 d itos idem. para. caHlas. P01 to, 10 - João Augus to Saboya, 
8.219 ccntrj:; de mozalco cm du~ ; ~~n~rv~~~i~dl~ ~c~~%1:~~; NtJ_ 

córes. enviando amostra. nes soares; 14 - Antonio Tavares de 
2.277 sanefas de mosaico, envl1!v:·.:J 1

1 

Araújo wanderley: 15 _ Renato par_ 
amostra. neiro da cunha ; 16 - Anisio Cunha 
m~:tr~~ntros de mosaico, enviando a~ nego ; 17 - Alipio de Menezes M&.cha-

20 portas c ldesenho e cspectfjca_ fg;~ªc-;-n~~ s~~o~~r!itbeJ~ºii~~~[ 

ç~ j:;~ltascºcl=~hô e especifica~ ~~ . - Bel. Annlbal Victor Lima e Mou

ções nesta Commissáo. A todcs oS que.es , convldo a cornpa_ 
. 2 mezaninos c jdesenho e espedrt... recer á.<s ses.-;ões do jlU'y, que terão 
cações nesta Conuni&são. lagar no pavimento t~rreo do ediffi-

1 oculo c ldesenho e especlflcaçõcs cio da s.ociedade de Medlcina, tanLo 
nesta Commlssâo. noo refendos din e hora como nos de-

As esquadrias acima. serão poo+.as mais. enquanto durarem os tre b.ilhos 

nop~~i~e~:it~b~: ~~!~ª~ubli- f~~ :~:r:~'5ão, sobre as penas da 

cas: . E para que chegue no conhecimen. 
300 kilos <:}e aço 1'Rochling~. R. ~· to de todos .Pa.5,c;ei o presente edital 

4_5. ou. eqwvalente.
1

, de 2 .1 12 .. x5 16 .

1 

que será affixado e publicado Iegal-
250 k1los de aço Rochling R. F. mente. Dado e passado nesta cidade 

4·5, ou equiO'alente, de 2" x 1!4". de João Pessôa aos 21 dias do mês 
200 kilos .de aço "Rochling" R. F. Ce Agosto de 1937. Eu carlos~ Neves da. 

4_5. ou equivalente. de 1314" x 1!4". Franca, Escrivão do jury o escrevi. 
Para _a construcção do Instituto de ca>. Braz Baracuhv. Conforme com o 

Educaçao: original. Subscrevo e assigno. o Es-
5 portas compensadas. internas, "riYão: \ 10) Cailos Neves da Franca. 

conforme especi.fic,ções e desenho n.º columoa da. base e O,m80 para o bus_ 

l, 6n~~l!s_cr:::~~~~. desenho n.0 2. tob) - E.ssa base de 2 moo serã de 
1 dita interna. desenho n.0 3. granito com secção Quadrada. de 
1 di~a idem, desenho n.º 4. o.m60 X O,m50, encimada pelo busto, 
39 ditas. ldPm. dPsenho n.o 5. confeccionado em bronze; 
1 dita conforme desenho n.º 6. c) - As propostas deverão ser en-
4 ditas internas. compensadas. tregues na Prefeitura. da capital até 

conforme de~nho n. 0 7 ás 15 horas do dia 15 de setembro, em 
3 portas internas confot me dese- envolucros fechados e assignadas pe 

nho n. na. tos proponent.es;.._ • -
1 porta conforme desenho l"!.º 9. 1 d> - Os propanentes terão plena 
2 d~tas conforme desenho n.~ !O. A'°1' ~"'tdade para apresentação de ante-
4 P?rtas conforme dese11hv n.0 

_._. ,. i._?;ctos, graphicos, etc., para me_ 
3 d~tas conforme desenho n.º 12. r lhor orlentacão rt.e suas propQStas. 
1 dita conforme desenho n' "13. Prefeitura da capital, em 22 de Ju-
37 ditas con!onne desenho n.• 14. nho de 1937. - Sylvia de Carvalho 

noA~oce;\QUJ":r~br:c~~ns~:gçã~tJ~ pelo sei;·etario, - • 

rn;,t~~~too dóati~~(:ç~) Secretaria da EDITAL DE CITAÇÃO DE Rtu 

Agrlcultu~a: ~~f:fJE »ii.i11
'_ f, l~o~~ _»~ 

1 machina de calcular, de 10 alga- dr. Manoel stmplicio Paiva, juiz de 
rismos, com a respectiva_ estante. direito da comarca de Mamanguape 

Os proponentes deverao fa~r no e seu termo, por nomeação legal etc. 
Thesouro do Estado. uma cauçao em Faz ~aber aos Que o presente edital 
dinheiro, de ~% sobre o valo~ prova- virem ou deile noticias tiverem e in
vel do. fornecimento, çue servirá ])QrSl teressar possa, que por parte de Eli
garan~1a do contracto. no caso de ac_ za AmeUa da Costa e Auta Cavalcan 
ceitaçao da proposta. • ti da Costa me [oi requerida a cita.: 
~ propostas deverao ser escripta.s ção para a.ssistir aos termos de uma 

a tinta ou dactylographa~ 1e assii;t- acção ordinaria de investigação de 
nadas de modo legtvel, srt.{ rasuras. paternidade cumulada com a de pe
emendas ou borrões, em duas vias, tição de herança no inventario por 
sendo uma devidamente sellada tsel_ fallecimento de Firmino Fernandes 
lo estadual de 2$000 e .sello de saú- da Costa, res-idenr..e que foi na povoa 
de). contendo preço em algarismo • cii da Traição. dP~te termo, cqJÕ 
por extenso. Inventario ~e processa neste jui-

Os proponente.~ deverão marcar o 7.0 em Pxpedíente do l." carto
pra1,0 para entrega do n!atcrln.l of!e_ r10 desta cidade, como estejam 
recido. aw,enles desta comarca e !<eu ter_ 

As prepostas d~verão ser entff. ~j~· ~~1
~~~~~~0.ju~~

1
:~~çã~e~inoªus{ut 

gues nesta Commissão, e;11 envelop_ 1-0. os herdeir0,;; Antonio Cassiano de 
pes !~hados, ~té ás proximidades da OlivEira María. Fernandes de 011 
reumao do Tribunal da. Fazenda.. que veira Francisco de Oliveira e Silva 
não serã antes das 14 horas do dia. Jo~é 'de Ollveira e Silva, Sebastião dé 
31 do mês corrente. Oliveira e silva. ~ Maria José df> 

Em enveloppes separados das pro- Oliveira p Silva~ lodos Jnteres'>ados 
p~stas. os concurrcntes deverão a.. n~ dito 1nventorio, pelo presente e_ 
p1esentar recibos de haver p ago os d1tal com O pr;.1zo de trint:i dias os 

~~~~sti~ c~~~~f~~ t>:~~~~.pai;m e~i~ ~:~ sta~
5 

~:1~1\1~r1~~r /i~~1~do:e; ~~: 
mo. da caução de que trata este edi-.. , ~ados fôrem. na conformian:Jc rlo 
tal. ~ Pdital de 4 de fevereiro do '°.'O!'l"en~e 

Os p roponentes obriga.r_te-ão a • anno baixa.do por este me~mo j11lz0 ~ 
tornar errectlvo o compromifiSO a que publicado nn A UNIAO, orgão offt 

======================== 
LUTZ FERRANDO & CIA, L TDA, 

CIRURGIA EM GERAL - AR TIG OS CIRORGICOS - APPARE
LHOS DE DATHERMIA, APPARELHOS DE RAI OS )e DOS ME· 
LHORES FABRICANTES. EXCLUSIVISTAS DOS MICROSCOPIOS 
LEITZ E T ODOS OS PRODUCTOS DE E . LEIT., T ODO MATERIAL 

PARA LABORATOR IO CHIMICO. 

lleprl'lf'ntante5 exclusivos neste Estado: 

CORRlA & CIA. 
CAIXA POSTAL, 51 -:- END. TEL. - F!IRBAN 

Rua Maciel Pinheiro, 269 
1 

go.sto ele 1937, 

da Commissõo do Compras. "'= === ==============-============-'Ili 



• A UNIÃO -, Terça-feira, 31 de aiosto de 1937 

MOVEIS CERDAU ARTE CULINARIA 
Ma1'1R das Dõres Tavares pro

fe.s.<;ora diplomada, avisa. ~ dls
tinctas familias desta capital, 
que lecclona e executa. mediante 
pre(,!os modtcos, qualqÚer serviço 
concernente á Art.e Culinarla 
como sejam: bôlos decorado.s, sal~ 
gados, etc. 

Informa~ll<!s li rua 13 de Maio 
n. 0 65G. ' 

. - -~; 
~- ~~ 

Exigir · esta Marca 

F.Dl'l'AL - De ordem do sr. Rd· l 500 kilos de cantoneira.s de fpr~ 
sentar recibos de haver pago os im- ministrador do Porto d,e ,Cabf"drllcf l"> d<' 1·· x l" x li8''. 
posto~ feder 1 uni . 1 t d I são convidados os us. Marque-. de 1.450 kilos de cantoneiras de ferro 
no e~ercicio

8 
Pass~do, e:~· c:mb.u~a f~ãoei1ratJoCit 6J:~~aJ~~:'Im& A~\~· de 7'8" x 7 8" x 18'' 

ra~~'i.O :o;~~J.,:sta :~g=~~:áo a rim Junior. Areujo I ~:.-Pna & Cia. cie5~0 4 -~i!o; /.e X cr.i~oneiras de ferro 
fl)f'nar effectivo o compromisso a que Luis Porpino. Al'mando Lôbo & eia.: 2€5 kilos cie r.antone1ra~ de {e!'rrJ 
se propuzeram çaso seja accelta a iosé Simões Filho. e. Pereira & de 5 8" x 58 .. x 1'8'' 
sua p:-oposta, assignando contracto na I ia. All;,izio COonles &, Irmão "A 1. 900 kilos de ferro T de 1 l 4 .. x 
Procuradoria da Fazenda, com o prazo cia:::rnsoa Nobretà & A~~ic'ôem~!ih!l. 1 l 4" x _l ~ .. 

