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Destr. u·,nJo uma nerf ·1J1·8 o PRox1Mo ANN!VERsAR!º oA tN~~!:N~!~~!!~~:. u ~ ' u MORTE DE JOAO PESSOA . VIO RIBEIRO . 
' Registou-se, ante-hontem. o ann 1-

0 deputado Herectiano Zenay- vo para ultrajar as virtudes civi - GRANDES HOMENAGENS SERÃO PRESTADAS, NO DIA ve.sario natalício do illustre dr. Fia-
de continúa a eRcl'ever rartas ~l cas e o ~spirito de lealdade do vio Ribeiro Coutinho, grande indu~-
" A Imprensa" sobre coiS'1S da candidato nacional. 26, A' MEMORIA DO INOLVIDAVEL ESTADISTA triai na varzea do Parahyba e ele-
policia e da politica parahybana. E' assim que o parlamentar ment.o de proje<·çâo nos circu1'.)s poli-
Aqui e alli, o parlamentar .serta- parahyl>ano chega a comparar a A Parahyba

1 
corno acontece todos parlamento de E<hlcação, ac·aba de ticos e scciaes da nossa terra. 

nejo envolve O nome do go,,erna- nossa attitude de apoio á c:andi- os annos, prestará grandes homena. baixar uma portaria em que deter. Nome de relêvo das classes com,n
dor Argemiro de Fig11eirêdo com d,~tura do ministro .José Americo gens, no proximo dia :rn, dia da mor- mina que os dil'eclores de grupo~ e vadoras, ha pcm:os meses O dr. Fla-
in~inuaçõe~ que precis:tm sc:r l'L'- cvm a "exaltação, mixto de psy- _

1 
regentes de escolas isol3c'as, nas ves. vio Ribeiro foi eleito, por expressiva. 

pellidas em tcrnpo. tho:-:e. em que o~ bravos japo- peras do dia do anniversario da mor- maioria presidente da Assoc·b<;ão 
Em L:ttrta de honll'm. o "r. Z1.'- nê.ses ap1Jellam para o 11 hara- te de João Pessôa, façam preleeçâes Comrne;cial de João Pessóa, onde 

nayde refere-se ;·1 "auto-in,'t'SIÍ· hiri", a arma ~ukida predilecta scbre a vida do grande mort.o. Na vem Jmprimindo uma orientação d-
dura <lo (;overnador Argemiro cio:-; amarl'ilo~ filho:-; do sol nas- mesma portaria, o mons. Pedro Ani. ficiente e dynarnic:t, em beneficio tlos 
de Fig-ueirêdo na \:hefin polilita l'C'td•.•". sio convidou ª tcdos os professore~ mais instantes interesses da nossa 
<ln Parahvh3'' ~em sp lemlirar En1:·10, acha ~- s LJUt' apoiar para, juntamente com uma delegação praça. 
qne a dig.niclade do a11t! posltJ .Jo:-1t, An1el'ÍCO J o JJOsso . .:;uicklio, de alumnos. asEistir á missa na Ca- Como 1>0Ii tico, o illustre anniver~a-
que the conri:iram o::i J1al':il1.\'li:1 - é u ~ui<'idio da r1o~s.i organiza- thedral Metropolitana, na manhã do riante de:sfructa de real prestigio nos 
nos exigc,-llw mt.:lllOr crikriu (:lo J):Hlid,1ria. l· <, ::,uieidio da dia 26, bem como deitar flôre-.. e mon~ quadro!'.- de clirecç.ão do E.:.ta.do, ~<' tHlo 
pelo meno~ nc, jtdvanwntü do.~ P:rrah,\ b:1 '! ~::lif

0
ºª:i::il!~r:~ :.o monumenlu de; membro do Dirt'ctorio Centr:.a.l do 

homPnR p11l;licos du ~<.·11 E."\tado. ln~ir1u:1. ('nl:lo. o deputado Ze- Partido Progre~sista. 
Um~1 <"hPJ'i~1 n:lo .-:it• i1npfü, rlt' lll n;1ydt:', qt11.:' u mmislro José Ame- A HOMENAGEM DOS l~STIJ. Por motivo do trans<·urso cln ..,,~u 

:=i.e con.'3~i1 ,'te, t:'n\ n·vinwn d{·!ll0 - rjco \'ae reCPht'l', como candidato, DANTE S annh'<'rsario natàlicio anle-hontem, 
<'ratico, put' uma ma11if'c•:-1t:i<.,)\o os 110ssos sul'fragios <:o nscicntes, o dr. Fla\'io Ribeiro Coutinho foi 
unila1eral de von1t-tde O CovPr- bt·n1 ir1tt:11ciunc11!08, e ,/epois de Os estudantes desta caJlital, numa n1uito <:umi>rimenUtdo, pe~-.oa lrnente, 
nado1· ni1lit:a impoz t mui!o 1ne- t~leito, d0~l'l1<·hnrú co11tra nó~ <lS justa homt!nagem á memoria do vor telegrammas, (•:l.rtas e C"ar1oe .-,c. 
nos pediu <t q11,:1lqu, 1 1· do,"\ :1n1i).!1i~ t-1r111a;:; tla fo1'(_·a e <lo prestigio Grande Presidente escolhcra.m o .lia. 
que o apoi..im o h::rnt:w de cl1el'e. IJ.'H."1 q11t' 11ú~1 propriu8 c:dn<:orre- 26 para a realizaçflo de uma. conven-
F'. nfio .".f· cnn~irl(·•r: 1 1:11. 'l'ud:1.°'{ d:4 1no:-,? Nao, ~t deputado! O mi- ç:io e:stuüantal em (1ue sc,·i pt'Ol'la. 

deJibe1 ;1 çõe:=.i de i,nportanc·ia Ih)- 111 ;-; lrrJ JlJ:~(· ,\meriL·o. neste caso mada offídah~e11te pela cla~sc a 
Aos delegados e sub-de
legados do interior do 

Estado 
JiticO-JJ.'.11'1 ií!:_1ria que vcnt !ünt..tn - 11:10 ll! (.:i rect:l'ia o:-. :wffragius dos candidatura nacionai do sr. Jo.-,.é A,;1.c-
do n!io o fnz sf..·m ::i.udienti~1 pl'l'-, !1_ra,cJ:-; parallyb~ncJ~. Nós esta.- l'ico. 
via de 11111 co11j1 1nc1o d e hona'n~ rianw~ <·011Lr;1 (--']k com os ele- Nesse conclave, seráo rclemhrado!-

publico8, de pa.~8:_1 do limpo, de m1~1du:-1 (lp qnu dispuzessemos, traços marcantes da. vicia de Jo:'.i.ü doº~nt~~\:~.ª~~s ;st:t~:-cl~~1~ª;~~: 
tradição rt'Speil:1\'1•1, e que. pelu r·orn lüdu s os rec:ur~vs de lucta Pessõa, devendo ser o1·ador offi<'itl tli?m se afast.ar de s~as func. 
act.11ação, e8pirilo ptihlico e rrae~ que a~ l'ircurn8tancias ditassem, !~:sa. convenção,-º ,:seriptor Allh<'ml.r ç.ões. sem previo consentimento 

~~l~~:~~-!nf~;f,:t~~,d~~1/t·~ai~lt:·v~' ~~'i.' ~~::~~~ic~it~i\1:~;~~·.~/1.ylrn ntinc-a se Uei- JOÃO PESSôA m
10;1

;nt~uepo~~t'::!e:ati:n:~.
1H)rlar:í ªº j do sr. Secretario do lntenor 

N- z l r , ÔIJ do SI'. Chefe cie Policia. 
ü:ito, conduzé'm-lhe o~ dvslinos . . ao, :-ir; ('nayr e! ,hose Ame- te do P1·es·1dente Joa-o Pesso-a, em O PROGRAMMA DE 1IOMEN,\ Os que nãu cumµril'em cs.sa'l 
Chefe.~ são re,-1lrnen1<=' (•::-1te~. Núo J 1co 11ao l' 11111 (ie~con eddo pe-
porqlle O qt1(~irarn. m·is IJOl'LJLIL' ran!(• a cuits('iencia naC'i(Jn:.tl e memoria do inolvidavel estadista. GENS DO CENTl{O CH' ICO ··JOi\O delt'n11i11~çiJes, !'erão pu1iido~ 

Rãó depositarios n11~;1;·:1cx eh Jl1llitc1 menos 11a opinião dos seus DETERMINAÇÕES DO DIRECTOR PESSOA" ~~ge~~~:~rdo com o regulnuH .. 'ntv 

confiança popul;1r. Clwfe~ po- r· u11lP1T.uneus. Ji;[lf:' será no futu- DO DEPAR~AMENTO DE EDU- O Centro Civico ··João Pe...,sô,1" O ~r. Cliefe tle Policia ra!i-
dem 8el' Lodos o::; cidnd:lo:=; <:tllll ruo que foi no passado. Um ho- CAÇÃO entidade fundada J>ara zelar pela. su~ 
essas qualidades e virtudeR re- meu1 leal, um patriota sem man- memoria promoverá como nos annos ficará e~so.s Jet~rrninações c·rn 

conhecidas pela consc:iencia ·c: nl- cha. um eRtaclista á altura dos De accôrdo com as instrucçóes do anterior~, solennid;de!ii expressivas, 
Jectiva. Pouco importam o gri.lCJ posto~ mais dignificantes, um Govcl'no .,Jo Estado, o director do De- (Conclúe na 2.(1 pg.) 

circular 

de cultura, a mocidade, ;1 velhi- aclmini.-.:tl'ador incam:.avel e rea
ce, bem c:omo outro~ requlsitos de !izador da felic:iclade oublica. 
menor expressRo que só a Natu- As armas da perfidia de que 
reza póde por elles responder está se ~ervinclo. agora. o sr. H. 

Chefe poderia ser 'à proprio Zenayde , não attingem o preclaro 
sr. Zenaycle sP o :=;eu p.:1s:-:.a<lo de ca nclid<..to nacional á presidencia 
homem publico lhe assigm.t/ag~e Ja Repul1!ica e muito menos ar-
1odo aquelle complexo de vir- refecerá o ,ardor patriotico dos 
tL1des. parahyanu.-i, c1ue o apoiam. 

RECIMENS DE 
IMPORTACÃO 

~ 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO PESSôA 

A Prefeitura Municipal de João 
Pessôa avisa aos cont.ribuintes do im
posto pred ial, que está recebendo, até 
o ultimo dia do mês corrente, as ul
timas prestações do imposto inferu:,r 
a 100$000. 

Chefe poderia ser o sr. Zena.l'
de se mesmo no peque110 municí
pio em que nasceu o seu illustre 
pae, tivesse el le um acêrvo ele 
serviços publicas relevantes ou 
ao menos se distinguisse pelo 
desvelo, pela assisLenci,'1 conti-
11ua.,. aos reaes interesses de sua 
lerl'a e de seus conterraneos. 

PREFEITO CARLOS PESSôA HORTENSIO DE SOUZA RIBEIRO 
Chegado -Je Umbuzei.ro encontra-se / 

Avi:Ja ainda aos contribuintes do 
imposto territorial que. na confor
midade da lei orçamentaria vigente. 
está :recebendo. sem multa. até o ultl_ 
mo dia do corrente mês_ o imposto 
de terrenos devolutos e muros, relfl
tivo as primeiras prestações 

Chefe poderia ser elle .se no 
exercicio do mandato 4 ue ainda 
cletem - exp lendida opporlu11i
(!ade para revelação do mereci
mento, da capac idade de trabo
lho e do patriotismo dos home11s 
publicas - se houvesse destaca
do, não pelo silencio das mumia~. 
mas, pela actuação parlament, tr 
f'fficiente e productiva. 

Chefe elle poderia ser se n es-
1as horas estivesse na realidal'e 
txercen<lo as funcções rio 8C11 

(·argo, ao invés da ingrata mb
:-ão (jUe desempenha, cavando <1 

di~cordia no seio do povo, co11-
fundindo o espirita popular pelc1s 
u. ldeias. <:reando casos e aborrc
c imentos, numa hora em que a 
P&rahyba precisa marchar eon
f'iante e unida em apoio da ca,1-
<lidatura do seu filho insignf'. 
Mas, n sr. Zenayde não sente 
nem <.:omprehende esAes ·"enli
mentm1 dos part.1.hybano~. e, tal
vez, sem o que1'er, tamhf'm apP
ga-se á litteratura niL)po11ita e a 
feitos militares desse grande po-

nesta capital, ho ,pedad~ no "Para- Engana~-se redo~damente aq~elles a com interpretaçt)es sem base scien
hyba Hotel", o nosso illustre conter- l que suppoem ser o tdeal dos reg1mens tifica ou demonstrações que se n.ão 
raneo dr. Carlos Pcssôa, digno pre- 1 o que não e•tabelece nem delimita estribem na razão vulgar e no m:ii<i 1 ;;;;;.IC;;.L;;.1';;.lt;;;.·o;;.,,;;;.·~;;.· ;;.li;;.n;;.e;;.s;;.t;;.,v;;.en;;.,;;.
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;:~e~: :::::::!º ae:t::seº:1:;: es~~c:o v::~::/::::mhistoria se rr- civismo não desmentirá, em outras, 
essa conauista do esoirito demo"r3-tfro. 

nrnis dfkientc.-s I! pro\·citosas aos in. 
tcre ses gerae~ dos seus mu.nicipes. 

S. s .• qup é tambem figura repre
~·entath•a. dos ncsrns circillos politicos 
e ~cciae o;:; e- teve hcntem no Pala.cio 
da Rede~pção~ em conf.erencia com 
o sr. governador Argcmiro de Figuei
rédo tratando de varios problemas 
11ert/nentes ã. sua administração. 

NOTAS DE 
PALACIO 

A fim de retribuir a visita que lhe 
fizera o sr. governador Argemiro de 
Figu'eirêdo. por intermedio do seu 
ajudante de ordens. tenente sousa e 
Silva, esteve hontem. em Pala.cio_ o 
dr. W. GO.edes Per~ira, director do 
Instituto de Protecção e Assistencia 
á Infancia, que vem de retornar de 
sua viagem ao sul do país. 

O sr. Manuel Formiga apresentou, 
llontem. em Palacio_ os seus agrade
cimentos ao chefe do Govêrno, por 
motivo de sua recente nomeação pa
ra mspector geral de Policia. 

No dia de hontem, foram ainda ao 
Palucio do Govêrno mais as seguintes 
pessôns: coronel Thomé Rodrigues, 

ou antes a suprema direqão da massa 
humana 

Em nenhum regimen normal jamais 

pete algumas vezes, irrncional seria 
affirmar-se levianamente que a e ... ·olu 

(Conclúe na 2.0 pg.) 

Já possue o seu titulo de eleitor? 
Não perca tempo : não custa. nenhum 
vintem" 

se poderia confundir os poderes vul- 1--------------------------

garmente denominados temporal e es- C O N F E D E R A C A- O E S T U :::~:ªi~a::i•m::~=:~!~: :~ :;b~:::o ·:.: _,.· . J ~ "" 
tempo que medeia entre os JV e IX 

- y Somente numa sociedade onde lavra D A N T A L D A p A R A H B A 
a confusão dos espíritos, oriunda em l 
parte da anarchia das doutrinas e da 
superficialidade dos suppostos prego- J ~=========================~ 
eiros e chefes que pretendem conduzir 
as nações e os povos, achariam gua
rida systcmas retrogrados e coerciti
vos, e já condemnados pela cxperien
cia geral da humanidade 

O enthusiasmo reinante no seio da classe - A irradiação 
da convenção do dia 26 e a conferencia do escriptor 

Adhemar Vidal 

Seria um crime pretender-se roman- Vem ecoando com a mais viva sym-
cear a historia, nem tão pouco falseai- pathia, no seiO da classe estudantina 

doe João Pessôa a fundação da Con _ 

ciencia de seus membros, a C. E. P. 
apoiando a candidatura do illustre 
cont.enaneo ministro José Amerfco. 
se empenhará fortemente na propa. 
ganda da empolgante causa democra
tica. 

prefeito Carlos Pessôa. drs. Francisco ~~~:~~nt!
81~::~;a~a daun?n~~i~~ 

~aa::g:.ª· P~~:sl :!~o e M~~:a~ ~= dos estudantes dos diversos estabeleci
tomo Olyntho Maia, srs drs. Joa~ mentes educacionaes desta ca,pital 
quun de Carvalho e Gilberto Leite. ApresentandJ.)-se ,\~rdadeira1:1en~ A SESSAO SOLENNE, DO DIA 26, 
Manuel Gonçalves Abrantes, Virgilio uni<:1,a nesse momento de ag1taçao NA ESCOLA NORMAL 
Pinto João Alves Vieira Carlito Pam- nac1onal, a mocidade pessoense acaba 
plena; Tiburcio Gambàrra_ octacilio de dar o m. ais edificante exemplo de / A C. E. P. pro!110verá na proxima 
M!onteiro e Francisco Coutinho de I civlsmo. semana uma sessao solenne. a fitn1 de 
Lima e Moura. Por um 1mperat1vo da prnpria cons... (Conclúe na 2.'' pg.) 

------------------,-,-------------------:-:,-::--::--::--: 
A PALAVRA DO CANDIDATO NACIONAL A' "VANGUARDA PARAHYBANA PRO' JOSE' AMERICO", ORIENTADA PELO GOVERNADOR 

ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO: - "RIO, 21 - ADHERBAL PYRAGIBE E DEMAIS MEMBROS DA COMMISSÃO DIRECTORA DA V. P, - JOÃO PESSOA 
- TUDO CONFIO NA VANGlJARDt\ PARAHYBANA, QUE REPRESENTA OS PUROS SENTI-
MENTOS P(JBL1COS DA NOSSA TERRA PARA A MINHA MAIOR Vlf:TORIA. ABRAÇOS 
JOSÉ AMERICO". 
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PARTIDO PROGRES
SISTA DA PARAHYBA 

O PROXIMO ANNlf ERSARIC 
DA MORTE DE JOÃO 

PESSOA DtSPORTflS 
SERVIÇO DE ALISTAMENTO ELEITORAL EM 

JOÃO PESSôA 

(Conclusão da 1.• pg.) 

dfstacando-sc a mis.:.a na Ca.thcdral 
Metropolitana a ser r'czada pelo sr. 
Arcebispo D. Mcysés Co~iho. 

RESOLVIDO O "CASO" DO FILIADO "UNIÃO" 

Encontram-se em regular funccionamento, nesta capital, os 
seguintes postos eleitoraes a cargo do Partido Progressista da Para. 
hyba: 

Posto Central "Argcmiro de Fi1?ueirêdo" - Dirigido pelo de .. 
putado Pedro Ulysses - Rua Duque de Caxias - Expediente : de 9 
ás li e de 13 ás 20 horas. 

Posb Eleitoral ·• João da l\':atta" - Dirigido pelos jornalistas 
Alves de Mello e Anchises Gomes - Red1cção do vespertino Liber.a. 
de - Expediente : 9 ás 11 e ele 13 ás 16 horas. 

Posto Eleitoral do Rogicrs - Com ,c;éde no Centro Beneficente 
Parahybano - Expediente : de 8 Ps 11 e de 13 ás 19 horas. 

Posto Eleitoral da Torrclandla - Com sédc n1 Sociedade A] 

berto de Britto - Expediente: de e 1. 1 1 e clrts 13 ás 19 horas. .. 
Posto Eleitoral de Cruz da.!' , • na'> - 1 éde no Centro Po_ 

htico .. Argemiro de Figueirfodo" - E··n 'i"nte . de 8 :3..s 11 e de 13 ás 

21 horas. 
Po~to Eleitoral dr- .Jagu.:irili" - C'cT!l "d!" no Kurlf'o Poli tico 

Local - Expediente : de 8 ás 11 e de 13 W3 20 h .. Jras. 

REGIMENS DE IMPORTACAO ., 
1 Couclusâo dll l.ª pag.> ·1 lJ e se não ache investido de mandato 

,;;obe,rano nadonal . 

Em recente reunião desse Centro, 
l'oi escolhido para orador nas com
me-morações do 7. 0 a.nniversario <ln 
morte de João Pessôa o dr. Horacio 
de Almeida, conhecido' advogado con
tcrranco. 

A RADIO T \CA,!.~RA ll AS HOME
NAGENS AO GRANDE PRESI_ 

DENTE 

A R~füo Tabajara da. Pa,·ahyba dr 
acci,rdo com o que determinou o' go
vernador Argemiro de Fi~u,· irêd'l, 
ransmitii.ra no dia 2S, um serviço 
omplcto de informaçõ~ das homena

gens prestada<.; á memoria de Joáo 
Pcssôa. irradiando igualmente um rc
sum'J l>lo::,r"': •·i<:::o da pe ona:idadc 
varonil (ln e.,tadi,ta !::em r,ar, cuja 
figura c.,tâ perprtuada na gratidão 
da Parahyba e do EraEi!. 

A "matinée" dansante de 
dcmingo prox.!mo, no "Pi· 

ratas de Jaguariõe" 
Domingo vmctou::-o_ o "P!.ra ~as de 

Jaguaribe" vai offerecer aos seus as
sociados a~nnada matinée tj.ansante, 
a qual. dados os esforços dispendidos 
pelo seu esf()rçado presidente sr. Os
waldo Costa, prometle :revestir-se de 
excep:ional brilhantismo. 

Tocar:í ás dan.sas. uma afinacl.a or
chest!'a. 

A commi~siio nomead~ ,pelo pre~i
dcnte da Entidade Maxima dos Des
portos paruhybano:$. composla dos di
recí.Oref. C11r!os Neves da Franca, (re
lalor) Luiz Spinelli e Paulo Ferreira 
da Silva, cn,·iou o parecer abaixo, no 
qual o filiado "União" ficou isento da 
penalidade estatuida no artigo 61 do 
..R.eµ:ulnmento de f,'oot-Ball" da Ll
GA BESl'OKTII \ PAR.\ll\ BA'\A 

E' o :::i('gulnle o parecer da commis
sfw: 

"Por occasi~i.o do joj,!"o cfficial: 
"U.N' IAO" e "SOL LEVANTE" P.m 
Jisputa do campeonato de fooÍ.-ball, 
instituido pela Liga Desportiva Para
hy\.i.PHl . r er. liza<lo no dia Yint c do mé'-:i 
de junho p nas:-;ado, o primeir<J <los 
di.:::;putantC.:> (Snort Club "Uni(tv") a
bandonou o ca.mpo, quando ainda 

0

fal
tavam f3 l mmutos para o termino dri 
partida; incorrendo. assim. nu;; penv.s 
do art. fll. do Regulam ento de Font• 
Bali. ( Su~:ven~üo por um anno e perda 
ele ponto::;) No caso em fóco, sei·in c1,~ 
~e ~!pnlic·nr. apena~. a suspen-· ·r1 púr 
um anno, dt! vez que, o tcam a0 ·1ban
donar o campo e::-:tava ~endu c.!e>n()t.tdí' 
pelo score de 2 x 1 

Effectivamente o Sport ('!ub 

casse provado :l,avcr o "União" aban
donado o campo não tendo voltado lo
go em. seguida, n "Liga", por sun di
rectorta não teria duvidas em punil-o 
sevcrament~; ~ 

CON.SIDE:RANDO, finalmente, que 
tudo ficou esclarecido de modo u isen 
tar de ·culpa o filiado em quef-tâo re
.,;oiveu a clir<'ctoria da "Liga" ctE!ixar 
de punil-o rw:-; termos do art. 61, do 
"Regulamento'' cita<lo. 

Sala das sessõe:- ela L . D, P. em 12 
de julho de 19:Vi. ) 

Os membros de~i~nailos para redi
gir os considerandos: Curlos Nevei;; da 
franca. relator; Luiz Spinelli e Paulo 
Ferreira da Sih a''. 

CMIPEONA1'0 PARAHYBANO DE 
"f'OOT-IJ \LL" 

Collornção do:; ciuh~ com' o resultado 
uté o ultimo jogo 

JOGOS REALIZADOS 

Abril 
18 - Botafôgo 3 - Palmeiras 1. 
21 - Sol Levante 2 - Sport O. 1 

~5 - Felirpéa 4. - União 1. 

Maio 

1 - Pytaguare s 1 - Botafógo 4 
9 - P alme iras 3 - Sol Levante O. 

16 - Sport 2 - Fclippéa O. 
.t3 - un:úo 2 - Botafó1?0 2. 
;30 - Sol Levante 4 - Pytaguares O. 

Junho 

6 - Palmeiras O - União 2. 
13 - Pytaguares O - Sport 2. 
20 - Sol Levante 2 - União L 
27 - Botafôgo 4 - Felipnéa O. 

ção humana, seja no scu .-. .. pccto PO

litico, seja sob o ungulo do seu pro
~resso intellectual e moral, comqun.nto 
num insta1,tc nos dê n impressão du
ma ·'alta" ou parada, Yenha necessa
riamente a regredir ou tornar atraz n a 
sua marcha evolutiva cujos J>assos s.ão 
regulados pelo desenYolYimento ,.:;cien
tifico e pelas conquista~ realizadas 
pela civilização contemporanea. 

As concepções que af-sentam a sua 
base em re g- imcns discricionarios, so
bre $erem l"isceralmente contradizen
tes com a nossa feição democratica. 
,~on...,tituirinm funestas insurreições 
~onlra o nosso passado historico, que, 
ut rnvés da nossa historia politica e 
dos feitos dos que nella apparecem 
desempennando papel marcante, nos 
revigora e alenta a prose,;uir na mar
cha encetada cm busca dos des tiuos 

que nos a~uardam. 

Assim. o "Piratas -d.e Jaguaribe" pe_ 
de o comparecimento á sua séde, 
de todos os associados quit~s com os 
cofres roe ia es . 

"União". por oc~asiiio do jogo do di, 
20 <le junho. contra o Sport Club ''Sol 
Levante", srib a allegação de que, 11m 
lento que· obtivera e traria o t'.m,,:...t.i 
da pa, tida . fôrn l~gitimament,· cvn. 
qui.-.tndo pelo seu amador Lélo ma.e; 
annu)lado J,elo juiz s.r. Henriq'ue do 
Nasc1~11ento, abandonou o gramado, 
em s1gnal de protesto, estabelcct:ndo
se , .entüo, seria confusão em campo. 
Assim proc_édendo. esse filiado, teri::i 
de ser punido. nos termos do art. 6J 
do "I'.1 guiamento de Foot-Ball". A. 
directoria da LIGA. porém, não quiz 
agir precipitadamente, applicando uma 
pena Ui.o rigorosa como seja a t.le sus- ,Julho 

Não ha despota algum por mais po
deroso que elle se julgue que poss11 
nos impôr com insolencia a crença em 

nenhuma verdade, desde <1ue esta nos 
não apresente a sancção do momento 
historico em que vivemos, 

Os regimens de força, mes mo que se 
nos entremostrem e~trihados nn mai s 
feroz das tyrannia-!!I, vivem uma exis
tencia precaria e ephemcra, por i"Sso 

anc não encontram um apoio legitimo 
na adhesão expontanea da opinião pu
blica, mormente nos países de tradição 
liberal como o nosso . 

As superfetações, arr~medos ou co
pias grosseiras de systemas volHicos 
que se procuram ensaiar em outras 
latitudes do planeta, jamais poderiam 
vicejar num país habitado por um po

,·o cuja intlole, sempre a\'êS!o>a ao de :{ 
potismo e ao cerceamento ás sua>:; li
ht:rdades publicas e privadas, não se 
coadunaria por forma alguma com um 
regimen que, para o conjuncto dos d

dudãos, se assemelharia a uma e~pe
cie da camiba de força, disfarçada a
penas no Yerde das pcnnn::; do papl!
gaio empalhado e contraf(•i to que vi
ve a bater as asas e chalr;r §obre 
nós .. 

A nação brasileira se constituiu e 

organizou á sombra do mais p:..ro 
idealismo dos seus mnrtyrcs e hcro ::-s 
que cimentaram com o seu san.i:n1c a 

liberdade que gosamos, e temeridade 
senão loucura seria o querer-se im
t:>lantar em nossas plagas uma bandei
ra tisnada pela concepção de povos em 
decomposição, e cujos desesperos e 
perplexidades de nações impcrialistnrs 

nenhuma analogia têm com a sif u:1çf:u 

brasileira . 

CONFEOERAÇÃO ESTUDAN- 12 FORDS V-8 PARA O SER-
TAL DA PARAHYBA VIÇO DE RADIO PATRULHA 

<Conc1u<:-.ão da. 1.• pg.) DE SÃO PAULO 
1·4 ·o-:L1.mar officialmente o apoio ao Atendendo á necessidade cada Yez 
nome do sr. José Arnerico, á suprema mais premente de ~e doptar a capital 
magistratura da Nação. de São Paulo de um serviç0 efficien-

ctoC~~~~d~p~~~~{:ª3~To t~i;º~~ ~io~-~:p~d~er~1ç;e~~e~!~iÔ~;a1~~\~;~, 
transcurso da drta cto seu desappare serVldo por doze radioviaturas. conve~ 
cimento, foi escolhido o dia 26 deste: nientemen~e equipadas, _gue patru
p'1r:t. a realização do annunciado con- lham contmuamente as diversas c1r 
c!ave. cumscrípçõ<:s da espiral. em commu~ 

Esie acto. que se auspicia de gran- nicação permanente com a estaçá'-0 
de brilh21ntismo, realizar-se-á no sa- Central. Na escolha de um carro effi
lfto de honra da E!:._colo Normal, com ciente_ veloz e economico, QUe satis
o comparecimento do governador Ar_ fizesse as exigencias do serviço foi 
:Jemiro de Figueirédo. dem·ais autori· dada a preferencia ao Ford V-8' cu
dad;.as estaduaes f.edera-es e muntcí- ~a.s insuperaveis qualidades sâo S~1e_ 
paes. representantes das associaçé>2s Jamcnte conh~cidas. através das inoe
clas.c:;istas e institutos educativcs; pro- Quivo-:as provas a que tem sido sub
fessores. e pessôas de todas as cama- mettido. São. portanto, 12 Fords V-8 
das so".'iaes. que collaboram, proficuamente_ para 

Ne~s!' dia. a mocidade parahybana a tranquillidade da população paulis-

~~~~~~f;aç~~1~vi~óen~r: s~~r~nr~~ / ~~!CtoA d;~10

~~~f~t~!fr~fat:io~~ 
sia.smo pela causa nacional <las deant:=_ do P3:lacio do Governador, 

por occasrno da maugtuRç5.o do refe 
A IRRADIACAO DAS SOLENNIDA rido serviço. -

. DES -

NOTICIARlO 

4 - Palmeiras 2 - Pyta_gu!lres 2. 
11 - Uni::lo 1 - Sport 1 
16 - Fe\ippéu 1 - Sol Levante 1 
18 - Sport 1 - Palmeiras 1. 