Os MELHORES EM PREÇO E QUALIDADE 
GRANDE SORTIMENTO CH EGADO AGORA 

maximo de 10 dias. após sclucionada nes Barbosa & Cia.. Aluizto Silva & . 3.5~.o kllos dP ferro T de l" x \" 
a concurrencia, com previa caução er- Cia.. P. Miranda & Cia ... Otto x fio k 1 d f b cte 
~~~~~ 1:~01r~i~~~a~ C~!_1lg:~~~Or~!~ ~! !as C\~Ont~ a':e~ d~~ui~ríz~ j 1 1-8} '."- \º; ... e _ erro em arra 
cimento. a qual reverterá. em favor setembro proximo a fim de não s('- 3~0 k1lo~. de ferro em barra de '! 
do Estado no caso de rescisão do rem, mais tarde, prejudkados <>m l 4 x 1 8 

JOSÉ MENEGOLO contracto,· sem cauaa justificada. e I seus inte~e~f>-es c~mmerciae:,. junto a , 450 ~ibs de ferro em ban-a de 3 4 ·· 

Tribunal. Cabedello. 27 de agosto de 1~37, - 200 k1los rlc fe-.no em barra t;le 1 
fundamentada a juizo do -referido esta Admimstraçao. 1 x 3 16 : 

PR AÇA PEDRO AMERIC O , 7 1 Fi:-a reservado ao Estado O direi_ FranciS<!o Leal, l" ecicripturario. 1 4 ·· x 1 8 .. 

1 

to de annular a presente, Chamando - . 5 ch?pas de fen"O preto de 2" x 1 •· 
a nova concurrencia 0u deixar de ef- SERVIÇO ELEITORAL - EDITAL x 1 16 . 

-:::--:::::-:::;;:::--:--::--:-- --- ---------- fectuar a compra do material cons- DE CITAÇÃO COM o. PRAZO DE l fech_adura_ rle seguran~a. co~for-
ctal d1? Estado em sue edição de 7 d... - tante da mesma 30 DIAS .- O dr. Francisco Vaz Car_ 1 m_e modelo ex:istente .na D1rcctona ôP 
fevereiro proximo passado para fala" 1 :anelada de chumbo para llno-1 Commis.são ct'e Compras 26 de neiro, jmz el~itoral preparador da Viaeão e Obras Publicas 

João Pes,;;ôa 

~m aos term~ d~ acção .:upra men: ypo agosto de 1937 • 17.ª wna, mun~cipio de Anthenôr Na-'! 6 kilos de rebites de 316 x 12" 
c1onada na pnme1ra audiencia deste Os proponent-.:s deverão fazer no J Cun11a Li p·u 1 e varro, por designação legal. etc 1 6 kilos de rebi.tes de 3 16 x 3 4" 
juizo após 

3 
citação. ficando cu~"'."''J- The.c;ouro do Estado, uma caução em m~-

0 
d e ma 1 io, pe a om_ Faz saber aos que o presente ecti- • 6 kilos de rebites de 3 16 x 7 8" 

1 ·t d dinheirc, c~e 5~ robre o valor provavel I a e ompras. tal virem. ou delle n. oticia tiveren.1 e 5 gro~s de parafu~o~ de cab~"ª f;J
0
/~: ~~m~ª~! a~~::1~(é7~~-=tde~ do fornecimento. que servirá para interessar possa. que pelo dr. premo escare~da de 3:16" x 12.. " 

cisão. ,;ob as penas da lei; noti!ka garantia do contracto. no caso de ac- - tor publ!co. como repre.!€'ntante cio 3 groza-.. de par~fll.S!>S dt: cabrça 
~f" mab aos mrncionado~ cit>ld>s Quê ceitação da proposta. SECRETARIA DA FAZENDA - procurador eleitoral da comarca de e~careda de 316 x 5 8'.· 
as audiencias deste juizo ;:;J.J rea;J- Os proponentes deverão marcar o EDITAL N.0 76 - COMMISSAO DE Sousa. for2rn denunc1a_d0,..<:;, no_j art1gor-; 3 groz:as de paraftIS'J..; de cabP.ça 
zadas á~ quartas-feira.o.; ~1tei<; c1c praz,:, para entrega do material offe_ ' COMPRAS - Abre concurrencla pa- 183 e c;egui~tes do Cod1go. Eleitoral \'l· escareada de 3 16 x 5 8" 
cada ~mana. sPndo es..-,;e dia feri.;d::, recido. 1 ra- o fornecimento do seguinte mate· g~nte e artig~ 59 e segm!ltes do Re- 12 metrcs de vergalhão de ln.tão 
no dia ~mmeciiato. n~ sala or;m·n ~ propostas deverão ser escríptas rhl· g~mento Inteino do:; Tn.bl~naes Re_ redondo. de 12" para roldanas · 
das aud1encias. no Paço Municipal a tinta ou dactylographadas e assig_ j Para a Directorla. de ,Fomento da ~~~naed e~_-iac:"' 1cta; ~ertrfoâs text;· 120 kilo-> de bronze para punho ,1~ 
desta ~idade. E pa:a que chegue ao nadas de modo l~givel. sem rasu~as, Prod!-lccão Vegetal e Pesquizas AgTO· ~d~s pgr t~~c~ªdeix;,~~n~e v~~aer ~~ alav~mca 
ronhec1menJo do,:; mtrrec;o:c~ctos. n·,n emendas ou b~n·oes. em duas vias. nomtcas: eleição de 9 íle <-etembro de 103• 4 k1Ios de arruellas de 3 8º' 
dei expedir o presente edital 01 1.. sendo uma devidamente sellada ~seL 1 grupo de. motor bomba conforme para vereadores munieipae.s . os segui~: 2 kilos idem. ?e 14 ··.. . 
será affixado no Jogar do costume e lo estadual de 2$000 e sello de saude) os caracterishcos abaixo: grupo mo- tes eleitores: Antonio Nascimento Ro 2 tubos de latao de 1 de_ chametro. 
publicndo no ora.ão offlcial A {j';\J"I c~nt.en-d) preço em algarismo e por tor bomba sobre uma base co?!lmum cha, Augusto Ram~. coacy Me-deiros~ "orn 5 a 6 melros de ccmpnmc-nto ca-
AO, por tres v:zes seguidas na !'rr: extenso. _ de !erro fundido accoplado d1reeta- Firmo ferreira Lemos. João Gomes, da um. 
ma da lei. Dado e passado ºn.esla ci Os_ proponentes deverao orterecer mente com uma bomba. centrlfuga de João Nogueira Caminha José A· 4 grozas de paraftL'-05 de cabeça e.c;,-
dade de Mamanguape. a-OS vinte e cotaçao pnra os matertas de proce_ 21 )2" de entrada ~ 2112" de sabida, guiar. Josê Francisco, Manoel de careada de 114" x l" 
tres dias do mês de agosto de mil no dencia na::ional, ou nacionalisados, devendo elevar 24 metros cubicos por Britto, Manoel Pl!reira Manoel rta 1.130 metro.5 lineares de rodapé de 
~~c:~~~nt~ ~~ntl..:a,s~~~rl\~~ ~~~o postos na repartlçã-0 requisitante, e de hora pard.- uma altura manometrica Silva e Raul Santtno. Todos eleitores sícupira. conforme desenho exi.sten-

tylographei e subscrevo. (a.) Maneei :~~J~~ncia estrangeira, C. I. F. Ca- ( !er 
2Je rr;~:º\o~iz:n~~~d~em~!rc;~~~ ~atrii ~l~~ic:~~~nfra~:qu~ar~ãose~~ teN~ra~a ~o~~l.b.:!~âpés acima cita

~~~;tc~o o~~:~~i ~~:: il~ ~!i;~;r~; c;i~ As propostas deverão ser entregues drc funccionando pelo systema. de cltados pess~almt"nte por ~e arharem Jos deverão ter acabamento para 
fé. _ Mamanguape. 2

3 
de agosto ele ne~ta Comml.ssão, em envelloppes fe_ quatro tempos devendo trabalhar em lagares mceN:os. e i_,ão sabidos. verniz devendo ser c~nfeccionados 

1937. _ Eu. Amaro Cavalcanti de cJ:l~dos. até ás proximidades da reu- com gazollna, kerozene ou alcool. O c~mforme deu por fe o off1ci~l de JUS_ (.!Offi madeira bem sêcca, i:::.enta de 
Lima. mão do Tribunal da Fazenda Que grupo deverá ser fcrneeido com o.s t1ça encarregado das citrQoe~. pelo brancos, brocas, cu outros quaesquer 

não será antes das 14 horas dÕ dia seguintes pertences: presente edita~ como prazo de tn~ta defeitos. não devendo as peças le:' 

SECRETARIA DA FAZENDA 
EDITAL N.0 77 - COMMISSJW DE 
COMPRAS - Abre ,eoncurrencia pa
ra o fome::imento do seguinte mate
rial: 

PARA A IMPRENSA OFFICIAL 
Material para llnatypo 

450 ma trlzes de 7 • 122 sendo : 
50 a 
50 e 
50 s 
50 o 
50 1 
100 conjunctlvas 
100 virgilltas ~ 

90 matrizes de 7 - 126. •tr;""; 
10 a C 
10 e 
10 i 
10 o 
10 s 
20 conJuncUvas 
20 virgulas 

160 matr\1.es de 6 • 94. se11do : 
20 a 
20 e 
20 i 
20 o 
20 s 
30 ccnjunct ivas 
30 virgulas 

90 matrl"ze.r; de 7 - 80, sendo : 
10 a. 
10 o 
10 e 
10 i 
10 s 
20 conJunctívas 
20 virgulas 

3 peças F. 2272 
5 peças e. 938 
6 peças e. 1264 
3 pe~as G. 1527 
2 peças G. 3405 
1 peça e. 963 

12 peças X. 103 para linotypo 
2-1 peças J 4391 para linolypo 

6 peças F. 72 idem, idem 
12 peças D. 6 idem. idem 
12 peças E. 355 idem. idem 
12 peças E. 1272 idem. idem 

5 colleções de typo italiano "VE"l
' tro" comp}'.'tas, corpos 8 a 24. 

alt. fran~êsa. 
l machina de escrever, silenciosa, 

c:m 32 centlmetros de carro e 
tabulador decimal. 

2 fardos de papel assetlnado de 18 
kllos 

2 fardos de papel nssetinildo de 16 
kilos 

2 fardos de papel assetinado de 24 
kllos 

2 füi;s de papel assetinado dz 30 

2 fardos de pa!l<'I as.s!llnado de 40 
kilos 

ARNAUD 

14 de setembro p. vtndouro. 1 1 deposito de cobusttver no proprio •30) dias os cito e os tenho por c1t_a comprimento inferior a quatro 141 
Em enveloppes separados ~as pro- motor. g~~afª~~e t~~; ::is0 /:r~~stfç~ e~;f~~ metros. 

~st
1
as. os .bconcud1Tentes deverao apre_ I ralo c?m valvula de pé. ral desta zona. Para que c~egue ao fara O D.epos.ito das Obras Publica" 

_en ar rec1 os e haver pago o.s 1m- 1 reglstio. 

1 

conhecimento de todos os mteressa-
pO".t:>~ federal. <.>st::i.dual, municipal, no 1 silencioso. . dos mandei expedir o presente echtal 
e~erc1c-lo passado, bem como, da cau- 1 funil de enchlmento c\torne1ra. que será affixado na porta dos audi 600 mio~ de sicupira de 0,45 x 0,5 
çao cte que trata e.:)te edital. 2 contraflanges O para. entrada e tortos deste juizo e publlcado na Ã " o,o3 app. 

fü\~\i[~?v~e~te~O~b~~~:~~-â~ :U!º~; l i~anS:a~it). espheras de pressão , g.~SJ~~zet:e~id~~.Ci~~ 1g :~~tairdr:: º~tiº /ªo~ot:in~l'l~:~lpz~~?a 
0
fl
4
e~t~ 

pr:puzcram, <'aso seja acceita a sua para reserva. na fórma da lei. AnLhenor Navarro, 4 Comm.issão 
proposta. assignando contracto na 1 guarnição de bucha para resertra. de agosto de 1937 Eu. Jo.sé Bezerra 50 c.ubos de sicupira. ,.. conforme 
Procuradoria da Fazenda. com o pra- 1 jo~o de chaves. Vianna Sobrinho. C!:,,Crivão elsitoral. modêlo ne..:sta Commissã.o. 
zo maximo de 10 dias. após soluciona- !40 metros ct~ tubos de fe"rro galva,.. escrevi. (a.) Francisco Vaz Carneiro 50 barrotes de sicupira de 2,00 J-
da a concun·encla. com previa caução nizado de 2 1 2". Está conforme o original. Dou fé. EU, 0,05 x 0,05. 
arbitrada pelo Tribunal competente, 1 torneira de passagem de 2 1 !2". José Bezerra Viann~ Sobrinho. e.<:çri- 1!,)0 barrotes de s1ct1p\ra de 1;20 x 
não inferior a 5% sobre o valor do 1 tnstallação a gaz pobre para le~ vão el-eitoral, escrevi, subtcrevo e as. 0,05 x 0;05. 

~,~lt:~~~!~o a n~U~!i;;v;:rer!~c~ f:~ r~ ':i°o~~~~l deu:o:~~dr~aza ~~~~ tgnd~ f~~~e~r 0 Na;,~l~~~ão4 ~feif;~l\5( C ~f X bó.~~otes de sicupira de 0,80 X 

<'ontracto, M>ni causa just1ftca.da e tro tempos. trirlta cavallos effectivos, Jesé Bezrrra Via.mia ~obrinho. 25 cambões de i:.icupira de 0,50 
fundamentada a juizo do referido fazendo 420 R. P. M., dispositivo de 0,05 x 0.05. 
Tribunal. partida automatlca por meio de ar SECRETARIA DA F.\'7..E:SD \ - O ir tr~~esses de sicupira de 0,35 x 

Fica reservado ao Estado o direito comprimido. , x O. 
de annular a presente. chamando a 1 gerador electrico para ccrrente EDiTAL N.º 79 - CO'.'\IMlS~ .... .., DE 500 kiJoc; de aço "Roechlíng" R. 4-
nova concun-encia ou deixar de ef- alternada triphasica. capacidade 1,8 COMPRAS - Abre c:oncurrrncia pn- 5 ou equivalente de 2 12 .. x 1 ··. 

1 

fectuar a compra' do. mnterlal cons- ou 2,25 K. V. a 230 volts. 1.500 rota. ra o fornecimento do seguinte ma- ' 20 pares de lA.mina.s de nco par~ 
tnnl.e da mesma. ções. terial. "Auto-Patrol" de 1,81 x 6 x 1,2" 

to c~:1fJ;~ cte Compras, 25 de agos- Th~!o~{iPJ6e~~di.e~i ca1:çZ:~ en~ D1RECTORIA DE VIAÇAO E Para a construccão do Grupo Esco· 

1 
mi~SãoCt~:''~o~~~-~s.Fzlho, pela Com- ~ihJ~r~Or~~ct~e~:.r~u~ ;:;~irfr;::; OBRAS PUBLJC'AS lar de Santa Rita 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.• 78 - COMMISSii.O DE 
COMPRA!Z; - Abre concurrencia pa
ra º. fornecimento do sraguinte mate-

THESOURO DO ESTADO 

Para a Secç,ão de Contabiliddde ; 

1 Ar~hlvo de aço ccnforme modêlo 
existente nesta Commissão. 

-Os proponentes deverão fazer no 
Thesouro do Estado. uma caução em 
dinheiro, de 51"t,. ~obre 'O valer prova
vel do fornecimento que SE"rvirã para 
garantia do contracto, no caso-, de ac
ccitação da proposta. 