.JOGOS A REALIZAR 

"pensão por um anno. Ai:.sim, e~tudun
do o (:_:-'lSO cuidado!:iame.nte, chegou .i 
conrlusao de que o "União" não aban
donára o campo, apenas alguns ele
mentos do ~eu quadro. insinuados por 
indisciplinados torcedores e !:iOCios ,to 
nw.,;mo, 1·etiraran_1-se de campo. eo11-
tra a espectutiva do proprio capibio 
do team , senhor Odilon Rangel e doi:i Julho 
demais :uno1dores. que permanereram 
em compo nguardando a decisão do 25 - Pytaguare s - Felippéa . 
repre":>cntunte da '·Liga". dC:lmons- 2ü - BoU.d(1go - Sol Lev~nte. 
t:a11do toe.los o firme proposito rle rnn-
t1n1._wr a jog-ai-. Emquanto assim pro- 1 Agosto 
cediam e.:,ses elementos, torcedore~ 
exaltados e até socios do Club ern 1 - Felippéa - Palmeiras. 
questão e que se diziam directores d<' 8 - S.port - Botafõgo. 
me.smo, permaneciam dentro do g-ra 15 - União - Pytaguares. 
marlo. rrncurando convencer aos ama- Collocação por pontos ganhos 
dores de que '·não deviam conLin 11ar a 
jogor''. N5o ob~tante os amadores ilo 

:~~~~ ,, d\;~lti~1~~:ssfbi~ f,f ;~~o; d;
18

:Ôn~:~ 
nu<.tr .; (Hlrtida, o representante rla 
"Liga", tendo em consideração que o 
tempo rczulamentar já estava exgot
tado e que os jogadores do "Sol Le
\'ante ". huviam permanecido em cam
po clurante :::.quelle tempo resolveu de 
accôrdo com o juiz dn o'arti<la, dãr a 
mesma por encerrmla. Deante do ,ix_ 
posto; e, 

CONSIDERANDO que. os Jogadores 
que compunham o quadro do "União" 
tendo . conqui~tado um goal (!eg-itim~ 
na op111ião delles), que foi, porêm, 
annullado pelo juiz, num movimento 
de revolta e precipitação abandonaram 
o campo; 

Botafõgo 
Sol Levante 
Sport 
União 
Palmeiras 
Felippéa 
Pytag uares 

Collocação por pontos perdidos 

Botafôgo ,.. 
Sol Levnnte 
Sport 
União 
Palmeiras 
Fe\ippéa 
Pytaguares 

Tentos conquistados 

Botafôgo 

Para maior amplitude da campa_ 
nha que a Confederação Estudantal 
da Parahyba vae iniciar, foi conse
guida com o Governador do Estado 
a irradiação de todas M occorrencias 
da sessão do dia 26. devendo occupar 
o microphone da Radio Tabajara. 
ir,.stall:ido na Escola Normal vartos 

ÇONS IOERA~DO. no entanto, que 
a~os ponderação de pessôas amigas, 

Ante-hontem, apó::; a n•união da .A.. d1rectores do Club e da "Liga" os 
P. T., alguem por en~ano levou urna mesmos jo_'!udores voltaram ao c~mpo 
capa de: j!abardine. pertencente a um ª fim de continuar a disputar a par
nos:;o collLg-a de re<lacçiio. deixt1ndo tida, srndo insistentemente impedidos 

Sol Levante 
União 
Palmeiras 
Sport 
Felippéa 
Pytaguares 

oradores. ' 
~i:~:r.quc naturalmente lhe deve per- ri:m!L~.:~~d~:rs C~nt;:;l~S s: ~;~~·iriU~ 

Pede-'-<: a essa pessõa a fin(•z;.1 de não consentirem que ~s me,:mos jo-

13 

A CONFERENCIA DO DR. ADHE
MAR VIDAL 

vir desft1.zer a troca nesta redacção ~~d~:~: pcde~<;~11:1 c;r:.tinuar cm CUffi- LIGA Ji~~~l;y.r.firoRTJ\'A 
;;:ct!c:. encontra rá a c-apa (jUe lhe per- CON'sl;F.:';l~~~ q

8
utu~::Í;f)S direc- Para tratar de assumptos de ur;?:en-

Especialmentc convidado pela C. E . tores da "Li~a" são t~stcmunhas de csiuaa. ,'c~,"1en• -P:co.v,·~,º,,j·,·a· áa:' -~v('c,,h,<lo:a~\;a·.~c"·o' 
P .. o escrjptor - Adhemar Vidal pro- LOTEHI:\ FEDEIL\L riue os j?g-adores do "Uni;i.o'' dt•-.,eja- , , ., ... .. · , 
nunciará neçse dia uma ".'Onferenc;J vam continuar <l jogai~ e s1 não conti - da Cania n din·dori'a da L . . J . n. p 
"Ob!"c a personalidade do sr. Jc-~é E\.lrncçàiJ t•m ·>1 ele julho dL· l!l:-17 nuaram foi df'vido a invn,;.10 de ('am- Faz-,:.e ne<.:cs:~nl'io n pl'csc·n{.':l t!e to-

A incompatibilidade do noi- i-o clima AmtTiro em face do problema da sue- po, nii.n tendo sido pos~ivel por faltn dos os diri,><'torc~ 
é rlagrante com n arroi{ancia do se- cessão presidencial. o que vem er--; ~~J!J _ ~}~: 200:0flOSílOíl ~;dei~~liciamcnto, se fazer' manter a 1~===========~ 
Jlhor feudal. Todas as nuçõ"'\ mesmo ~~t.'~~ 2~~ande realce á .solennidade l 13flS - S. Paulo J~~'.~6~:~~ "lGJnº,a!'o~·JD}u~ApNr'Docºu,·aq<~a•n, ºf'o .. >.º.~i00: (alo_ CENTRO ESTUDANTAL P"'• 
aqucllas nominalment<.' catholit:as, têm O dr Adhemar Vid:>cl figura desta- 2fl721 c·aran~ola 10:000$000 ,, " •, ' _, :.1 
cada uma a sua autonomia; cada um.1 c;,;!a dos cjrculos int<:tiectuaes brasi- !OJ\Ji S Paulo 5·000~000 madores do mesmo Club .:i. abandon;,i. RAHYBAMO 
a i:-ua lei constitucional; e cadn urna 1.: , p.'."la~ c:c,_-~s raras qualv.lac'l~s de rem 

O 
<:ampl)_ ~ão eram direet~1c.:; rl~ 

/.!O\'C'rnada 1mr nutoridade emanada (I:• 1 "Cripto;·. 'CC·-~lendo ac/:i desej.os. d.a Roupinhas para creanças :~-;~(~º~\.;. t,~t~1~d~e r,:~,~~r p~·~lva~\<~.b ;;~~ 

is~a soberania,. obi,;e~va urn dos mePrn- ~~0'
1 

J:c.~;arl,1,.p;\~tv;à ~~tor~~tJ~·:b::a Novo e variatlo sortimento a pre(,'OS /h'Pa lúo j!réiVC J)Or c-ausn de indi\'1~ 
f('l:I typos do Jornalismo nacional. E ..i m: wr b:·1lhantismo ria solennldade. sem concurrcncia., -na Ci\SA VESU- :]~··~1c;~1e0 't;~h:r<:spondcm pelos actoéí 
soberania do povo, poder-!ôle-ia 3 ,.c.,.t.:1-- A ,:;>~1:ir ui;:aTãO tia palavra outros VJO rua l\'l:Jcicl Pinhf'iro. 160 f'OJ\'SJOEJ.::.ANDO mais. qu<" se fi-

c:ntar, fo~tc unica d_e onde p~oYl.•m ou or!d~~~~âo será presidida. pelo gover- 1---------------..:::___.:.:.=.:.:::__.:.:::_::=.::__::::::_~ 
P de suririr_ a autoridade act1 .. a, rc- r.~dor Argenuro de Figue1rédo. tendo FESTA DAS NEVES 
pelle enng1camC'nte a influencia r .. - fldO arclamarto.:; presidente da Con- . 
lrangeira, e não coni,.ente que prc_,<fo- fr-deração o preparatoria210 Damasio 

mine entre nós a Yont11de de nin!!uem :~nccªdra~ei:.e~~~esAlgeJih~~ Miran- (NOTA OFFICIAL) 
_ A C.om1!1i 1~·ão f:cnir~I Unica inici::i. 1 t~ Odacc~!~mt~t ~ºe~::~~~º·u~rt;id:~: 

ra hoJc. a tard_e> ~ Vlsita }-'~S sc1~0- fe~deu~'-C tamb.ém .c?m O 1;on:-~a.dor 
res p:::1tnno'- .. Jl.i~7i'-,!>. c-'irr~vàc'l. p1n- \Jgcm,rn de FlJ!UCtrrdo ~obre a irrn
fcctore <- e n01t~nrs do novenano da dlcu;ão da<.; novenas sendo prompta. 
Padrorira da C1rl.>ile. . nientc- attendido por s. ll!Xcia. 

Reunirá, no proximo ~ahbudn. 
sessão orclinaria. essa prcsti~wsa a
gremiação estudantil n fim de dis
cutir t! re so lver imPortnntes problc
rna.s que se rcladonam com o pro
gresso <la classe. 

Pelo motívo acima ;illudido o ~r. 
presidente enc-arecl! o comparccimcntc 
de todos os as~ociado::.-

SECRETARIA DO C . E . I' 

O 1. 0 - secretario do Centro Estu
<l<1.ntal Parahybano recebeu cm data 
de hontem. vai'jos exempla~es de •·o 
Fanul ", onrão <los el!t!Jclantcs do Gym
nasio Pe,rnambu'cano. 

FORD 
optimas 

e de outras marcas 
Pe,1~ a todos que attend~m sahs- Por ~na vez. o tir, Frand,;co SaBe-s 

~acto::ar:,!:'nte_ ac~ seus l)Cd1dos log'J Cavaleanti. que é um apaixona<lo pe
a. p~·1mr-1ra vista. potqu~ _ o trmpo e la nr.:s~a Radio Tabajara tudo facill_ 
dun111ulo e. sf"m d1~nt1t<'oes dl' bac:;f' t.ou par:i aue a parte teChnica saia a 
oreefta.belectcla, pois este anno não contento geral. 

"O Famd ". que se edita semanal
mente. 11prescnta uma feição graphica 
npreciavel, publicando artigos <le .:,c
tualidadc. firmados por rapazes intcl
ligentes d~quclle educandario. 

em condições e a preços modicos 

AGENCIA FORD 
haverá. noites en~eltadas, augm~ntan- No pateo da rua Nmra já. estão 
do !'1mto as de~pesa..... ~enào armados os corêto., das musi-

~a. h?ntem o ~.r. Jos.e _Pimentel. pro- r ns. diver,,as ba.rrac:is de prc1\das :;~:t:~~~ ~:~t:n~~~ir:r,ci~:gi~~ra~::~ ~-cl~;·~r:o. o ' Pavilhão do OrphRnatÓ 

Acompanhando a refedda puhlie~
\ào, vciu tambem, uma attenciosa car. 
tu endt1rPçada no C. E. P. e firmnda 
pelos prepnrntorianos Heronides Al
ves Filho e Inalclo Monteiro Couto di
rcctorcs do .. O Vanal''. Nl'S!iU rnL,i<i
V'8, o rentro Et-tu<lanlal ~ntlwblifw 
foi convi~ti.dn a manter e ,:1,cti~ar o 
1nlercambio eulturnl entre Ol'I esLu. 
dantés de /oão Pcssôa e os da Capital 
pernambucPna, iniciativa cMSu a qtte 
&e propóe "O Fa!lal". 

RUA MACIEL PINHEIRO, 38 
João Pessôa 

drvidumcntc de ac<·õrdo rom í\. _lei _df' A CommiS!!áo Central Unica. eles. 
se,; ura':'(a nacional t<'Vf' o pnrneuo :tcon:elh.1 a vinda de foirul'tciros do 
entendimento com os srs. procurado- mtcr,or porque toda encOÍhmenda da. 
res da fe~ta _ sobre- ~ fnnecimcnto de f~sta. já. está apalavrada com profls-
novidade~ prrct~c!tn1!'a~. ::uon.a.es r~Jdcute~ u~l.!. capital. 



"eze!t não. Muito se tem feito pelo 
combate ,í leJU'a, e louvl..'mOij a inicia

tiva patriotica dos ábncgados que to
nutram a hombros obra de tamanho 

A UNIÃO - Quinta-feira, 22 de julho de 1937 

CORTE DE A~PELLAÇAO 
CvNC! :'S, l :.RA O JUl/,\UO Dt 
n1REl'IO DA í'OSZ.\"tCA DE I\JIS.8 

tUCV!i.&,A 

., 3 

11.00 - Proi.:;rumma aperitl\,o d1.1 P. 
.~. I_ I. 

12.00 
P_ R 1 -1 

Programma varii1d0 dri 

18,00 - Pro~ramma para o seu jan 
ar. 

18 . ..t'."; - Hora do B!"asil. 
l~)Hl Compnnhi::i ;\farqu1se Brnn 

AGUARDEM A INAUGURAÇAO DO CINEMA DA ELITE PARAHYBAMA - O "PLAZA" - QUE SERA' TAMBi:.M O ClffEMA DOS ME· 
lNORU FILMES - O ACONTECIIIEITO "CHIC" DO MtS DE AGOSTO - NO "PLAZA" HAVERA' CONFORTO E PROGRAMMAÇãO FOR· 
IIDAYEL, DO PRIMEIRO AO ULTIMO DIA DO Mts ! 11 



A UNIÃO - Quinta-leira, 22 de julho de 1937 ~ 

PA R T E o F F 1 e 1 A L 
-\DMINISTRAÇAO DO EXMO. SR. DR,. ARGEMIRO DE FIGUEIR:f:DO 

ffo•êrno do Estado DP Maia & Cia., nn importancia de fornecimentos feitos á Cadela Publi- mentoo feitos ao Posto de Fornecl-
099\000. proveniente de fornecimen_ ca e ColonLa ·· Juliano Moreira". mente de Comblllltivel do Estado 

L'XPF.Dll~NTF. DO (iOVh:.HNO DO to!\ feito~ ao Palacio da Redempção. o, George Cunha na importanc\a De Sev~rino Freire & Cia .• na im-
DTA 20 De Tht Texa~ Company, na impor. de 615$000 oroveniente de forneci- portancia de 172SOOO. proveniente de 

Petição de Manuel Fernandes, solt
c1tando dispensa da taxa d~ estaLI':>
tica pura quatro volumes de moveis 
e \'idro& para seu uso µarticular -
Deferido. 

Pl'i1çfl.o: 

DP E"ither T('ix~ira Lima profes..,0-
r:1 Ot· 1 _ • E:-ntranc1a cln escÕIJ noctur
Jt.:. rh· c~11Jf'd llo e de 2. ª entnncin 
1 11111 <:xeruno 11n cadeira elem :-nrnr 
cl1111 na cl:.1 mec:ma villa .solicnando 
t11J1 121 mr-.cs dl:' l1c nça' com o~ ven-
1·1mt nto.<.: inttgrae .. p.1ra · o :-, u trnta-
1111·11to dt ~Júcle Conr.:>d11 nnla 
1 '.Ull clius 110!:! lt'rmos do laudo 111-.:d1_ 
, o. nn 1orma tia if'I 

tancrn ct::. 414$900 proveniente de for- mente feii.o· á Escola Correcclonal fornecimentos feito~ á Oir.·ctoria Ge_ 
necimento feito á. Dlrectoria de FO- •· Presidente João Pessóa". ral dP Saúde Publica e Obras Publi 
mento. De J. Mesquita. na importancia de cas 

deD:47:~t tri~8
nie1~: à~Pº/drªnne~i~ ~~~91!~ ~~º~~~~~~ d~e ifo~~~ci~~- ta~ceia ~~c~ias~~~s~~~~~~len~: J;1~~~: 

m.:nLo feito ao Pnlacio da R,.;demp_ V. O. P. pcdagem á Embaixada Pernambuca-
cão De Francisco Cicero de Mello, n~ na. 

D~ Ottom & Cia .. na importanc\a importancia d,e 2:748$600, provenien_ Dos Irmãos Cavalcanti & Cia . n;i 
de 1 :020SOOO proveniente de forneci- te de fornecimentos feitos ao quartel importancia de 1 :258S600. provenien_ 
menlo feito 'á Repartição de Aguas e da Policia Directoria Geral de Saú- te de fornecimento a div r~as repar-
E~gotos. de Publicà Directoria de Producção tições 

Da Cia. Parahyba de Cimento Por- e outras rêpartições do Estado. De Zoraide Daln. na impo1tancia de 
lland na importancia de 16 :575~000, De José Justino Filho, na impor- 325SOOO proveniente de fornecimento 
provetlit-nte de fornecimento feito ao tanc1a de 554$000, proveniente de for- de ref. Íções a menores de ordem da 
E.,tado neclmentos feitos á Directoria de Pro- Delegacia da capital. · 

Petição de R Wanderlty & Cu1 
Ltda _ svlicitando di~pensa da tax:\ 
de e~tatlstica para 98 engradados 
c·onttndo ladrilho.',i hydrauli(:OS df' ct_ 
mente d0 s\inado.-. ao cinema Plaio 
- Def<.:rido. 

Pet1cáo da Cia. Parahyba Cimellt•) 
Porllar.d, solicitando transfere11<:ia d<' 
2.500 saccos d':' cimento. do vapCJ; 
nacional "Parã" para o "Trés de 
Ouu..1br0". - Deferido. 

De F. Mendonça & Cia. Ltda .. na ducção e Escola Corrêccional "Pre,1. De José Severino Piment.el na 1m-
O Govenrnclor do E\tado da Paul_ importancia de I6:800S000. provenien- dente João Pessôa... portancla de 120$000, proveniente df" 

~?.1'~~r·i:;r1~U\'L'R~<'1~.1~o;t:~f~.1~r1~~· ~l;; ::~- ~~ to:1~r~~~cimento feito á Directoria Da Cia. Parahyba de Cimento po,· ~~r~e~1em~tgt~ont~1l~ol~~r~g~é~t/ F,s_ 

Petição dº Januario Barretto soh. 
citando dispensa da taxa cito e!-iiatL"itl 
ta de entrada para 55 caixa!> de Cog_ 
11ac e 55 caixas de Qunado, uma ve, 
que ap, esentou despacho de export~_ 
çáo. - O ferido 

11 li'• l'llllll'llt:lr mbta de Jo;•zeiru. D· Otlom' & Cia na importancia tland, .ºª importancia de 48 :a44s4oo. De Sá & Cia. na imporlancia de Prefeitura Municipal 
011 n11111ie:ip10 dr Scledaclé" para J es- d<> 17:026~400 proveniente de forneci-1 pro•,1eniente d(' fornecimento ao E!"- 780SOOO. pro·;eniente de assignalurfl 
( oi I eknunlnr nodurn:1 do :.-r, o fc- mentos feitos' á D_ V_ O. P .. Repar_ t.ad~. ~ ,, . . rt" cie telephones de diversas r, partiçõe" EXPEDIENTE lJO PREf'EI'fO DO 
111u1mo "Ignacio l,('opoldo··. do Gru_ tção d Agua· Esgoto~ e Direetoria D. R-n. Hau':iheer. na impo. ~nci.a. c!o Estado. DIA 21 
J'u Escolar ·· Antomo Pessôa ··• ~e~\.a d

1
p Fo;ento s e ::, de 2 :a5os4oo. l?roveniente de forner.1 Do Porto àe Cabedello, na impor 

, 1d ,de tll•\· ·rnlo apn: ntnr sPu lltulo DP Eduardo Cunha & Cia. na mentos !eito.s ~ Esco~a de Agronom~ tancia de 62S800:. proveniente dr ar_ Petições de: 
a S- c1.L'tan:t do Intenor e S.•guranca ,mportancia de 2:291S800 prove'niPn- do Nord~ste, Dire~tona Geral d"' Sau. mazenagens de medicamento!:i de&tma-
t•ulJh<':1 :l tun de ~Pr de\·ida1,1entf' tP d-e- fornecimentos feltosºá D .V. O de Publica'. ~~de1a da capital e ou_ dosá Directorla Geral de Saúde- Po Mam.1tl Saturnino da SIJva. reque. 
iio~lillaclo p Directoria de Fom(nto e Reoar- tras repartlçoes. blica iendo l1ce11ça para con~.Lrulr umtt 
O (i,1\'l'l'll:\clor rio E tado ria Pan- tição de Aguas e Esgot.os. De. Barbará S A .. na. importanc 1 1 fossa llJ ca a n 631. ó. rua Rodrig_ut'.., 

li\:l}i.l 11011ww o trn nie João Ahes de De F. Leão. na importancia de. de ~.029$~. de fornecimento ás 0- Despesas realizadas Chavc:s - Em face d:l~ 1nformaçot' ... , 
1 ·.1nas µ:.irn l',errer em rornmi,;;slo. l :314S600 proveniente de fornf'ci- bra.s Pubhcas. . . defeudo 
0 cargo ele m.,pt•ctor da Gt1ard.1 C1- menlo fe'itn ao Posto de Forn'l:rimen- De R_amos Maci.el & C1a., na im; De Luiz Pe1gentmo de Lima, na Octac1l:o Coulmho r querendo H_ 
, 1,..,. sunnd.1.the e\~ ll'ulo a µ1esen. 10 do E~t.ado portan.c1a de 77~$000. p~ovenie.nte d 1mpc.,rtanc1a de 48SOOO pela "Ub-con- cenç:i. 1>aia <'01htru11 u1n..t (:ac:a Jt· 
h- porl:trrn Da Cia Nacional de NavegaçãoCos- fornecimento feito. á D1rectona Ge- ,signaçáo "As~e10" da· B1bl1oth ca ,, taipa e palha em .-1andaca1u 

- t ·ira. nn importanria de 293$400, pelo ral de Saude Publica· Arch1vo Pub!.co Como I equ t 
r:XPEDTENTE DU GOVERNO DO! rornerimento de u.ma P'.1-5. sagem de Do serviço Hollerith. na tmportan- Do cap. José Gadelha de Mello ll"l Oct..ic1lio oe Medeiros Gueclt-s. rt'-

fJJ:\ :!l L:abedello ao R10 de Janeiro. eia de 4:625,;000, correspondent" ".'I importancia de 625S400, pela wb_Con. quertn_do licença .Para faz_ 1 concerto..-; 
De s. G Correia na 1moorlanca aluguel de equipamento e machina• signação ··combus~1~el e A(:re ~orios · 1 no 01tao do ~redio n 136. ã avenida 

I\·tit'ÚO ~en~~OSf~~~Ô áp~;i~:ni~b~~a.fornecl_ t:ta~l:f~~!n~a a~i:i~o~: j~~h!statis_ doD~u~·;:~ia i%eo~c1~e 226~000. pela! }~n~;çiu~ui;rfri~ .. Em face das lll-

I 'º dr Ech IP V1l\;1r. cap1l:"l0 medi- O!> João Bnptista de Sã na impor- De João José Chav"s na importan- sub-consignação ·· Forragem, ele .. ct.1 ! _ Eupliro:-.ma Sanliago. requerendo 
co da Pohn:.1 Militar no E,taclo, t n_ tsrncia de 2:278SOOO prov{niente c1n<; eia de l:191SOOO, provêniente' de sua m sma corporação hcd1Ça p:.1ra conslnnr alpendre t· 

\ n Uc>z I IO> unno:... rtf' -.rniço n<·tIYo, fornecimentos feitos á Cadeia Pubh. <'mpreitada de serviços no Leprosa.rio, De Jayme Gamara idem de 53S300 balau~trada no predio n 439, á an·~ 
,11 ln1a n~111 hc1·nc"1 !-;olicitn a li- "ª D. V. O. P., D1rectoria dP FO· Cõrte de Appellação e Grupo E~olar [Jela sulJ.com,n:~r.ação "Cone::;pondtn J id;i Corema:s. - Como requPr. 

, , i,ra lJIII· 1·~talll1• o art· 4.'> da lt•1 n mPnto e Imprensa Official. "Epitacio Pe sôa". ria postal e Lelegraphica ·· da DirPc Arthur de Albuqut::rque Llll.'\ r_eque-
1:~1. dt:" W ck cte:te-mbro d 1936 De Tbe T xas company_ na impor. na Carlos Guimarães. na impor- torta de Fomento renrlo matnrula para urn c,unmhão 

!nncia de 9:100SOOO proveniente d~ tancla de 2·125~000 proveniente nr De Laudem1ro de Alm~ida, idem t1, "Fcrcl". ele sua propriedad - Fa 
Dt·crnos: fornecimento feito âo Posto de For- fornecimento· feito 'ás Obra::. Publi- 83~200. pela sub_con,ignação ··o,.... crv~e ~ matricula 

· t d Combustível d Estadr. cas. pesa" diversas" da Directoria de Fn- AkJOl·~ Cordtmo de Lima. reqm•-
0 Governador do E::-Lado da .Para-, ~e~m~? 

0
0 ~P. 

0 
' mento. rendo \Jcença para construir muro dL· 

hyba attcndcnclo ao que requ~tl u d. . _ De Dias. Galvão & Cla., na lm- De Vicente L~mos de Sant Anna \'isorio no predio pert.encente ao Mon-
J.,ho.~a Pl:'H'lrn Barro ... 0 1,u·otr;;sora De Dias Galvao & Cia .. na impor- portanca de 7:9~7S600, proveniente de idem d. 5~ 900_ pela sul>-consign:i~ tepio 10 &.lado. d stir.a_do ª? contri_ 
1 t· :.! ... entrancia. com ex reido nn tancia_ de 73:lb.ts.;iotJO provenient! dn de fornecimentos ffitos a diversas re_ <;:lo ··corresponciencif. postal f' t~lt·- bumt.? ctr. severino Guimaraes, á 0 _ 
Cirupu &;colar .. Solon de Luc1 na··· 1 fornPc1mento feito á D. V. O P. partições do Estado. graphica.. da D1rector1a de For,,.,, vemda T1radente!-i. - Como requer 
, 1.1 ndad(· de campm.a Grande. l~ndo De Almeida & Simeão., na impor- De Eduardo Cunha & Cla . na im- to. Jo·e Arnaldo Cabr:1! de va..scoscel-
,.1,1 vista O ane~tado me~ico exh1bido, tnncia de 947$000. proveniente de fo~- portancia de 7:997$600, proveniente de Do mesmo. idem de 3458000. pelJ los rcquerenclo licença para constnur 
1 c.,u< cde-lhe ti es , 31 mes, s de 1cen- l nectmento feito ao Quartel da Poh_ fornecimentos feitos á Repartição de sub-consignação .. Despe~as diversas.. m~ro no pr dio n 726, á avenida 

t d a rt 44. ela l 'l n f'Ja Aguas e Esgotos e Obras Publicas. J d M tt o f d 
j~7 ·

1
~; 2;1 

~i:s diu:mbio de 1916 a De Pedro Ivo de Paiva. na impor- Da Standard Oil na importancia àaD: ~~m~ep~J!~ã~e 105900 idtm ºJ:J.-.e },t-n: ~lv~ r~i!i\·~do hcen· 
1, .. u 111 do dia 12 do couente I tanc1a de 3 949$000, proveniente de de 7 :800SOOO, proverl.iente de forn:?ci- pela sub-conSignaçáo .. CorrespOndtn ça para rebocar O pr~dio n. 98. á nlJ 

ú Govc1 nado1 elo E'-t.ado da -,ar?-1 eia postal e teJegraphica ·· da m?~ma Can~t'1ro da Cunh.a. - Cvmo pede 
11\ba ti .. ln fe1e a ~ede da caden 1 ru- THE:.SOURQ DQ f.ST AI)() rep:irtlção. Joao Laly & C1a .. requer ndo 11-
nuu nta1 nusta do logat Pau D Jrco, De Alberto Gomes ,dem d':' 24S000 cença Pílra se e..,tabelecerem á nrn d:.1 
<'o mumc1p10 de Se1rana. para< En. DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO pela sub.consignação "Corresponden~ 1 R.pubhca. n 687. - Como requerem, 
. ó::1%,~::à~c111n. do mumc1p10 dr Ala- I DIA 21 DE JULHO DE 1937 ;:! :•l;~;,.~/~graphica .. da Directo. pa~

1
~,~~ 11:v,~· ;u~/º~,~~Jtr~,;~lle. 

O Govcrn::tdor cio Estado da -~ara-1 De Vicente lr'mos de Sant'Anna rendo hc.mça para fazer_ concertos no 
J1yba rPmcve d. Maria da,; Neve: Gn- idem pela sub-consignação ··De:pJ::,a!_., pred10 n 1.309, á avenu1a Cruz da~ 
ln· da rcg:encia da cadeira rud.men- RECEITA: diversas" na importancia de 32SOOO Arm~ - Como pede. 
l~u: m1stn de Pau D'arco, do m mic1-1 da Directoria de Fomento. · Man:i das Neves Albuquerque. re-
pio df' Srrraria. para . id nticas . une_ Saldo anl.Arlor . . . . . . . . . . · · 86 :063S500 De Jayme Camara idem de 2~5200 quer~ndo hcença para con.stru1r mu-
(·~s no Engenho AI 1t1cum do ! wm- Recebedoria de Rendas da capital ~ ))fla s~b-consignaçã{) "Corresponden~ rí! d1v1 ono no pr d10 n. 186. á ave 
eip10 de Alagóa Grande, (leven· lo a- Pr,r conta da arrecadação do dia eia postal e telegraphica .. da Dire<:l<'- mda _ Almeida Barr-etto - Em face 
pr~~;entar seu ntulo :i Secretar .l do 20 . . . . . . . . . . . · · · 83 :000$000 ria de Fomento. àa::, mformaçôes. defendo 
Interior e Segurança Publica. para Sr. Luiz Spinclh - Differença entre De Virgiho Cunha. idem de S!iSOOO, A~toni? Arcella, requerendo isenção 
, r clendamente apostillado. a guia de recolhimento e o lança_ peh sub-consignação ··Despesa; di de 111).'>C.stos para o pred10 q~e pre-

0 Governador do Estado da Para- m,·nto de registro sob o n. 391, de versas'' da Directoria de Fomento 1end construir á rua Joaqu_1m No_ 
hyba nomeia a normalista diplomada 21 de março de 1936 . . . . . . . . . 200$000 D? Flavio Albuquerque idem de buco, para sua filha ~enor N1lza Ra-
.:vro.ria Ro~ela Ramalh') para ex·•rcer Perlro Pessôa - Rep. de Aguas e Es. 808S400. pela sub_consignâ.ção ··Des- bzllo Arcella - Satisfeitas as ex1 
111tennamente o cargo de profcc:.sora goto::; ·· · · · · · · · 2 :G59s5oo pesas diversas" da Directoria d~· Fo- gencia., da D E. F. \'Olt ... a despu-
d,• 1 _ a entrarlci:.l com excrcirio na Luciano Monteiro da Franca - Res- mento. cho 
<·:1(leira t•lem ntaf do .•exo feminino titu1ção de salario . . . . . - . 29S400 Do mesmo. idem de 9S600, pela Ubirn~ára R1be.iro - Mindello. reque-
ri<' Tt:ixC'1ra servindo-lhe de Llt1llo n Banco do Estado - Retirada ne.-.tn. 2:867$800 88:756$700 sub consignação "·Corrfspond"'ncia rendo licença pa1a lazer -r1..ba1xamen-
pre~enle portana data . postal e telegraphica .. da mtsm 1 re- lo n~ n1uro de duas _ca~as em co1i....-

Sccretaria do Interior e 174 :8205200 Pªh~ç~~berto Gomes idem de 6óSOOO gi:~·~·etu:,venida Joao Mac:1sdo. 
pela sub-conslgnaçãà ··combw:Livel' G;ova.nm_ Gwia, requ-erendo carta 

Segurança Publica DESPESA: [~~ia ed!c~•;,~;~~~ de autos .. da Direc~ g~ie~;~~taç~i ;;•ra Aºnt~~1~'ºdade ~(/;?; 
F.XPEDIEN'TE DO SECRCTARIO DO Banco do Estado - C·M. - Deposito Do mlsmo, idem de 547ssoo. pe:, Mello. a avenida A~me1da. Barretto. -

OIA 15· nesta dar.a . . ... - . . . 5L553$900 sub-con.tignação "Despesas diversas I S1m. E:<,Jlc.'ÇB·'-e a iespect1va carta de 
1 _ 338 - José Luiz do Rêgo Luna - da mesm:i. repartição. hab1taçao. 