As propostas deverão ser f'Sl"'rlptas 
a tinta ou dactylographadas e ~ssig. 
nades de modo legivel. sem rasuras. 
emendas ou borrões, em duas vtas. 
sendo uma devidamente sellada (sello 
estadual de 2$000 e sello de saúde) 
contendo preço em algarismo e por 
extenso. , 

Os proponentes deverão marcar o 
prazo p.ua entrega do material offe
reci1o. 

AB propostas deverão ser entregues 
nesta Commlssáo. em enveloppes fe
chados. atê ás proximidades da reu
rtião do Tribuna! da Fazenda, que 
nfio será r.ntes das 14 horas do dia 
31 do c<>i-ren te mês. 

Em enH~loppes ~parado.e;, das pro
po.'-tas, o~, con<"'urrentes deverão apre-

garantia do contracto. no caso de Para a Direetoria de Estatistica: x !~· .linhas de madeira de 4.00 '.lt 6 ·• 

aci~it~r~~~asp~~~tlõ ser escriptas l machina de escrevei C')m 69,!J 51 linha'i de rna.deira de 5,00 x 6 
a tinta cu dactylographMas e assig· ~~1t~mt~t~~f aiir c~;~·~na\eclado morler- s: :~· ·1lnhas de- madeira de 6 .00 x G .. 
nadas de modo legivel, sem rasuras, x 4 ... 

i?}}:]~r ~~1=nr:i:1~i li~: P~i·a :ac::,:t:::l:!:a O~:~: pe:~:::: X !• :::::: :: ::::::: :: :::: : : :: 
P
d~t ~~~~~0~o preço em algarismo e 

I 

ccmplel.a. x 4 ... 

Os proponentes deverão m.arcar o Para a const.rucc:,õ.o do lnstHuto t-1<': x ~ .. linhas de madeira de 5.50 x 6" 
pra_z=: para entrega do material offe. Educação: 6 linha~ de madeira dP 6,50 x 
recido. x 4" 

Os pr~ços comprehendem-se para 950 kilo'i de cant~neirn.,;; de fen,.. 2 linha~ de ma.de.ira de 7 ,50 x 6 
~ep~~~~â~l r~~~~~~o~~. deposito da dP 1 t 4 ,. x 1 1 4 •. x 4" 

As propostas deverão ser entregues 
nesta Commissão, em enveloppes ff'
chados, até á.s proximida'des da reu. 
niã:, áo TribW1al da Fazenda, que 
não será antes das 14 horas do dia 
10 de setembro p. vindouro 

Em enveloppes separados das pro
postas, o.s concurrentes deverão apre· 
sentar recibos de haver pago os im
post:s federal. municipal, esta.dual, 

~~uç1x0er~~ci~u~ªt:::· e~m ec1~f!1J.º· da 
Os proponentes obria-ar-.se.ão a 

tornar effectivo o compromisso a que 
se pr.:uuzeram caso seja. acceita a 
sua proposta, as.sígnando contracto 
na Procuradoria. da Fazenda com o 
prazo maximo de 10 dta.s. al)Ós solu
<'ionsda a concurrencla. com prévia 
caução arbitrada pelo Tribunal com
petente. não inferior a 5% sobre o 
valor do !omecimento. a qual rever
terá. ~m favor do Estado, no caso de 

N O B R E G A re.!erido Tribunal. 
Fica reservado ao Estado, o direi._,, 

ENFERMEIRO DIPLOMADO 
] 

resc1São do çcntrf!,cto. sem causa ju.s
Uficada e fundamentada a Jub.o do 

de annullar a presente. chamando a 
nova concurrencia, ou deixar da cf. 
fectuar a compra do material cor.Jw 

(DA Ai1SI8TENCIA MUNICIPAL) 

A v. D. Pedro 1, 915 
ta.nte da mesma. 

Oômml8são de Compras. 2~ de •
ROSt-0 de 1937. - J. Cunll11 Lima F,. 

~====-====-="""""'-==:ao,::;;;:::=::c==---===-tl lho, pela Comm!ulto de Compras. 



1 A UNIÃO - Terça-feira, 31 de agoMlo de 1n37 

Se 

·é porque não usou a·; 
ATEBRINA que cura 
o mal entre 5 e 7 dias EB 
ÃTEBRINA 

15 Imha.s de madeira de 8,00 x 6" 
X 4 

6 linhas de madeira de 8,50 x C" 
X 4" 

2 linha.s de madeira de 9,00 x 6 .. 
" 4 .. 

2 linhas de madeira. de 10.00 x 6" 
X 4'". 

a nova concurrencia. ou deixar de ef
fectuar a compra do material con:.:
tante da mesma. 

Commissão de Compras. 30 de a.-
gosto de 1937. . 

J . Cunha Lima F ilho. pela Commt.:i
são de Compras. 

A" CASA NOVA" decretando 
para sua freguezia e o 

povo em geral 
Art. l.º - Não comprem seda.<.J. cm 

peças que ficam logo muito conheci
das porque todo mundo compra e o 
co~merciante é obrigado a vender, da 
mesma peça, muitos vestidos de um 
só padrão. , 

Art. 2.0 - Façam seus vestidm; c.:om 
.eêdas que já.mais sejam imitadas na 
cidade em que reside que sua toilette 
duplicará o valor e se tornará mul 
mais invf'jada. 

Art. 3.º - Antes de fazereni qual
quer compra cte tecidos, especrnlmente 
rte sédas visitem p1imetramente a 
"Casa N~va." que além de ter sorti
mento. tem preçoS e é o unico esta
belecimento da praça que tem um 
contracto especial com a maior fabrica. 
de sêdas de S. Paulo, por só receber 
sédas em cort.e com as ultimas novida
des do seu fabrico 

Venham hoje mesmo á ''Casa Novn." 
vér que lindos córt.,es de _séd.as rccebJ
dos hontem, que maravllhas Pm sP.
das que preços phantasticos de ba
ra~s! 

Vejam se estes preços combinam 
com este annuncio: 1 

crepe mongol 5!i300 · 
crepe estampado 6~500 
Sêda lakê 5$300 
Sêda quadrejada 8SOOO 
Sêda estampada 8SOOO 
Linho belga para :-;enhoras 7$500 
Cambraia para ,ternos 3~500 
Bramante com 2 rnts. e 25 5:;;000 
Toalha para banho, grande 4$000 
Toalha para banho, pequena 3SOOO 
Toalha tamo.nho regub.r S900 
Colcha grande para casal 12SOOO 
Toalha conhecida "Bom dia" 2S300 
Bramante com 4 larguras 3$600 
Brim de linho para homens 7S500 
camisa de Jersey para homens 15$000 
Pasta Koiinos 3~000 
Guarnições de Jersey para se-

nhoras fl0$G~O 

1 linha de madeira de 11,00 x 6 ·• 
X 4 ., 

Guarnições para cama 
RECEBEDORIA DE RENDAS -- Guarnições para chá 

:!1.!A~P::~~/;dida ~i1toe ~~-d=~ua~·~ Cruz de Armas, n.0 994. 

35$01,Q 
35$000 

1 hnha de madeira de 11_50 x 6" 
X -1". 

5 Unhas de madeira de 4,00 x 5" 
X 5'' 

15 linlrns de madeira de 5,00 x 5" 
X :)" 

4 lmhas de madcirn de 7,00 x 5" 
" 5•· . 

32 linhas de madeira de 5,00 x 4 ·• 
X 4" 

4 linhas de madeira de 3,00 x 4" 
X 4'' 

sr. director. faço publico, para co
nhecimento dos interessados, que se 
rãa vendidas. em hasta publica. a 

i~i~m~aisá~e~4 ntr~: 3 i: s~~~:~r~ 
desta rêpartição três· <3> cargas de 
aguardente de J)roducção do Estado. 
apprehendida pelo agente fiscal Ze
ferino Vieira da Silva. de conformi
dade com o dec. n. 0 1.125, de 16 de 
junho de 1921. 

2. ª Secção da Recebedoria de Ren-

bunal Superior publicada na impreL~ 
sa desta capital no dia 11 do c<:rrer.· 
te está comprehendtcia :\ 1M'LH;a 'l (\ri 
sello pc•nitenciariol: sendo n·hlor ri\ 
feito o des. Jo:.;é Floscolo 

SecrE-tana do Tribunal RPgional de 
Justiçfl.. Eleitoral. em Jofw Pe:-;,ôa, 30 
de agosto de 1937 

Carlos Bello Filho, cl1redor 

J!JS'II(.'A ELF.ITOfü\L 
Nota: - As madeiras acima devem 

~er de lei. c.:omo: Massaranduba ver
mdhn. iilahy_ sicupira. gororoba, 
pau d'arco roxo. louro de cheiro, etc. 
de are5tas VÍ\'aS sem branco. nós. es
C'n.mas brocas ou quaesquer defeitos 
que pàssam pl'ejudicar a estabilidade 

r:7. em João Pessôa, 30 de agosto de l A VISO 

L?u•·i~al Canalho. ~hef P ,. . 0 director da SecrcU11ia do Tri.Uu:-
Vtsto. J. San tos Coelho Filho, d1- R . 1 ele Justiça EkitoraJ 

rector em commissão. ~!~~e J!i~1~J~~ ~visa acs · int.c1essa~o::, 

dr\ C'Onstl'UC'Çâo. e serão postas no SER VI ÇO ELEITORAL - Dilaçãfl 
Deµo.sito da,; Obras Publicas ou no proba toria - Torno publico que p,.,r 

~1~~~~~uc:c0o_lor de Sélnta Rita, em g~!P~~~~ d~~r~el~!~ti~~~to~~~c~s~~t: 
Os proponentes deverão fazer no foi assigriada a dilação probatoria de 

'I"htsouro do Estado. uma caução em 10 dias ao dr. promotor publico des
dinlwiro. de 5,..., ~obre o valor prova- ta comarca. ora denunciante e aos 
v0l do fornecimento que servirá pa. eleitores e réos abaixo declarados e 
1a gurantrn do ccntracto no caso de faltosos ã eleição de 9 de setembro de 
acceitucão da proposta · 1935 pelo que ficam intimados dm: 

oue o jmz relat0r, por dC':-.pacho exa
iado no proccsc::o da cla~se _l .·'_ n 5·l , 
assignou dilação probaton:1 de c1<'7. 
ctias ac denunciante e ao drmmtt_H
d Julio M~ri_a das. Santos. othc_1:1l 
d~ registro c1v1l_ do dU:::tri.cto. ~e ~~Hél 
da Raiz murucipio tic < a1çó.1 .... ".1 

contar desta daLa . ,.., 
João Pfssóa. 31 de agosto de 193 • 
Carlos Bello FiUw. d1rector 

OMO DEI BRILH 

GANHE ELOGIOS COM SEU SORRISO 
TODOS dirão a seu respei
to: "Que lindo sorriso; que 
dentes tão brilhantes 1" 

Fc~a Isto: 

Depois, ponha na língua 
um centímetro de Creme 
Dental Colgate e dissolva-o 
com um sôrvo de agua. 
Bocheche com este liquido, 
fazendo-o passar entre os 
dentes. Torne a enxaguar 
a bocca. 

Além de cmbellezar os 

Pela manh5 e á noite, usan
do Colgate, escove os dentes 
superiores da gengiva para 
baixo, e os inferiores da 
gengiva para cima. Enxa
gue a bocca. 

dentes, Colgate remove os 
resíduos de comida que 

.,,......,,,....,,,,--------~,...~ . causam o mau ha!ito. 
V'. ,.; Conserva as gen-
- gi vas rosadas e 

firmes. E deixa 
na bocca uma 

(, = deliciosa sen
~ sação de 

frescura. 