Adeantam.:nto . . _ . . . . . . . . . . . 830SOOO De José Moura Filho idem peln !-iUb- 1 Arthur de _Albuquerque Lins. r~-Petic:':io 
De .Jose Maria Arruda Costa. guar

<id ('Jvil de 2 ª cL.l.s.se n. 21, so11 ·1tan
tlv quinze c 151 dias d frria:-. 1 gula. 
1mntares, - Como requer. f' v1st.a 
eia:... informações 

1 336 - José Luiz do Rêgo Luna - consignação .. Corre~pÕndencia po:...tal quE:rencio mat11cula para _ um cam1_ 
Idem - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50$000 e t. legraphica.. da D1rectoria de FO- nhao V .8'. de sua propnedade. -

1 334 ....,.. João Luiz Ribeiro de Morazs ment.o. 1 Como. requer 
- Iciem . . . . . . . . . 920S300 P dro Bento Collier requerendo 

1.344 - Jose Moura Filho - Idem 1:000$,000 R ECEBEDORIA <.DE RENDAS DA matricula para um automovel de sua 
l 252 - Dr. !talo Joffily - Folha de CAPITAL propri?dade. _ Co'.'Tlo pedP 

EXPEDIENTE J)() SECRETAR!() DO pagamento 67S500 54:431S7CO EXPEDIENTE DO DIRECTOR DO Jo:\o A,\Lor,10 Mtna,mça, ieqoereu-

DIA 21 Suldo que passa para o dia 22 .. .. 120:398$500 DIA 21 : \ ~~cdl:~!."~C's pàr~rav;!~~al~rac:i.~e~g. ~ 
Dt'rretos: 

O Secretario do Interior e f 'gu. 
J~111ça Publica exonera o :-.n:l ·nw 
Jc,{10 Conolano Ramalho do c.i1g) de 
l " -upplc-nte de delegado de Pc :icia 
do d1:.,lncto d- Guarabira. 

O S(·cretario do ln tenor e ~ •gu
r~mça Publica nomeia o ~argenl( Se~ 
\'nmo Cardo"º da Sth'a para ~x rct'1 
o , .. trgo df' 1 _u supplente de d"'ie ·ado 
111· Poliria do dL'itncto de Guara1,ira. 

O St•rrelario do Interior e t .!gu
r,111 ..1 Pubhca nom 1a Joaqmm ron. 
r: lvl~:, Da.mas para exercer o l .lft;O 
de• 3 '' :-.11pplente de sub-di>leg1.d de 
Pollr1:1 da cin.:um-..cnpc;ão de P.lôe.:-, 
cio dL<:tnclo dp Anthenor NavJr o 

O Sec.:rc·tario do Inl,'nor e L.:>,~u-
1 :inca Publ1c.:a nom rn Joaqmm ion_ 
( 1 !vrs d:i S1h ~1 p::ira exercer o car 
J. fJ <IC' 3 ~upplente de .,ub-delt JadÕ 
11<· Pc1llr·i;l da ci1Tum~cripção df' 1:k. 
l,·m. do 'li. tricto dP Anthenor Na-
\.Ll't'f) 

".-rrl'htria da Fazenda 
'IKIHl'NAI. OA l'\ZF.NDA 

Conta,; 
nlnt.l"s 

Se~-.:io do dia 20: 

O Tnbunal visou a se. 

fl1• C':.nm llo Rutto, na import:·nci:1 
ri,• 3.:140 !)O{) provt'niente de fo1· u•c1~ 
rnf·nto lt-1toS '- U V_ O. P F col:i 
tJr· Agronomia do Nordt·~te t> • R ·par 
t,çuo c.lt• Aguas ~ E C:OLOS. 

114 :820$200 Petição de Bernardo Lifch1tz re D~ferido 
1 querendo baixa da collecta de 11;du~~ Antonio de Avila Lms. reqm'~ 

Thesourarta Geral ao Thesourc do Estado da Parnhyba. em 21 de à~ª :::i/:~gô/~z~en~~c~~r te~~~~ ~~~~; l~c"'nç4~2~ªãª ~!!~i~:r 1;rac~~ 
julho de 1937. Confere: continuar com o negocio. - Deferi- Pes:-oa - - Defende . 

L. Franca Sobrinho, Co. ficando o peticoinarlo responsa- 1 
_ Ai;ostU1ho Garcia Lobo. r~·querendo 

Contador-chefe. 'e~eii~~o i~~p~;~ _ d;ou~~~ i:e;:~~Íci- \ ~ri~ç~s pa{g~ ~az2e;~ â~p~~o: ;i11ci~:~o 

Franca F IIWso. 
Tlw:iourelro a:na' 

Jauberlyt a Agra da Nobrefa, 
F.Af't1~turar1.o 

PREFEITURA 
DE JOÃO 

MUNICIPAL 
PESSOA 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
21 DE JULHO DE 1937 

Saldo do dia 20 
Receita do dia 21 

Saldo paro o din 22 . 
f.'m documento de valor 
Ornhe1ro em C'Blxa 

RECEITA : 

DESPESA: 

24:829$171 
2:631$900 

3 :982$200 
23 :478$871 

27:461$071 

27 :461$071 

27:461$071 

ThPf.OUrarla 
Julho d• 1937. 

da Pr"'ftttur, Mu:)icipal de João Pessôa, em 21 de 

Gentil Femandea. 
Tbesou .. lro Interino 

tando dispenfa do impo~to ctC' esta- 1 Dourado. - Defendo. em face da in
tistica de uma caixa contendo 11m ex-1 formaç:io Ja 1? · i:; · F · 
tinctor para incendio com cs s:>us Alcmdo As:.1s. requPrend'> licenrt1 
respectivos pertences. _ Defe:·ido. para collocar duas pla,.:as na fachod,, 

do pred10 n. 13, 1. 0 andar, á ruu 
Bar3o d.i Passagem. - D f~ridc 

VESTIDOS ! ! ! raJ~~st~i~
5
·u~e:~e;:an1~ i~i~:cae ~~: 

VESTIDOS I I, I, !ha na rua Anis0o Salati11el -- E,n 
, 

1

4ace da mformaçao de. D. E F ... 1f. 
tendido. 

VESTIDO$ ! ! ! doL1·i~1nç~)la~!n~~~~fr~~ª·m~e:ic,ueJ~v':-

I sorio e bal.ru.':itrada t'm duas cosas en• 
MME. BETTY. communic.1. ás 

conceituadas familias desta cida... 
de, que se acha á inteira d ,;;po
sição. uma rica collccção de ves
tidos feitos. obedecendo aos ulti
mos flgurinos da moda 

P ede a fineza de virem vi ,itar 
a exposição, quanto antes. ahm 
de serem bem servidas 

Procurem MME. BETTY. 

PENSAO COMMERCIAI. 
R ua Gama e Mello, 96 

João Pessõa - Parahyba 

1 

construcç~i.o á avenida d~ Bnnclt-t_ 
:antes. - Deferido. 

M:igdalena Alvt;>~. reque1endo ltctr.
(a para con.stru1r uma fossa no p1 •. 
dion. 59 árua3·deMaio. -Como 
requer. · 

José Fau.stlno C. dê' AlbL;querqt..t', 
requerendo certidão ..-obre 11nmov•·1 
pertencentes á firma F _ H. Verg ~r 1 
& C1a. - Certiftque-s~ o que con..;u.r 

Curm~llo Ruf{o, riquerenc.io lict>l'· 
ca para construir um '1 l1Brlo nos prr .. 
rl1os em .,.;pnstrucção á a venlda Jo l,., 
Machado de propriedade dos 'lle,,o. 
rc." Ceha · e Olavo da Cootu Macl1ad~ 
- Como requc1 

Antonio Rodrigues da Silvl, requ • 



~- í\ UNIÃO - Quinta-feira, 22 ·de julho de 1937 ..-~ 

O SANGUE 
,{J«~7 O SANGUE r:· A VIDA. PURGUE O SANGUE DE 

PREFERENCIA AO ESTOMAGO. 

R,J 1 ;;:;e, Et·D· ?leu,,M . 1nortt-'n.slvo &.!i crlani;as. Agradnvel corno llcor. 

RHEUMATISMO ! ACIDO URICO 

SYPHILIS ! Afaste-os 
para sempre! .CRAVOS 

ESPINHAS 

ULCERAS 

FURUNCULOS 

• A. intensa lufa-lufa à .. 
escriptorio e doe - aecociel 
torna-o irritadiço, wa-lh. • 
energias? Reaja. Procure • 
remedia ideal dos IDll&C•loe • 

nervos, o BiotonicG Foatosa. 
a cura rapida e definitiva. O 
Biotonico tem dupla acção -
bre o organismo. Uma, directá. 
curativa, forLalecendo o systo
ma nervoso, enriquecendo o 
1angue, com sua formula de 
alto valor scientifico. 011tra, in· 
,lireda, porque estimula o ap
peti te e í acilita a assimilação 
;los alimentos. Bom para todas 
as eda<les, o Biotonico renovará 
os seus nervos, dar-lhe-á, de no
vo, a alegria de um trabalho facil. 

Tomem o unice depurativo consagrado 
pela classe medico. o melhor elemento para 
combater a syph1lis pela via gastrlca e as 

doenças do sangue. Milhões de pessoas cu.i"adas. venda annuat 2 mt~ 
lhões de vidros em toda a Amt>rlca do Sul. 

r ndo matricula para um caminh« > 
··Ford V-8" d~ s.u:1 µroµri:dacle. 
Deferido . ' 

Victal Mcira de Menezes, requeren
do matricula para o aut01novel "Sd1_ 
dbaker·· de sua propn dade. - De-
1erído. · 

Ruy Mendonça, req1,erendo mat"i
cula para um caminhão ··Ford V-8" ' . 
Le su~- propriedade . - Como requer. 

Antonio Marceliino Filho requeren
cio Jie.: nçri p:--ir-a iru;talhir · :i.gua n• 
1.:..rect10 n . 316, á. avenida Floriano 
Peixote . - Como requer. 

José Gomes Cyrillo requerendo Ji_ 
cença para construir· uma casa cte 
Htipa e telha na avenida Aragão e 
Mt:llo. - Deferi-do. 

D1ura Sanliai;o Rarjgel. requeren
do licença para fazer pequenos con_ 
certos e renovar a coberta da cas.2 
de palha de sua propriedade . á ave 
nida Conceição n . 135. - Con.,o 
peclC'. · 

Antonio Feliciano Monteiro. reque
rendo licença para renovar a cober
ta da casa de palha de sua prnpri ' da
de. á rua Barão de Mamanguape, 711. 
- Deferido. 

Alfredo Chnves. requerendo mat•·1_ 
cuia para. um automovel ··Ford". C.f' 

cuia . 
F. Mendonça & Cia. Ltda .. - re

querendo matricula. para um sec:1an 
··Ford" modêlo 1937 vendido ao sr. 
Luiz vo°n Sohsten . ___:. Faça.se a ma
tricula . 

Pedro Bento Collier e Mario RiUei
l'O Gusmão requerendo licença para 
<.onstruirem" um predio de propr:ena
rl e elo '' Banco do Povo S. A. " á. ru3 
Guma e Mello. - Deferido. ' 

Convite : 
Süo convidados a comparecer á D. 

E. F .. os srs. Seveano de Lucena, 
José M squita e Manue l Ferreira Ju
nlo1: ó. D. O L . P . Clarindo Mi 
~ el B:i.rros de Gouvefa. -

Multas: 

Foram mu!Lados pela Prefeitura o.s 
::.rs. dr . Oclavio Novaes, Severinc 
Tavares GilberLo Molla e José Fran
cisco de· Assis . 

mais grave, 
tonifique. os bronquial e 
os pulmões com 

EMULSÃO 
DE SCOTT 

Medicos illustres o recommendam: 
O grande neurologista brasileiro, prof. Austregésilo, declara: 
"Attesto ter empregado com os melhores result.odos na cliuica 

civil o preparado BIOTONICO FONTOURA'". 

BIOTONICO FONTOURA 
(j mal4. _ .. /!,~ k4"#iÚ,MAlt 

um corpo de tropa ou estabelecimen- c;v,,~ 1V,C,4,,,,4Af"T~ 
to miEt2.r são presididas pelo com -----------
mandante ou director, que formula O momento da leitura dewrá ser 

I 
TA E s te, Capitulas I. II e III, torno pub!l-

o respectivo programma para ser pu_ escolhido ou indicaCfo pelo chefe qur E D co. para os effeitos legD:es. 9ue_ est:\O 
blicado de vespera no boletim. presidir a cerimonia.(; ! i. , sendo proces5adas as uu;cnpçoes e 

242 - Este regulamento a não ser requerimentos das. pessoas seguintes : 

~?:s c:1~
05

q~!~~~i~ca~~riiitt~~ ~~ri~~= (l) Equipamento alliviado: sem REGISTRO CIVIL - EDITAL - P:i~6
a
82 

nlhaA~~e~~~~ M~~l~~\~
10Lod!~ 

pa, estabelece as regras tomando por mochila, bornal, ferramenta de sapa. Faço saber que em meu cartorio, nes- de LiI'na e d. Maria Celestina Pire'- , 

~::d~ i~egi~~ºtat~~h~~~ªºJ!riaàc~~;~~ <Continúa) ~!s~~:~!O cit~,1i!mct<5sroi~~~-~ett~~a se~ ~!5;à~ª ji~e~i1~!
1
.

19
~~u~~1f~açiªti~1ª

1
n 

:~Iorº d~u~:~rciii~ectivo do Estado- (ass.) Dei.miro Pereira de Andra. guj~i~s:Miguel dos santos e d. Ma~·ia 
7 ·~~~~i _ Elisio Jorge de ~ritto. fi-

Nos estabelecimentos militares nos de, coronel-commandante-geral · Liberallna de Lima. que ::;Ã.o solte1rns lho de João Severino de Bn~~o e d 
corpos effectivo inferior ao regiinen_ Confere com o original - Elia& e maiores e moradores. á rua Traves. 1 Elisia Jorge de Britto. nascido aos 
to nas unidades isoladas inclusive Fernandes. major sub_commandante- sa do Cemiterio. na villa de .cabe-! 919\1913. nesta capital. solt.eiro. tele-

as sub-unidades (companhia, bateria. INSPECTORIA DE TRAFEGO PU- ~el~ã.rtir~i. ~o~~i;irdill~ioesg~;iâ~ j gr~~ti!t~ )~s~ali~~r~i ~à" iil::.) fj_ 

~~~~~r!~ :es~:~rii~n~6~~a~eda~ie~~ BLICO E DA GUARDA CIVIL do Norte e fliho dos fallecidos Miguel lho de Julta Paulmo da Silva. nascl-
fem alterar as regras nelle observa. Manuel dos Santos e d. Adriana Ma- do aos 6 11917. em Gamellas. 1es u" 
das. devem regular as minucias do 19~7~ João P':' sSôa. 71 de julho de r~a Jtta~~nc~~çã;1:ols:ilt· d~~~ti~ades; ~!~ã.~º11 .~0l~~i~~) jardineiro ~QU'l!1l1-
cerimonial de forma que se ajuste ao filha dos "tallecidos Manuel Alves de 9.685 _ Ernani Verediano dr Se1-
effectivo local e as condições parti- Serviço para o dia 22 ( quinta-fei- Lima e d. Alexandrina Alves d~ Lima xas Costa filho de Jos_é Alves _ cln 
culares a cada unidade ou estabele ra). Sí alguem souber de algcm 1mpedi-l c.osta e d: Joaquina Cec1lia de Se1x:.1.s 
cimento. - menta. opponha-o na forma da lei. Alves. nascido aos 131211899. ner ta c.i-

243 - O uniforme para as cerimo- Uniforme 2.º (kakD. João Pessóa, 15 de julho de 19~!. pi tal. viuvo. pratico de pharmar:1a . 
COMMANDO UA ?OLICIA MILI- nias será: O escrivão do registro - Sebashao ! <Qualificação n. 0 7 .899) . 

'fAR DO ESTADO DA PARAHYB"- 3.a. cat<goria (Ul)iforme de campa_ Permanente á S IT IP .. guarda n. Bastos. 1 9.686 - ~aria Lygia Falcão 1:,eal, 
00 NOK1'E nha) - Nas cerimonias em que haja 33 filha de Manano de sousa Falcao ,... 

formatura de tropa. . Perman-ente á S IP., guarda n. 9. SERVIÇO ELEITORAL - Aviso -d. Alice Velélla Fa_lcão. nascidoL ~10; 

lAuxiliar do Exnrit.o de J.• linha) Se esta form.ar desarmada, levara Rondantes fiscal Geraldo e guardas sobre sentenças cond~mnatori3:s - 1 2512 ~914. ne1'ta .. cap~tal. casad'l. do-
Quartel em Joflo P.:- ssôn 21 de ju. o s3:bre, espadim ou espada no res- ns. 3 e 6. Pelo presente edital f1~am avi?ados mest1ca . (Quahf1~açao n.º 7. ~~5) 

lho ele 1937 . · pectivo equip~mento_. Plantões guardas ns. 144 148 e 18 05 eleitores e réos abaixo menc10na_- l 9.687 - Antoruo Patric10 dél. Cruz 
2.ª categoria (umfocm("s de apre- · · dos na f01ma e sob as penas da lei I filho de Manuel Patricio ja Cruz P 

Serviço para 
O 

dia 22 (quinta-fei- sentação) - Nas _passa~ens de com_ , Boletim n. 160. sobte as senten~as proferidas pelo d Anna Angelma da Ct ~z. na~c1do 
raJ mando em que nao haJa formatura Para conhecirpento da corporação exmo. sr. dr. s1zenando de Ohveira. l aos 61311912: _em sousa, des t~ F~tado. 

· de ~ropa.,n~:; re.cepçóe:S. visitas. des-, e devida execução publico O seguin- Juiz Eleitoral_ desta _1.• zona d~ ?~- c~ado.:: aux~har do commerc10. 
4
Qun.-

Official de dia aspirante a official pedidas cenmomas rehg1osas, etc. te: · J pital. desde Junho fmdo, nos p10..,t:S- hf1caçao n. 7. ?30) . C . . 8 t· 
Jüãc Gadelha d€" Oliveirn. 1.n categori~ <~niforme d~ gala) -:-

1 

sos r:i1ovidos pelo dr. 1.
0 ~~i~ºà~~ 9.688 fiitame~: i~r i~~ge

1
~~~g/'\.1; 

Ronda á guarnição 1 0 st..rgento 

I 

Nos actos officia~s solennes. cumpri- Segunda oarte: / Pub~tC:_o. desta ~omarca, á . Ann~. d gFl· I' d 
PedrC! R~be1ro Ja•.set. · · . 

0 
~:n;~~iafee:tiro de ugª~e·:xelu/tito~f~ I - Petição despachada pelo ~º- ~f~~iti°~e e;t~t~~ª~1e~ior;[.

1b~~~! ~:= j i~~~efç1~ª Sa;t·rul~a. ~1~~~i~n: ao~ 
AdJuncto no off1cial de dta 2. sar_ d a. q e J . . g vernador do Estado - De Joaquim l tado e referentes á eleiçao de 9 de 10 3 1897 nesta rap,tal casada do-

g.,,_ n~o Emo ~ares de ~endà
0
nça. . 0 t4s~ _e Iª:~re/:~a a~!of~;:·do uni-; Paiva de Mello, guarda desta Inspe~- setembro de 1935. visto que não fo- mestica." {Quahfic'lção "n." . 7.91.8) 

toº~:v:ri~~tari~ ~ee 
1;:~~â.3

· sargen- forme e a ext_erforidade perfeita de ~~~;ª nPa~!· [::!~%~~: ~~ ~1:~d~~ ~ 1 ~~r:~é aªY~r~:itiº~!:!~t P~ªe1:t co~~~~ros- fPi~~ ~;'ln:~e;fc~taM(;~avªrt. 
Gua~da .do . quartel, 3. 0 sargento ~ua 1:lpresentaçao constitu~m _ facftores Conce. do 30 dias nos termos do laudo \ tores ora condemnados ao pagam. en- Vasconcehos e d Marta ldalina d.e 

A.ntomo Siqueira Filho. _ecisivos para uma ªP!eciaçao avo_ medlco na fórni.a da lei t-o da multa na quantia de lOSOOO. Vasconcellos, nascido aos 2l l4:rno2. 
Dia á Serretaria. cabo Octavio d:">. iavel d~t parte tido 

1 
pubhco ~Tº para De JClsé cavalcanti da· Silva idem. além da.s custas e sellos respect1vvs. em Catolé do Rocha. deste Est.wo. 

Silva Bra.s1J . o conce1 ~par.cu ªIudos e e es. . idem n 115 no mesmo sentido. - mais ou menos de 60S000. são os ~e·- ca~ado. magistrado. <Transferenua 
Dia ao telephone. soldado te! pho- . Nas cert:°omas :11 tares, a offi~Ja. Concedo· 60 dias. na fórma da lei. guintes: . da 12.ª Zo~a municipio de As.c:;u'. E~-. 

msta Jo:sé Valeno de Sousa. lidade_ .dev .. rá. entao. timb!ar na un- (" A União" de hoje datada). Allisson Rodrigues Pere1!ª· tado do Rio Grande _do Norte. p,r1:.i. 
pecab1hdade da. aprese~taçao. . Pelo exposto ficam 05 referidos Adaucto Rodrigues Pereira. a 1. a Zona d~sta cap1tall. 

Bolelim nurnero 157. 

li - REGULAMEN'I'O DE 
CONTINENCIAS 

<Continuação) 

Divisão do cerimonial 

245 - Na~ mspecçoes. revistas e guardas constde"rados em gozo de li- Antonio F. de carvalho Netto. Todos _dcm1c1liado:-. t' re::.1denl t'S 
paradas de_. mspectores. ca:m_mandan. cença_, 0 primeiro i contar de 5 do Antonio Barbosa Cordeiro nesta capital. 
t~s de regiao ou de guarmçao. pode- corI"fnte mês e O ultimo de 2 de ju_ Antonio c. de Sousa. 
rao dete.rm111:ar que a formatura da nho P. passâdo datas em que se a- Alexis Franci~co Dultra. Segundo edital anteriormente Pll-
tropa seJ.a feita em ordem de marcha fastaram do sefviço. Antonio Hen.nques de Mello. blicado e lista aftíxada em cartorio. 
ou a meia marcha. (1). II _ Resultado de exame _ No Arlindo Mart.nho de.Menezes. o dr. Juiz Eleitoral ordenou a entre-

Nas reglóes em que a tropa dlspu_ exame a que se submetteu. hontem Ag~nor Rodngu_es Pmheiro. ga de titulas aos eleitores seguinte:· 
zrr do uniforme de gala. _os respectL n--:sta repartição. para "chauffeur'' AdJalme.s Leo°:c10 Alv~s. Titulo n.º 11.556 - Inscrlpção n '' 

238 - A maneira segundo 
fe procede a uma cei-imonia 
tu~ o seu cerimonial. 

vos commandante& poderao deterni:. profistional O sr .. Pedro Benjamin I Antonio Perehf: da SIiva. 9.580 - Eugenia Almeida da Silvn 
a qual nar o uso desse uniforme. desde aue Filho resuitou sair o mesmo appro- Adadlbertco Pesst ºtª d s·1 Titulo n. º 11. 558 - Inscripção n u 
consti- desejarem dar um caracter mais im- vado .' , Ale~ es ons an mo a i va. 9. 581 - B1anor da Sllva Lins 

pon-nte á determinada cerimonia. III _ Petições despachadas - De Arlmd~ ~au~1l de 3tveira. 9 .iiiu~ ~)jºa~i~:
5
:eito ~~;~~~~~ão n ·· 

239 - As cerimonias conccn1entes 
ás tropas de terra: Corpo de Fuzilei
J'Os Navaes e de Marinheiros Nacio_ 
uaes, guarnições de fortal zas e guar
da3 de ediflcios r·.ilitarec; constam do 
(;erimonial Militar Terrestre. 

240 - As que se realizam a bordo 
dos navio::; de guerra ,.: embarcações 
111\udas da Armada constam cio Ce~ 
rlmonlal Ma.ritimo. 

Cerimonial tcrre~tre • 1 

GENERALIDADES 

246 - Sempre que fôr passivei. a José André Ferreira. soldado do 22.º ( fr:rg~:g J~sé d~~ S~n~Õs. Titulo n.º 11 559 - Inscripçao 11 
1
' 

tropa formará obedecendo á . altui;;a B. C .. requerendo para prestar exa- Antonio Lopes de Mattos. 9.583 _ Elsa cunha dos Snnlos Cot'-
dos sel_l'i componentes. no amb1to dàs me de "chauffeur" profi~sional. - Antonio de Luna Freire. lho. 
sub-unidades. _ Inscreva-se. Antonio Trigueiro dos Santos. Titulo n. 0 11. 560 - In.scripçü.o n ° 

Parn melhor. ~prçsentaçao do con_ Do bacharel Severino Alves Ayres. Francisco da Silva. , 9 584 _ Joaquim Cardoso de OJive1r:i 
junct~. os so1Lp...des do mesmo .pêlo requerendo certidão se Marcellino I Hernani Costa. ·Titulo n." 11.561 - Inscripçüo n º 
podet~ao s-cr rennidos numa mesma Ignacio d&-s Neves é "chauff.zur·· ha_ João Pesc:ôa. 21 de julho 'le 1937. 9.585 - Raymunclo Silva. 
fraccao de tropa.- bilitado por esta Inspectoria e se no o escrivão eleitoral - Seba!>liá.o Titulo n. 0 11. 562 - Inscrip<;:.1o. n -\' 

hef!~t~n?o bol~~1:d~o cg~:iv~~ ei:::~ :~:~~~ºfa~.p~f~ã~l,fl~l.c~~~e:r~ Bastos. - j 9.~i~u~ :.rºLl~~1:5:Jh~·ctlen!~:1~~l:fgn/tu 
ordem do dia ,a respeito de uma ce- ttflcar O que constar. EDI1'AL - V' ZONA ELEITORAL 9.587 - Raymundo Marinho da 811\•u 
rimonia qu.n ·-~ realizar perante a <as.) Abdias de Akneida. del"gado ,- MuDJcipio da Capital e Sub-Pre- 1 Titulo n. 0 11.564 - Im;rrlpçiio 1t" 

~:ºP3e 
0
~re

0
f~,~~~;::e~~O ~er~e;~0se:0!: ~:s;':!~c~~d~o ~1: d!t;~d\~n~!. capital, !:::~:o dde cJ~::r!~:: f:Ci:i'vf:.· l~:, 9

·~~u; ~~ep/tsJtv~·e~n~~.1r~.ç°~.:~ª11 º 
mandante ou pelo ajudante do cor.. Confere com o original: - F. Fer. bastião Bastos - De accôrdo com o 9.589 - Jorge Andrt de F'1(,'.'.ll€'1r do. 

241 - As cerimonias realtzadas em po. reira de OUvelra, sub.lnspect.or. que dispõe o Codlgo Eleitoral vlgen. (4.ª VlaJ NovoS lltulos 



6 :A UNIÃO - Quinta-feira, 22 de julho de 1937 

JUSTIÇA ELEITORALPOS~UUEE~A~~~L~~~~ ºº1CINE -THEATRO "SANTA ~ROSA" 
TRIBUNAL REGIONAL DE JtJSTI. · bordar.e, romo occorre no ca.so em I O intestino' humano mede ap,nas - -

ÇA ELEITO'I.!iAR~8 lSTADO DA 16~~L.e,El~~~~''t!rt en;02, ~l: am,os I ~a'~ot~·i;~i~e d~º~;;~~:e,~~~- :n%e])~~ 
1 

HOJE - Quinta-feira, 22 de julho HOJE 
JURISPRUDENCIA Rê~~~~~1:i~~ J~ti~~iz~f(>irgral:rrJ~u~~! 1 ~~·i.a~o es\~~de~:Orfu~te 

3\!~~r Z~. 1 A 's 14 Yz horas 
:_a:-do cotn o p~recer do exm':' .. dr - n:gula.ria:t'adc do funccionamento dos 

Accordáo n.0 %43 ~recurador Reg1ona1~ em ptel11:!lm~r- rins qu:into a dos inte'itinos. 
ncnte, Julgar pre,cnpta a acçao 1!'- Os n os trabslham incessantemente PELA "COMPANHIA MARQUISE BRANCA" 

Proce~o n.º 18. ..; .. ntada contra os. ~acientes Joao para exp-elir do organismo os acidos 

Classe l.ª. 

NATUREZA DO PROCESSO: .. 
Denuncia aprese!1tj\d3 pelo ex1:10. 
Procurador Regional. contra os cicta
dãos João Paulo F'c:·,·ef!·:?, P_rthur 
Ferreira, Hcrciho de Oliveira Ramo' 
e Manuel Justino. ret:.idt>nte-. r.o mu. 
nicipw dr Mamang1w1J1" '].ª í"On'l.J. 

R elator: - Dr. Bt·az Baracnhy. 