8. 796 - Antomo Felippe Dunra p;. Serraria e machinismos 
111

~. 707 Bencclicto José da Silva v,·n<le uma Locomovei inglésa li-
João Pes<:ôn. 30 de agosto cl_e 1937 , xa com !) H. p. effectivos qua.•,;i. no
O e::1.:rivá t. C'leitornl. Sebastzao Bus- va; um engenho de serras vcrticul 

tos. typo ff~nces, sPrrancfõ pranchas de 

As prepostas de\·erão ser escriptas referidos despachos de concessão df' 
n linLa ou dactyfographadas e assig- [ dilação probatoria, a contar da pu-

:~~1~~~ac!e o
1
;º~g_r/g;~~el.e~e

1
~u~~~~!!: / ~;ic:i:iin~~~e ~~fcie~:r el~~º~f!s s~~ 

EDITAL DE cfrACAO COM o 8 li.'-1. ")ll•gadas; uma serra circular 
PRASO OE 30 DIAS. _ o cid,1d~o d~· :.--. gadas propria para serra
ci1 . carlos Teixeira coutinho. JUlZ sem de tóros e desdobramento_ . de 
municip:.l da Vilb de Alagôa Nova e pranchas em tabôas. Uma off1cm~ 
ieu Termo, em virtude da lei etc:. - mecha.nica cg·J1pleta com torno me

REGISTRO CIVIL - EDITAL - Faço 5abcr ::i. todas quantos.º p_r~sen_ ch:1.nico maU:ina de furar, plaina, 
Faç.c, saber que em meu cartono, nes_ l,e edital vtrr>m e dclle noticia tiver_en1 motores' de 2 H'. P. a alcool ou kero-

~!s~~~1~~- c~~rre~o~ p~~~r;~~!nie~ a se~ ~i;~~~;~~~·, :~:~: J~rzç~~d~rr~ii°m~~;~ sene, fon~e a ventilador, machina ~endo 11111:i devidamente sellada (sel- Aguiar e o bacharel José de Miranda 
lo estadual de 2$000 e sello de saú- Henriques. Alagõa Grande 21 de a_ 
Gel contendo preço em algarismo P gosto de 1937, Eu. Luiz· Theotonio 
por extenso da Silva escrivão eleitoral, o escrevi. 

- d'd O es1)ohC' para abrir ro~cas e cortar canos, e 
guL~~~e1 Gomes ChacoIJ. e d Juliêta ~~ 1aft~~{~

1
~
1a.}0 f~~~e ~{:;ia~ da Con_ grande quantídade de ferramenta de 

de Andrade Monteiro, e_lle. viuvo com ceição 1~ela nuvo inventariante, foi bancada. Todo este material se acha 
filhos e bens inventanados, natur~l declar8.cto cxisL1rem ausentes o-, hrr- em perfeito estado de conservação e 
de Goyana, Pernambuco, commerci- deiros: App~lL mo Antonio da co ... ta optimo funcC"ionamesto. Ver e tratar 
ante e filho do fallecido Antonio q-o_ n::i cidade d:-o Patos deste Estado. Eli- com dr. E~cobar, na cidade de GR.A
m.es Chacon e de d. ~nna Rose~rra Sf'l. Maria da Conceição e Doralicc VATA' Estado de Pernambuco. 

Os proponentes deverão marcar 0 ' 
prazo para entrega do material olfe. TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTI-
1cc1do ÇA ELEITORAL DO ESTADO DA 

Os proponentes deverão offerecer PARAHYBA 
f'ot::idio para cs materiaes de proce
cl1·ncia nacional. ou nacionalisad0s. 
1,ostos nn repartição requisitante. e 
C:c prorNlencia estrangeira, C. I. 'F1. 
Cabedello. 

A:., propostas deverão ser entregues 
1w~ta Commis.são. em enveloppes fe_ 
<·hados até ás proximiàades da reu
mão d·o Tribuual da Fazenda que 
n~o será antes das 14. horas d0 die 
14 ele setembro do t'Orrcnte anno. 

Em enveloppes separados das pr ·)
pru:;t.as oo concurrentes deverão a
pr<'sen·! ur r<'cibos de haver pago cs 
unpnstos federal, estadual, municipal, 
110 l'Xl'rdcio passado bem como da 
cJuçfio dr qlle trata ·este edital. · 

o..., proponentes obrigar-Se-ão a tor
ll.11' effcc·Livo o compromi.,;,so a que Sf' 
prop11zerc>m. ti:lso seja acce1ta a sue 
JWopo~ta. asi::1gnando contracto na 
Procuradoria da Fazenda. com 1) pra
i-0 mnximo de 10 dias, após solurio
Hndn a conrurrenC'ia com previa cau. 
dio arbitrada pelo ·Tribunal compC'
fcnlP não inferior a 5 .!-iObre o va
lnr rlO fornecimento a qual rever te
i a cm favor do Esiacto. no caso de 
1 r ,ci.são do tontracto. Gero causa jus. 
tlf1r a.ria f' fundamentada a juízo do 
l'L'fendo Trlb1Jnal 

Fica reserv :1do ao Estado o dire i. 
to annullar a presente, êhamando 

~:t~~ca~: a!st~
11

~:c;ta~~t~ll't·1had~:e:~w:~ ~eriEs~:ct~ºd~ce~~~·~1a~b~i~.d;~~ :,:ê -·-V-El'\-.D-E--sE Ui\-1 TERRENO. silo á 
cido Joaquim Guede.c; de Luna C de ordenei por meu rle~pachc, se pa ·sas•.· 

AVISO 

O exmo. desembargador presiden- d. santina de Andrade Mcnte1ro. es· c presente edital com O prazo_ .• ro ,\v. Conceíção. 510-A e uma casa no 
te designou o dia 1. 0 de setembro ta aquella e os nubenlcs com mon1_ e 60 dias di:. accordo com o arti ~ , 7=, \'a,.co da Gama 429. 110 bairro de Ja
prcxim-?, ás_l4 horas. para julgamen- dià nesta Capital ás ruas C1uz de H 1º e:?.º do C.:edigo Ci\'el_e co1nrner- !""naribe 2 mâm;tos do bond eircular 
to dos segmntes processos: Armas e da Republica . C'ial de Estndo pelo qual .s.ito a<>s re- Tratar 

1

no Jh1rC'a11 Commerl'ial "Za.Y-
N. 0 2 classe 3.ª <Recurso interpos- Amaro da Silva e d. ~ana do Ca.;- feridos herdeiro..c; para no .prazo c1,:a ~8 ra··. <\v Guedes Pereira, 40 - 1.u 

Lo pelo· cidadão Augusto Coélho F1- tno Medeiros de Ahne1cla, que ~:~! 1 horas que concrá em cartorio do dia andar 
lho. residente no município cte Aia- maiores· e naturaes desta Capital. Ja da ult1m:1 dtaçã.Q dizerem sobre as ai_ 
g·ô_a Grande. contra o despacho do I casados rel1gio.sament.e e mora~01.·es à Judida.s decl.arações. flcando desde lof. o 
jmz eleitoral da 5.ª zona. mandando rua Diôgo Velho. 231. ~lle. sclteiro, citados PÇtra os demai-s termos do fUTO 

que o requerente provasse _que é o e negociante filho_ de Joao ~gnn.c10 ~a lamente ate Unal sob pena ele rev<'ll~ Yt·ndJ·m-sr n;, ca ... a Americ.:a.na opO-
~~;~~~~; ds:nlfm:~~~~r do feito o dr. ~!lv: :uada J~~1:.c1~im A~f~~~a :a .~;~1 ~ofª~!s~l: ~~~~~fro:º mci1~~;c

1
~;~;~ mas vitrinas<' armações proprias p.-ra 

VIT RINAS 

N. 0 22. classe 4.ª íAppellação in- bens a ülventariar. profissão dom1:s- o presente edital que será affixaclo n,, ('a"õas de <'Ommer<'io. asl:õím como 1 cm-

~~~-p~f~~opâ~ :!~~~~~ª s~~e~~-ª j~r~r:= ~c:nt~e/~~:r:s°~e r~;~~~~: e J~~~l;~ t!fio dirg~~~tu~rf~c~t~~li~!~~d6~
1ô~~ r.:t~~a~\~.··ri::a~:;;!~::~~h~:: ;9 ~r:~~ 

leitors! da l.fl zona, que.ª condem. tia do Carmo do Rêgo Mede1roo. cto (' p-.L·sndn_n?.st.a V_1lla C(' Alago·1 -'------

~ii~ ! ~o~: lee Jee:erf~~ 
1
J;;r~~~º~Pi~2 di~1~ 11~,~u~~~~~~~; i: r~

11~~!:1 d~m~;i fd3:f ªJ~ 2te111:i~1?g %~~ dt~!~~:;ún1f VENDE-SE a casa n.° 
toJ. sendo relator do feito o des João Pessôa, 25 de ago~to de 193? {·scrnrão, o escn•'"i 13..) Carlos TelJ·,•ff(l 185, á rua Bo1·g·es da Fon .. 
Mauricio Furtado. O ef-.cnvüo do regbLrn, Sebasfiao coutinho. Confrnne com o original, 

deN cºar~~!· iJ!ftt:O 5d: s~1!:;~~e.ri~=n~~ eastos. f~f7 f 6 ~:;r~~.ã~0\~1~iia~~ ~~~to e~: sé~a. PrPt:O co1n1norlo. Í\ 

~~~ri~;Úci~:nd2~ª :~c~fnca<tJirr;.~~:t; i;alc:anti. t1·ata1· na mcsrna. 
titulo conforme a certidão do regis- EDITAL - 1 "' Zona Efeltorul 
tro civi11: sendo relator do feito o Município cta Ce.p1tal e Sub-Prefe_iLU· 
dr. Antonio Guedes. rr de Cabedcll.0 - Juiz ~ pr. S1ZR -

N. 0 594 classe 5.ª rconsulta do fiando de Oliveira -- Esc.:nvao - Se 
j uiz eleito'rat da 13.ª zona. Pombal, bastião Ba.c;tos. 
sobre si, á vista da re~olução do Trt- di~e ~r;&~~~J c~7~e~J~eto~~~~1ili1fc6: 

BARATINHAS MIUDAS 
Só desapparecem com o U3-0 do untco 
product.o liquido que attrahe e exter. 
mina as rormiglnhas caseiru e toda 

TERRENOS E CASAS 

rr==--,=-=====J=ó=s=a==.==A=G=A=L=H=l=E=s==== • flgc~ti:1~~;00J:~;;tii;"~;ºim 1~fz~ 
D R • as~~:~inte~~~J?:\,(lrt.,lla dt; Mcllo 

especle de barata.a 
º BARAFORMIGA 31" 

~ncontra_ae nu bõas PbRrmaelae e 
DrogartM 

VENDEM-~R tcrrenns proprini:t, ('Ili 

lote>s d<l f,íl e ~li Jnt'tros de fu11rl1J, 1w 
prMpC'rn Avrnilia Maxi_miano de Fi .. 
gheiúdo, proximo ao brurro do Monte
Jlin, lu~·nr suudavcl e de futuro; aguo. 
luz PsJrôtO e hond!';. Rôu.s ca:.uu no 
l'f'n°tro <IR cidnrlr. pRra diversos preços 
eornmodns. Informaçôcs na Avenid11 

Ml!:D100 K8PWOIALIIITA 

WAZ ~~ALQUE8 TRATAMENTO W OPE8AÇOE8 DAI! DO&.N~AIS 
DOS OLHOS, OUVIDO!I, NARIZ E OAKOANTA 

Oeuwl&orlo: - llu Daqr,e de O&:ldu, IM. De I ú 1 .._ 
lllal•DOta: - ._ VINonte te Pelo&u, MI, 

.JO&O PWl!IBO& 

8.786 - Luiz Joaquim 
8. 787 - Ckero Perf'ira 
g 788 _ Luiz Gonzag,1 d.-i Silva 8: 789 - Orlando Ruimo de Sunt' 

Annn 
8. 790 -- Luiz Gomes de Luna 
8. 791 - João BaptLsta Ferre!rn 
8. 792 - Elias Martiniano da Silva 
8. 793 - Isaura Lima da~ Mercés 
8. 794 - Beatriz Port,,lla de Melio 
8. 795 -- José Thomaz da Silva 

DROGARIA LOND81!!1 
Rua Macl~l Plnbelro. 129 

COFRE 
Veude-s<" um ('Ofre em per f<-Uo f s .. 

tado de conservação . Tratar com o sr 
Severino Miranda á Ladeira da Dor~ 
bol'em a n.., 120 

Jntw 7\t urhRrti,. °' 7!)!', 

PAVILHAO 
Venje-sc um pavilhão bem afregur ~ 

zado CMiulna da rua. Silva Jardim 
com ~ Amaro Coutinho, por bom preço. 

A tratar com o proprlelario do mes· 
~a dita rua n.• 1,fi. 