"o aulo Ferreira, Hei cih? de Oliyetra e detritos venenosos extrahido3 do 
... amos e Manuel Justmo, archivan- Sdn:nic. 
~~;~t~!~~f:~o~ sobre elle pondo-se .. o<i rins das pessõ;._s .~adias ~xp_~llr: rr 

p ::.w!·mmcnt.c c~rra a-... htro e tr:.t'J'J de 
Jofio P essôa. 7 de outubro de 1936. .•., •. · cção romposta de agua. 11rea, a
CAss.) Pa.olo Hypatio da s.ava _ e,1ct0 urico nrn.terias corante:- e de-

·"resldente 'rictos organiccs. Quando a un:ia te 

(Ass.) Braz Ba:racohy - Relator ;;;~nafil~~;~:~,.d~ssi~~~l i:tãbuºoi~~r~~= 

Accordão n. (1 250 cio; p::>r v;::neti;i.s. Uso é pe:1~0~,) t: 
-:.or)s1itue o principio de dores lomb~ -

0 Tribunal Rf';rrcn,1t re~ot. Processo n.0 527. 1,--;;_ ciatict1, 1umbago~ inchação nas 
ve julgar vre~cripta a aC.çã.o · rr ~,.,~. 8'.Jb e:; olhos e J

0
':." p0t. do:·e.s 

intent:ida contt•,1 os paril"n- Classe 5. o.. 1 rheumaticas. tont.eiras, pntu.1 baçv(s 
tE.s. vi uais e cansaço. ) 

NATUREZA DO PROCESSO · - .'.Js rin~ me:ecem cuidad')~~l 2ttcn 
Vistos. relatados f! di'icutidos t"ste· nscripção da eleitora Vxrginia :i\.1:i r- ç5o e. t:i.'lto como os intes+in0s deverri 

autos, ctzlle.s se verifica' que O t!'.'.mo. _1ues de Me~l~. da 2. " zona. para cf- r <::-•· llmpos de vez em QU':ln::lo_ Para 
dr. Procurador R :gi,1t1ii.l dPr,l'Jrcir;11 eito de revl.530. . 1 11mp.1r. d.csinflammar e act,ivar o~ 1 
de Jo6o Paulo Ferrevl .. l\1·tlrnr Per. Relator: - Dr. Antonio Guedes. 1 rl11s pr_efiram .is Pilu1as. âe F.:...'>le,, u~.J 
reira. Hcrcilio de Oll1'Cll"t f.':1mos .- uc;o nao const:tue mais um,1 ,:,xpen-
Manuel Justino, todo..-; ,·e.siclentEs ell" O Tribunal Regional res~L encir. e sim 11n-:3. certeza. d~ bon.;; :~-
R jo Tinto, cio murncipio df' Maman- Ve cancellar a in~cripção. ( .sutLaclos_. ---------- 1 

guJpe, dc~te E.staoo. como incurso. 
no a! t. 18::J, aline:i 5. do CociigO E'.ei. .. Vistos estes aut.os, delles .::e veri- e: ju.;i:es cl2<,;te Tribunal Regi:nal em 

~~~~!ç~~~topncroam~i!z~~\:!~~r~ªe!:'.
15 

de-
1~f ~) que a letr~ _ e assignatu~a 51a rn~~~~r p~;~tt'ª~· d~ ~~~1~~~~i de 193fi. 

! <;to po<:to. e \ltstanda. n:i pet1çao de r-uali!J.c2ç:1.0 · 
Con.side:rz.ndo que o pro~esso cor- ,ãc foram reconhecidas. cor.ia exige I A~s 1 Paulo Hypacio da Silva -

reu regulJ.rmente, com observa:1c;a o Codigo Eleitoral, art. 59, n.' 1; Prcc.;i.dentc 
das forC1.alid2.des Jegaes, n:io t,end,l 2.º) que na parte relativa â cinto:\ tA.-:s.J li. de Almeida _ Relator 
os incliciados, em tc:io o seu cw:so a referida petição contem klra que 
offerecido qualquer defesa: visivelmente não é do proprio pun~10 

atfiWJ\~~~~r~~~o ~~~~~~d~~t~o?e1;i;:t~~~ daA~\~t~ra~xposto. e Tri_buna.l ~"f!iO-
Processo n.0 297 

ACCORDAO N.0 255 

Grandiosa VESPERAL DAS 
MOÇAS a 1$000 a entrada 

com a peça 

CABECINHAS 
DE VEt~TO 

e a "revuette" 

HORA fl 
MARQUISE BRANCA, a samb;sta n.0 l 

do cm 19 de a.gosta de 1934, e, corno nal_ resclv~ c~~cell3.r a m~cnpçaq c\E 
nfb ~.e tro.t:i. de indi_ciados reinciden- eleitora Virg1ma Marques dr Me~lo 
tes . a pC'n'.l.!icln.d(' seno. a de. multa; .

1 

da 2.~ zona. ~amanguape, c:J~e!va n-
~~\:~:e}~º· do processo: Inscripção A' NOITE A 'S 81,4 - Serão finalmente ensC'enadas as consagradas p1!Ç3S 

;'i~;t~~~~,::mrLf~~~t:~: 1 o CRIME DA MEIA fi0ITE Con~iderando que a acção por cn- do a Sf:cretana, quant.o ao mais. o 
me de natureza eleitoral, que não se- ,eu Regimento. 
ja pa .. .::.i .<..~l de pena :-cstrictiva d~ li- João Pe&Sôa. 10 de outubro de 1936 

Título n. 0 7.495 - Inscripção n.' 
6. 5-16 - Luiz Pereira Pontes. 

Titulo n.c· 8.221 - Inscripção n . 1 

7 . 763 - Fernando de Almeida e Al
buquerque. 

(Ass.) Paulo Hypacio da Silva -
,..lresidente. 

(As.s.) Antonio G. Guedes - Rc
latot 

Accordio n. 0 251 

Processo n.0 526. 

O Tribunal Regional resolve - e -
mandar archivar o wocesso. MILAGRES DE CHRISTO 

Vistos, etc. 
Affons.o Aquinc Duarte, eleitor 

Transferencia da mesma região 

Prncestos d~ n. º 209 a 211 

Titulo n.º 142 - Inscripção n. 0 142 
- Anirisio Alves Brindeiro 

iru;crip t: na ~.;i zona. Leve a sua ins_ 
cripc;ão cancellada porque ficou a
purado. :?. \'i.sta do exame pericial, 
n5.o ser do seu punho a data da pe-

Classe 5.ª. ticão de qualificação. 

e a "revuette" em I tempi, e 15 sc~rias - O FADO 

Breve - . DEUS E A NATUREZA - Breve 

POR ESTES DIAS - O C A B O 7 O 
NATUREZA DO PROCF~~:;so: - m~~~~n~sd1orci~fi~~~es ª~sse~1ªc

1~~:!1ªê 
[nscripção .do Pleitor d?, 2. ~ zona --;- indo ·:S autos com vista ao exmo. dr. 
Gustavo V1ce:J da Silva, para e1_ procurador regional. requereu este o Agua;rdem: - MATER 001,0ROSi\. e VI UVA ALf'ffPE (em fantiila) Titulo n. 0 106 - In.scripçio n. 0 lOE 

- Vicente de Paula Menezes Lyra 
Titulo n." 544 - Inscripçâo n. 0 Me~ 

- Santino Bapti.sta de Araújo. 
,eito de revisão. , arc11,mmento de processo porque º p . e t 25s e d · .. d s~ c 

Relator: - Dr. Antonio Guedes. ! crime a punir já estava pre,cripto 

I 

reÇOS • amaro es, - a eiraS flUIDel a as, y - a-

Nos termos do artigo 66. § 7.0 de 
referido Codigo_ torna-se publico õ 
entrega do novo titulo 14." via) ao 
eleitor José Ta vares da Silva 

O Tribunal Regio_na~ resol. ~~~' 0ctº19;r~lo 
18g0dfg: ~lei;g::;tnado deiras avulsas, 4$ - Geraes, 2$ 

,,e cancellar a mscrlJ}Ça9 l P ü:s motives expostos e de con- 1 B"lh f ' d lf" p li 

João Pessêa . 21 de julho de 1937 
O escrivão eleitoral - Sebastião 

Ba.stos. 

e •• • • formidade com º parecer do dr. pro-1 , e es a ven ª na vasa enna 
fic~i; tos estes att os. deli= se ven- curador regional, accordam os .iul_ DEPOIS DOS ESPECT ACULOS HAVERA' BONDS 

zes deste Tribunal mandar arch1var 

~1~it~r. qi: ;et%~i ed/ss~t~~ft~!çã~º 
0 

.f~~ie~~i5õa. 7 cte outubro cte 1936_ f PA.RA TODAS AS LINHAS. 
não foram rf.conhecidas, como exige 
) Cocligo Eleitoral, art. 59, n.0 1; EDITAL - l." ZONA ELEITORAi. 

- Municipio da. Capital e Sub.Pn~
feitm·a de Cabedello - Juiz, ilr. Si
zertando de Oliveira. - Ecr1vão, Se 
bastião Bastos - D e accórdo com e 
que dispõe o Codigo Eleitoral vigen. 
te, torno publico. par3: os effeitcs le. 
gaes, qcc foram 9-ualiflcadas. por des
pacho do dr. Juiz. as seguintes r,es. 
séas: 

Dia 20 - 7 - 1937 
8.0118 - Julie Lopes Martins. 
8.069 - Antonio Umbelino. 
e.070 - Sebastião Messias de Sousa 
8.071 - Raul Ferreira elos Santos. 
8.072 - Jorge Cabral Gondim . 
8.073 - :rvraria de Lourde.s da Ga-

ma Cabral 
8.074 - M anuel Joaquim de Mi-

randa. 
8.075 - Relia Coutinho Lms. 
8. 076 - Manuel Amaro. 
8 . 077 - Adalberto Caetano da Sil

va. 
8.078 - Olivio Barbosa da Silva. 
a 079 - Deborah de Menezes Pa-

cote. 
8. 080 - Pedro Lisbóa . 
8.081 _ Francisco Gabriel Correia 
3.082 - Alcíndo Luiz de Assis . 
8.033 - Antonio de Oliveira Albu-

qu-erque. 
8.084 - Joã0 Carlos de Figueirédo 
8.085 - Hercílio Paiva de A.zevédo 
8. 006 - João Baptista de Araújo. 
8.037 - José Pereira da Silva . 
8. 088 - Dario Moreira de C:J.rvalho 
8.089 - Romualdo Soares da Silva 
8 09G - Josê Frelfe Netto. 
8.09! - Rita de Frella.s. 
R.ti92 - Luiz V1~nna da Silva. 
8 093 - Üilelio Leal da S1h'8 
8. 094 - Djc1Jma FerrE·ira de Luna 
8.095 - Jc..,e Ignac10 Filho. 
U.096 - FrancL,ca de oH,:eira. 
8. 097 - Antcniêta Aurea de Mi. 

randa 

2. º) que na pa.rte relativa á data 
a referida petição contem letra que 
visivelmente nào é do punho do alis
·ando. 

Ante o exposto. o Tribunal Regio
.1al, por maioria. resolve cancellar z 
!nscripcão do ...leitor GustaYo Viccn
~e da Silva da 2. ~ zona. Mamangua. 
pe. auento ao mais. o Regimento 

João Pessôa, 10 de outubro de 1936 
(A.ss.) Paulo J-lyp~cio da Silva -

Presidente. 
(Ass.) Antonío G. Guedes - Re

lator. 

ACCORDAO N.0 254 

Proce.sso n.° 296. 

Classe 5.ª 

Natureza do processo: - Inscrip_ 
cão n.0 438, d,: eleitor Antomo Val
devino dos Santos para effeito de 
revisão. · 

Relator: - Dr. Hora cio de Almei
da. 

O Tribunal Reqi0nol resol_ 
ve mandar archwar o proces_ 
.so. 

Vittos. etc 
Ant::mo Valdevino dos Sant,0s e

ld~or da 2." zona, teve a sua 'tns
cripç:1::> cancellada porque ficou a_ 
purado, á \'ista de exame prricial. 
não ser do seu punho a data da pe_ 
tiçã() de qualificação. 

João Pe~sõ1.. 
O e::cnvão 

Bastos. 

Observa.das as formalidades !~gaes 
quanto ao cancellamento e ind- o::; 
autog com vista é.10 exm:::. dr. p1:'acu
l fJdor regional. requereu este o ar
chivamento do processo p:rnuc n 
crime a pumr já estava pres<.;ripto. 

21 de julho de 1937. ex-vi d,: art. 183, n.0 5. combinado 
eleiLoral - Sebastião I com o 192 do Cod1go Elcitorak 

1 Pelos m-:tivos expo.c;tos, accordam 

DIAS, GALVÃO & CIA· 
A VISAMOS AOS NOSSOS DISTINCTOS FREG UEZES QUE, 

A PARTIR DE 1.0 DE AGOSTO PROXIMO SUSPENDEREMOS 
DEFINITIVAMENTE AS NOSSAS VENDAS A éREDITO. 

EM COMPENSAÇAO REDUZIREMOS OS PREÇOS DOS NOS. 
SOS INNUMEROS ARTIGOS, AFIM DE MELHOR SERVIR A' 
NOSSA CLIENTELA. 

COMPREM A DINHEIRO E EXIJAM O MENOR PREÇO. 

Rua 
DIAS, GALVÃO 

Maciel Pinheiro, 118 
& CIA. 

João Pessôa 

"--==;:o:. ====~====~====::::;:-:=:::;:,;=!/ 

1Ass l Paulo Hypacio da Silva - 1 SECCA-0 LI"Rl} l Prr~~~·t~ de Al~e>da - R elator 1 - V! f, 11 VACCINE o SEU OAO 
ACCORDAO N ° 256 FA!.LENCIA DE F. tg, YER· 1 CONTRA A RAIVA 

Processo n" 317 1 GARA & CIA, 1 PROCUCE.' O DR F XAVIER 
Classe 5 a PEDROS \ DE 9 A'S 11 HORAS 

Aviso aos interessados A' RUA sAo MAMEDE,26 
Nei tv1e,.;a cio p1oce~::> mscnpção f 

n ° 435 do eleitor Augusí? _ Aqumo I o abaixo fumado . synd1co nomeado 
Du arte, para effoto de revisa.o. . . e c.omprunussndo àa fallenci.:l. 11: F 
F,;;i;~~r : ds,embargadcr Mauncw H. Verg ra & Cia. estabelecidos nesta ESTA' DOENTE? 

· Ca pital. conforme sentença de 3 do 
O Tribunal Regional resolre corrente do exmo. Dr. Juiz de Direi

decretar e presc;ripção e c.rde_ to da l.ª Vara desta Comarca, avl.sa 
nar o arctuvamcnto d:p pro- aos CN'dores e demais interessados. na 

cesso ! ~~~~ ~:11:~;~'. ~~=ri:em:~~:. ~a~is~o1~ 
Vistos, ele . 11 e das 14 ás 16 horas, no escript0rio 
TEndo siC.o c:-incellada a inscripcão commercial da referida finna, á pra

à:, c·l~itor da 2. ª Z.0!1a, Augusto AquL ça 15 de novembro n.0 21. nesta ca
no Cuart.e, reI: facto de conter a pital. Outrosim, avisa que o prazo 

!~~ç!~a~ d~uaJ~~c:Jã~o pa~~~~~~e~~e para habilitJção de credito terminará 
foram os respectivbs autos com vista no dia 3 de agosto proximo e que a 
a- e;-:mo. dr procw·ad:r regional· 20 de setembro terá loga4 , a assembléa 
este opinou pelo c1rc!1ivamento do de credores, ás 14 horas, na sala das 
proce:.so. uma vez que se acha pr~s_ audiencias, sita no predio n.0 42, á 
crtpto o crimp, que teriam c::mmet.ti_ rua das Trincheiras, tambcm desta 
cio o signatario e abonadores do al- capital. 
ludido requerimento. Todos os avisos e notificações serão 
de O l~~ro teº~~~rr:~i~m de~o~~/g~~~ publicados no 9rgam official do Es. 
de dois annos. lapso sufficiente para I tado _ - A "C:NIAO · . ,.. 
a p!·escrinçJ.o. ex-vi do disposto no 1 Joa? Pessoa_. 5 de Julho de 193,. 
Cod1g::;; Eleitoral. art. 192. 1 Jose Faustino C. d'Albuquerque 

Pelo expo.c:to. accorc\am os juizes synd.Jco. 
ào Tribunal Rc:rional de Ju!'itica E ----------

prescr,pçao alludida e ordenar o ar 

L ia o livro "A Cura Natural•· do 
1Jrofess.ar João J.·lrn.a. <le Andrade 
Lima. Obtc ·'1 o m?smo, GRr\TUT'IA
MENTE. á rua Barão cio Triumpho, 
329. ou pelo correio. remettendo no
me e ender ço, ao n·,esmo numero e 
L'U;;\. 

João Pr%ôa - Parahyba. 

VENDE-SE a casa n. 0 

126, á rua Borges da Fon
sêca. Ti-atar com o sr. 
Ignacio Vinagre, á rua 
Roggers, 113. 

TAMBORES VAS!OS 
Compra-se qualquer quan· 

tidade estando em perfeito 
estado. 

leitcra. l <!ª Parahyba, cm decretar ã 

I 
BLUSAS BORDADAS 

ch:vi:_incnto _elo pr?c::-s:::~. , - E VESTIDINHOS PARA CRE/\NÇA 
Jcao Pessoa 7 ae out,,,,,o ele 19,6 '.ARTIGO HUNGARO BORDADO A Tratar na rua Barão da 
<Ass .> P. aul.o Hypacio da Silva I MAO, ULTIMA NOVIDADE, RFr'.E. Passagem TI.o 24. 

Presidente BEU o ARMAZEM DO NORTE. 

tAss_) Mauncio Furtado_ Relator. 
1 

- _ 
0 

a 
I 

J4JJZALfo4:3:t4;i;Q 

l 
'. ANNA ELISA SOBREIRA RAMALHO 

1 

E~1!!EP~}!!,~R~!~~!!,A ! ~ 
contador dJpJomado, avisa. a quen~ f 
intere~~;ar que as suas aulas de 1 

Contabilfdacfe e Escriptnração Mer-

, ;;nt:!0 ::Shª:~se ::ec:i:s d:as .. ~~r!! Seti~o Dia 
1 Franco Brasileiro"h â rua da Re- H.<.·rmenPgil.c lo f.unha e 1·· .. ·1milia. ron, idam . seu e;; pnre, nte-; 

!>Ublica n.Q 906, - --1 ,, :1111iu.os p:1rêl <~ssi,.tii·rm ú 111is1.;a que mandar~i.o eelehrar no dia 

1

23 do co1Tcn!c, (scxt:i_fcir;1), ús O 112 hor~1s, 11:1 J\f:tlriz dr N. S. 

BLUSAS BORDADAS tio Hos.:irir,. prln "'""'ri;, .. """""'" e ,1111ig.:i ,INN,\ ELIS,\ SO. 
ílTIElll I R DJALf.10. · 

E VESTIDINHOS P,'\RA CREANÇA, \gr:ide,·e,n, rlevlc ,~. ,, [f)UOS lJW' se clignare111 compafe-
ARTIGO HUNGARó BORDADO A ' cer a este act), religioso 
MAO, ULTIMA NOVIDADE, RECE.. 1 ' • ' 

BEU O /\!UfAZEM DO NORTE. ' . -· "' - -· -·· ~- - --,,- ~- -· - - - --



MOEDAS 
Dia 21 de julho de 1937 

Libra 
Dollar 
Lira 
Pefr La 
Franco 
Escudo 
Ma1c0 
Florim 
Fr Suisso 
Belga 
Pe!)O p . Arg. 
P eso O . Urug 

VIAÇÃO 

O~!NIBUS 

P:ira: 

::i::; ~~.i.o 
11$3'10 

85!)5 
t,;565 
<' !25 
:,;jlO 

3S500 
GS250 
2,;:60 1 

IS910 
3~110 
GS070 

Recife - ás 6 horas. 
Recife - ás 13.50 m. 
Recife - fl.3 13.55 m, 

Livre · 

7SS:000 
15S100 

$79.5 
~i85 
~.i7'1 
S6S5 

:l".000 
üS32;i 
3S41J0 
2$515 
4~.580 
8$[150 

("3.mpinn Grande - ás 10 horas. 
Habayan:1 - ás 15 hor:3 . 
Cuara.bira - ás H horas. 
Sapé - ás 14.30 m 
RiQ Tinto - 2s 7 hor::is 
Rio Tinto - ás 13 horas. 

MALAS 

POSTAES 

Sahidas de malas posta.cs: 

Para o sul do pais - ás sextas-fei
r :1.:; ás 17 horas. 

A UNIAO - Quinta-feira, 22 de julho de 1937 -- '1 

mm11 
Tvn.1 ;l 

u·• Recife· 
J'.íercado firme 
Cot~1ç'.to p-e;:- 15 kil:,s. 

7ypo '.'l 
Tr1)0 5 

T·p0 'J 
T l'!l 5 

T•·p~ 1 
'I po 5 

r :t:a Lot~a (Snidô) 

Fi!J•a :Média l 3crtã:>J 

Fibr:1 Curta 1:'!Jalt:l) 

::::..o R!o de J.:.neiro: 

4ôS000 GENEROS 

Fa;inha rle Trigo 

Farinha Americana 

Gold Meda! 

Farinha Nacionat 

C"!inda Especi.il 
57$000 < •• ia Commum 
51$000 I ~, ,e 

\ 3 Corôa." 
Brillmnte 

5G5000 Condór 
53$000 1 Tni;o Amei 1cano 

Si:;bPrana 
N 1CLrnal 

TELEGRAMMAS A!>sucur ma ~cnv,•do $t!.OO 
Assucar bru'• -eco ou 3.• jacto $400 

RETIDOS 
Assu.:.;;.:- 1 ~1ho melarlo $3~0 
Borracha {I. mtmgabelra 1~ 
Borrachti. de ma.nlçoba 1S600 
Batatas nacionaee 1200 

Ha na Rzp·Ht içáo Geral dos Tele- Caff: 1$200 72~0001 c::-an'1m te lcgramma retido p:ira I Café mo1do 2$000 
Herculei. - cr~r ecute: 30$000 

f'or kfio : 

~rg~~ 1 RECE DEDORIA Co~i• de boi ,!ecos so!ga-

5:;;r,·,O I Couros de bol, ~ecos espt-

~~~~:;~ DE RENDAS coº!~
05

cte boi , sêccos n0r 
3BS0•10 de sa l 

ii,~ggg] 'J,AUTA SE!\IA)IAL ~~~~~: ~·:r~~~e 
57~o90 Pauta dos princlpaes generos de Couros de canwlr0 
~~~~~~ pro~ucção e . m~nufactura do Est~do Courinho.; de outras especies 

2$200 
3S500 

2$600 
1$600 
~$000 
8SOOO 

4%00 Ti' , , ..,das 
::, ~! 

St., :: 

2-?ü f:udos 
179 f..itOOS 

7 .1D~ 1..i.rdos 

· v sujei los r, ciirl 1tos de exportaç:w d~ anin~e1.cs 

Ear,ha Semana eh. 19 a 25 de julho de l!".137 F'!·1~hl!lr~) mandicca 
D:>

9
;1:ú'ºv·oGeracn,de do Sul. e~. cl 20 kil•)S Por l~~r~ t d $fi OO P~i,i:?O mulalinho 

1 

Budo 

5GOó 
$500 
S400 
S40Q 
~250 

1\'ífrca::lo calmo 
Di r,'Jn, el. 
ColJ.c_.:· o pelos 10 kilos. 

'T':'"!)0 3 
T~ ~~o 4. 

Typo 3 
T~. ,JO 5 

Typo 3 
Typo 5 

TYDO 3 
T)·µo 5 

Fib;:1 LC!::.ça (Scr-idó) 

f~fo;·a :uédia (Ser tão) 

CEARA' 

Fibra Curta (i\IaHa'S) 

47$000 
47S500 

43SOOO 
43S500 

s 
" 

..,.., 60 kilos ~61.$000 f Aguan en e e canna Feijão fil.lCflSSa 

1 
Ai{uardentEl tle mel ou cache.,,;a :~~~ Favc1, 

T;-itur~rlo 
Cry.s"ul 

Assu car 

Ga..:.o lina e Kerosene 

Gaso~ina, ex. 
Cn.sol:na. litro 
Kerosenº. f'X 

Krro:;;ene. litro 

Arroz 

Japonês brilhado 
CDmmum do Maranhão 
/1gulha 

1 Alcool MiL11o 

r,8
.·.:ooo: Podr _ kil~: t- S ·ct, 3550'.) Olr>o refinado de semente de 
... Algo a~ oer ao en o · algodão 

67.)000 Algodão Matt::i 3S4()0 Oleo Ci.U' de '.;Emc;/' .. e de al-
Algodão em caroÇo 1$300 goda.o 
A.lgodão rebeneficiado - Ser- O!eo d..:: ~emente ctc mamona 
tão 1S75fl Par ki!a : 

GO:'COO Algodã0 rebeneficiadQ---<Matta 11$'700 P asta de semente d~ algodao 
BJOO Algodâ.o - h,...SlGllO;:, de µw- Ra;;ças de sot1a polida 

4CS:":OO lho beneficiado ou linter $600 R2.::p.:ts de solla envernizada. 
S8.50 Algodã.o - Residuos de piô- s · md:Le Uc algodG >J 

1 lho rebenertciado $900 SunlnLc d. m'lmona 

15800 

1$100 
1S500 

S280 
2<:200 
2S700 

S240 
$250 

1 Resíduos de piôlho tnuto Ta,yões ou quadras d€ raspa~ 
de descaroçador $258 de soll~i 1$500 

82SOOO Arroz de.rca0cado U :200 Va ,ue a ou couros preparados "S700 
72.$000 1 Assucar -rehnoclo de l.ª 1S150 o.-, dem:lis productos constam da 
88S00D -~suc:flr refinado de 2.~ 1Sl00 Pauta Geral 

1 

A~:;ucar de u .. inu $900 
X:irque Assucar tritu r::i.do $350 

Typo BB 36SOOO Assucar crystal $800 RCLSAS PAlL\ SE~rHf\RAS - illo-

Condor (vh Nal3l - mala ctirecta) PAULISTA i~g~ ts'C. ~~~~gg z::~;=~ ~:~~\~ira !~~~ dclos cle;;an:tes, confec;:ão esmerada, 
P .. 11a o sul do pais fmeno,., Pernarn- T:,'po 3 4.~: 300 a 463000 T:,µo AA 39~000 Assucar somcno $5_, 0 acab'.i de r ccebl. r a CASA VESUVIO, 

~\\\f~. ~!~:~1!Iy ;t;r01?i,.~1;~ á~r~~~~l~~- Typo 5 4~.i500 a '±~:IJUO Bac:alháu, barrica 185SOOO A~:rncar ma.~c;,vinho ~5Ufi ma ;\l2ci·I Pinheiro. lGO 

;71fü~i:~f~i~!~:~\~~;ix:l: TERÁ PEIO~ADO o CLIMA 1 A PARAHYBA Bo~B[~r!"evcl1Id.?0TA~ID0! ,1ArTr;:~;~n-
tina e Paraguay, ao:.; cto,ningos. ãs DA EUROPA ? \ " - 1·"'' 
9

·
30 

m. . • e NO CONSÊLHO NACIONAL ~~· ;~:f;,,~· i'~~~~![a :' T::~~R~-~ 
NORTE: (Conclusão do. 3.ª pg ) . ~;ci1;;~~~; ;;-i~r~ii~~:eifrr:i~. ~?~~~; \ DE EST ATISTICA ·<l~ç!~ t~mmJ/~t;o p~~~I~;~:o,ªnq~~- _já 
P::i.r, e norte do p~Ü'\ Boh,·ia. P eru \ 1"."'ir:1<; ,. el•·r":h:--,<las" _ " ri.uitas \ n "ª'º d;,, ing!atcrra e da. Hollanrla; A . . d l _ se encont:a n? seu 5.0 .anno d 0 e~L5_ 

Colombia. Equador. V 1·, :1. lt li.;. GUVC. - tentafri:as se ln':'..!':l;n a t~rmo "\CSt2 n~strs pais-:-,:;_ ha a\pH1t<. s~r u1os.. os I VISUta O SeU represen an encia e ,:=e. eO!~tl no ::10 ?~ Janerr.o. 
nas Ame, tca C::.-n~ral Aj1L11h8c; l\mP.- ~~nddtJ _ a. an·O"b não nrc,~:r.:r,1.,n. c2.chos dt• nn~.., amaflurroam 1nlt::- t D t l de Es- em. como al:r?ctores t_chnuos ?5 dls. 
rica do Norte € E.:.panha. ás quintas- '<ti i::,~c'-· tenrno util para· a ,e.,.eta.~ nalrnente: a rir.. .. ':la er:1. ahí_ a prln- ! e aO epar afflf:il O HelnciJ Xa~:1~r LJpes e Valdtr Fa_ 
feiras, ás 15 heras -::io. QUí' G f1j~ dei::~. naqueHa~ ;!tu- cipa~ cultura. o me~~ª <;e ~it?":t pa,ra l t tlstica e Publicidade do r~a Rocha. 901'~_gado'i de alt(? mer~: 
Pél~:~n~c~

0
:~a~~ d~:it:::.. 1~\if ~~fé~~ ~.. -. :1:\'es .:i.!l iiiverno. c.i~e se a r: - a A:len,::i.1,ha. ::,:C.b!'et..U!lo rn.r~ 3: SU.3 a - ' :nno,1to na cap.tal da Republlca. qt.:w 

Pará) menos Rio Grandr do Norte : ~:~~:··.;~ri--~,.:~:~~~er;;:!"~:ncs;~~~Cj~~= ~~~t!~i~;;.;c._:,,m u~~;eji ~~º 8 ~
1
:~~iu~~ 1 Minlsterio do -~ rabalho ~c~~~~;sie;a p~~ºss~º~~~~rr:nt~cf:1 

as sextz.s-fcnas as 15 horas. · - · - b t ·t d ct1v1dad" da p~ · t 
~'.~:t'.~c,~~ q~:v0:;;º~cr!;v:

1,~e~~:5 eJ; ci~~s~ r.ao ser nas sen·as cm pra e - ra{;yb:º~1~1 
~onteslh~ Nad01;al d E:~ º)!~;há't-!ctor responsavel ê o j,Jrna_ 

E UROP,\: nc··~. Foilcr-"e-i? crtr que as get~iras _ tat'stica, na pe..;sôa do "..:U rc1~rec:;,rn_ i'.sta Gilberf.o Flôres. dedicado de an_ 

J\ir Francc (remessa 1(rza para Na- ~~~;~I:; ~~?tec~T:;/ : e~:t1;~!t;n~~: ~e~= o FRiO E ~c!~~~~RAÇAO DOS ~ª~-]-~~ :~~:e1~1:~ ~ergMr~~:;eJe 1:tgc~:~~ :~~~~~:n~~') ªB~:~r·ganda das idéa.s 
tal)· ~r-" fi,le;.Tíi::-nos. Mà.s não é i··oio (' que rêdo o s'.;guinre telegramma . q_11e lh·~ A "Revista do Trabalho" é a mais 
tar~~~.a~.urtfª1'6A~;~:~~. Afric1., ás seX- e-~ ài. !'1'TCC, ;;i:té'. q 1.1e. no cu;:so c1 CS - '\ e:cn'P se "~ 1a ohri~a.~ão de rc- tr?!1.Smitt1ra o dr. Cesta M1ranclo int:ga e :1 m8i:; importante publica-

EUROPA - CONDOR -
LUFTHAN8A .. 

Mala directa. via Natal . para a Eu_ 
rapa. ás quartas-feiras. ás I 7 hora.:;. 

NAVEGAÇÃO 

VAPOllES ESPERADOS 

Pc.ra o sul: 

·· It:1quera.... - [11113 nll:i. 
"Butiá ... - a 23. 
''Ar.-it.imbo" - ?~ 28. 
··Itapura" - a 28 
'"Mináos" - a 30. 

Para o ncrte: 

f('<,; uftim'l:5 cincc..:.r.t:a an:u,~. C'itas gi tal' que o cli ma rnffrPu uma r.lte - dir.;.ct::r do _DeparLamentc. d.e E .L:.1L1;- ~·ão que, no g~ne:-2-. se faz em todo 
·;t"leira5, a .<,ign lu1·:.m uma tendi'ncia ra ção 1'(;' rcn!.ido do frio; a aHeLaç:io ticc1 ~ Publ1c10ade. do Mm1.st<=no e, ) paLs conter~do legi.:Jaçâ:::,, doutn-
" rt'-1-o:-eJer. Pensa-~~ que. otilróra, t ~ ·e :n;l'l.J ha uns 1.6 C ..J.~no;, m,1;:; Trabalho: . !:a, jurLsµrudencia e informaç?es da 
cli:...~ t.:nl,am pcuctr:!do m.:.h pro- ~ü.da niJ e•tã t e:·nünada. Esta mt.- ··Rio 20 - Governador Ar:;em1ro mawr utilidade sobre a materia . 
f:m,:::n nte r.o:, ~-r:.!12.Uos. e em r-'-'H- d.i· nta p.!rC<'e te1: tid? ~ st!a ccmn-.::1,- de Fig:ueirédo - João Pessôa - Te_ E' teu redactor correspondente en_ 
tii:·:~13.r lá pelo <n! ... TIC de 18SD. Tod~xfa_ s.i ·ão ,n.ma c·volução. em S(•ntido nho a ho1ur. de commumcar a v. ex(: r" nós O ctr. nu;tan Miranda nosso 
"r-., s ya:-bc5cs p:rCem toJo s~r;~iti- ccmtra::-io c.:omc("aJ.a a uns qui nh•'n- auc foi ei1cr nada a ses~áo do Con .. 0;1frade cre imprensa e in~pectar re -
r>ado quri,1cl:1 ~e Fensa que as J!Cle1r:1s t.:,•: anr.o~ :1r.!es de Christo. ro~ :.:t i- 5-elho I~::tr>ional ele Estati•tic~. r~c~heu üomll do Min -terio do Trabalho. 
re~rc,·l'dcm p;:ec •simcrte . quanUo o l;.r.·e~ d'} período celtir<J e que niio h:t- 0 Deparlall1('l1~?. ~e E:5tal.ist1ca e PLI- ... Está autori, da a razl'r vssi.gnutu
r·Jt1.w1 st· c~fni. de-~c1~ que ~e torn::!, ao via. t"nLrado em Ueclinio sinão Q.l'L blicidadc do Mm1steno d.o. T1abali•o. ·l'l:s para ('StP r;o_~taclo a sra Ec1la Vi 
m~;;;.,:nc tc-ni:o, niais ~-tcco. Q~~ntlo as nh~Pto~ anno3 rll'pci; de Chrl:';,t'). sob ~in11a dir"'ccão. a v1s1Li cio dr lfll d~ V::ic::ron~·llos e. -

"P.Gi:-!s de tf''."TIP".rat.ura_ ~e cl ... \'aM de E~;ta evo)uçãc parece. agora. á. luz tlo Meira cic Men~zr~ que d~mor.actam n 
i. a ?. ~raus rC"~~-tigrados. e. ?-? mesmo que re ~abc sobre o cyclo elas mudan- ·e nercc.rrcu toocs os sençc". co OH ! on ! OH , NÃO! ! ! _ Não 
ip·nrn. se \'e:··.1ca ~ma q.uc~:i abun- ça<; Gcc:: d in•as. ter sido a cau::~ prr- l11e•ldo infcnno.-:G~s pa ra a m lll:;r se a.dmir~ de ('ASA AZUL estar ven
~~~,~; de e 'rnva~. as ;,-Jem::.s d:.!sce:n ~~~a:;" p~~!r:-;~~=~l!~~r:s:v~\e ;:' E~= ai tÍ'.'ulaç;}o dos trabalho' ted "'r1 s <lemlu BOLSA S p senhoras. luvas e 