----;:.--;;.--;;--:;;--;;;=--:::=:---::::--· ~;.A:__:UN:;l~Ã:0:.:=-~T~e~rç~a~-~fc~i~ra~,~3~1'.__'.'.cl:e~a'.'.:gosto de __ 1_~_3_1 ___ ------ _______________ s __ 

NAVJCAÇÃO E COM M RCIO 
L Lo y D B1l. As I LEI R-o--=-----B-A-SI_L_E_U_G_O_M_E_S_ A:--g-:ent:---e --·--

' (PATR~ONIO NACIONAL) 

~A O NORTE 

Praça Anthenor Navarro n.° 31 - (Terreo) _ Phone 38. 

Linha Belém - S. Francisco Linha Belém_ P. Alegre 
PARA O SUL 

Paquete PARA' 
Linha Tutoya -1'. ,\ic-grc 

' Linha Belém - P. Alegre 
Paquete COMMANDANTE RIPPER 

Sahirá no d1a 11 para Natal, Fortaleza, 
Tutoya, S. Luiz e Belém. 

Paquete PRUDENTE DE MORAES 
~a~irá no dia 5 de setemb~o para Natal, 

Cargueiro PYRINEUS 
.. Sahir~ no di1 Lº proximo para Recife, Ma

C'~10, Bahrn., Victoria, Rio de Janeiro Santos 
H10 Grat1de, Pelotas e Porto Alegre, ' ' 

Fortaleza, S. Luiz e Belem. 
Sahirá no dia 4 proximo par:1 Rl:cifc. ~fa

cció e Rio de Janeiro 

Linha Belém - S. Francisco 

Paquete RODRIGUES ALVES 
Sahira no dia 8 para Recife,._Maceió, Ba-

~1~~·. ~~:i~~~·a ~i~ ct;r!~t~~~~'. Santos, Parana.-

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

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 

L. h 1 • ·-- • • "-W.dll m ª regu ar de vapores entre Cabedello 
e Porto Alegre 

" l: - ""' 

CARGUEIROS RAP;=-~~,-~)CJ 

CARGUEIRO " BUTIA " - Esperado do sul, deverá chegar em 

uos~o porto no proximo dia 5 de setembro O cargueiro " Butiá ... Após a. 

necessaria demora sahirá. para s portos de Recife, Maceió, Rio, Santos, 

Rio Grande, Pelo tas e Porto Alegre , 

Agentes - LISBOA & CIA. 
RUA BAUAO DA PA.SSAGEM N.0 13 - TELEPHONE N.º 229 

LLOYD NACIONAL S. A. - SÉDE RIO DE JANEIRO 

•••vioo IIAPIDO l'SLOII PAQUJ:TSS "AKA8" !!:NTKF C.UJ'.Dl:LLO li POSTO ALJ:o•• 

PASSAGEIROS 
Babldas is Quartas-reira,, 

"SUL" 
PASS'i\GEIROS 

PAQUETE "ARATIMBó"· - l·.opr. 
rado de Porto Alf'gre , ... rs,·ala<. no dia 
'l5 do <·onente ... ahindo no mesmo dia 
para. Ret'ifr. l\laceió. Ba.hia. \'idoriJ, 
Rio dl' Janeiro Santos, Rio (iran-l<,. 
Pelot;is e Porto 'Al<'gre para onde rc(·C
bc ('ar!,:'a e p3.hl;ag'.eiro~. 

CI\RGl'EIRO "AR,\T'\l\ .. - E,
pCi'ado de Belém e escalas no dia 29 
do corrente sahindo no mr<.;mo dia 
para Rrciú•, :uacf'ió. Rahi:J... Rio de 
Janeiro, Santos, Parana,;;;uâ e Antoni
na.. para onde recebe ca.rga 

CARGUEIRO "Cl\}iPEmO" - Es
rrrado de Belém e "~calas no dia 
11 de setembro. sahindo no mesmo di.1 
11am Uedf«·. lUacriô. ffahia, Rio dr 
.laneiro Santos Rio Grandt·. Pclol.t3 
" Porto· .\k;;rr Pai'~\ onch• r,·1Tb1• 1·,1 r.i:-a. 

Pl\(!11ETE .. ·\lt,\R.\N(;tl>\" f;,_ 
pcrado dt• Porto Ak,:-i·c e cst·;tf.H1 no 
dia. 8 d,· :-t·temhro c:ahindo no nw ·mt, 

"NORTE" 

~===================:V l 
11ia. para RN·if<'. i\Ia<·eiú. l):ihia, ltio 
de Janeiro. Santos Rio Gramh·, Vic
toria, Pt:lotas e Porto Al<'gre. para 
onde recebe carga "t· pa::,<.;;Lg<'iros 

ALVARO °JORGE & CIA.' (>ARA DEMAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: 
CUNHA REGO IRMA OS 

€scriptorio: - Rua 5 de Agosto n.0 125. Telephone n.° 360-Telegramrna: "Aras" 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. (OASA rtlNDADA 1:11 1'111 

GRANDE ARMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 
() 

Prsoa Dr. Aharo Macha•o, 1 • U ' 
1 1 ENDEREÇOS~ - ,,vr~ 15 .. l'foYemlire, H a N 

OODIGOS USADOS: 
llucotte, ltllieln a 

1 

TeJerramm• - •oeUa• 
Tele•bone - UI Panle .... 

MAkTtM FILIAES 
- KM -

Campina Grande, R. Pres. João Pessôa, 18, 67 e 75. 
Gqaral,ira, Praça Monsenhor Walfrêdo Leal, n. 49, 

Praça Matriz. 174 e 178. 
ltabayana, Rua Presidente João Pessôa, 44. 

Chamam a att.ençAo de ma nnmero.,a trecuema da Capital e do 
lnt.erlor e dos demais commerclantes em ge,~ra o geu completo e 
varladlsstmo sortimento de mercadorias que oe111&nalmente dos 
:!"~~~c~{:!e!~ pala e do enrangelro e •!tio wndendo p0r 

AIJBAM-SE APPARELB'ADOS A CONCEDER 08 ID:LHORES 
PREÇOS l!:M TODAS AS SUAS VENDAS, 81!:M TDRREM OS 
CONCORRENTI:s. 

I PREÇOS EXCEPCIONAl!:S PARA VENDAS A' 'fUITAII 1 
f Além de outros tnnnmeravel.l arttsoe, tem pe~e11~mente em 

oeu ltock os seguinte.: 
I I Xarqae de todos oo typo1, farinha •• trl1ro nacloul e edna• 

relta tle toda., as marcas, assacar trlta.ratlo, ce"eja1: AD.~tlca, 
) T011tonla e Ca.scallnha, terosene, pzollna, ui •• Maca• e •• E16ado, 

bacalhau, completo sortimento •e mantelp.s, papel para Jornal e pa .. 
J pel ·Norte", arroz de toda.a as qualidades, leite condensad.o •Moça" e 
. •vfrõr"', loaçu e Tlclros, Unhaa •Bispo" e •corrente", arame farpado 
/ 1 americano •10-wa" e rn,mpos para cercas, espoJHa •JIB• e ch11111bo , 
1 para 0&9&, •ela Rio, sueco de ava, nacional e extrangeiro, cbA preto, 

1 1 
&odoe 01 tempêros. balanoa •Est!'ella", completo 1orilmmto 4e COD• 
IIU1'U e Ylnbo1 nacloDMI e ut-elro1, ehoeolatea • liom-. 1 

I 1 
1 

\1 enham se certificar dessa realidade 01 q11e preci-
1 

1am comprar barato 11 1 

JOÃO PESSOA PARAHYBA DO NORTE' 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
,_S_E_R_VI_Ç_O_S_E_M_AN_A_L __ D_E_P_A_S_S_A_G_E_IR-OSE -C-A-RGA--ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

VAPORES ESPEltl\DOS 

"l'fl\PURAº' 

Esperado dos portos do sul 110 d1a 7 de setembro. 
sahirá no mesmo dia, á tarde, para: Recife, :\-Iaceió, B:i
hia, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, An
tonina., Florianopolis, lmbituba, Rio Grande, Prlotas e 

I Portto Alegre. 

PROXIMAS SAHIDAS. 

'' ITAQUATIA " - Sexta-feira, 10 de sct<'mbn,. 
" ITATINGA " - Sexta-feil'a, 17 de ~eti•mbro 

•· ITABERA ·• - Sexta-feira, 24 de setembro 

AVJSO 

H<>nb"mo, t.~m!J~m rargas para Penêrlo, AracaJfi, 
llhéos, S. Fnmctsco e ItaJahy, com cuidadosa baldeação 
no Rio de Janeiro, bem como para. Campos, no Estado 
cio Rio, em trafego mutuo com a uLeopoldl!Ja. Rallway" . 

A Comp:mhia recebe cargas e encommendas até a 
\'(':::~n. da F,ahida dos seus vapores. 

Os cor.signat.arios de carga5 Qevem rettral-as do tra
piche da Companh1J. dentro do prazo de três (3) diu, 
~pós a de.'icarg.1., findo o qual, incidirão as mesmas em 
arma:t;<:nagem. 

1 } 

Paca passagens, encommendas e valores, attende-se no esrripU.rio até .\s rn horas na vespera da. sahida dos paquetes. 
As demais informações snáo dadas pt·los Agentes : 

WILLIAMS & CJA. 
Praça Anthcnor Na.varro n.0 5 - Phone 23t. 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA . 
Existem muitos remedios para Gr1ppe, Resfriados e Febres diversas, remei 

dios que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia. 
, A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 
1 

póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais telll'l 
idade, sem nenhum inconveniente. 

1 "CASSIA VIRGINICA" regula a funcção dos Rins e e um anti-febril tel1' 
~ Igual para Grippe, Resfriados e todas as febres infecciosas. 

1 1 

- Diatinpide cena menção honrosa no 2. • Conrre110 Medice de Pernamb•c• 
lfiDa PROIIPEOTO QU:W 4001.!PANHA CADA VIDRO) 

---- •· 1l'Wllnl.- ••• ••nn ... .e.ar ••&aMAl'Tl.a• ----

• .. ,,nnn nrrnrr•nrr MUITO BARATO ! 1 

l A G U A F I G A R O 
1 

Na rua da Republica, n.0 302. ven- 1 

dem_se um grupo de cadeiras, 2 me
ztshas de centro, um berço 1 espelho 

Tinge em preto e castanho. Resiste aos bauo1 1 grande, um consolo com pedra e ou
tros outros objectos usados, porem em 

quentes, frios e c1e mar. perfeito estado. 

_ =====-=================-• Preço de ccaslão. 

mnmma 
NCISCO GIFFONI & (IA. - RUA 1: DE MARÇ0.17-ate 
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ANTAROSA FLAZA! 
O CINEMf\ Df\ CIDf\DE 

IEmJtr<"za \1 a1ulc.•r1t•, l\ ( .'om1•. l,lda. 

A PARAflYRA VAE TER U~,2EMA ! 
í. ======== 

CONCURSO EDUCATIVO DO "PLAZA" ,. 

HOJE! Soirée ás 7 ,1/2 horas Eases d.o co:n.~u.rzp: 

METRO O. MA VER APRESENTA : 

A menina ou menino que fi zer maior num ero de nomes co m 
as letras de «C ·1ue 'l'hea( ro .. laza)) ganhar;i uma byc icleta . 

1,EO ( ' lORll,1,0 - l,O~IZE l•'AZE~Drl 
1~ TED HIEA.1, 1 

Para tomar no .-out•urro.o precisará a creança freq ~e nt ar 
cinco matinaes seguidos no «Pluzan recebendo na oceas1ao 
de comprar o ingresso um coupon que será colado, juntamente 
com os quatro subsequentes na primeira folha do papel onde 
escreverá dactylographicamente, os nomes que conseguir fo rm ar 
com as letras de «('ine 1'heat ro .. lazan. ' 

orle Of ande ... e nada mais Feito isto entregará, devidamente assignadas com indicação 
do seu endereço, as folhas de papel onde estejam escriptos os 
nomes conseguidos, no escriptorio do «('ine 'l'hc."at ro Pia• 

UMA IMP AGAVEL COMEDIA DA MARCA DO LEÃO 

li 
za». tendo o cuidado de colar na primeira folha os cinco cou
pons adquiridos quando da compra de ingressos para os ci nco 
matinaes, sem o que estará nullo o se u documento . 

HOJE ! Matinée ás 4 horas HOJE t Uma commis~ão de cinco jornali stas ju lgará o ('Oll<"nrso. 
sendo o premio entregue ao vencedor no domingo segui nte ao 
do ençerramento do <·oneurso. 

CM OPTL\10 DRAMA POLICIAL MAGNIFICO ROMANC E DO 

CONAN DOVLE 
Só poderá ser repetida as seguintes LETRAS: « .l » (I res 

vezes) «_E» (duas vezes) e <t 'I ' » (duas vezes). 

VENDEM -S E 
e AMILLO VANNI, proprietarlo da 

l. ma Paln vra, cm Tatulzy, Estado de 
P1ulo, U.m p:u:-t vender: 

1 DESLINTADOR ··CARVER", com 
10G .., 1 ... :1 di 12'', 1nt<'íramr•nte refor_ 

1 de·, cn + , ~ e serras em bom esta_ 
o; <' o·, rtw n v1., madeira nova e 

e ve 11 ida; toctr,s miwc:1 l"~ novos de 
r :_ ,1en!o. F.m perfeito estado de !une_ 

lnl:\Ttrnto. 
Pi FOB S.i:t11tn, ~ Rs 11 :700$000 

) De: C".C'A1 OÇ !\DOR "BRO\VN" cem 
70 ., rrw ele 10" inteiramente ' refor. 
mr.di.. tt.Lefa. e .e1Ta.s Pm bom es_ 
ta<l1. f; <ov·;u;. nova.-;; m1deira toda no_ 
\.1 e en\·C'rm/a1l ,; todo.s cs Manc:.u•s no_ 
, ~ de rolamento; f'm c:-;tado de novo 
e p, ricHo f11ncci ·namcnto. 

Plwo FOB Sunlos - Rs. 6:800$000. 
Q1:Pm ,r::.,,. intcc-: ::-ir queira dirigir_se 

di··ectamcnte 

C'O'VI'.\1UNICACÃ0 DE IM
PORT.\NTE (;OMMERCJ

ANTE DE S. JOSE' DO 
NORTE ! 

t:·· rom 1ndlZ1veI praur que venho 
trazer o I unht"'rfrncnt ,.., dp Vv. s~ 
c·ue eé·rnrlo ~offr't'mlo de Rheumatis 
m,- ha n• 111to 1n:1pu " tendo p rocurado 

~;I~ i1~rg~tl ~~ee~~;-e~~!f iiit: 1
~:~ 

,- -JLC".,. . e,• ;p u~t:-ido :tlgum tendo 
f d , 1 ,11(' lmente curado· d"poi~ 
q ·r mµrrg11f'i o ,-o~so " Elixir de No
• t 1 3. ". maravilhoso preparado de 
f h:1.rm e Chim. J oão da Silva Silvel
r Tt>11.ho sempre t• m mlnha caSa 
gmnclr q1 1 ,.mticlade desse preparado 
não n, (' r~ p, ando de fazer propagan_ 
da me mo em s lgna.l de I"f'conhe 
t'l n to 

SA< • lC\SE' DO NOnTE R . G do 
flt,l . 

JOO.o Simões da Sil\'a 

P:11:'\. <1rneral Osc,rio n .0 27 

<Ftrn a r onher1da pelo NotariÕ 

Violão 

~J ,•eu<'t'tlor fllllll1tu•tí 1111111 1,11ei<'lel11 111u-op1•it1• 
t/11 110 llt'J'O - l"1•i1111•i1•11 llllllillftf 

SOO BEIS Domingo 12 de Setembro ás 9,1/2 hs. 

A c~s! : ~u~ ·;o~ges da '1
1

' ( 'll ~:!~h~esO:~~~r~~N!~:!~ 
Fonsê.ca n .º 144, com bas- 1' D O EN Ç As· D AS SENHOR AS . Vendem-se 1 barat a Ford 
~ante acommodação para 1934, 1 J?h aeton V-8 1934, 1 
5n nde familia, dois minut os I D R • L A U R O W A N D E R L E Y , . 

CHEFE DA C.LINICA Gl:'NECOLOGICA DA MATERNID.\r A'f« .. Ford 1929, 1 Chassis Inter-
para o boncl , uma sala de I CHEFE DA CLINICA CIRURGICA DO L'ISTITUTO DE plf, ~~ . b 

TECÇAO A' INFANCIA, CIRURGIÃO DO HOSl'ITAL national e uma Sedan Ba y-
jantar , um quarto, tudo de 1 " SANTA ISABEL " F. d 
[mbuia e muitos out ros ob TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO UTE- 1 ílr · 

- Ro. ovARros. TROM PAS E oAs v1As URINARIAS D A MULHER Tratar com Ottoni & Cia., 
jectos. A t rat ar na mesma Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas I Praca Alvaro Machado. 15 
~om O proprietar io . RUA DIREITA, 389 -:- DAS 3 A'S 6 DORAS ' . ' 

1 

1 PRONE DA RESIDENCIA, 20 1 nesta capital. 

ALUGA-SE 
As cac;as á Rua Diogo V elho (situa 

das logo depois da Rua Catnri tê) aca 
bacias de construir, tendo entr ada 
~ala de jantar, 3 quartos, copa, d is 
pensa, cosinha, lavanden a, etc .. re 
cuada e rom quintal regular todo mu 
rado. e a casa n .0 1012, à Avenida Pe 
dro I . com entrada, sala de jantar, 3 
bons quartos. cosinh a, laYanderia, etc. , 
recuada e com gra nde quintal , todo 
murado. A tratar á Rua Pad re Meira 
n.<'.'I 56 . 

l-.---- "---------
DR. ISAAC FAINBAUM 

Ex-assistente de Clinica Medica do Hospital do Centen , . ~'t1001co do 
Hospital Santa Jzabel e do Instituto de Protc<'c;-áo A LÍlfancia . 

DOENÇAS DAS CRIANÇAS 
Doenças do a dulto : Coraçio, aorta, estomago, intestino, fígado, rins, 

sangue e nutrição . Tratamento da neurasthenla sexual, syphllls . 
Consultorio : RUA BARAO DO TRIUMPHO N.0 420 - 1.0 andar , 

(Por cima do Banco Central). 
.. --· ·------'--- -- --- - Consultas : - De 15 ás 18 horas, diariamente. 

ALUGA-SE a casa sita á Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCEITA CHAMADOS A QUALQUER HORA 

:wenida 24 de Maio n. 0 638, 1~ 0======================!1 
com oitões livres possuindo I r,:::======================0 'll 

·ainda agua e um sitio com I DR GIACOMO zArCARA 
'1.iversas fructeirás. Preço • E s P E c 

1 
\,;A L 

I 
s T A 

'1.e occasião. A tratar com o 1 

~r. Antonio da Silva Mello. V i a s u r i n a r i a s - S y p h i I i s 
1a chacara annexa áquelle 
•>redio, 

CASA A' VENDA 
Vende-se uma confo1·tavel 

E~ .. lntemo dos serviços do prof. Baena na S. Casa, do prof. &!
miro Valverde na Polyclinlca Geral do Rio de Janeiro, na Funda

ção Gaflré Gaiule 

Consu!torlo: Rua Barão do Trtumpho, ffl 
Diariamente da.s 2 is 6 

CASAS - Venrle-se a ca
sa n .° 63, á ave ni da J oão da 
Malta, nesta c ida de. A t ra
ta r com o dr . Camillo de 
Holl a nda ou com a senhori
nha Maria ,José de Holla n
da Ch a\'l'~, r eiiidente a ave· 
nida Genera l Osorio n." ll3, 
nesta cidade. 

RADIOS 

Concertam-se quaesquer 
marcas de receptores de 

radios. 
Officina sob a direcção de 

profissional competentP-. 
Preços modicas e serviço 

garantido. 
Agencia Alberto Amaral 
Rua Barão da Passagem, 
13, l.º andar - J. Pessôa 

Vencle·se um novo, de casa em Ponta de Mattos, á 
optimo som, da fabrica pou- rna Coronel Aureliano, n.f' 

l~=====================fl Sua. firma commerrial nada repre. 

ungi OW 1 ,,n I re• brasileiros e portu11u!se8. " re«is(rada na Jw,ta Comm•rclal, Para 1 1 • d I tlda de llvros dos melhores escr ipto senta para os Baneoa, se nio estiver 

Ve-nde..se um de con!litrucc;ão recen- Tratar no mesrno. c,,m a proprieta. c-onquistar essa garantia, commerclan .. 
l i. ta T. Giorime. 49. 

T ratar á rua M. Walfre, Tratar ~a rua 1:1 de Maia 
do, 28. l 172 . 

te. á r•Ja. Alber to de Britto. 109. nas Ma. tes! Reaistre sua firma por lnffrnJ&dfO 
nroximidades do bonde circular. com do Eacrlptorio de PrMuradoria Mi-
3 , alas 3 quarto• com agua e luz, 1 Já po1sue o wa titulo de eleitor 1 NERVA - R11a Maciel Plnhello n.• 3841 
possuindo um terreno para outra/ Nio t p • io 1- enh m ,- Sala do t.• Cartorlo do tabedtlo 
C"o;!~~g::eº ·tambem uma arande par. nnte!.~ca em o. n eus n u Trava1soa, Servl~o rapltlo e prantldo. 



,;U 

R E X 
SOJR~E A'S 7,30 

O CINEMA DE J 

TODA A CIDA· 1 

- DE CI-IIC -1 

O drama feito !)ara a alma dos Lrasileiros ! 

BENJAMIN GIGLI - o notavel tenor - em 

AVE MARIA 
Uma maravilha da - CINE ALLIANÇA 

Complemen~: - NACIONAL D. F. B. 

A U;,/1.-tO - Ter(n í~ira, :n de agosio d~ J!i~7 7 

A voz GRANDIOSA DO MAIOR TENOR DO omEMA VAE EMPOLGAR NOVAMENTE os 
NOSSOS "FANS" SEXTA-FEIRA NO R E X 

A.>IOR ! RO"'lA'lí'F. ! ,n•sJ('A ' Elh O'i TRt:S 11.DU::,;/TOS PRI:-.'CIPAES DESTE FIL)! [:,;/('AN'f.\DOll • 

J A N K I E P U R A - a voz das vozes, em 

OH, AS i'vt U L H E R E S ! 
ELLE AMAVA A TODAS El,LAS SEM FA~?:P. ESCOlHI'' Com FRU:DL C'ZEPA - LUCI YO,.; llAIIF'IJIFR(, 

Uma producção da - CINE ALLIANÇA 

f:OIRH DA MODA- QUINTA-FEIRA NO- REX -A FINISSlMA 
-- SESSÃO DA ELEGANCIA --

O A)r..R Iff"IA~CE l'AR.\ O l'AR DEUOOsO DE NAMOR \DOS Dr - "f'l'Z \R( \ 
-~ 1·otWO"' - MUSJÇ.\ ALEGRE E Hllll.llA'l'fE: SITU\('oES D!\FI.TII>.\~ ! 

BING CROSBY - o crooner adoravel 

MEU MAi R DESEJO 
Com KITTY CARLISLE - Uma comadia musical da "Paarmount" 

QUINTA-FEIRA NO FELIPPU Amanhã nova - Matinée Popular do 
O drama épico de uma éra anarchica ! - Jaguaribe - o seu cinema ! ! ! 

A A's 3,30 da tarde 
JAMES e GNEY - em ROM\:\ nco, ELEGANTE E YIBRA'IITE' 

CIDADE SINISTRA 1
\ GEORGE RAFT - em 

· . LEI DO DESTINO 
com MARGARET LINDSAY I u~, FILM D!\ - 20 th CENTURY Fox 

Um espectaculo da - WARNER FIRST Preço unico - $500 

FELIPPÉA JAGUARIBE 
SO(Rl~E ;\,'"' 7.15 

Um crime praticado ás escuras ! 

Charles Starret - em 

O VINGADOR MYSTERIOSO 
Juntamente a 1 scri<' do 

O GRANDE MYSTERIO AÉREO· 
Com - Noah Beery Jr. 
UNIVERS.\L ~ Complementos 

SOIRl':E A'S 7,15 

O PAR DE "BOLERO" NUMA SENSAÇAO MUSICAL 1 

George Raft - Carole Lombard 
--Pm--

RUMBA 
Uma producção da - PARAMOUNT 

Comp1cmf:'nto.•L - Naór..nal D r B e Par:nnountn News 
- jornal 

\L_,_,. _ _,__.,_ .... --..-. .. -.... -. .. -.... _ _._ .. _ _,__.,_ .... --..-·--..-.. -,.....,,._ .. _ _,_,. _ _,__,._.,,._..,_,,_..,_,_,.,.,...., _ _..,,-.. _.,,._,. _ _,_,._., .. _.,_.,.,_..,_,,._.., __ .,_..,...,.,,.,,,,,,.,,, -..-, • ......_ 

!( 

CINE S~ PEDRO 
O. IIIELIIOR 'l"I.\ D\ CIDADE BAIXA 

BOA PROJECÇAO, MARAVI " coM E OPTIMA PROGRAMMAÇAO 

às 7 1 ;! hor:is - HOJE . 