;l•!tra in1lcaç5.~ prova que, n.'.l rtf'~ cn:nnn•hf'nde. na ~ua historia, e.'>t.:iduae e prr~ conheriinento r~a' cam isas p homens mais barato do 
Errn;n. o cEnw s<' to1 nu1 m;1i .. frio. vario~ cpirndios ele oc~c illaçóe-- <'lima.- daªocªccalus·i~lcldal~!~.~ :n~::~~~;.~igl: · ct!p~~::ár~~ 1 qnc nenhuma outra ~ua compPtirir.l'a 
cmbcr1' nilo ,aja testemu:1ho~ dei'ía- lí'rica._. dt!::te gcncrn. Ao aue se (]c;Juz, - " 

· e · ~ ·1 1 17' e ,.P~ho mm.•do tne !.ecuio,;;; d.e dinn do rno\·irn nto ào porto ele Cabcd('llo, \ 
:.~;7~- ~'!P!~ \\~n;; f~~;cê~;:s ~~\1~ 1

i~~ hopi1.:1l e srculus (~e ct~m:t!) ~ m - inclu.siH' c11t:~Hh e :.,ahid_~ .. d<'. l_Jª55a- f\II~.;-rsT!:Ri.O DO TPABALHO, IN. 
;-,1, ... ·r-.·t tn:1,:jo .. , ,;o :!.l""1~m . óo pon- i:, 1nt1 ::ios riue rc-innm 1.etu::-imcnt e. ge110.-;. a:; ummdo .. o cGm~.,.om\·"'"º ~e ou .. ..;1 RIA R COMivlF.RCIO 

to (e vi~t.t d·mat_icn. 1rnr t{'lda~ ns na Gr~.rnt~ndi_a. Em to_do.-; os t.~ mt>OS, rrn:.e.Urr. lo~o ap35 ;? r~g1es~o ~ J~:;~ 1 . 

:~r~~o~:!;t:_ d:n~~~~t··· - amanhã te lric.:naes à~ n lltiln \lr:ictb tl?Sf'f'_ :l~~·-''.' tudo quaut.c, a me•lte humana conf'e1:1:?~lt s acs t.:;.•~·port('S a-:>tPO' tfo T-~b~1110 I11ctu,tria e Ccrnmerclo 
1n ÍI'.', da Europa. ~. tr~nt· ira,; sep- " de<-tmo c;a Europa fo• o de ver mu - P ~:,;_oa d~.:, tottll.zaçoes id n~l., · 1 o i\·fr~J.-.tro cie E~tado dos Negocws 

r •.. n p .. ·.i.:-a O s11I. Em uumeros.:is sidos. c•.n::.:iU"TOU constarte. Ao fi!ll de .ron- ft::.1To1..·ianos. _ ro.do1 wno:-.. elr~;i1:o USdncl,; cJn f~c 11 Jctad. e que lhe confere 
''Rodiigues AlYes' - a 30. 2 , u ....... n:io -)':n.ri:Jurcc~m mais. ape- ta-,_ r.vrcm. r::.ta mu<lanç'!- e a lei su-

1 

e'~e·j qu<> -..:ir:10 ·-nbi;emodo fari1'.l1l G ])rtragr:ipl'o ui.11co do art. 3." do 
z r rlP c~1 0·1t~!.'c; tt·rn!}cs , terem ~ido p . fma d'.'. imlft (!uanto e t er res t re . (llf11c1\ PSllldo que prom<H'O. a. fim de rJ, rre:tCJ 11 ,, 24 273, de 22 de mato df! 

ALGODÃO ' ci,.,tcrm111:1_r ri: l~nlrn .. ; ; 1a.:s ci:~ lnic. ,934 e u•ndo cuv1do ,.1 rí'spr1to o 

L S, P. T. 

De Camp;na Grande: 
O mercado continúa firme prmc1-

p:-l:'1ent:· para o algodão sertão. 
cc~ação pelos 15 kilo:::. 

Fibra. Longa (Scridó) 

VIDA ESCOLAR l 
,\ C.\St\ GLO~~A ,•orno semp~e es- ~i;r.c§o. P..:i, .. 1.1tona das_, Pº!?U.laf' .. OL';" d.u co.,ie. illo Nricional do Trabaiho. rc

pc 1. teceber a visita tlc V. Exc1a cm Bra~1l C•bngrn-::.r L<.111h.1n col abo- .clve 
LY C..::u 'P.'1,B .. \HYBA!\O sr·~ no,·a installação. - Av. B. Rohan, rar nu lcYantamento cio custo c!C' \.l· A;i.. 1.º - São clecl:y_-ado~ comnier-

20ç d:!. alem ele cffercc~r prov~1to-,a .e ,ae.: para o~ Hn~ de lflJ,e trat ... o H'-
ProYa p::!.rd'll autoriz:i.da cc!L..l>cr:1:;?·º á boa 11111- ,ulam~nto appr(jv,1do p elo dr ereto n' 

rr)i affi:.•rnilr) hontem. ua nortaria do t cha de 011 trr:s :r.,11~rlto5 " 1J !:.q1,1-;a. t8~ d "'l de c;l:'zembro de 1934. o'· C: -
l u P..trnhyUano. ed:tal chumando i Po1tugul.s - 1 " !,:erie - 2" tu rma. em and'.'mento. Levando ta_l faLto. a.e tabelecimentct cte barbe.i,os e cabt>lei-

, lr!l
1
Ur,~~'t/ l~'~:c~:~u\~:~~: ~~l~~t::inos I i, ~J1

2_,;~Jui'a1~ ~-JJ,o~, h'"o~::
0

1C 1 _j Í!J!t!!tl ~;~~ ~JC"~t~J~~~~~~~i d{\~;lll~~l~ll~~ia.,~!~- )7:~~r,S d~·~·;,~~f~~fo~COl~~def~~t\L~!~~t~; 

1 

., ,, r•Lo clirecLam':'~t"' aprovt1L~ o'·C 0t- t,co~cnt:.:-d')r;~, f' Pt·nsô~ do; Com-

Tytcn 3 
T::pu G 

,. \ I fI1'.tl1A r;';~ 8 
.~4t~;rH' t11 nna K d i,'.

11

~ ;~

1

u~ f1 ~ ~1J:~/.,1

c 
2 0 

tiirnic1, :~;;1~0
;ig~.,0\\~~;/~n~ei~s Jl~6~~;t'ít?11

~~:~~~~ ;~'t);:~~~t~O_detr~~~1h~~n c~no~ \~f~i·1à~; ~~~ggg r 'Ji>'.TC',1 ;3 • mi,, tu»nC, 1. lli,toria - 2' snie Ilia i7. ás eifcctivo O Dlreclº'n ct, E;t1,r;i•c;, '"Labdrc:mcntos. 
l 1:.\\C1~~ -l II serie turn1:1 O. 11 12 horn . .; • . dP E!5i'•rlrJ cl·. Pr.rahyb~l R..,~D 1to:,;~-. Art. 2.~-:- _A ,·an~~gens r o OI~US 

TPl)'.) 3 
T~!;o 5 

'Iyn0 3 
'Iypo 5 

Fib:-a Média íSl·,·l:io) 

Fi!,ra Curta (I\h tta) 

De ,Jofio P e.,;"'ôa · 
l'.iereado llrmc 
Cot:iJ--5o pf:los 15 kilos 

Tyryo 3 
Typo 5 

T ')O :l 
T jpo 

Tyno 1 

Fibra Longa 1 ·eriJó) 

Fibra Médb. rSertáo) 

Fibra f 11r!a c:lla1t.t) 

l'.\C,LJ,:-; 1 '<enr tu1n111 :'11 !,.1:'.n(;C: - J • :-C"rie J lu1.n1:i.

1 

~rmpnmr-•lt(l __ Cnsla Mi.1a,.1J1. dl· .1,LS crmtnb.mçri~s. de.'. 'ªas ~~1.r .folça 
l'Oln't·GL"8S .J serH' turi•1u S f!;;i l7 ú, R huras , , . . r.2ctor rio D, p r• ·mrnLo cL E~•:Hi-.tlf'a Jq Jrt1i;o ant ... nor t,)m~,;arao a, co!'-

56$000 •. •._ !1 ti t-or:1." c!i 11~\~'{c~~: n 11 ;· h:et;~· \:! lu1,11a, ~a[1~'?.licidaC1~. de, Ministeno rio Trn- :·~r d~1 A~ic~~.n~~d~;;~11~ça~tnºsõ~1ttià~; 
53S000 '\1..\TlfE)IATTC'A :L" scnit• tu)·n•a L. F, .,·,.ê.-. - 1.~ '<t'ric 3 ªturr:1•1, :.:o:nmercianos 

58$000 
52SOOO 

!;fi~OOO 
;-osnnn 

ó0.$000 

r HB1IC'.\. 3" '<erie turma J <lin 27. ás U 1·z horas Rlo de Janeiro. 22 de junho de 
rfc?I~/:-~ } ~er~~ritur~~~n:~ p Instituto CommerciBI Joiin Pe-.sôa _ INSTITUTO DE APOSENTA· HJ~'"(. - i\gamcmn-011 Mag:1Ihãcs. 

f'1lRTCCUES :i.' M.·rie turma 'l'. (Exume$ f in3cs de Dacty lo~rap);iial - DORIA E PEMSOES DOS Em ob~crvancw. a o disposto na por-
Terão lugar üs 11 horas Ue subbnclo ·e.ria 8 ciuu. c~ta Gerencia . por in t...•r -
proximo n(!>;:,,(' ('SLaht>lccilllcnio d(' (>1)- coMr'4ERCIARl0S -nrdlo ci.a fiscaliza('ãC/ local. fará º 
~'til~,'hi~s· iwtn:"ªi~s/~;~~~~á~!edo r~;~\~;;;;:- Departamsntc da 4," Regiãs, !~·;;~ir~yg;~~t~i c~~a~~l~Obe~~}~~~~ o~ 

1'',;; 1::? hora.." 
f'Ol'Tl.C:{li,;S 1 ~<·r;,. turnl'I A 
··1:-;TOHT\ 2 ' ._,_.,.il· turmn E 
<'FO(;[!;\PIIIA 2 ' ,;.eríC' turnw (; 
c;1:oc;n.APlllA ;; • serie turma Q 

Ficar.1 assim . .:1vi:,,ado.,; O:'\ randula- mrb· ires. cujcs çroprietario.. devem 
lo:, às .. ~.ferida~ prov.:is Caixa Local e1n João Pessôa .. f'l!Ularinr a .<;;tunção dos SfUS em-

A '~ 14 1 2 hora.., 
PORTl'(;1 · r:s l. • :--crie turma B. 
HJ:-;TORTA ~ ·' !-Crie tu rma F 
CEOC:HAPHIA 2 " :<(•ri(' turmn H. 
<:t•:OCTIAPJIIA ;J ' Rerie turma R 

COLLEG!O ll!OCESA:s;O PIO X 

A IJiJC'('loria do Collegio Ueoce~a
''º Pio X HVi•;a ~03 intert-s~udo~ (JllP 

tS('OL \ SF.('I -~DAHi ·\ no 1 'KTI- ::;);1r,o"~;:" ,i':::r\;;,~·~" i:~ ::·~ :!r~ir~· ~ln;~,.i;~t~ 
TI T(J UE Lfll ' I\{' \O <ibÜl'C'f'l'nr) ,10 hora rio :,b1iixn 

:.! • prova purfi;+I J)1a z;t ns .1:; hr,ra:, - r i.1,·El , 
Pnrtu~ul·s - 1 • sr•rj,, 1 • turma I H 1 ~ Fnu,cê~. 

rlia 2,1, u X hc,ra:- • 1 Oin 2:l - ás 1:· horas - Quimi,·R 

(NOTA OFFICIAL) 

A Gcrenria da Caix~ Lor·al do 
TAPC. ('Jn Jo~.ú PP. .. -,{;n_ faz l)llbli(f'.T 
p:ra rr.nh•'eit:1r>J110 rt, i11!r·r1· ;!clO"> 
~ vcguintt· )Jfrl.t!ria do .... , Mi!Wtro 
do Trcb:dl\0. <•= 22 dr 1uuho dr> 1!l37 
(f':Jbhcada no •·:-,:.,no Off1::lal de 
::! 6 371 

;.>ngndos para com o Instítuto. 
Jo:rn PL~.;sôfl. 21 de julho d(' 1937 . 
\\'atdcmar da Costa Go.11çalves. pela 

Gerenci :;i. 

AS URNAS c.!ío livres e Une o cl'1a~ 
dão p-.t.r~ votar no partido qP{1 e>.:a 
presse nas urnas a. ~rande,a da l';c, 
mhrhf' 



o .,---/ JOÃO PESSOA - Quinta-feira, 22 de julho de 1937 s'11n 

ULTIMA HORA ~}PG-I~'~ºS?.:.~~" 
Governadcr do Estado 

(DO PAIS E ESTRANGEIRO) 
i'411~ 

Aguardado com ansiedade, no Rio, o comicio de sabbado, pró José Americo - To· 
mou posse hontem, no commando da 2, • Região Militar, o general Pargas Rodrigues 
- A missão Sousa Costa nos E, E, í.l, U, A Guerra Civil na Espanha 

OISTRICTO Ff.OERlll 
() Pt'!tlC(I IN fE(i-l{ \Ll~'l.\. 

OO!-;St: hoje no commando da 2. ª Re
~iãn Militàr. o general Pargas Ro
-Jrigues_ e5'tando presenteS ao aC'to o 
repn .. ;;pntante do governador Cardoso 
de Mello Netto e altas autoridades 
civis e militares. 

PORTUGAL 

throno da Espanha de Don Juan são 
aqui consideradas sem importancia. 

O circulos nacionalistas, entretanto, 
attribuem uma grande signit~icação 
áquelles dizeres. Julgam que o gene
ral Franco é dç parecer que a mo
narrhJa encerra a unica rormula de 
reconciliação nacional e a melhor 
maneira de pôr fim a guerra dvil da 
Peninsula. 

Dr. Abel Beltrão: - Em visita .a 
Nào cfteg,o a comprehe11der pessôas de sua famllia, viajou hon-

bem o que se passa no meu mun.. tem. a Caiçára. o dr. Abel Beltrão. 
do interior. E' um labyrintho que mei~~;g~C~~~~tº~~: nesta capital 
a.inda não conheço e,' aQ que pa.. Jornalista Tiburci-0 Gambarra: __ 
rece nem mesmo cheguei a per- Esteve, hont..em, no gabinéte redac_ 
corr~r a terça parte. c:onal desta folha, o nosso confrade 

Apenas sei que ninguem com- ~a~~a:r~~~s~uep~ttsg~~~u :;~aJ~~~c;~ 
partilha ct.a mintia inqut.etaçào, noticias dadas acerca de sua pales-
das minhas desillusôes e do meu tra pronuncie.da recentemente na Ra-
so//rimento. dia Tabajára da Parahyba, sobre a 

Procuro alguem uma creatura 3~~gid:~~:~co d~e ~~~ne~~~ á ~~c~1~º 
que se movirnente' dentro do pla. são presidencial da Republica. -
no de vida que concebo. - A fim de nos agradec,er a noti_ 

Mas, até IW')e, somente amei eia das s1;1as bôdas de prata, ha 

tres vultos de multier 1Sadora ku;ida~~kt~d~~. e;:r~oh~~~\. ~~:= 
lUU ?.l - IA. B.J - "A l\'ação". 

no ,,,1~u t·Clituria.l dt· hoje J*.cle a pri
:-;ào íwmediat.a do sr. elinio Salgado 
ilizt'JH.Jc, que. se esse joven fit·ar livre, 
pr,llil·ará amanhã. uma rcvoln('io 
niai.., t·alamitosa. e mai,;; ~Tá\'c do ou.
a de :r1 dt• novembro dr- 193:"l 

Aqurlle [lniodieo diz 4uc dcmen. 
to, int.crc~:uJo:,, n::i prrtul'badi.o díl 
ordem pret.c·nt.km prL>mov<'r distnriJio;,; 
no pMxim., •,.at..ba,fo, por oc<"a.sião d~ 
p:hSVitt::t dvica J>ró J>1·dro Eruesto. 

CONTINU'A ENCALHADO O NA· 
VIO BRASILEIRO "CUYAbA'" 

Duncan, Doris Hart e Adriana. menta dos mais destacados noo' clr 
EL ESCORIAL AMEAÇADA PELOS A primeira conheci depois de culos proletarios desta capital. -

NACIONALISTAS morta, por uma leitura de sua ENFERMOS: 

A "Ag't'itt·ia Brasi!Pir;.t .. ouviu gTu 
po, de "(·an1: ... as v, rdt>s" alfirmarern 
í/ltt> a p~t(.;(•:ila s1·1·ú tlissoh•it.:a ft hala 
Enll't·l:111!0 <i~ or~J.mL:ulore, da pas
.i.r:da ~:1bi'1HJ0 tli. f~i·to IH' l param-~(' 
par:1 r1wthJ11t r 1•\f'Hlu:lliil:1de. 

L'O"i\Uí'JO PRO' .JOSh' AMERICO 

RIO :~J - ( .\. liJ - No.;; circ:ulos 
politHÔ jornali li1·1. ,. ~od.11 dcst..1 
(ufa.clt (-.l;·t !'..l11do f'"!Jcr;1clo tom g1·an_ 
ili" act_:.tt>dJ<l1• a "it·t•ntrét·" do trihu_ 
fü') Ju:u~ !'<11· ,·t·.., da Fontonra no 1.:omL 
i•Ju t.fp • :.ibl~ ,do JffÚ J1)St! !\u1t·rico. no 
lJU:ll fol:Lrno Lunbl'm o~ sr.';:i. f'arlos 
t,1n 1\1.1•, ,.do Liwa 

0

Allolp~10 ){.erg-a-
111i11í. 

AlNLtA N1\0 ~E DErINllT PJLITI 
f'Al\1f.N'l'E O (iOVEHNADtH~ l'RO

ThGf~NES (~ l 11\L\KAES 
:klO ~I (A. H.J - lteina, ,g-r:rn. 

tle éurio:!>h.ladi: 1un wrno do pronun~ 
, Í'.Hr,enlo tio alrnir:.int~ Protogenrs 
( 1!1Tfl;ir:Í1 "· 111H· ale lE,;01'.1 não :-.t' rc
.solilf'h a. f:ivor dt· nenhum t·andicb.to. 

!'OTA('.,O no CAMBIO 

RIO 2l - (A . U.l - No Banco do 
B,a,il · húuve. ho,ie. ,1 ~cguinte rota
~;10: :t lilwa a 74$:!UU; o dollar a 
J5SOOU; o franco a S570; o esrudo a 
lti8U t! o pc<.;o :ugcnHno a 4$560. 

~IJRSTITUIRA' O COMMANUANTIC 
OlJtt:O PRETO NA l\H~0AO NAVAL 

8l{.A~ILL-1LA NA l'l'ALI/:. 
RIO. iz - (A. B.J - Será nomea. 

,lo o <·apilao d1: frag,1La Fernando 
( 'o,0 k1·ane par:,, silh·.tiluir o comman .. 
d~tnte Ot•ro Prl'lo. hontem fallccido 
1·m Spl'ZZia. 

ô08RE O USO DE DISTINCTIVO> 
PAH.TIDARIOS 

KtO 21 - (A. B.) - Respondendo 
.1 umà consulta do chefe de policia 
,lo Paraná sobre o uso de "camis'ls
v,•rd<·':, .. dos inle.;ralisías, o sr. Her. 
1nc•1u,gihlo Ih: Barros declarou qu ~ 
nio c:umpetf' :io Tribunal Eleitoral 
ga,·anlir o ll'iO de dh,tinctivos parti
d:u·ios. 

SAO PAULO 
TOMOII l'OSSE HONTEM O NO. 
\'O Cü!HM ,\ N UAN'l'E DA '·l.·' R.E. 

C:IAO MlL\TAlt 

S. PAIILO 21 - (A. B.) - Tomou 

IJm=i. •1ur ... táu <1ue mujto prcoc-
1·1111ou m, t>..,tudiO.':iO.; jlalianos foi 
a '>t!!;uinte: Quautu cu.':itóu a d~,;;
coht'rta da- Aml'ric::a. 

Após rebusc·arem varios arrhL 
vo"S. <·hegaram á :-.eg·uinte conclu. 
:-.ao: Soldt·.~ e gr~lifica(·ôes rel'e
b1das por Chrü,tovam Colombo: 
.J: l:WSO:·O: ao:-. (_·apitães Pin'loll. 
que o acompanlHt\'am.: ü~íJSOOO; 
os marinl,(;iro3 tinham o ..,oltl1, de 
H~OOO ao mês, e as despesas de 
:lrrnac.ão d;., frota não hriam l~X

('t'dic.lo a 9 :JIOJSOOO. 
f'oi". li<11wm ~abcndo qut> li dr-.,_ 

,oh1'iH1t·11lu da Ameríca ficou (_·aJ. 
,·nl:tdo t'n\ 28:SOOSOOO .. 

A ilh:1 ,la-.; li:nxacl.ts no Rio de 
Ja,1efro. J,1·rh-11l't· ao ·capitão f'c
li1,p,- A11to11io tlt• R,nbo,a r foi 
1·m 18'.~G. av:diJda. {'IH 12 (·o'nt-0s de 
ri•i.,,. 

J,:..,t .. ve 7 annos arrendada por 
,;oo:::ouo anhuae~. 

f't.i \'l'nthJ·t a 1\1.trlin Lage que 
:W :i1um, d1~poi, ,•1·nrl1·n-:i ao· ML 
~u, 1nío 1b f':innda vo, 
1 .1,H1 · uoo,noo. 

Algun.., !1,mu-11, n•lt•hn·, línlum 
p1ni1kt·1·ão 1101 1h'1,·1111inado~ di:.i.s. 
A· '-im IH11' ''"'íll!)lo í'.1rlo<.; V on•
f,·1T\ o dia 2.1 dt· r,•,•r.reiro e \"S'i!' 
111.1 dlf' c·~f·Olhi:i para os · meto<.; 
1na.i~ importantes de sua vida. 

Na1,o!t .w linha ,·,·rL.1 ptt"dilt<·-
1.:JC, r1clo dia 20 dr 1m1r('O. 

!'a,·lu i11h·n~.-a11te. p<1n•m "IH'
t·Pdu <·Oh, u bravo marethal Bri-
2i"l. L llr I inlw_ vc•rdadt>ito horror 
ª""' rato,, e c·ht•ga,,a mes1no a 
p, rtfrr os '-.f!Hlidu1,; quando th•p<l
rav:t c-om um dt>l),t'"i anjmaf":iinho~. 

I.oiz XI Lui:lV:.t. ... em ,nbtr por
que. os tha}H!os cinzentos. 

LISBOA 21 - (A. B.J - O navio 
··Cuyabá" do Ll~yd Brasileiro contl. 
núa encalhado nas ilhas Berlengas 
na costa portuguêsa. esperando_se 
r:,,ue o mesmo possa salvar.se caso não 
,obrevenha um temporal. 

ALLEMANHA 
C'OM~IENTARIOS DE UM JORNAL 
\LLEMAO ACERCA DAS DECLA
,U<_'õES DOS SRS. SOUSA ÇOSTA 

E CORDELL HULL 

BERLil'l'I. 21 - IA. B.J - O jornal 
· Angriff" comment.ando as declara

ções do... srs. Cordll Hull e Sousa 
Gosta esneve que é estra-nhavel que 
os l::stados Unidos pretendam forçru· 
!HU pais que e'.\.porta productos ali
'll~nticios e materias primas com.> o 
BJ·asil a proseguir na importação de 
flrc.durlos industriaes baratos e não 

1 
ma nufaclurados. 

O facto. diz aquelle periodico, abri • . 
! :i râ os consumidores brasileiros a re. 
nunciar aos productos que recebiam 
'ia Allemanha para adquirir outros 
ma.is caros em diversos paises. nm 
1los effeitos dessa politica que não 
,le$agradaria os Estados Unidos serâ 
;). Allcmanha não estar mais em con
dições de adquirir a mesma quant1da. 
<Je de algodão brasileiro como até o 
presente. 

SALAMANCA. 21 - (A União) -
O ,:-abinête de Jmprensa nacionalista 
informa que a junta de defesa de 
Madrid pediu socco1To a Valencia. 
para drfender Escurial que se encon
tra em perigo. 

GIBRALTAR 
PERIGA A DEFESA INGL~SA EM 

GIBRALTf:tttL~<\fA Ur~'io) -1 
!:!!: r;rê:u:t~:~mf:~:::

0
::rt!fí~:= \ 

çóes que estão sendo construidas pelo 
general Franco nas proximidades da 
pa~agem do canal. • 

A LOCALIZAÇÃO DOS 
COMICIOS POLITICOS 
NESTA CAPITAL E NO 
INTERIOR DO E,STADO 

Uma nota da Chefia de 

Policia determinando 
providencias a respeito 

auto.biographia. A segunda, Vick 
Baun me apresentou, num ro. 

mance, mas iá era todinha de 
um esculpto/ E, a terceira, teve 
uma vida rapida, em "Territorio 
Humano", tomoa~.:i sob o pu .. 
nhal d.e um poéta louco, antes 
mesmo do termino d.o rcnnance 

de José Geraldo Vieira. 

Sr. Manoel Henriques de Sá: -
Acha-se enfermo ha dias, o sr. Ma 
n~el Henriques 'ce Sá. proprietariÕ 
d.a Emprêsa. Telephonica de .Toão 
Pessôa. 

S. s. que fôra accommettido de 
uma cOngestão, vae experimentando 
alguma melhora 

MISSAS, 
Sr. João de Brilto de Lima e Mou_ 

ra: - Passando, na proxima sexta
i fei.J_'a. o quarto anniversario do faL 

1'res mulheres de romance lecunento do saudoso c0-nterraneo sr 

uma verdadeira e inattingivel, ~ ~~=o e~~a~r~\~va d! f~~r:;sª !a~~:/lo 
as outras puramente iàeaes. cle~rar ~issas, ás 6 112 horas, na 

TIL. greJa Mae dos Homens para A.S 
~uaes ccnvidam os pareri.tes e amt_ 
gos. FIZERAM ANNOS HONTEM , 

A senhorita Andréa Lins de Al
buquerque. filha do saudoso sr. José 
Eugenia Lins de Albuquerque. 
alumna da Escola Normal Official 

FAZEM ANNOS HO.rn, 
A senhorita Maria Pires Montene 

gro. filha do sr. José Pires Montene-

MEDICOS DE 1931 PELA 
FACULDADE DE MEDICINA 

DE RECIFE 
f,1;~;1!,;'sidente em Jucà. municioio ctê Foi escolhido orador da tur

- A senhorita Linctalva Campos 
resident.P em São José de Piranhas' 

- A senhorita Zylfi Ramos Pessôa 
filha do sr. Francisco Torgino Pes~ 
sôa. residente em Campestre R. G. 
do Norte. · 

ma o nosso conterraneo dou
torando José Clementino 

Junior 
- O pequeno José Aguinaldo fi- Teve Jogar, ante-hontem. na Fa_ 

~~~ ioºm:~r~:i~i..scies~ei~~a~:, iª~ê 'Uldade de Medicina do Recife a es-
Assim. o problema suscitado pelas 

jeclarações alludidas póde affe, ... tar 
-;eriament.e as relações commerciaes 
~ntre a Allemanha e o Brasil, resul .. 
tando dahi damnos para a vida eco 
nomica cte ambos os paises. 

ESTADOS UNIDOS 

O dr. Chefe de Policia 
enviou-nos a seguinte nota 
a proposito da localização 
dos comícios políticos, na 
qual chama a attenção dos 
interessados para outras 
providencias a respeito: 

sua esposa sra M · A ·1 · d :olha do orador da turma de' medi_ 

1 

Freire. ' ' · lna uxi ia ora :os de 1937 

- O sr. João Galdino de Lima A eleição, que se realizou sob a 

au.:_ili~· !ºenci~~Je;s~~ df~f~~ P~~ça.sr. presiàenc1a do professcr Fernando 
Francisco Freire. re.SidPnte em JoáÓ Simões Barbosa, foi bastante dtspu_ 
Pessôa tada. tendo sahido victorioso o nos-CHEGOU A NEW YORK A MISSAO 

SOUSA COSTA 

WASHINGTON 21 - (A. B.J -
O ministro Sousa' Costa e os demais 
•nembros da missão economica brasi
t1;;ira partiram hontem para New 
York a fim de ultimar as negociações 
30m o Conselho Protector dos Porta. 
t:lores de TituJos Estrangeiros. 

Nesse encontro deverá ser tratado 
, caso do pagamento da divida externa 
.1o Brasil como também o investimen. 
Lo de um credito que será aberto para 

í'rra<'âo de um Banco Central 

WASHINGTON. 21 · - (A. B.J -
Foi entregue pelo addido naval bra-
5ileiro aos membros da Commissão 

:~~ri!~':1u~:~r~;!=~teªi:i: c:r~
1~!~ 1 

lrp o Brasil e os Estados Unidos. 
NeSse plano estão incluídos os de

talhes technicos relativos ás novas 
construq:ões de unidadt"s mercantes 
9ara o Lloyd Brasileiro. 

PANAMA' 
PRECIOSO ACHADO 

PANAMA', 21 - (A. B., - Foram 
'"ncontradas hc-je, por três garimpei. 
ros. 120 barras do mais puro ouro, 
~m o ))e.so total de 2. 760 kilogram-
11os úu sejam 2.7h0 mil grammos, que. 
Jalculando-se o seu valor em moeda 
.>rasileira á cotação redonda de . . . . 
16SOOO o grammo. obtem.se o total de 
14.160 contos. 

Dessa somma caberão aos garim. 
r>eiros francêses 22.080 contos e a ou-
.ra metade ao govêrno. · 

E~~e thesouro foi encontrado em 
·,hiriqui. 

ESPUHA 
,IORREU EM COMBATE O COM.. 
,JANDANTE DA ARTILHARIA !\IA. 

HRILENA 

MADRID. 21 - (A União) - Nos 
i'Ombates de hoje. falleceu o general 
\'lartini, cornrnandante geral da arti. 
haria. republicana. 

"Por conveniencia de or
dem publica, a Chefia de 
Policia resolveu localizar 
os comícios politicos em 
pontos desta capital, pre
viamente marcados de ac
côrdo com as autoridades 
competentes. Avisa ainda 
que os promotores dessas 
reuniões plebiscitarias de, 
verão éntender-se com ,} 
dr. Chefe de Policia 24 ho
ras de an tecedencia, decla
rando os objectivos das 
mesmas, não podendo rea
lizar-se em identico local 
comícios de mais de uma 
agremiação política. 

Outrosim, leva ao conhe· 
cimento dos responsaveis 
pelos adeptos de qualquer 
crédo político que não será 
admittida linguagem viru
lenta, com al!usões depre
ciativas ás autoridades e ás 
instituições vigentes, que 
possam estabelecer a desor
dem e a confusão no espiri
to publico. 

Estas instrucções devem 
ser observadas no interior 
do Estado, a cujas autori
da.des po!iciaes o dr. Chefe 
de Policia.. acaba de enviar 
circular a respeito". 

DR, OSCAR SOARES 
Transcorreu, hontern, o anniversa

rio natalicio do nosso distincto ami
go dr. Oscar Soares elemento desta.. 
cado em nossos mei~s sociaes e poli. 
ticos e ex-representante deste Estado 

;J CORONEL YAGUE FOI NOMEA. na Camara Federal. 
DO COMMANDANTF: DO I.º COR- O digno conterraneo é uma figura 
ro DO EXF.RCITO NACIONALISTA de merecimento nos quadros politico-

SALAMANCA. 21 - (A União) -
') general Franco · nomeou. hoje. o 
'lrúnel. \.' ague. chere dos legionario'i 
·spa11hoes. para o cargo de chefe do 
primeiro corpo do Exercito Naciona
ísla que np~ra n:.t frf>nte de Madrid. 

::> coronel Yague se distinguju singu. 
larmente pelo seu rapido avanço. pelo 
,1;11 para Toledo e Madrid, no princi
ruo da actual E'Uf>rra civil. 

"'ALVEZ SEJA RJ\STAURADA A 
MONARCHIA ESPANHOLA 

LONDRES, 21 - (A União) - As 
derlarações do &"eneralissimo Fra.ncls.. 
<·o Franco ao jornal .. A. B. C." quan
to ás possibilldade1 dll subida ao 

partidarios de nossa terra, em os quae-s 
desfructa de merecida consideração, 
motivo por que, na data de hontem, 
a s. s. foram dirigidas muitas mensa
gens de felicitações pelo auspicioso 
acontecimento. 

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

NASCIMENTOS: so conterraneo doutorando José Cle-

r?~;io~ra~~·i;e~io d~!tem:~n~~~[í'f~- mentino Junior. 
filho do professor Emílio Chaves. cU~ O orador eleito da turma de me_ 
rector do Grupo Escolar "Antonio dicos de 1937 é interno no Hospital 
Pessôa ", daquella cidade Q de sua Oswaldo Cruz. da vizinha capital do 
es~S:,Jf;TEC:~ina Chaves. sul, send'O filho do nosso amigo sr. 

Padre Cyrillo de Sá: _ Retorna I José Clementino de Oliveira. func_ 
hoje ao municipio de AnthE:nor Na_ 

1

, cionario federal nesta cidade. 
varro. onde onenta o Partido Pro-

r:rfi~tacte10~~ .. ~r.':i"J:"in~~tici~ª:~ CONFERENCIA NA- ESCOLA 
l~t~~a s.n!if:~~a ii:;terr;;:,na á se\t:r~~ª·no r NORMAL 
~al.rcio da Redempção, despediíldo_ 
se do sr. governador Argemiro de Reulizar-se-.á hoje, ás Hl 112 horas. 
Figueirêdo. num dos salões da Escola Normal a 

Sr. Manoel Cyrillo de Sá: - Es confercnci:-i do nosso patriClo sr. Luiz 
teve entre nós. regresando hoje aÕ de Aze\'êdo Leite. versando sobre as. 
municipio de Anthenor Navarro on- sumpto de actualidade 
de reside e desfructa real influencia o conferencista discorrerá acerca de 
política. o sr. Manoel Cyrillo de Sá impressões que se relacionam com o 

Dr. Manoel Martins Moraes: _ seu roteiro de viagem, ultimamente 
Vindo de Bonito de Santa Fé onde feito em algun~ Estados. falando so
reslde e é politico de influencia está bre factos e pessôas que lhe prende. 
em nossa capital desde hontem ' 0 dr ram o interesse 
Manoel Martins Moriaes, que se fP.~ Hontem. :í noite, o si Azevêdo 
acompanhar de sua exma. esposa. Leite esteve nesta redacção, com o 

S. s. está hospedado no Parahyba fim de convidar-nos para a sua hora 
Hotel, tendo estado no Palacio da !iteraria. 
Redempção em visita ao sr .governa -------------
dor Argemiro de Figueirêdo. V I D A 

~r. Thimote_o Pereira: _ De Caja
zerras. onde e conceituado commer MACQNICA 
~
1
ªe~t ~api~rt~i~

1r. ~,~~te~º;~~~f ~ 
1 
1 

ra. LOJA "PRESIDENTE JOAO 
PESSOA" 

Hontem á tarde s. s. visitou. no 
Palacio da Redempção. o sr. gover_ 
nadar Argemiro de Figueirêdo. 

Prefeito Eladio Mello: - Encon
tra-se nesta capital o nosso digno 
correligionario sr. Eladio Mello. ope_ 
roso prefeito de Sousa, que veiu tra_ 
tar caln o chefe do Executivo Para
hybano sobre varios assumptos de 
interesse de sua municipalidade. 

Hontem, s. s. esteve, com esse fim. 
no PaJaci.:, da ltectem,pção. sendo 
alli recebido pelo chefe do Govêrno 

Prefeito Antonio Olyntho Maia: -
Vindo de Brejo do Cruz, acha.se Pm 
Joã.0 Pes.sôa o nosso amigo sr. Anto_ 
nio Olyntho Maia, digno prefeito da_ 
quella cidade e influencia oolitira 
local. 

Hontem. á tarde aquelle edil este-

Hoje, ás 20 horas reunir-se-á em 
se são administrativa. sob a presi. 
dencia do sr. Joviniano Vasconcelloe;;, 
veneravcl mestre interino, a Loja Ma 
çonica ·· Presidente João Pessó:i" 
sendo convidados todos os membroi 
do seu quadro. 

Serão tratados n:;<umptos de im
portancia para a vida da referict:i 
Loja. 

LOJA 7 UE SETEMBRO 1!111 

A ressão administrativa que se ti
P..ha ct~· r, .iliza'r, hontcm ne~sa Loj'.1, 
ficou adiada, por motivo de força 
maior. para amanhã. sexta_feira. fi_ 
cando desde Já. convidados a assis
til-a. todos os obreiros do seu quadro 

~:c;;a 
O ~~~p~~o Gt~~!~~~o.n°n~ VENDEM-SE terrenos a p:-esta<'ões 

occasiao. de assumptos relativos aos modicas de 4$o<HÍ a S400 0 metro ciua
interesses da communa que dirige_ drado. A tratar n'a Fazenda, Sta . .Julta 

Sr. Manoel Gonçalves: - Acha-se em Tambi<\. 

;:~~r1~ªPi:~
1 Jan~~ a!i~fve~~~~~: 1 ~============':! 

~~~~~/º.~~~~;~~ :\,';f~!~~~ª ~~~ ASSOCIA ÇO ES 
Jitica naquelle muni~io. ·· Mun.-lial Club" - A Dlrectori 1 

Hontem s. s. esteve no Palacio da do "Mundial Ctub" convida todos ti, 

Redempção, em visita de cumpri_ seus associados para uma reunião :l 
mentos ao chefe do Govêrr.o. rtalizar_se amnnhã (sexta-feirnl, âs 

Jornalista Virgilio Pinto: - En_ 20 horas, em -)Ua séde social, á praç~ 
contra-se nesta capital o nosso con~ Ari tides Lóbo, 67. 
frade de imprensa sr. Virgtuo Pinto, Tratando.se de assumpto de grande 
secretario da Prefeitura de Sousa importnncia para os philatelistas lo
onde gooa de geraes sympathlas. • caeS e de todo o Brasil o M. e. es-

Hontem. o jorna.lista Vlrglllo Pin... pera o comparecimentO de todos os 
to esteve no Palaclo clll Redempção, s<us membros. • 
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JOAO PESSOA - Quinta-feira, 22 de julho de 1937 

ESTATUTOS "Sua saúde é o seu maior FORMIGUINHAS CASEIRAS 
thesouro" O QUE AS NOIVAS só desapparecem com o uso cto un1co 

no rnii'aºJ!Ja_a bebendo sómente agua DEVEM SABER :i~~uc"~ /~;;:;~gºui~'i'7a,a~~:e~;.: :xt:~~ 
Os filtros "Maravilhosos" e "Rex" especie de baratas 

CLUB TELEGRAPHICO DO BRASIL 
em barro fino são a expressão maxi- Madarne Besinha residente á. "BARAFORMIGA 31" 
ma no genero. São perfeitos, praticos Praça General João Neiva, n.º Encontra-se nas bôas Pharrrw.clas e 
hygienicos. garantidOs e baratos. Re- 47, recebe directo do Ceará, ter.. Drogarias 
cebedor e vendedor unico nesta pra_ nos, colchas. toalhas. rendas e JJROGARIA LONDRKS 

S E Ç Ã O )) A p A R A l{ Y B A ~·arão ~~AS~~p\oFI~~r J;;~: applicações para noivas. Rua Maciel Pinheiro, 128 

CAPITULO I hcnoianos Pessoa. Nessa casa vende-se deS!:an- je:y ~cite todos os artigos de h) - aos que forem responsavets 

1 

co11espondentes Iço de ferro batido par1t Os mesmos I D R' d s p 1 · por desvio de valores e bens do Club ·, 
Do Cl11b seus /ms e orgamzação li 1 º - Soc1os contribuintes são Talhas (resfnadeiras)' Mormgues, o •o e e . a.u o meias 1) - aos que por sentença passada 

' aquelles que pagam mensalidades nas Q1:1ai:.tmhas. Paraz1teiras. Cache-pots dos melhores fabricantes , vende J I d f d d 
Art 1 o _ o CLUB TELEGRA 1 ::;egumtes bases Pa1a vencimentos j Jarroes, Jarras etc. de diversos fa- 1 tudo por preços commodos . em u ga º· orem con emna os por 

PHICO DO BRASIL - Secção da ale 3ú0S000 2S000 de 301$000 a I bncantes do_ Rio de JaneirQ. e outros Visitem a casa de Madame ~~:;:~e~uj~o n~r;e: ~lu~rnem ln-
Parahyba. fundado em 12 de Julho 500$000 :.1&000, supe1 iores a 500$000, Estados Mantém grande stock de ar- Besinha. j) - aos reincidentes nas penall-
de 1936 nesta cidade de João Pes- 55000 e que Lenham satisfeito o dis- tI~?5 ceramicos_ tudo ao menor preço. dades do artigo anterior. 
sóa. Capital do Estado ela Parahyba I posilivo llo n.º 4 do art. 12. _ FAB~ICA DE CAIXAS DE ~A- Art . 31.º - A Directoria commu-
do Norte, onde t.em séde e fôro,. é * 2. 0 - Soclos ~nemeritos sao os PELAO - Confeccionam.s_e caixas nicará por officio ao interessado a 
uma associaç:io que se rege pelas ctis- que, estranhos ou nao á classe. façam para sap~tos. chapéos, carrusas. P,Y- do no prazo de um anno contado da sua eliminação. 
posições destes Estatutics. donaLivos de 2:000$000 em dinheiro, J3 mas. caixas para pharmacia. aqip~- data do fallecimento do socio. Art . 32.º _ O socio eliminado só 

§ unico _ o Club é orgão de união, ou em objecl..os de igual valor. ou las, etc. Te!11 sempre grande, quan~i- Art. 21. 0 
- O Club concorrerá com poderá reingressar no quadro social, 

disciplina., defêsa e representação da prestem ~ssignalados ser~iço_s de l>E:- dade de caixas para calçados e d.is- a quantia de rs . 200$000 como a.uxl- em condições excepcionaes e a crlte
cins.se dos funccion3rios do Telegra- nemerencia ao Club. a cnteno da D1- cos_para. garrafas. de leite. Vende pa_ llo ao funeral do assoclado, quando rio da Directoria . 
pilo Nacional. rectoria, a quem compete propor o pelao e os de~alS artlg~s ,por preç~ empregado do Departamento, e de Art. 33.º _ A Directoria. pode ve-

Art. 2.º _ A duração do Club é tH l_ll? dE:_ benemerencia, por s~, ou per ! sem -comP;tencia · Rua }jarao do Trj. rs . 100$000 ao do soe lo de que trata dar o ingresso no Club de pessoas, 
hidet.ermtnada. e tem objecLivo fun- sohc1taçao de alguns consocios, titu-1 umpho n . 469 · e art . 10. cuja presença não lhe convenha, se. 
damenlal de pugnar pela melhoria lo. q~e. depcis . do l?arecer da Co_m- : G) _ Indemnizarem ao Club de jam quaes ferem as razões por ellas 
de vencimentos e. ~antagens outras, m1~~av de Sy!1d1eanc1a. será conferido qualquer prejuizo, que ao mesmo te- .. CAPITULO VII apresentadas para serem receb'idas. 
que venham beneficiar a classe t~le· pe!a Assemblea _Geral. . _ nham causado or cul a 1m ruden- Art. 34. 0 

- Considera-se cancella-
gruphica, não sô. na parte fmancen?, ~ 3. 0 

- S0c10s ~onoranos sao os eia ou neglige~cfu: P ' P Da.,: 'Penalidades E: dos recurso! da a lnscripção daquelle que accelto 

::rasn~li~ic:~ui:~t~;j~le~e p~,a~~~: ~~:; :st;:;~~
0
:ssYsute~~~~ ~~~~se~u p::::= 1 a 7~a~lr~~~uzt~:ti~a~~re e;º~1~ po~r~a~ . ~;--n~v~~~ ~i~ s~o ª~:::~ ~~:~n1~ci~o~a~

0 
o~n~:r~f;~r~~to ji~ª~ 

Cf"ttlica, e ainda mais: . . te11al, _deven.~o a proposta ser feita I pelo Club exhibindo-a todas -as~ezes mento de suas_ mensalldades. pe~deJ da P!imeira mensalidade, no prazo 
1) _ Trabalhar pelas ass1Stenc1as pela D1rect01 ia ou pessoas da Asse~- lh ' . J" ·t d d total~e~te o direi~ á.s importancias de trmta dias prorogaveis, excepclo. 

âs familias de seus associados; biéa Geral, desde que os julguem d1g- d~~ito es seJa so ici a O por quem e que Já ~1ver_ pag<: ,mcorrendo na ~n_a nalmente. por mais quinze dias, me-
2) _ consegull" representantes de no~s d~sse titul.o. _ Art. · 13_0 _ E' vedado a uai uer de ellrnmaçao. n_ao lhe cabendo direi-! diante justificação. 

seu meio nos municípios. nas cama- li 4. - S0c1os co~respo~dente~ .sao socio exercer concomltant-eme~te !ais tos de reclamaçao. f Art. 35. 0 
- Ainda que investida 

;:~ p~srt~~~~i~; e Ft>deral, sem liga- ~~~e~~:1\~n1~!:~tea ~~~c~~~eis~~ )~~ de uma funcçáo dlrectora. e ~~~lq~!/ s~ci:.o;::1 cS:S~ depli;tt!~ 1 ~eer{t~!~ci:e~o r~r~~~e~iª~fi°m~adv:.dada 

co~petJç~·ic~~~~i:~~e~a~1ã~ ~~~aer ~~~ ~~ubJ)e~s~~C:t1~i~~ e ti;~!~·ga~~t ~:~; CAPITULO IlI asarg~in:~e~~;~:i~des: ci:r}~l~s-; pe:aº ~~:::ã~ued:nqi~: 

~1~1:~:e1~~~ng:ov~~g:: Laes su rgidos, ~:c~~hii~r1mdcr~a~~~ ~~â~e~:p~is~n\e:~: Da admissão de socíos ~; = s~~~:ã'.o; ~: s;i~:ri~!~~~ré~;~u~~:tctfl~~\~ 

4) _ Manter urna BiblioLheca com do ~rnct~ente ~ Club ~:;: poss~m Art. 14 . 0 _ Serão admitidos como d
1 
li.~ ~lifi~ti!it~ncia é da alçada creascoto.ria. cmúorme a gravidade do 

o fim de promover e desenvolver a pres ar ns serviços e i ormaçoes sacias os que estiverem nas condi-
~~~r:d:~hnica e inLellectual de ~us ul:ISs. o - Os socios correspondentes ções dos artigos 7 e 10 dos presente& ~;ge~~~to~~~e~doqueafoue~asârre~= ~; = ~~;:1~~-1ii~ ºo p~~~â~. adver-

5) _ Ser O cenLro de irradiação não teem nenhuma interferencia na Es!~t~to1s5. 0 _ A propo,sta para e.d- t.or; tindo-o ou censurando-o; 
economica. moral, ctiltural e social administração do Club, não poden- missão de socios deve ser apresenta.- § 2 . 0 

- A censura compete á Dt- c, - indeferir-lhe o pedido, até o 
da classe. do votar nem serem votados, ficando da á Dlrectoria por um sacio em gozo . rectoria. ou em caso urgente, ao cumprimento da suspensão que lhE' 

Art . 3_0 _ o C\ub TelC'graphico no entanto sujeitos a todos os deve• de todos os seus direitos. Presidente; .será impcsta; 
do Brasil _ Secção da Parahyba - res socrncs. com ex:epção do paga_ § l. 0 _ Para e. proposta O Club § 3. 0 

- A suspensão e ~ eliminação d) - indeferir-lhe o pedido eltmi-
tem personalid3.d€ cJic:tincta da cte menL? u de joia e n:iensalidade. fornecerá impressos apropriadC6 es- ~ão da competencia da Duectoria, co- nado-o. 
&us socios, p~eenchenclo como pess_ya s 6. - Os soc1os co~respondentes pecificando O nome do proposto • ida- mo tambem do Consêlho Dellberati- Art. 37. 0 

- Não serão deferidos os 
juridica de n1:1·~1Lo priv::i.do, os 1ndts- de passagem pelas Cap1taes Federal de data do nascimento residencia vo. pedidos de eliminação de sacias em 
pensaveis requunlos Jegaes e es~á mal- e Es_taduaes, be.m .como na séde da esiado civil nome do conJuge dos as~ Art . 24 . 0 

- Incorrem em pena de Ptrazo para com a Thezourarin elo 
dado dentro da segumle organ1zação: Secça::> do T~rntono do Acre e nas cendente e descendentes ~ndo a e.dvertencia ou censura os socios que Club 

1) _ comprehende um_a .uas 22 ela.~ .. Sub-Secçoes podem _f~equentar as I proposta \ssignada pelos Proponente e infringirem pela primeira vez a dis- Art. 38. 0 
- Os socios poderão re-

secçócs, sPndo uma no Distncto Fe- tédes dos Clubs .e part1c1par cta de- proposto. dplina. correr para a Directcria. em caso de 
c;eral <Secção Federal 1, uma. e1:1 ca- m:.n.; regat1s sociaes. _ . § 2.o _ A proposta, por despacho Art. 25. 0 

- Incorrem em pena d:! ·--.enas impostas par seus membros. e 
da Estado e um.a no Ten1tono d_o , A1 t. ~ - Os soc1os benernen~06. da Directorla será submetida á Com- ~uspensão os socios que reincidirem de quaesquer penas, em ultima ins
AC're, tendo .suas sedes nas respect1- n?noranos e correspo~den~s .que m- 1 missão de sy'ndl 1 . d - . d na conformidade do art. anterior e lancia, conforme a gravidade do ca-
vos capitaes; . . !nngirem .. º art. 3~ ~serao ·~llnu~~dD.3. J escrupulosa aver~:~~ç~:u:mi;~is pa~ ainda mais em casos de: so, para o Consêlho Deliberativo . 

2) _ Cada Secç:.1.0 tem . personah- A!t. 10. - Pessoas de fam1ha dos recer O qual se á l"d - d a) - procedimento incon·ecto no 
do.de juridlca propria, com mtei.ra au- socios podem. f_azer parte do qu_adro DireCtona discu~idoi eº v~Tad:ss:ºwn! recinto do Club, ou em qualquer reu
tonomi:1, distincta da de seu~ a..~.socia- ~ocial com due1to. á part:,e. beneflcen- vez appro'vado O 1 0 Secreta;io con- nião, pelo mesmo realizada, na sua 
dos, q.uant.c_ ás ~uas orgn.mz~ições e te e out1?s regalia~, suJe1tas porém vkia!'á O proposto ~ satisfazer O que séde ou fóra della; 
adml.ll1.Straçoes, sob as normas de seus ao~ deve1es es~ahn~os no Regula- prescrevem estes Estatutos b) - lnfracções aos Estatutos, Re-
Esta.tutos· mento de Beneflcencm. § 3 0 Ao nd'd to · it glmento e Regulamentos do Club ~ 

3) _ As Secções poderão dividir- ~ u!1ico - C0!1,S!derarn-se p~ssôas de pre s~tü-;zer a c:ua 
1
e~tra~~~o~ ~~~ resoluções da D~ectoria; 

se em Sub-Secç<>"'...s. segu_nclo "'1.'i con- familia dcs soc1~s: Esp~a. filho_ me- trega de duas photographias para et- 1 e) - desrespeito aos Di~ectores_ ou 
<lições locaes e a criterio dos Con- no•s: pa~s. irmas solte~as ou viuvas, feito de identidade dentro· do prazo seus representantes ~ aux1llares, _ no 
~êlhos Deliberativos. quando vivam e~tas ultuna.s ~ompro- de sessenta dias cOntado da data da exercício das respectivas attribuiçoes, 

Ar~. 4 . o _ o Club exerce. ~uas at. vadamente manti~as pel~s soc1os. communicacão ficando sem effett ou aos funcci-0narios. quan~o em cum-
trlbuições em todo O LeriLono nacio- ~rt_. 11.

0 
- Sao direitos do socio admissão aiém desse prazo. 0 ª, prtmento de ord~ns superiores; 

tial: quite. . . f § 4 _o _ Recusada a admissão é r d) - aggressao a quem quer _que 
l) _ P~lo consêlho Fed~ral e pelos _ 1, - Pl'?IJ<:>r por escnpto a admis- , sclentüicado O proposto, cabendo-lhe seja no rec11:to do Club, nas_ reu~i~s 

seus Presidente e Secretario: !,:ao de soc1os. . . 1 recurso para o Consêlho Del1berat1Yo por elle realizadas ou _Patrocma~as. 
2) _ Em cada Secç~o. pela ~e~- 21 - Votar e d.iscutir. quando mem- e em ultima instancia ara a As.5ero: e) - damno material pr5>pos1tada-

bléa Geral. pelo Conselho Dehberat1- b!o da Assemblea Geral e ~m ses- biéa Geral. p mente causado l:º Club, nao depep_ ''º e pela Directoria: sao da rnesma, quaesquer medidas que dendo a suspensao, neste caso, da m 
3) _ Em cada Sub-Secção, pelas Julgue conveniente aos interesses d~ CAPITULO IV demnização que será exigida: 

~~m~lé;el~~~ç!o DJ~~1~\º:(.1.~r de-' Clft_ Votar e _s~r vot.ado para qual- de% i;;it:db~i~aoç~lute: questões de ar· 
Jegaçâ-0 do consêlho Federal, junto Quer cargo ~dmm1Strat1yo, excepluan- Das contribuições g) - fal~as outras pa~a as quaes a 

so~) p~erJ!1af:d~~~~s. em cada Es- tº-c~;.~, s:10~0~~~=~~~1~,c~~;~~~~~ pa~~~âo\6·º - Os socios contribuinte, ~~~~to~~ ~~f~~e a~;r~~~a~~ ~::esn:~ 
tado e no Territorio do Acre: dentes; . . _ 1) _ A joia de 20$000· j se enq~adrem no~ dLSpos1t1vos refe-

6) _ Pelas Sub-Secções ou por 4 • - Sçilc1tar a convocaçao do 2) A rd d ' d d rentes a eliminaçao. 
delegação das secções respectivas. C~nsêlho De!Jberativo e da. Assem· com o-§ 1 0 mden.sa ~ ª 

8 
e, .e it ac~o~ 0 

• Art . 26 . 0 
- O maior prazo para a 

nc~ municipios. _ _ 1 blea nos termos dos E.s~a!utos; 80 respecti~o 3es:~t.o • e~UJ~o~asº J: applicação_ da pena de suspensão é de 
Art. 5.º _ o Conselho Federal e 5) Recor~r da.s decLSoes dos or~ vencime t d t . d noventa dias . 

constituído pelos presidentes das di· gãos admlnistratiy.'t'~: _ gundo anl~re~u~rg ~. au onza o, se- Art . 27 . 0
_ - Em caso de. urgencla 

versas Secções. 6l - Usar o d1Stmt1co ~o Club; 3) _ A t O ' qualquer Director pode apphcar a pe-
~ J . o _ o Presidente e O 1 . o Se. 7) - Usuffruir das utilidades do de identidad!~ª de 5SOOO da carteJra na de suspe~são, que se:á difi?itlva. 

cretario da Secção Fe~eral accumula- Club, de accor?o com os regulamen- , § unico _ Os sacies previstos no men~ resolvi~-ª pela Drrectona na 
1·ao os cargos de .Presidente e de Se- tos apprc,va~o.s,_ . 1 art. 10 paO'arão a joia de 10$000 e ::\ proxuna reumao. 

cr~t~~i~ ~o OC~~~~?10Fi~~~~~l reunir- da~J d~er~~:i~~~~scºJ~ ~i:b, ~~:~~~ 1 mensalidad~ de 2$000. sU:;!~~.- ºo ~ci~u;!~J: ;:,dg!ª: di~ 
rr-;i~~nn~~l:~;;t~a:~~e~~~;~caci!°se~~ ~r::i:~~s~~g~~~~c~r~eru~~!t!~toa :~~ 1 CAPITULO V t~it~so 

50
pc~:~;:t~ f~:n~e~i:~~a!en~ 

se~t~}i~; Os membros do Consêlho pr~~-~~º1·2 o - São deveres dos soclos: Dos auxilios ou..z.~~ i~.~e~u~.pena de suspensão é 

~~o,n:1~~~l~en~â~~~a:ce;e;re~!~~ ta~:ito-; e C~fti~~~m:t!re;~~fm~: ·Pe~~-ia)i!· ºa;;-~cfi~~ e~~~til~~ ~~~municada em officio ao in~ressa-
tarües nomeados expressamente para to approva.dos, cooperando sempre dI- molestias, a juizo da Directoria ou Art. 30 . 0 

- Applica-se a pena de 

es..~~/lm6. o O t . . d d ;~~~de~~n~~~ieect~:1~n~o~:r~o ºc1~~~ por comprovação de numero regular el~in~çã~~s que offenderem por ac-
Secç~ é· co~titui~~ r~~~âo ~s :u~ 2) -:- Acc~itarem e desempenhare~ 1 de~t5ºi~a~os. Se á d e 1 tos ou palavras, na séde ou 'róra dei. 
Estatutos. · com d11igencia, cs cargos para os quaes I xa d · E · - . r cr~a a uma a - la, á reputação do Club; 

~ unice _ o patrimonio da sec forem eleitos ou nomeados; / cu - ef m~restllllos rapidos e a prazo, b) - aos que nã-o possuirem identl-
ção Federal ê constituido a mais da 3J - Tratarem com urbanidade os i u1º unccionamento obedecerá a Re- dade e tiverem sl~o admetidos em 
quota de _5º1º das mensalidades de consoclos, directores. funccion~ri~ e tir:~~~i~ /~c:~~ad~laby~a~~nsru!~ virtude de falsas mformaçôes; 
cada Secçao. pa~a _o fim especial de empregados ~o . Club. contr~bumdo Deliberativo. PP pe e) - aos que se a.trazarem nos pa-
manter um penodico que trate dos para a mt'lho1 m dem dos serviços so- Art 19 0 0 CI b T 1 hi gamentos de mensahdades ou de OU· 
int.eresses da classe 'teiegraphica e c1aes; do B;~fl · ~ ~ P e e'ha:. co tros debitas para ~om o Club, por 
CUJa quota somente será enviada' de- 4) - P_aga rem. quando contribui- de.rá f" - cção a ara Y - mais de noventa dias, ou não satisfi
J>Ois de fundadas todas as Secções inles, a J01a de rs. 20$000. a carteira assoei 1~nça tara alugue~ de casas aos zerem no prazo de tolerancia de quin-

Art. 7 . o _ o Club l'elegraphico do de identidade de rs. 5SOOO e a. men- dos a\ os. 1 °.go que ~Jam dautoriza. ze dtas que lhes poderá conceder a 
~ras!J _ Secção da Parahyba _ é :salidad~, de accordo com o § 1. 0 do em fol~:~ d~ir v~~;::~~~e esconto.s Dlrectoria, por escripto; 
(on.,t1Lulcto do pessoal activo e inacti- ~rt. 8 . · sendo que o pagamer_ito da · d) - aos que menosprezarem pu. 
vo e.lo Tetegrapho Nacional. Joia e das mensalidad~s será feito sob CAPITULO VI blicamente o Club e seus orgãos ad-

~e~~:~!nf~ :consignaçao em folhas de mtnistrativos; 
Do veculio e) - aos que causarem prejuizos 

5) - commw1icarem á directoria Art. 20. o _ 0 Club Telegraph1co relevantes ao Club: 
CAPITULO II 

Art . 8. u - O Club tem as seguin- t,.nuar a f~zer parte do Club, não pos: estabelece um peculio em favor da dlas no seio do Club; 
fes cathegorias ãe socios: sam ex'?rcer qualquer cargo ou com- familia do soc1o fallecido. g) - aos que fomentarem delibe-

CAPITULO VIII 

Da Assembléa Geral 

Art. 39. 0 
- A Assem biéa Geral é 

o poder supremo e soberano do Club. 
formada por todos os socios contri
buintes e benemeritos, em pleno gozo 
de seus direitos sociaes. 

Art . 40 .' - A' Assembléa Geral 
compete, além de qua.esquer outras 
a.ttribuições decorrentes destes Esta
tutos : 

~ 1 . 0 - Eleger biennalmente, em 
sessão ordinaria realizada na segun. 
da quinzena do mês de junho, os 
membros da Directoria, das Commls· 
sões e do Conselho Deliberativo; 

~ 2. 0 
- Tomar conhecimento, dis

cutir e julgar o Relatorio da Direc
toria, confirmado pelo Consêlho Deli· 
berativo e do parecer exarado pela 
Commissão Fiscal . 

~ 3. 0 
- Reformar os Estatutos, ca

so a reforma se torne indispensavel. 
a criteno da maioria dos socios qui
tes, respeitando-Se porem o disposto 
no artigo 93: 

~ 4. 0 
- Suspender e destituir o 

Consêlho Deliberativo, a Dírectoria e 
as Commissões, ou a qualquer um de 
seus membros, quando for convocada 
e.specialrnente para esse fim. devendo 
ser o seu acto rigorosamente funda
mentado. nos limites destes Estatutos. 
nomeando no 1. 0 caso uma commis. 
são para cada orgão, até a eleição de. 
finitiva; 

~ 5. 0 
- Conferir titulas honorifi-

co: ~~ . . ~\!~i~~~ e:~
5
lt:~~~!~cia, 

em grau de recurso , nos termos des
tes Estatutos; 

§ 7. 0 
- Decidir quanto ao augmen. 

to ou modificações de joia, mensali
dades. assumptos beneficentes cte 

qu*ae:~u~ ~;;~~/: :~~~ar o re-
gimento interno e os regulamentos em 
gráu de recurso. 

~rt. e. 0 
- A Assembléa Geral 

alem_ cfa.s reuniões ordlnarias. podcrd 
reunir-se e-xtraord1nariamente tod:->"' 
a1 vez.::·s que o Ju\g·uem necessa rio por 
C')JWOC?.ÇâO 

del l2 J d~ºse~~ns~~~b~:~iberativo. ou 
2) - Do Presidente do Club; 
3J - Da Commissão de Syndican_ 

eia pela tota hd~de de seus membros: 
4, - Da Commissão Fiscal, ou de" 

p'Jr 2 3 dP ~eus membros; 
51 De vinte socios, pelo menos. 

em abaixo assignado. expondo os 
motivos da convocação. 

Dos socios, seus direitos e deveres por escripto. desde que não queira con - do Brasil. - secção da Parahyba -1 !) _ aos que fomentarem discor-

c:ontribuintes missão: mudem de estado civH e pas I mlico - Reverterá em favor do radamente o desprestigio dos orgã-0s 
:-.be=n_em_er_it_o_s._· __________ s_e_m_•_t_·Jr_ou_t_,o_en_d_e_re_ç_o_. ____ -_club, o peculio que não for reclama- administrativos do ci_u_b_; ______________ <_c_o_nt_in_u_·u_,_ 

PECA ~I ECT AR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL) lncomparavel.A'vendaem 

. ~ toda, aa caaaa da cidada. L.. e A B l t L li P 1..;.. C 1 4 . 



2 A UNIÃO - Quinta-feira, 22 de julho de 1937 

E D :e T .A E s 
FALLENCIA DA SOCIEDADE 1..X- re pri.,.t1mento que scrv<' de garage e 

PORTADORA LAFAYETTE, L{irr~ .. 1 um c1 r, •mtorto U1,1 terreno luopo e 
CENA, LTDA. - João Leite, liqU:·,o- rcvc ~iclo com ca~·.:alho. com escoa 
tarlo da Massa Fallida Socied:ide menLO de aguas Iiganào os fundos 
Exportadora Lafayette, Lucena., Ltda.. dos predios já citados com a barra
de accôrdo com os arts. 121 e 123 g,:!m elo Açmle Velho, onde se limita, 
da Lei de Fallencias, faz sciente ao medindo 74 metros de largura por 
publico que acceita propostas em car- 63 de um la<lo e 14 de outro. E.ste 
tas fechadas devidamente a..ss1gnada.s terreno que se acha murado dos la
e datadas, para concunencia da ven- rios e corn cerca de arame farpado 
da de IMMOVEIS, MACHINISMOS junto á barragem do Aç11de Velho 
e MERCADORIAS abaixo discrimi_ serve para espalhamento de algodão 
nadas, pertencentes á dita mas.;:;a, para cla:.'iificação e etc. - Uma 
dentro do prazo de trinc,a (30J días p rrnsa hydro.111íca para enfardar al_ 
a contar da primeira publicação des-1 godõo. denom:n::i.da THE CARDWElL 
te edita_l, no jornal official A UNIAO, MACRINE, com capacidade diaria 
da Capital do Estado, podendo º" rn- r ,ra 100 fardos ele. algodão prens..'1 -
teressados dirigir as snas propost:.1-:> cto, media de 160 k1los, devidamente 
ao memo liQLlidatv.rio, que as rece- in~t~llacla e cm perfeito uso de func 
berá no escriptorio da fallida á rua cionamrnto, aceando-se installada 
da Concordia n.0 79 ou cm sua resi f!m dois A rmazcns dds predios já re 
àencia particular á rua da F·Jorestã feridos acima. - Um mot0r de :5Õ 
n.0 214, nesta cidade. - As propos- H P mG.rcq '' F iURBANKS I'-.[OTI-

' Y a ·' ll 1 1 1 ; ARMAZEM DO NORTE 
VICENTE SOARES & CIA. 

1 ' . ' • 1 1 1 1 • ~ l • '• 
TECIDOS ARTEFACTOS E 

Ma.tr iz • 

R E e I F E D. Vendas ~O: ~o~s~oA e S a va rejo 
Rua Imperador Avenidr.. Beaurepaire Rohan, 169 

F ilial 
CAMPINA G RAND E 

Praça João P essôa 
Trinta unoa de eu-
alio o melhor feclame P•~ 

Pedro II, 457 João Pessôa Parahyba 

preferir JUVENTUDE 
ALEXANDRE pan ln-
tu e embeU- ~ eab&. 
1oa. btir. caspa, ... 
ea a qu doe cabell°", 
.mtendo • cslvicie. Faz 
voltar 6 o&r oa tw'Bl oa 

tas serão examinadas no dia 25 de ~ .. ,1 01Pa t 11', que acciona a bom-
junho vindouro, ás 14 horas. tudo de, da P1 'rJ·,·, 1,liro ea1 oerfe: - ~-·-· · ciandc>-lbee '"J: 

AOS SRS. COMMER':TANTES DA CAPITAL E DO 

INTERIOR DO ESTADO 
accó/do com os arts. :;,cirria citado ..: .. 1. nto. in:...I ~lll!O 

1 PROPOSTA N .'· 1 - Uni. , .. .ü· ifl'i dz ar e um compressor de 
teneo. con Ll:1rl.o .,olí·'":.,.!,ite de ti-1 ..i ~o_mprirnido. - T'ma Bomba H)7_ 

jolOE. caL ~ ~1rcw.., cobC'no cc,m telha· 1 , · T rJ, ' ir1 <: n.0 '240, m::ir-

e mocidade. Ao 

1 ~~~ .. aa:l'! 1 sw•.s iE~iPÉ~ NONi;;:])11 ~E~;:~
0 

u~
1
~E~~;: ·7gR:~iN~~ ~~ 

de barro, Lodo torrado, corn i~1.~:.-:'.:..;..~, ..... l ~.:.....: H üR..'\I~,,; .t!..'JGIXZRING 
ção electnca, sito á rua dl:1 Concor_, & CO. I..TD . ., dev1damente mstall~
àia n.0 79. medindo li metro~ de, d. i, 1! o ao Motor. Um motor ele
frente por 17.50 de comprimento com ctrico de 3 1 2 H. P. i)ara accionar 
lnst1llaçáo sanitaría, urna grand(;, o soca ó· de algodão ela Pre:r-sa. "Um 
caixa ci.1gua de cim.:-nto a~mado e dynamo clec~ric,: "MARELLI" de 10 

, ~ ·~·- ·~ 

i Sf:DAS PARA VE~TIDOS DE E!,ILE. E AINDA OUTROS ARTIGOS FI-
1 NOS NACION,\ES E ESTn' ,;r,mROS. os QUAES FOI'.AJH ADQUIRI. 
nos' A PREÇOS EXCEPCW.• ": , DISPOSTOS QUE ESTAMOS A NOS 
LIMITARMOS .\ UM REDUZIDfoSTMO LITRO. VIMOS SOLICITAR A 

, V. S. A S I AG&ADAVEL VISITA, QUA!\"DO VERIFICA.RA' OS N I OPTI. 
' MOS E CONVIDATIVOS PRECOS 

_,. . -~J··.:\ 
', ,,• , Vbh ••• • ••• ,,,. 

' l':!i !:111111. .• • . ,t ' · 