A viela e a obra compositol' hungal'o num notavel 
espectaculo musical ! 

FRANZ LISTZ - o genio de "Rêve d'Amour" 

SONHO DE AMOR 
Preços• - lSOOO e $600 

l
------------L- ------------
QUINTA-FEIRA 'Sessüo elo 

A i\IA(L-t:' DA. ~ .rSICA 
Pre('cs: - Scnh<,.\·itas S500. Ca\'alheiro-. IS::100 

Domingo - R U 1\1 B .\ 

10$ ou mai~ _õia.rian,e1_14' pndC'rio ganhJr em sua proprla "ª"ª· 
quando df'dkar('m suas ho1"as \'aga'i á original. artistka e ren
dosa indw.tria "li. A. N. I. S. ", Para tnform.içúc.~. ro;;cre-

Tachigraphia 

do )lo
0

1'it' 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HO.JE - SOIREE A'S 7 15 - HOJE 

Eno.;ina-se ess1 ma.t<'_,·.ia €'ln eur_ t.o 1 
espaço de tempo, a preC'flS modiros 

PC'nsão Brasil -- Travessa CordO'iO 
Virira 16 - João Ptssoa - Parahyba 

l!-------------------
Admitte-sesu~ ~}. ~om o capital l j 

de 30 a 50 contos para ampliar um 
negoeio brm afrt'guezado dando ren
dimento ne-!iiia rapital. A entendt>r-i.e ' 
«-Om J. · F., na Po-;t.a Rrst.ante d~sta 
t·rdacc;-ão ou á P1·at:a Arhtides Lobo, 
66 ' 

----- -------
AULAS DE MATHEMATICA 

Um "far-west" sennsacional ! 
LARRY IlUSTER CRABE - o homem leão - em 

A CERCA INIMIGA 
Juntamente a 6. serie de 

OS AVEENTUREIROS HEROICOS 
Com BUCK JONES 

Claudio Lisb()a dr Carvalho avisa 
aos intere~:sJ.dO!; qm• t·nsina Arithme- l li '~E,C=.=;:;E==.T.::'=:U;;;N=.;l"cV:sE"cR"':S'.::A":'L~-T':"cCí:éo:=n=1p:=le"cmõ'e;':n=t:sos=c;,;=,;=;===== 
tira, Algcbra, Grometi·i~, Trig~ome- Quinta-feira - Um rpi.<.odio musical sobr,, a vida de Listz ! 

ti-ia No('Õt>s de GE'omctr1a Descnpth•a ' S O N H O D E A M O R 
e o'('ometria Anah·ficá 

A\·enida Juarez Tavorn. G2, Tambiá 

---«:iBELLO$ BRANCOS 
Evitam~se e de~Rpparrr,Pm com 

"LOÇAO ,IU\'FNIL" 
UMd& como loção, nfio é tlnt~.ll'• 
.:... - Uc;e f! não mude 
Oepo~tto: pharmaciJI Minerva 

R.HP "~ °R.PT111hlir• - Jr,.61'\ o-•l't• 

Sexta-feirn - •·sessão da Alegria" - Attendenjo a pedido genl rcsoh·f'
mos passar nesta animada se~áo um film que vrm d'olma 

li .Tark CooJ>er. em - COR..\('AO DE FILHO 
\!,,===============3 

ALUGAM-SE as casas de 
numerns 791 e W9 sitas 

APIARIO MARIA IRE· 

ver a "J\.I. A, N, 1. S.", R. do Pãsseio. SG - sala. 141 - Rio de Jandro. 

Rf',ctberá nm folhl'tO gratis e'.\.lllieativo. Se desf>jar amostra do trabalho o 
Pxtrut.ar, b.:lSla. rf'mtlll'r lt<i, 3$000, mesmo em ~l'llvs do t·orrrio. O mab 
t·dt-ll!'lo e v.arlado sortimc.·nto d(, t·ak(,m,uius, huh1,h-i;H'lj ·~ arli~tit•as. 

C:atalogos gratis. 

á NE - Vende puro l\ld de 
Gratifica-se com rs, 10$0011 aYenida Epitacio Pe,;sôa e Abelhas "Italianas e Urus-

A quem tiVCl' cnronfrado uma frn• l'CCentemente constn1irlas. A sú. Av. João l\fachado, 
~~"t~:j,'.;.~!"'d~ra;;:;::, :;;"~!~11:~1;,"~;~ tt·atar na me,;ma avenida na 1155 ou Cap. José·Pes· 
'.Uonh'pÍo t• fizt•r O L1nr d(• t-ntn•t;:al-<\ CilSa n.0 821. SÔ3 .. 25 .. 
;i t)\'l'1tida D Pt·drn 1, n.0 9::.i 

CINE REPUBLICA Os grandes lançamentos de setembro ! 
ESPI:\.0 D\ FROY!'FUL\ - com Bill C'cdv 

110.JE - Pma ses,;::io ás 7>:;o - •_w_n_; _____ I O B.\:\IB.\ DO Tf'.X.~:;~:w~::/~a~ ;,~'(' J?~an Crawforcl 

FR \ 'Kt::,.JSTEIN Boris Kar'loH 
Pt·la ultima ,·cz n:stl" dnema srrá <'Xhihirlo a prrc:os po1mfar('~. 

o em!)olcante film da ')[ETRO 

O MYSTERIO DE MR, X 
Com ROJIERT .i\lONTGO)IFRY (' I,EWIS S'íO~F. 

Complementos UMA CO~!EDIA e UM NACIONAL (D F B.1 

Pre(os· - t.ª claj3c 66~~:-;;;;danks n 2:' daoi,se SIOO 

\...., _,_, ~ ~----~ .... 

s0:'1BR:\S DA :UORTE lfrn :\laynard 

O DESPERTAR DE t:MA . '\( AO CABOCLA IJO"II. 
TA - VJ\'A O BARAO O Al!OR QUE . 'AO :\IOJ:
REl' - ESTRE I.{Tl'ADORES - SOMBRA DA ~IOR. 
TE - 'fEX,\SO Y.\LENTF. - í'A\'AJ.U;mo n., ',OI. 
TE - J(;STIC\ TIE CRl~fTNOSO - B.\I .. \ DE Pll.\T \ 

_ I.AXCEJitO~ D.\ r. ·ot.\ - e outro;.. 

,.,, AJ 

SETElIBRO - O MES DOS GRA"IDES LASÇ \ME'II. 

TOS E l'll JNTERESS.\'\'TE CONCl'RSO ' 

BRINDES PARA O CONCURSO 

1 ° Brinde - 1 permanente por 6 mPses. 
2 ° Brindr - l perma nentc por 3 mês s 
3.'} Brinde Um estôjo para manic11rP - OI frl"t ela 

•·ca.~ Vor1'" 
4.) Brinde 1 blusa de Jer~ev para. .t.rnho1 u 1 

5.·> Drbclr 1 holsa para H·nhoi E 

flOBílF O CONCURSO" PEÇAM INFORMAC:õ'cS NA 
llJLHETERIA DO CINEMA 



li JOÃO PESSOA - Tcrçu Jeirn, 31 de agosto ele 193l 

s ~ e ç Ã o L I v R E FALLENCtA DE F. H. VERGARA & c1A.: 11 F, ,oR•::.:ARAHY· 

S.DADE DE SORTEIO(' DO BRASl CIA.: ~~~:r~o~ER:.L F~~EN~~!~º:.Es~u:E c:~s~m~~~~~~A N~,.I Club de Sorteios de. Ale<ndlno 
~ CONFOR~IIDADE DO ART. 85, DO DEC. 5.746, DE 9 DE DEZE~I- Nobrega & Cla. 

BBO DE 1929: Praça Antonio Rabello, n • n 
&VTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 1 -'Antiga Viração) 

CARTA PATENTE 90 CREDORES COM PRIVILEGIO SOBRE TODO AC'T!VO ~ ---

DIRECTORIA ' 1 E :!~~:r:;~r~1:~;~~~~;:t· Jurídico. :~::.~i~r/ºM:~i:i~~I d~ª pi!~ft:~ª ... ~~t :~i: ~ t~~!!~~ ~e::::::h::·:ri:o ·d:::~ 
' · J D. r. Francisco A. Pinto Jonior - Advogado. Instituto de Aposentadorias e Pensões João Pessôa 1:086SOOO pons..brtndes gratllitos realizado 

Dr. Salvador Laurito - Dlrector de Publicidade. pelo Clube de Sorteios F&YOrit& 
Mãtrlz: - sã, Paulo - Rua Quintino locayuva, 41 CREDORES CHIROGRAPHARIOS I Parall!!'bana, em sue. séde .. Pra. 

Resultado geral do sorteio realizado em 28 de Banco do Brasil ,mversos> João Pessoa ~1 4845440 fo d';":~0R~~
1
;~· h~:atº dia 

Aiosto de 1937. Bancove~1o,1;l"t~do da_ .l'arahyba '.º.'~ João Pessoa 13' ;0~2$l00 1.• Premio 0732 
t.• Premio da Loteria Fdderal 3.563 - 3 algarismos - 563 Banco Central da Parahyba ....... João Pess{,a,,.. 30·1GOS000 2-º 2339 
Z.0 Premio da Loteria Federal 2. 006 - 2 algarismos - 06 Banco dos Proprietarlos . . . . . . João P~ôa 5 :000~000 1 3.º 8892 

PREMIO PRINCIPAL PARA O SORTEIO - 06.563 Caixa Rural e Operari ... ela Parahyba João Pessóa 43 792~0110 t.• 3375 

PL .,NO BRASIL "C" ~t;ENSALIDADE 5$000 
1.0 Premio no va1or de 50:00_0~00 - Caderneta 

06.563 

A. Lucena & Cia João Pessóa 6fJ3.')200 5.º 6207 
E. Gerson & Cia. . . . . . . João Pessôa 13 583 200 
D. Maria Manuela l"ergâra João Pessôa 3 398SOOO 
Francisco Ribeiro de Mendonça Jcão Pes~ôa 247 .832S536 Plano º Noctumo • 
Fernandes & Cia. . . . Joáo Pe&óa 3: 4 l 7$200 1 

10 premtos no valor de 
100 Premlos no valor de 

500$000 
50SOOO 
10$000 
5$000 

Cadernetas termmada.s 
Cadernetas termin.:idas 
Cadernetas terminadas 
Isenção de mensalidade 
Cadernetas terminadas 

6.563 1 ~~~ai~Y,.~".s';h~ilt Cia ~~!~ ::~i; ~:~~t~ii 
563 1 D. Manuela vergóra João Pessôa :t:J48SOOO 

Resultado do sorteio dos cou
pons-brlndes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Parabybanà, em sua séde é. Pra
ça Antonio Rabcllo, 12, no dia 
30 de agosto, ás. 19 horas. 

1. 000 Premios no valor de 
10.000 Premios no valor de 

63 Marinho & Cia Jcão Pe:s~ôa 1: 167 200 

11.111 Premios no valor tola! de R.s .•. 120 ;000$000 

P L A N O B R A S I L - M E N S A L I D A D E 3$000 
1.0 Premio no valor de 15:000$000 - Cadenieta 

06.563 

F. Galvão João P.cs:-.ôn :l: 725 000 
Dr. Antonio Massa João Pct.sêa 3ü:6:HS50fJ 
D. Octavia Pereira Borges João Pe~sõa 4 oonsooo 
e. Pereira & Cia. João Pe~sôa 1:91:iSlOO 
R. de Lin1a Santos João Pessõa 7:Jossooo 
Ferreira Amorim & Cia. João Pessôa l 2 · t64S2QO 
Dr. Newton Lacerda .. João Pt!ssô:r 12!5:000~000 

l.º Pnmio 757:>. 
2.• 1577 
3.f) 9901 

D . Joanna vergára -· João P~õa 1:000~0on 4.º 5619 
D. Josepha Ribeiro de Mendonça . . João Pessõa :2:000%M 
D . Alice Ribeiro Gomes da Silva Jcão Fessóa .H 300 o 

5.º • • . • 5812 

2.0 Premio no valor de 3:000SOOO -- C1derneta 16. 563 Williams & Cia João Pessôa 34 ··171)160 
J. Pt~o:.1, 30 de agosto de 1937. 