~~~!~~ii~ei~~~. 6~~e s~~vea~\.ia pi~~~,1!!= ~f> 1 ~1 <'n·:u~O CJ~~,td!~aiJe f~\~~f~~~~~~ 0.p."CuaAI~ 
~ • OIITldw, UB .. IIDe do o f!"· '·~:')rio da firma falli·::!~. o e-ma E·'.'11"1.b:i rl.e 6 H. P. "ATI..AN_ 

piso e ·:1t:::: t ,co em todo o e . .;cnptorio TA" pa:·:1 r-t.:xrr f .. gua do Açude Vç
e de mosaico nos repartimentos para ll10 para os tanc:ues. Uma Bomba 
archivos e installacã.o sa::11taria. O "úTTO'' pequena para puxar agua 
dito predio íoi recentemente recons - do tanque genll para os pequenos . ticados na fórrP..a da lei. os se1.1S cre
truido. Aof fundos do mesmo ::ichd _ Um maçarico para. aquecer a cabe- ditos. ou documentos justificativos 
se um armazem, tambem de cnr.:..:,- ça do Motor e oleo cru'. - Uma destes. e designado o dia 20 de .se
trucção solida, com cobertura de zmco Bomba hydraulica "THE CARD- tembrn do corrente anno, para ter lu
mectíndo 9 metros por Hí àc compri- WELL MACHINE'' e seus pertences c-n.r ás 14 horas na sala das audien-

FACILITANDO TAMBEY O EMPREGO DE PEQUENO CAPITAL 
EM Ul\1 SORTIMENTO COMPLETO DE ARTIGOS FINO<;, RESOLVEMOS 
SATISFAZER. AO FREGUEZ VENDENDO EM CORTES OU MEIAS PEÇAS 
PELO MESMO PR'lÇO DE Grr-3'l0, RESOLUÇÃO ESTA QUE MUITO 
FACILITARA' AO COM.1'1:ERC!"•.?-:TB. 

CONTANDO MERECER A HONRA DE S VISI TA, ANTECIPAMOS 
OS N I AGRADECU1ENTOS, COM ELEVADA ESTIM:A 

DE V. S. mento e 5 de fundos, onde se acha que ~e acha desmontada. Um motor cias no predio n.0 42. á rua das Trin_ 
ins1.al1'lJa a secção de machinbmos ''.OTTO " de .7.5 H . P. para func_ cheiras desta capital, a primeira As
Ao lado desse armazem ha um pe- cwnar as 0If1cina3 mechanicas. Um .sembléa de Credores. par~ a qual f1-
quenu repartimento. onde se acha motor elect.ric? de 3.5 H. P. instal- cam pelo presente not1f1cados todos 
installada uma secção de offlcinas, laclo n~s 9fricmas para funcciona:r as os credores da firma fallida. E para. 

AMOS. ATTOS . E OBGDOS. 

VICENTE SOARES & CIA. 
:~~tr;~~ç~·~li~~: nt~t ~oe!o~~be~= ~rea~~~11~~~~M ~!FoÍ.?J.i~ ems~~~ª~!~~ ~~~)

1
~~~e!1~al~eo t~~5'va~1

~~1i1fcai 
tura de tell13s de barro. Todos teem tences. Uma Bomba Conolial n.º 2 pela imprensa na fórma da lei e aL 
installação electrica e o pL5o de cl_ para puxar agua da cisterna. E mais fixado no local do costmne. Dado e 

ARMAZEM 
menta . Acs fundos à.esses a1mazens sobresalenres e accessorio pertenceu- passado nesta cidnd de Jo5o Pes- uma caução corespondente a 3 mêse.3 
tem duas caixas dagua àe cimento te~:OP~nsa. Motor e Officir. :ois. ~:;_e~111 'ii_.a~:;}s~~o ~iri~r

0
7. J

0
U, ~~ de valor do aluguel do predio, cuj -::i. 

armado sobre columnas de concreto "dó P STf ~·º 2 - Algod5.o Se_ mercio 
O 

dactylograpbei e subscre\'o importancia ·será recolhida. mediante 
e alvenarja com 6 r,ietros de altura n ;-20~5 ~aos 

1
prensados typo 2 0 escnvão. .leão Ntnies Tra,•a..;<.os guia, á Thesiuraria desta Delegacia, 

;:;a uá~ g~~~dr:e~\? g5Jt~a~n~~s~~ â~mtyPo v 4'
5 

comºs2. ~i~itt~ 1tq~~~~~ Braz Barai,;uhy. Confórm e o orif;:'inal: ri~~~~ de as.sig~ado o re~pectivo con-
de n.º 79) cem 43 rn-etros de :rente Algoé:ão Mr:tta - 1 fardo do typo 3 ~~e~é.T~;,;~~:~~rn .. O escrivão. João esaS caução sé'ni restituída depois 

ri.r s~nd; ~ua~tis r:c~\,1~u~i~ª\:~~t~~~= 1 r~~~~ 1?1:0l;~nf_ 2~~t·~s?i~ riq~~~(~~~ ct3 da exec1irfto ou rescisáo do contracto, 
t a t d t - ; ardas do typo 5 con 310 k.1 1· . DISSOLUÇAO E LIQL'IDrai._;:l.O cem p1 é· ia autoriza1,;ão do Tribunal 

~~~~rlo e e~ \~rtee ccoo~s ~i~J;o e n~~~ 1 d?s; 8? !'?rdcs do ty~o 6 c~~s i)~iJl JUDICIAL DA FIRi\-IA F. H. VER - de Contas , tudo na forma do nrti•-~o 
telhas de barro, todo construido soli- , k!los l1c;11:.clos e 36 fardos do typo 7 GARA & CIA. _ EDITAL DE VEN- 684, comfinado com o de n.º 770. o._ 
damente de alve!laria e vigas de ci_ / c111 ~.477 kilos líquidos. - Mais s DA DE JiUMOVEIS _ o liquidan~e C. C. da Republica. 
menta armado com. o piso de cimen-' sr:,cca.s de algodão Matta typos 618 da sociedade commercial F. H. Ve;:_ O contracto de locação vigorará por 
t~ sobre concr~to. Esse preclio está com 475 kilos. T~_<io esse 2.lgod:lo é gára & Cia .. devidamente a.u~o:rizado 3 annos, podendo ser rescindido, Pffl' 
dtvidido em diversos repartimentos,· •J·1 r·b ,~1flcação Oii1cial e d:.1 sAfra de pelo dr. j!.liz de direito da l.J Vara conven iencia ou interesse da Uniãv 
stndo: um que serve ele a~mox1:·11a- lt,;r :~.J desta capital. faz ::abe·· a '"oclO,;:, c;,uan- re::n di!'eito a indemnização de €S~ • 
úv med1n..10 7,:.:.~ por 4,45 11ctrr- ...... í.J ... -(.S", A .r.r.' ~ 5 ton~i :, de to inlere~.:ii po~;sa l/.Ut: u...:ntn, de cie al'~Uma. ou renovado, a criterio dã 
outro que serve ;iara deposi to de íar- O'.eo r·c.mi.mstívc1 com 4. 000 lit-·os de trinta dias. a contar ~ i::::;t,1 uRtt~, 1 e- Administração Publica. 
dos prensaâos de algodão com pare- Oieo COffi,JUSLlvel ('Om 2. DOO litros e 7 ceberá propr_,:.c.1.~ts em ~a.11,q lacrada. Gabinete da Delegacia Fisc;:,_l J J. 

cies perfeitas e portas duplas de fn- c'htos t.i •11bem de oleo combustivPl para venda. ctos seguintes immoveis Parahyba, 16 de junho de 1937. 
,-o com 2,30 por 21,30 metros; ou1,ro co,11 . l.~00 litros lO vasilhame dos 5 localizados nesta capital e pertcncen- Arnal.do Figueirêdo, chefe. 
medindo 26.60 por 13.80 metros qut= toneLS pe1 .. tenc1·m á Anglo l\lexican tes á íil'ma em liq'Jidação: l.º o pre- , 

~~1~io,d~o~~l~~r~~et~!~i/!f:a~~ ~~rf1s P~p;J~~~,\~'(m~.,) .4 - Um ~'c~tomo- dio. no 21 á ~raça 15. de Nuverí'._bro, 1 DIRECTORlA DE VIAÇÃO E 
duplas de ferro tendo uma cl2ra_ vel "Chevro.e. ·•. :.1nousi11c, typo 35. ;!~11

~~1º30~~00Ó;ovoeo~t~i .. ~o ;-2-pr~di~ict:;.~ ! OBR~S PTJBLICAS - _ EDI'J'.AL ~-E 
O': l .. para effeito de luz. Deba1:;o Co Os dem_ais bens p,:n2.ncents á Mas- 115 á rua Visconde de Inhau'ma es- l CON~O~REN?IA - 1'-_ia D1rectoua 
:J'f:::> tem uma cisterna fechada L n .:ia que n ... o con. ta e.e p1csenf,e rd1tal timado em 50:000$000; 3.º um terreno, ~e V1a~ao e 0'.:n·as P_;tblicas do E• ad_o 
[)laca de cimento armado; outro, u ~ se1ào levaclos ::i l 1

1d? off.c,al em dia annexo ;_;io Plldlo acima ri·edindo 15 1 aa Paiahyba f.1ca ab'-:rta por este Edi
annazem com 10,30 por 2_7,75 mc:t s , Pre_vi_an Pnl ri -:eia 5o pelo orl!am metros e 50 de frente· pÔr u13 metro'- ; t~l concorr;nc1a publl_ca para a execu_ 
de construcçáo nova e piso de c.:1 ~ 1 Df11c1a! J E'- Ll 1Art 12~ da Lf;'i de fundo, estimaC:o em 20:000$000; 4.º i r~oódo pa.'LE IO a l~drilho em ton20 ~~ 
mento que servt para aepos1to de Ide F.•Il"'HL 1 1 o.predio n.º 532 sito á '.·ua .Juaic:z 'fa-1 "'·g ª. Cl:o Parqu.e Solon ~e Lucena .. 
saccas ae algdão e fardos prensauv~. Carnp1-Ja Granâe, 16 de maio de vora, estimado cm 9:000SOOO; 5.º 0 ctge/ccordo coo_1 as sE'gumtes cond1-
outro medmdo 37,80 de co.npr1111ento 1937 cllalét n.v 473 á Avemdn.. Concejçf:o, ç · _ 
2775 de fundos e 21,60 de frente João Leit~. h'Jllldata110 estimado em 3:500SOOO; 6º 0 chalct /' ~ prazo de .. 2presentaçao elas 
parte de construcção nova, pilo.7"$ cte - no 584 á rua da Redempção na I1nn P. opo tas termm.~1a ~ 15. h~ras do 
cimento e conc1eto e piso taD1bem de! _F1'LLE:'-J'C ,\ D.-1. FIRMA F, H. Indio Pyragibe estim.D.do em . ···· 1 dJa 4 de _agos to \111dou10. ~1gc ... dendo
concreto que serve para deposito de \~{tGARA & ClA. -:-- ~DITAL _ 1:500SOOO; 7." Um terreno á Aven,da s,e ~abe1tur~ das mesmas as 17 hora<; ~::,º; t~1~~s d~e ;t::dl;;;a ~t~~~~~~ r~.,~~~:l~rf~r.~co d~r~'.~~ae~r~a~.!~~hy ~teitee ~~~u~~o a1:1ef~i~gg 1e~t~e;~~s ('~ 

00
2) ?~~ºa d~~i1corrente deverá spre-

!echada com placa de cimente, e I JlllZ ,1r direito da pn:iJeira vara da 2 :021s2oo. As propcstaS serão entrí'-1 ~enta1
1 

um envolucro fechado e lat:r•'l 
uma clara-boia para effeito de luz. con,art:a d::1 capital do Estado da Pa- gues ao liquidante Leonel Ce1so Du_ d o co 1,~endo separadamen~ o preço 
Ha ainda 2 pequenos repanimen tos rahyba, em viJtude da Jei, ;':'te. arte, no escripLorio da fjrm.'.l em JL cil m;\º quadrado .ct? ~ad11lho no. Io
de installação s.'.lnitaria. - Estef; Faço sa ber aos que o presente edL quidação á praça 15 de Nov0 mbrn 11 o . G1.l tes da applicaçao. e o pleço 
pred10s distam apenas L:erca de 100 tal virem. delle noticia ti\'erem e in- 2l e abertri.s no dia 7 de julh~ ·,lndGu- ~ºe metro qua~rado para ~ ~ssenta
metros da Estação da Great_ VVcstcru. tr:>re.ssar possa, qu~ por senGença des- ro á.s 10 horas no referido locai, pelo . nt~. rnen~I?Hando', º1!,~' os1m. .ºs 
o que muito facilita para o trantipor- te Jmzo datado de hontem ás 17 ho- dr juiz de direito da l" Van cta p1azo ... de m1c10 ~ co.1clu..:,ao do tia
t~. - Um pequeno armazem, mr~- rn.s. _foi dcclarad:.i. aberta a fallencia caPital perante O liquidante e denrn.is balho ,e a.s cond1çoes de yaga:nento 
d.indo 8,05 por 10,70 metros, situado da fln:na conunercial F. H. Vergára interes.sados. fie.ando salvo JQ liQtlL 3) ?omo

0 

prova. de . 1done1dade o 
aos fundos dos predios acima, com- õ? C1a., esta bc!ecida com O commer- dante rejeitar qualqUê'r proposta conco1 renL devei :t,. ap1 e.sentar docu
pletamente isolado, que serve de c'ie_ c10 de c<tv~;.s á praça 15 de Novem- quando rep-..itada drsva!iosa por n.1.o mentas qur: demonstrem: 
posito de fenagens e officinas, recfn- hro n. 0 21 nefta capital e consequen- consultar os interesses da li<]uidaçáo. a) Depos1!0 ns> Thesouro do E.t~_ 
temente construido cm alvenaria com trmC'nll d0:,, ~· 1.1cios solidarias Joaquim E para que ch::>gue a notjch dí1 venda ~9. dr 1:tma cau?10 ele ch~co (odos ele 
o piso àe cimento e cobertura de k- F. H. Vcr:r,ára. de M !.1d0nç::i.. dr. J;,i- cios itT'movci.<; :icim::i r, ~criflns ao co_

1 
c~

1 
(5~00~$0UO.), '""' , i, 

lhas de barr'.). - Uma residr-ncia si- .ro Gcmv. da S1.l.1,.·c1. LlCnC'l Cebo nhrdmento df.' 1"·>rlos pas•:on O .icrii- . _E.ta1 quite com a F .. ze:1.Ja. r.u
tuada tambem aos fundos aos predios D:.1a1Le e Ele..,bão J\b:üh, todos resi- dante com autorizaC'âo ào juiz O b!ica. f-f'ô ~ra 1. est:1.dual e n~llD 1f'l_p.d; 
citados com frente para a barragem dentes n~~t3: capit'"ll, e a requerimen- preseflte edital. que', será publiCacto 1 • c.1_ Tei. legalr.1ente._ capaCid.;1.~J_~ te_ 

r~uitcfu!~id~~~~terec~~te~;~~Jinsê 1 ;~;~~ ~rL:1\~~~a.~6~.tf:;}I~·r'l~t~ r~~~~L &~ião~-,~~~8.~fii~j~~ass~~o :it1J1ºcte ·:u~ ~:!~l~~ai~~roa p~·e::~~~!Ç:âit~t ~l VlyO ele 
cimento é..rmado, medindo 6 metros tuido. tendo sido r!omeado synclico O nho de 1937. Leonel CclsO Duar'te 1 .4) e;> concorren~e classif1cado em 
de frent-e por 16 de comprimí!lÜO, · Jos1.: Fa1L ino Cavalcanli de Albu- liquidante. _ · t m~et~e;ogci~~;".e~~.~,fgci~\\~d

0
ac:roe .. '~, ·'

1

°
1
n, 

0
-

COrJ?. gradU na frente. Na parte su- 14t!e. 1 1 ,,t.e nP.sta C'1Pit21. fi.. "' " 
penor d.essa moradia tem uma ,;•h do o t , ;.~Jl,:r:;cia em 27 1 cuniracto se!:> ç2na de perder a ca.u 
um. quart~ e. um salão, tendo inst: l- nu10 fü~ 1.;;(, warcado 0 prazo' DELEGACIA FISCAL DO Tf!E- çâo ele rii1e trata a clausuia 3 (ietr; 
la~ao sarutana; tod.o o piso de rt10- r J dias P8ra 0 credores apresenta- SOURO NACIONAL NO ESTADO a) do pre.-;enLP Edital. 
sa1co. Na p:i··te illferior acha_se um 11 1 e 1 · ::i l: ~~>i!.1~nte authen- f A Def:t:C!H~!tal ~b~/i~~~;~-~.e~c; su~~ f (~!t17:ºaf ~k~i s~.~~if~fd~ ::;'~1

~ 

PILULAS DO ABB.~DE l\10SS 1 
TODO ESTE CORTETO DE SOFFRTMENTOS SE 
RE~U3JE , 'UM MAL UNICO - DESORDENS 
DO APPARELHO GASTRO-INTESTI NAL -
DESORIE:STA O DOENTE ATORMENTA-O N AS 
HORAS DE PRAZER, ou 0

DUP.ANTE o SOMNO 
QUANDO CONST:GUE DORMIR. A ACÇAO m: 
RECTA E EFFICAZ SOBRE O ESTOMAGO , F I-

G<\DO E INT ESTINOS QUE EXERCEM AS 
l'TLPL \S DO ABBADE MOSS 81,; T RADUZ NO 
DESAPPARECIMENTO DESSES SOFRIMENTOS 

Agentes para os Estados de Para.hyba e ruo G. do Norte: 

p~ ·a locação i·J Rndar terreo do pro_ descor.to algum ao con.:orrente e-limi
priJ nacion:11. cujos altos s:?.o occupa- n'. do no julgamc.1to. Do me:srn..., 1110(10 
dos pela Gua:-da Maria e pelo Labo- ""e :í-J!'CCf'derá _n'-, Câ'JO de ~u 1 
rato rio B"!"orr~atologico do Ef:tado de· concorr,nca 

Sob a ba~ mensal de quatrocentos 6.!.. A caução ~111 .. preço .se1â restitui_ 
mil réis (400S000), esta repartição da .• 90 d.ias a.po.-,_ o ultuno pagl!nrnto 
accei~a até O dia 30 do corrente mé.<: fe1'.o ao contraci:.ante. caso nada. h.1.ja 

L~~~a à~~~;~a~º ;~!ar Ca~:r:~ias º~i :e/~c:°o~1~~:r!z~~~~1to á.s condições cto 
Alfandega local, do proprio n~ional, .1, A~em oo Ui.posto no art.. 60 de
sito á rua Visconde de Inhaúma. des- tias a, b e ('. do ReguI:i~cnto da Di
ta cn pital. .propostas .. QUE;, deverão ser ~~.tº~1.;1 1t~ d~b~~\, ~~01

{~;.{ 1 -o ~o·i~~ 
a~rtas e lidas TI8 dia l. de julh? P tracto que fór fl_~Ji 1·,do in...::un:Cra em 
vrndouro, pelas 15- ~oras. no Gabm~-· caducidade nos seguintes ca::.os; 
te d? sr. delega/'Jo fiscal, sob a presi- :::.) Se o ccntractante falir; 
dencrn destr,. _ . l>l Se o mesmo transf Prir o contra-
. As propo!i,tas sao devidamente as- cto se111 prévia autorização do Govêr

ngnadas pelos cono11rrentes e por es_ 
tes n1bricada.s em todas as suas pa-

DO NORTE 

no do Esta.do ou sub-empreita.r a 
obra. 

8) O Governo se r~erva o direito 
de amrnllar a concorrencia. sem que 
per esLe facto. possam n,;;; concorren
tes re('lar., Pm jui.t 1 · ,u fóra delle. 
nlvo a n ..... . t.u içâo do deposit o feito 

no Thesouro. 
9) As pr~n0stas. -ctevid2mr·nte sella

d~JS sem trelinhan 11 TI rflSUras 
~"'ve-ão sei e:Jdereç:iC.a, ao dírector 
de Viação e Obras Publtca.s. no Pala-

i~rat~ba~·~c~eet:;~~6 en~ Jos~~rr:::r:s 
trawrem b-=m claramente a legenàa: 
EDITAL DE CONCORRENCIA -
PROPOSTA PARA A EXECUÇÃO 
DO PASS~Io DO PARQUE "SOLON 
DE LUCENA" . 

!OI ES?ECIFICAÇõESt 
I Materiaes; 
Ae:ua. - A agua a empregar na con .. 

fecçáo das argamassas, deverá ser 
dóce. cl ara. limpa , praticamente 
isenta de oleos. saes. materias organi
cas ou quaesquer substancias que 
possarir· prejudical-a. 