26. 563 A. Behemer & Cia. S Paulo 753$.',20 l ADHETIB.\L PYRAGJBE. fiscal. ::: :;:::~ ~~ ~~~~ ~= 1 ~:::~ = g:~=~~::: . :: ::~ g:~1z &M~f,âmca Importadora São S. Salvador li 383$000 ASCENDINO NOBREGA 6 
10 Premias; no valor de 300$000 - Cadernetas terminadas . 6.563 Paulo · · · · S Paulo 21 896 ..iOO CIA. •• r.onC{"SSionsuto,. 

100 Premias no valor de 50$000 - Cadernetas terminadas 563 rià-:tr~~ol~e~ru.f~ª Jl.ag~)ci~; Nêf.to. Rio 2 :U'~.8$2SO j 
1. 000 Premlos no valor <le 6SOOO - Cadernetas terminadas 63 s A 

3.0 Premio no valor de 2:000SOOO - Caderneta .. 

10.000 Premias no valor de 3$000 - <Isenção de mensalidade) E. de Leiio ·& ·eia .. ~~~it;:u, 16.::~~gg A AGEN(T\ ··OPEL" a,·isa aos 
Todas cadernetas terminadas em Prista & Cia. Rio , . . . . l :91i'>~900 ..,eus distinctos anúgos e freguezes qu 0 

4. J:I; Jong & Cia. - . - · ·. Sto. Dumont 2.486$000 e!.<itá exgotada a primeira reme~s.,.. dt" 
- Carlos Dei Claro & Cla. S. Paulo .J00$00íl carrol) reC'entemcnte recebida. estando 11.125 Premios no valor de .. 65 :500$000 

CONTRACTAMOS CORRECTORES COM OPTIMOS ORDENADOS E 
---- COMMISSõES ----

g~·i·nf c~'!n~~nk~~ ~fâ~. · · :i~rarihão 23 ·570SOOO no,·ao.; unidades encommendadas, as 
Luiz Antunes & eia . , . p. Alegr(' f ~gg~ggci quaes deverão chegar por estes dias a 
Cia. Aguas Minero.es Salutaris, S A. Rio 1 :rosooo esta í'a:,ital. 

1 Troncoso Hermanos & Cia. s. Paulo , . 2 2; .. ~000 JOSE' .\RAUJO - .lgente "Ope ", 
Informações - !SOMAR FABRICIO D'AVILA - Agente G•ral para Silva Rio & Cia . . . . . . . ..•.. Rio a:oo3sooo "POXTIAC .. e "BEDFORD'.'· . 

i> Estado da Parabyba. Vasconcellos Jmuor &:;: Cia. . . Recife 7 :G~SSOLO Rua. Gama e Mello. 54-.Jo~o Pessoa. 
Sccic.dade Géco Ltda. Rio t 67.)~000 
Alvares de Carvalho & Cia. ReciCe I OOQ!;OOO AVISO A' PRAÇA 
Neves Campos & Cia. Recfle . -1 .JP9~600 
Arnoldo Steffen & Cia s. Sah'ado1· '.}· U'.iSif'·JO T- ncto-:;;e extr.wiado o ori~inal do 

AV. COREMAS, 860 - JOAO PESSOA 

• Ibéré Nazarcth . . . .. . Rio '):·mu~O!:lí) :·onherimento n.º 1.353. em.ittido pefa 

J O I Q U 11 D E I N D R A D E 

I 

Luiz Lotêa · · · •· · •••• · · ·· Rio Grande H.iti3.-,CUO A~t:ncia do Rio de Janeiro, para ova-
Soares BablO~ & Cill. . , Rio :i: d0/JSOD0 ~· 

• 

Julio Barbosa & Cia. . . . . . . . . Rio 9uosooo ~~~r~~~a1;~os c~:~~;!o V!:;1 d~=-';~lt:~ 
:a~uel J.oaqAulim dLctdcarvalho & Cia Bahin ~4 .JOCSOflO ,·,,nho do corre11te anno. referente a 

r umana vzs a. · · ·.. Bahia 1 .'·,1l:l r'!fl 

~~:~~:,,b';}Ji \r~A~way;,· .& · · p·~;~;. Recife 2 ~a~;CJO ';'~~6~ '~;'A,Tr~r~~!a°!:\iºº.1: 

Fabric~º·R10 Grandense de Adubos RC<:ile 1. nu-,ooo Cia. embarcados naquclle porlJ pela 
Chm. . . . . . . . firlll4. Reynaldo ContJnho & C\n. f 

Missa de 7. o Dia Wcstphalen Bach & Krohn :ah1;ei;re . í7 l /'>V,}ú ro11signados a A. Bap:..io:ta & Cia .• 
· The Crown cork Co. Ltd. . . 2: tl:lS81JO (firma inexistente nesta praça), vi-
~ · · l John M'llc & Cla Rio · 1 B:n:.íi)•/ mos pelo pre.s~ntc .lViso dar sctencta 

.~ faria _I ... ydia Serran~ d_e .·\ndnulc, .Joúo . Yin!cw Pt11,Lo_ ~ e -Emp. ~r~U~irR PrÔducÜ>.~· de Pe8ca ~~vg·;:~lu ~·{g!!~;J~ f!ltl', faremos C'nLreg.i. d'.\~ rr~ercadorl.a 
Andrade, Ma,·,a de Lourdes P111lo de Andrade, SC\l'l'lllO H. Sc11a-1S 'A. Emprêsa li• A·g.ua, de s Lou- 1 em ap,eço aos srs M. Coelho & Cta . 
no de Andrade. Maria José Serrano de .\.ndradc, Jo-.;(• ~luria Pin- renço . . _ . . R.io 1 r;97 ~6,m l irepr("sentantes da firma. embarcado· 
t'l de Andrade e esposa, Theophilo Aurclio de Andradr, Juliella Carlos Kunner · eia Rio 1 050. 1110 ra, ne,t., prap> ele accordo com °'' 
de Andrade Ca,11kanli, seu espos<! e fühos: dr. ,José• ,\urelio S~r· t1om~:;;'ti'ia&Lu ·l~arica · Rio 2 48•J,t1,1 d '(eto, ns 19 ,\73 de I0-12-30 , 
mno de Andrade, sua esposa e tilhos, Luiz de Andrade Gal,ao, Celestino Duarte & Cia Rio 14.563.,o,o 1,\ H de 19~--;1! cto Govémo Fede-
sua esposa e filho, (presentes). capitão Antonio Elvidio de .\ndra- Cravo Irmão & Cia . ~ 10Alcgrc ~ ~~~~j .. ,~

1 

;; 
1
:~fai~~~~~r e~~~~ ~~ss:1a~~~ .. -

i~·,t~%~~::b.\>~~r ~\~a;~~~r~~e, .t~~L~Jo d\~'.~~~~>u: gr,'.;,!~· ~r,:'n~~i ~f~chif~ªtt!
1 

t,i~fcos "Fab .. Be~ S Panlo 90u,ODO I LLOYD BRASILIITRO 

~'\ure ho de Andrade. sua esposa e fllhos, Mana do (.;1rmo GalY~IO. Commercio Indu.sLria sousa Noche~e S Paulo 
3
3 

7
19.",',',?o"JJ0

0 
l Pa~1~~:u N~~o;:~

1
5 

~eu esposo e filhos, José Canlidio Serrano. ~ua espo\a e lilhos Casa Francésa L. Grumbach Ltd ..• ~- i:~!~ 1 l:Wil;lJt.m Agente. 
(ausentf'S ), esposa, filhos, nor;.1, ~nnãos, sogro. :-;ohrinh,•s e cu- J. ~1xelra ~e Carva.lho •. , .... Rio • 633f"'IQO 
nhndos do inesquecível ,JOAQGJM DE ANDR,\DE. agrade!'em do ~!~~f ~ur'{Jr~ & r111is .... • s. Paulo 4 579,UúO 
i._n tin10 d'nln1a a todos que enviaran1 pesmne~ e aco1npanharam o:; comp~~hi: H~:;atiCa ommgos · · · · Rio 2. 744 0()0 
restos 1nortaes do 1nesn10, até á sua uJtinrn n1orada, e mllecipadu- 1 Companhia Gessy Ltd.. . ........ :~o Paulo t~~:~zg 

l
i T~,~~Od~R: .. ::~o:o mente convidatn os an1igos e parentes para assistirem ú mb.sa de· Hanijenclever & Cia ._ . Rio 

7. 0 dia que em suffragio de sua alma mandam rezar na Calhe- Alberto Gomes & c,a. Rio t:JgJ~3~ 
dral Melropolilana. ás 7 horas do dia 2 de ,elemhro, quinta-feira, 
<'Onfessando-se desde jú. eternamente agradecidos a lodos aquel
les que comparecerem a esse acto de piedade christii. 

Joio BALBINO FERREIRA LYRA 

• 
TOURINHO & CIA. 

Somma l 107 :036$842 1 

CREDOR PARTICULAR DO SOCIO Dr. Isidro Gon,o. da s,1,·a. Carta Patente n.• 1 = Av. Beaurepalre Roban n.• 267 

· (."lt .. hra ~• li l .--·.'~~; ·· ---- - t H Plano .. Bolo Spo!tlva Para. 
l i;; 036$f4Z 

1

,,il hybano 

Resultado dos •ortelos para 
contagem de pontoo do plano 
'"Bõlo rtivo Parahybano", 

Banco do Estado dli Pa rahyba 

Rs 1.125 :036$842 
João Pes.::êa, 28 de agosto de 1937. 

BRAZ BARACUHY - Juiz de Direito da I.• \ara. j ~m sua séde, A avenld• 
1 m Rohan, n.' 267. no 

1 • <t" 30.° dia · .,,J;,,.~· 1* 63ss l 
JOSE' FAUSTINO c. D'ALBUQUERQl E - S}l!d!CC da ma,sa j di e agosto, ae 19 ,, horas. 

- ;·.: --,-:;r'º . 5138 

Viuva. filhos. nora . genros e nclos aind., profnn<iamente e o~ R J E D E A p p E L L A ç Ã .O. V• !~~; 
~alados com a perda irreparavel de seu idolatrado esposo, pae, I 1·" 4637 
sq-Mro e avé João Balbino Ferreira Lyra, con\'idam os de1nais 5

-1] 

pe.renles e amigos para a missa de :10.0 dia, lfuarta·feirn. l.º de A f . , ,J. Peosúa . 30 de agosto de l937. 
setembro na igreja da Misericordill , ús 6 112 horas, desde .iú se U 01 IOffl Vista as partes, correndo praso, -na . 
eonfekam agradecidos a este acto de religião. Secretaria da Côrte: Ad:;:~:· Pyra,1be, !I.scal de 

1 - Appellação Civel n.0 65, da Comarca de Caní: IUY MI RI N H O F A L C A O pina Grande. Apptes. Antonio José Rodrigues e sua 
mulher e appda. D. Filomena de Souza Guena 

Com vista ao advogado da pai-te appellada, bel. 
José Pinto, pelo praso da lei (10 dias), cm data de 27 

'l"ourinho 
narlos. 

&, l'ia conr-rsslo• 

ALUH • SE 
llm appartnmento espaço~o 

6.' lllUÚversario do correnle para· Escriptorio Commercial. 
A famitia do sempre lembrado Uuy Marftiho Fafisa;, 'óll!Jr.JL----.ti,11, .... ---------------~-----J I Medico ou Dentista, no ponto 

vida aos parentes e amigos para assistirem ás missas 4ue por mais central da rua Maciel Pi· 
abna serão celebradas no dia 1.0 de setembro, qu,u·ta·feira pro· "T•_.._ IUffll argola" ALUGA•SE nhciro, 74, 1.· andar, com bis· 

• 6.0 anniversario do seu fallel'imento, nas igrejas de OIIIIII 0 ....:::_~ enc-111' • en- Aluga.se O 1.• andar dt> ca•n a.• tallação •anitaria e agua ce>r· 
ra de Lourdes, nesta capital. ás 6 l 2 ltoras e no de Sao Mi- trepr •• ~ d- folha uma 122, 6 rua Peregrino de Carvafüo. 1 re(lte. , 

(lb do Tai.Pu', ás 8 horas. argola - 1*ohaves, perdi$ eatre Optlmas accommodaçõe.s. A tratar com o sr. Antqn10 Me· 
A toclo<í 4'ºº cqrnparecerem ., e e al'lo de rdgião r carida· ,. • ....,. AntlllllÕ ressôa e a Baa San· A tratar na rua Duque de CaxJu nino dos Santos nt portaria da 

de hypotbe~mn desaé :,j.'i. ~ernos Hljntdeeimento,. to Elias n • @14, ', UNIÃQ. 
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