Areia - A areia deverá ser quart
zosa. pura. isenta praticamente de 
substancias organicas e saes deli
quescentes 

Cimento - PORTLAND. artificial. 
Ladrilhos bydraulícos - Os ladri

lhos hydraulicos a empregar. serão· 
a) do typo •· t rotoir ·•. de 36 qua

drado). tendo cada peça 20 centíme
tros de lado e devendo ser rigorosa
mente branca (nos centros). unifor
me, perfeitamente igual á amostra 
que deveri ser apresentada na occa
siã.o da abertura das propostas; 

b) resistentes e bem desempena
dos; 

e) de face perfeitamente plana. 
s~m fendas ou falhas . de tamanhos 
iguaes e aresta.::. vivas; 

d) alêm dos centros (brancos) fia
v-erá sancfas de cór rigorosamente 
negra, que limitarão os extremos de 
passeio e o contorno dos canteiros oc
cupadcs pela" palmriras. Das sane
fa"'. q:1 e. s;sl•·o n, r:ór, serão ladrilhos 
do rne::.11vJ typo dos centros. deve~·á. 
-;er tambem apresP!lt".\.da amostra na 
oc<'asi§ o da fl bcrLura ctn.~ propostas. 

O contn1rtante {lCYC'l"á ~eguir. na 
execução do tr2balho. desenho for
necido pela Directoria. mostrando a 
jisposição dos ('entros e das s:::.neL-.::,. 

Além das propostas para centros 
"oranc0s e sar.f'fa6 negras. conforme 
~stá rr~Jel'ldo. J proponente de'· rn 
1preset1tar tam , lll p: eço.s par cui-
tros de cór c 111 L' :::..mefas braneas 
::.entro6 2mar-el .::;anefas negras. 

11 - Execução; 
Argampssa - A argarnass~ n em-

1regar na collocP çõ.o dos ladrilhos se
'"á de 1 :4 - cimento e areia - e st.:2 
;onfecr.ão obedecerá o seguinte: 

a) f"'(á. pr-ep9.:·ada em ama.ssador~J 
:::cnven.1cntemer..Le executados. a fim 
::le ser sempre evitada a introducção 
de Qualquer substancia prejudicial; 

h) a dos.ágP.m será fieL'"D.ente obser~ 
vada; 

e> a mistura de cimento e areia será 
rpita o. sêcco e de .n0d0 o maiti per
ieito. sendo após addiciunada a quan
Lidade d·agua cstrictamente necessa_ 
1·ia 02.ra que a argamassa fique com a 
consistencia pastosa e firme. 

(:aJçada - Na execução da calçada 
caberã a.o contractante a pavimenta-

ALM EID A & COSTA !;inas, devendo ser entregue em er.ve_ l 
loppe lacrado ao referido delegado 
filical. AG UA FIGARO 

R UA MACIEL PINHEffiO, 366 End . Te!. - ALMEIDA 

- --JOAO PESS O A ---

O.s proponPntes deverá-o juntar do_ 
cumento.s. C'Omprobatonos de idOftleL 
dade e de se acharem qwtcs com a 
Fa1.cnda Federal, Estadu11I e Municl _ 
pal

1 
bem co!l1o !1".'::trão obrigado::; D 

Tlng.e em preto e castanho. Resiste aos ba•• 
quentes, frios e de mar. 
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~ CLIMACO !!!o'!~D0DA CUNHA 1 
ACCEITA CAUSAS NESTA CAPITAL E INTERIOR 

Rua da Palm,;ira, 358 - João Pessôa. 

==================3' 
ção 1.5upe11or com o Iadnlho hyd1auh- . 10 kilos de gachêta quad:·ada, en
co ante11orn!ente 1efe1ido, sob1e a cebada de 3 4'' 
argamassa especificada, ficando .ª 10 kilo~ de gacl1êta de a""b~sto. de 
cargo da Directoria d~ Obras Pubh- 3 4 ·•. 
('i:t~ P eXP"ução da }age de concreto 6 pêre.s de borrarha pa;:n caix:1 si
s..imples sobre que se fará o ladrilha- lencio~a. conforme moc1élo ne:;La Com-
menta. misâo. 

La.drilhamento - Será executado 
do seguinte modo: PARA A SEC'(' ,_o HOLLERITTE DA 

a) antes de collocar o.s ladrilhos. as DIRECTGRIA GERAL DE 

l 
1 DR. ISAAC FAINBAUM 

Ex-assistente de Clinica Medica do Hospital do Centenario, Medlco do 1 

Hospital Santa Izahel e do Instituto de Prot«ção á lnfancia. 

DOENÇAS DAS CRIArÇAS 
Doenças elo adulto: Coração, aorta, estomngo

1 
intestino, figado. rins, 

sarn~ue e nutrição. Tratamento da neurasthenia sexuel, syphilis. 
Corumltorio: RUA BARAO DO TRIU1\-1PHO N.0 420 - 1.0 andar. 

(Por cima do Banco Central). 
Consultas: - De 15 á.s 18 ho1·as, diariamente. 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCEITA CHAMADOS A QUALQUER HORA 

GAZ 
SlO AS LAMPADA.S ELE
CTRTCAS QUE SE PODE 

USAR CO~! GARANTIA. 

Venda-. em groc;so e a reiallio 
na ILLU~llN,'I.DORA 

Rua l\ladel P!nhciro, H5 

Un1co crstrlb1.11-!or nec:te E"'t."fio 
ALFI:EDO CHAVES 

superficle.s a ladrilhar serão limpas a ESTATl:STICA: 

;l~:r~~~ia~ b~~act;iss~~ªp/1.;j~~!~'ar a; 1 eslRnte de mndt::ira para guarct~, cisco de P::iula., Joáo Baptista de S::m-
adherencia da argamassa; de c8rtüc::; conform,~ modllo cxI..slen- 7.'1, Joá'.J Albuquerque. José Pedro 

DELEGACIA FISCAL - EDITAL 
N.º 6 - De ordem do sr. Deler!adc 
Fiscal e de accóTdo com a autoriza
cio do E>:mo. S Director Geral d3 
Fazenda Ní'clonal, torno publico pa
ra .conhecimento dos interes&idos 
que. pelo prazo de quinze (15) di::i.s :J 
contar desta data e a tcrmin.:.r nc 
dia 26 do cor~nte mes. á.c; lG 1101·.a· 
recebem-se nesta Delegacia Fi.~".'.'1 
em envelloplJ€'s fe ta. a.dos e lacr:1do~ 

b) os ladrilhos serão previamenl ~ t..: nc1 m1.;:-ma SLcç:io ~oncah_e~, Jo!-.é - Mar~a da Silvo., João 
molhados; 1 ann:irio de! aç,o :neclirnfo Om,75 de ' ..!._h~s V1"'Lra. J0'.10 F:ancisc~ do N~-

c, depois _do a.sse1:itamer.t(?. a su. tdtura Om 99 tle 1:ugura cv:11 :-eis cm,cnto Jo~é C?omcs da _S1lva, J?ªº 
perficie lndnlhada c.1.;_verá fic.:rr ~·-·rn pratelêiras ·desloc~vci~. cênformc mo- ~edro de _A?"vedo,_ Joaqw!'n Bomfa
deszmpcnhP,da e as JU;:1tas r,er1e:.t2.. dêlo exi!:~tnte n:i 1fü.,1r1a ::;cc1.,·:;:i.o cm. Ncm2z10 Palmnra de Lemos. Pe
mente iguaes 00 prop01'..::11les de·.21f'o faz r n~ drc,Vello.)O da Costa. Rosa de Paula 

11) No andami:-nto do serviço, o rhe3ou10 do E .lado tunú. c;;.u•..;:io em Barboza. 
contractante cteverá deix~r li·.,·es. ::le dinheiro. de 5·, ·oiÚt' o " br ·prova- Joào Pes<;ôa, 12 dP .iulho de 1937. 
accôrdo com a fi calizac,..ão. ns sup~r_ vel c!o fortiecim,·!" .• o r1ue t-(;n"inl para O Escrivão Eleitoral - Sebasti<W 
ficie<:. ncces.sarias ao assrn~g_mento d,,.s garantia do cu1~Lra. uO , no ca..~o d<:: Ba~los. ~~?~~~~~-~· r1~~'ÍJ:~e~f; :t~d!~11~~r: columna.s de illumina :;áo pu1Jlica E" 3ccc.~ação da p1 cpa:;ta. 
do bancos que serão distribuídos ao As propJsLas deYe:·ão ser c.,LL:1La!> 
longo do passeio. .1 tir.ta cu ti~.ctylcg .... ,~i.1ad~· (' a· .. :;-

Cutrosim a execução da calçada n2da 0
• d modo J.givel. sem ra_.uras 

deverá ser P: ..:~ .::didfl da conclu:-:3:0 do:- emenda::; riu borrõe[-). <:m du:is ,·1c.". 
neces:sarios trabalhos de cr..nal1zação .. cndo um8. de,·)d:'rn:'nte selllda. (scllv 
da rêde sublernmea cte illttminação. estadual de 2SOCO e scllo de saúde) 

12J QU'lesqt<er oulros esclarcci,:i1en- cor.t€ndo pre:ço por algarismo e p01 
tos passiveis serão prestados aos mte- ext€.aso. 
re..."Sados na Directoria de Viação e Os proponentes Ce\er§o marcar o 
Obras Publicas. prazo pa1·a entrega elo material tJife-

Directoria de Viação e Obras Publi recido. 
cas do E:,;tado da ?arahyba. em João As proposta.3 d1:. verão ser entregues 
Pessôa 17 de Jlllho de 1937. :1.esta, Com:::ni.ssio . .:m em:~lc,ppes fe_ 

Bvt'oii BraYnet' - Chefe da Secção chados. :"lt.é ás pro~:imirtr..ctes da re-
de Ê:xpeclient·c. união do Tribll'ial da Fu;1,end:1, que 

Visto - Italo Joffily Pereira da não será ante::; ci8S 14 horas do dia 6 
Costa _ F.ngenheiro_Director. de ago:...to vindouro. 

CORTE DE APPEI.LAÇAO - EDI. 
TAL N.º 3 - Concurso para o cargo 
de Juiz de Direito - De ordem do 
exmo. sr. des. presidente da Egregia 
Côrte de Appellaçáo do Estado, faço 
publico, para conhecimento dos i~te
ressados. que pelo prazo de 30 dias. 
a contar do dia 7 de Junho corrente 
se acha aberta, na Secretaria desta 
mesma Côrte, a inscripçâo dos can. 
did1.tos ao concurso para o preenchi
mento do cargo de Juiz de Direito da 
Comarca de Misericordia. por não se 
ter habilitado nenhum dos candida
tos inscriptos no concurso anterior. 

Os concorrentes deverão apresen
tar na fórma do art. 37 da Lei n .0 

159 de 28 de Janeiro de 1937 (Orga_ 
nizâ.ção JudJc1aria do Estado), os 
seguintes documentos: 

a) diploma scientifico, ou certL 
dão de achar-se o mesmo rP.gistrado 
na Côrte de Appellação; 

b) t.itulo de eleitor ou certidão do 
alistamento respectivo; 

c) folha corrida extrahida no la
gar ou lugares onde houver residido 
nos dois ultimes :3.nnos. ou prova de 
funcção publica effectiva; 

d) certidão de idade ou prova equi-
valente: . 

e) attestado de sau'de firmado por 
medico da Sau'de Publica; 

f) certidões ext1 ahidas dos autos 
e protocolos que provam ter o can
didato quatro annos. JY'ilo menos, de 
pratica de fóro, adquirida na pro
fissão de ad,·ogado ou na judicatu
ra federal ou estadual. deste ou de 
outros Estados. ou ainda em cargos 

de gtº~6~~n~i~f~~ compfolJatorios de 
capaciaade scientifica, intellectual e 
moral. 

S~ dispensados da apresentação 
dos documentos referidos nas alíneas 
a. c e d , os juízes municipaes e mem. 
bros do Ministerio Publico deste Es
tado. 

Secretaria da Côrte de Appellação, 
em João Ptssóa, 5 de Junho d~ 1937. 

Euripedes Tavares, Secretario. 

SECRETAR!,\ D,\ FAZEND,\ 
EDITAL N.0 62 - COMMISSÃO DE 
COMPRAS - Abri.! concurrencia para 
o fornecimento do seguinte material: 

PARA A DIRECTORIA DE VJ,\ÇAO 
E OBRAS PUBLICAS: 

· 1 machina dr sommar. d<' impres
são. para procluctos de 10 algarLmo'" 

PARA O INSTITUTO DE EDL
CAÇAO: 

2. 046 metro quadrados de Lacos dL: 
acapu'. 

360 ditos, idem de tacos rie páu 
setim. 

Nota: - Os tacos tnáiJ Om.24 rlc 
comprimento. Om.08 dr largura e 3,4" 
de epes.sura. A<.: mad 0 1ras serão bem 
séccas. isf'ntas de iendas brancas 
broc?.S nó 011 outro· quae~qut:r detri
tos, e devtm a!)rcsrntar côr uniforme 

o~ proponF-nte3 de\"náo offerecer 
cota.cão para 05 m.:,ttntles de proce
denda nacional ou nacionall -advs, 
postos na repartiç.ío requisitant.:\ e 
de procedcnci.1 ed,rring::ii;-a, C. 1. F. 
Cabedel!o 

Em em·eloppes seperados tias pro
postas. o~ .concurrenles ctevtrão aµ_re 
sentar recibos de haver pago os im
postos federal. estadual. municipal 
no exercic10 passado. btm como da 
caucáo de que trata este edital. 

oS proponn1t~s obrigar-se-ão a 
tornar effcctivo o compromt:,rn a qu{! 
se propuze1 arn. caso seja acceita a 
sua proposta. . assignando contracto 
11a p;:ocuradona da Fazenda. com o 
prazo maximo de 10 dias. após soll:1-
cicnada a concurrencia. com prf'Vla 
caução arbitrada pelo Tribunal com
petente não inferior a 5~ sobre o 

' valor do fornecimento. a qual rever
terá em favor do Estado. no caso de 
rescisão do ccntracto. sem causa JUS
t.ificr.da e fundamentada a juizo do 
referido Tribunal. 

Fica reservado ao Estado. o direito 
de annullar a presente. chamando a 
nova concurrenc1a ou d.eixnr dé ef_ 
fectuar a compra· do material da 
mesma. 

Com mi 'são de compras. 20 de ju. 
lho de !D37. 

J, C1.mh~ Líma Filho - Preside1.1te 
da Commissão de Compras. 

I 
SERVJÇO ELEI'f0RAL - A,iso 

sobre sentenças ~onde:nnatori~s -
Pelo pre-=ente ediLal licam avisados 
os eleilores e réos abaixo menciona
dos na forma e sob ~s pl"n~s da lei 
sobi·e as sentenç.·s p··oferida5 pelG 
exmo. sr. clr. Sizenando de Oliveira. 
Juiz Eleitoral de~ta 1 ª zonn ela Ca
pital, cle~de maio .e junho findo:-.. r: 
nos proce&sos _movidos pelo dr. 1 . ' 
promotor pvblico. tiesta comarca, _á 
vista das ce!·Lidõe& c~tra.luclas no Trt
bunal Regional de Just.iça E~eitoral 
destC! EEt.ad'J r~ferente á ele1ç§o de 
9 de setemb:0 d2 1935, visto qut: não 
foram até agora encontrados pa:·o. re
ceberE'.I'l a intimação pessoal. Os eiei. 
tores ora condemnados ao pagamento 
da multa na quantia de 10S000, alem 
das custas e sellos respectivos. na im
portancia mais ou menos de 60$000 
~ão os seguintes: 

Antonio da Silva Moreira. 
Americo quede-? dos Santos. 
Balthazar de L11na e Mmu·a. 
Felix de Belli Junior. 
Guarary OomPs Nf'ves . 
lgnacio El~as M.:i.ri1_1ho. 
Helio PL::.,._,oa cl;;! Oliveira. 
João Gonçalves de Oli\'e'rn.. 
Maria das Ncve-5 de Can·aJ!10 Cunha 

J professora). 
Jcfio Pe:5[-)0:1. 10 de j..ilho de l 937. 

o escrivão dEitornl. Seba.Stião Bastos 

SERVIÇO ELEITORAL - EDI
TAL - Dilaçiio probatoria - Torno 
oublíco que, por despachos do e>;mo. 
sr. dr. Juiz Eleitoral desta l.ª zona 
da Capital. exarados nos rcspe"."livos 
processes, foi assignada a clila(io 
probatori::i. de dez (h1) dias ao dr. l.o 
Prorriuto!' Publico desta Comarca, 
ora d•:-nunciante e aos eltitores e réos 

PARA O DEPOSITO DE DIRECTO- faltosos á eleição de 9 de setembro 
RlA DE VIAÇÃO E pBRAS <!e 1935, pelo que ficam intimados 

PUBLICAS: dos respectivos despa:hos de conces
são da dilação probatoria assignada 
e neste 8Viso publicada. Os e1'eitores 
e réos são os seguintes. 

500 metros lineares de taboas de 
Pinho Paraná de s~gunda qualidade. 
de 4m.oo x orn.30 x 314''. . _ 

Nota: - As t::iboas refendas nao 
devem conter brocas. falhas. ou 
quaesquer outros defeitos que im
po~ibllitRm o seu perfeito emprego. 

Os proponentes deverão apresentar 
preço por met.ro linear. 

Arnlllpho Regls Amorim, Abilio 
Dantas. Antonio de Assis Lins, Anto
nio Ferreira da Costa, Antonio Pe
drosa Gomes, Antonio Creosola, Ci
cero de F1gue1rêdo, Calixto Felicia'.
no de Lima. Dulcelino Donato da 
Cruz, Elp1dló Avoilno. Enéas Ferrei

PARA A REPARTICAO DE AGUAS ra Cavalcantl, Elias Pereira dos San-
E ESGOTOS: tos, Francisco de Paula P!J,oto. Fran-

2 mil manilhas de barro de 6". cisco de Pontes, Flavio Albino do 
30 k1los de gachét.a quadrada. en- Nascimen'to. Franci.c;co da Silva, Fer-

cebada. de 718... ' nando de Freitas Galvão. João Fran-

CUIDADO! . VINHO 
Só 

cxecunio ae reparos da lanchr 
UNl\'ER~!DADE DE PORTO ALE. ''S.\MPAIO VIDAL'', em serviço ;1 0 

GUE - fü,t.:61.t c.le Agrcnomia e ·v e. Posto Fiscal da Alfandega, ('..-_1 Cab1..'
tt.·1·1n;::ria - ED!1 "\L - Concurso dcllo. na_ ba.c,e de nuatro cont0:::. 4111 . 

pn:-a prut"t. 0:. CJ.tlJ'dratico d:\ ca- trocentcs e n cn~nta e set(' mil réis 
ãe1ra de J·:dholog-ia e t..:?i~ic'\ J\-1Pdica (4:497SOCOJ de confo·midtlrl~ com 
(l.ª ~-:i.,·t<'_-JJ?Q•-'fl'!~ ,. ~mmac ' do o_ orçar:1e,. ·o organi ... ado JY>la Adm

0

i -
Ccncm so ae_ VeL1. rrn,'. rn.. . l mstraçáo d.,,, Dominio da União nes-

Faço p-.1bl!co_ rle o. dem do sr. D 1-1 te Estado ' -
rector que e·tf a11?rta a contar Os r · t -
rle!-ta rlata r com o pra, .. ') de 120 dias P oponen ~s dcve.ra.o provar 
a m c:criprf10 para o concurso de rr"- que se acham quite.~ do~ 1mpo.;tos fe
fcssor c t h~dratic0 da c9.deira. de Pa-

1 
d~raes._ esta<lo~~s e mumc1paes. e cau

thologia e Cli!lic:... i\-'Iedica i l.' pinte I cion~rtl_O, preVl.«me: 1.?, na Caixa ~- r• e.u.J. 
_ pew1, ,;,'$ animaes) rto cnr~n de I cm:omi~~· a:1-nexa a esta D.:-l~gac;~. /1~ propor-.L •s de e .. ~ <;r e1 L-c ir 
Veterinari:t. a 1mpo.f-anc1a. de ctuze.1to.s mil reis nesta Commb ·ão. em ern,~l·JPP 

o concurso constará c:ie titulos e ci~ 1 <200S~;:J) •. subordinando-se a todas ·h.i..1c __ até ...., urox.mida.ü 
'.1r0vas. o ccncu) ~:.o clr, titulas con· tara ás CXlg""'"'f'taS do Regulamento Gcal mLáo do Tr.bu 1::.l d Fa - .e· 
da ri,preciação ~o3 ~eguinL_8S elemeri- de Contabilidade Publi"a. nao :-:.e á ~nt .:. ct, s 14 h,J~J..5 ..:.v -
tos comprobatonos do ffi('nto do can. Os c_onrurrentes encontrarão na de a;;csto vmdtiuro 
didata . Secretana desta RepJ.rtirão todos os E n ,-n•.1elo11p s 5.-parado~ d:1. pr 

l.º - De diploma e outras d1gPtch.- elern°nto:s e detalhes necessarloo á ~o-t'?· os cor,ct 1enL<.. d~ eL , r 
dcs uni•:e1sitarias e_ acaden"!1cas apre- reaEz~ção do., ~rviços de que trata · nl.1•· recibos d· h ·t·er Pd~·o o~ 1 
sentadas pelo cJnd1dato: . o presente Edital. ro :ede, i. mlln: 1ral. e ;d .11 1 

2.v. _ De es~.udos e t:alJalhos .sc1_ As p:-opostas serão abertas na p··e- t' {C:c1uo pa:s~aoo. b€m c·c~110. eia e , 
rut_ificos. especialn~ente d~quelles que sença das parte.s interessadas no cU-a çào c.1(~ qu trn!a e:.:•·c F.dit~,1_ 
c.s.s1gn~lern pesqu1zas or~gmacs, fJU e hora acima citwios 0:-. prcponent• ob:ir:-1r- · r_ao n. tc 1 

revelem conceitos doutJ marios pes- Gabinete da D:::l::iacia Fis,:-il na ~~~-P~~~1~~.º ~arcin~~j~~i~~Jt; ~1
1
l 

sc;:.s de ~:l a~~!~~dades didacticas Pa;:_ahy~a: r de julho de 1937. . i 1.10 .. ·_14 a ~i2,nan::lo con ... 1 a.to t 

e,-:e~ci~s pelo c~ndi9"ato; . Che~~adoo Gerir::;~ de Figuetrêdo l i"CC'U -~_0or!.::i. da .r·azc1do, c:om o 1 
4.º _ D? reatzaçoes praticas, de · D m·1:...:>n') rl" 10 dia.. pos solu 

;:;~~~~!rr!lt;i~niâ!qu~ly{3 llJ1fii~~f~~!~ SECRETA Ri.\ DA FAZENDA ~~:-\rbfl~~â~n~;;~~a. i~l~u~~r-~c 
,e culiectirn. Elll'!'.~L N.' 61 - crnunssAo DE Leni•. nêo 1nfe110- a 5' soLr, o 

o simp!es desempenho cte hmcções ~~~~.;;J~~e;ioA~~e s~~~1~~~e~1~~1e~~t C:o 1i.:,·ntci!"11€'lltc>. a qnal r \"t [_. 

publicas, trchnica~ ou nãc:. ::i. apr~- PARA A POLICIA l\ULITAP., DO f3..\·or dú Estado, no Ca[-)O d~ rt. 
c;cn.;ação de trabalho<.. .. cuJa aulon_a do ..:outracto. ~m cat.. a ju\_l 1 a 
n§o possa ser authrnl1cada, e exhl- ESTADO: 1 · la"'lfntad3. a j:.:.; .o du :.·cr 
}'\ição de attest'..'1.dos graci"sos n5.o 2?. par.as de shooteiras Trlbltl:'.'l.l. 
c.:onsOtuam documentos idoneos. ball. para foot- ct/'~\~n~ft5::·v:dir~:~r;~;-_tJc~~i'm~,:~~ 
f 0 ~

1 'i_;1/~ia deesr~f;L:.i~s const3.rá de: 22 calçõeii de brim ~ranco pf'ra novJ concurr~!E,a ot~ w:i:~ar d_ e 
2.º _ Prova pratics. 1: experimE"ntal 1 !~~~:all, env1.ando amo~tra da fa_ ~t.u~:1 ?. compra dJ m:iler~al con 1 

l"C' e;:a ~~~~~rs~ict;g~~1~ã:, concarrer - ~~ Pares de mei3.S para foot-ball., Q;:..c~~~r;-:.·.:io de co1:1p!·· ~- l!) {_. i1 111-:, 
mecticos velerina.r1os e veteri:1arios. en ando. amostra· . de 1937. - J. ( ur .. , L11t1<"! t 11hJ -:--

Os r-a1;.didatos de\erão. no acto de . 20 c~m1sas de meia para foot-ball. Prr. idenLe r.a Ccn;, .. 1. ,< o de co111~ 

lnsc::1 ipc:-ão. ~presentar os seguintes id~mca~i~~~- de meias para keeper prr, -
.:lucurne1.tos . _ . idem idem 

l.° - 1?1J.:lOff~.a p:sofl';sior.al deHda- 30 ·camiZetas de meia branca tyro SLRVICO ELEITO!:: L - Ed"t 1 d 
mr1;te l<'b'llEao.o. . é b ·1 . . t sport i<lem, idem. . ' c·ta<:~c, com o r.:ra~n w• ::o rii1s -:--
Ot.2-1i;zu";a\~;:c1~~ que rasi euo t,a 

O 
1 3ú 1~ares d~ sapatos tennls. branco o dr. Louriv'<l de La.rercl:1 Ln:.1:1. jui .. 

3 ·~ _ Pro11a àe saniõ.ade e 1denei-1 numeios sortidos. rr~n~ · n~r E!':'itr"·al de·t., 21.. zo i::i. 
ctade moral.· _ . . 

1 
fo~t-t~\~s (g~;pl~~~!~~as de ar. p::i.ra da comarc:a de Sant'.l Rira por rle 

4.º - D')c~m:.E"n!a<.:~-~ de act1v1clade 2 bolas com camaras de ar. p:.:i ra ::.lb 1aç:i.;:, legal etc. 
pr~fissional ou ~-c?eri~lTH:a que se ~~- 1 vol!ey-ball. idem. Fa"o Sf!ber aos que o D, nte crli
l~·CJOnc <'Dtn a d1~c1plI~~a em concm :º 1 4 pares de luvas para box . cl,.. ~tis tal vi;-em ot1 d .le 1wLcia Liv · rm. e 
acomp?nh:1do de rP.hç:.i.o dr se~1s n'1- onças. 1rt.erLs.s·u pc. ·,a, CjU~ pPlo dr. rn);ro 

~~~~~sad~~1b;;:f;ê~ \i~:. :·~~~~:fvc~rr f on~a~~re~ ele luYas para bo7', d2 rnto ~~1~ ::\~\lJ~ dPe~ªra~~
1
, ~-;--·~'.) T~!/i~c, 

dP
5

·~~;1~rT/~~
1
c?iufd~ ~~rcnulÇsoOL

1 
P1;~~~~ tv!1~~a u~~ft~'.;~s k~t\ª·-~

1~~-~:;di'.) 10~~ 11~ ~
1~d~~1

~;v.~ t~~m~3ta~i~.~ 
1
~1\'~~.s d~: .3

111
~ 

slonal, r:.~lo menos seis annos antes. forme modélo na Força Publicâ en- , •guinte.:, do Cochr.;o Ek!t'Jr".ll 1:it, n-
6.º_ - Pr?va de estc.r quit..-es com o vianda amostra da fazenda. · t" e :1.'.·ts. 59 e ~egu;ntes do R PDl'.n-

serviç_o mlllf,a1·. _ _ . 100 gorros de brim azuLmPscltl. com lo In.~rno dJ . .., T~·iln:na~c:, por trrrm 
Mais inforP..1aç_oes poderao ser obt1- pala e jugular de celuloide cor de deix2.do ele ·,otnr na f:l 1 ão .:e 11-.,d 

das na Se:retana ela Escola, das 8,30 chumbo conforme modêlo nn Força nr te mu.iiciplo a O a, setcmb:o clr 
ás ll 3U horas. Publica. idem idem. U:1:3J p. ra prC'Ieit0 e Vf'L'f'· dore~ r J-

Secrc~.aria ctu. Escola de :"-gronomia 10. uniformês para sargentos·. ."ob nldpac.;. o\ ele nome: JJiop;o Gotnf'~ 
e Veter,nana. rrn_ 1~ de n:ia10 de 1937 med1da. eulcte e tunica de brim k::tki Jo.-.é de Ba:·i"o~ s,Iv:"'I. PeliiJPe 1: zi 
ri:ic.-,la Vcr!:.rng1cn Jumor, Secrela- ~c~~~;~aoo", enviando amostra eh ra_ 8i 

11
~~ fo~:11:~tlt~~~foncà~~J {~~~·;·~.:~·\ t~ 

1 g-rupo de imbuia n::i. côr nogueira 1,ucl Cosmo dP. L~cJc!'l.. G· br'r:l B· z q· 

estufado a couro. ~ontendo as :-.c.guin- rn r'" !...íma, ,J : n L1 11 : de Fr ·.nç·i 
DELEGACIA FISCAL - EDITAL tes peças: D ·ucl.ec11n,, A: ~~, e~, \} ., Li jz M:t-

N.~ 5 - De ordem do sr. Delegado I sofâ: r,nllo à':? 011 ·tira, .J \n J Pi-
Fi~cal e d<> accôrdo com a autoriza- 2 poltrona:;; I ~,~'. tºs0;

1
e~rod~\I~~~1;~.C:~ a-1, 1~ 1' H \:= 

;~~âa E:r;c~~n~;: Poi1~~~to;ub~~l P~~ 1 i ~~~i~~~lrnpé_o <'om fi torno!i c11 :1!10 elo Sil\ a, s~:~·nin·) d:.! L.rna. 
ra conh?cimento dos interesados, que! 1 _tapete de la ou pello. de 2m.00 x ~\~\~nâe ~,r{;~~;~nA~~r'.)l~:~

1'1·1,~;· !~,f~ 
pe1o prazo de quinze ,dias, a contar lm_::>O · - IJ. :.; , LeniL J \i ic; 0rin , rt, Sii•:1.. Do
<le;ta dat~ ~ a terminar,no dia e2"6-mdo 00}º7º0, c~~c.}~~~~od~~~!)ti/~· d~e r!1

~~·;~/ ni1, ,o_c; Ign:.ic.u d N. cirn.cnrn .. J:; P

corrent~ mes. á.5_ 16 _ho a..s, rec ~ - lfJO trave.s.-:eiros de rapnn de Om úü P·...,1 .uzi1do r'I • .t•rcit:l"i, I1L-tnw·l d., C··uz 
.')e nest::i. Delegacia F1Scal, em envel- x Um 33 enviando amO!::itra.dn faic.'.n- ,J.ilio _:So.:ne·, da .s:h}', Jo;.o De-mi 1-
loppes fechados e lacra_dos: propostas da · · gr ... A,-.-"'.s .J::r·),1Lno ! :r.-ei1 da b'.I _1 
em (3) vias. se!ldo a p~uneu~.ª deVida- 100 lençoes de hr::i.rm:nte "Can~rio· \~ ldt· _ui~ ~º, .. ,AnJ''•, °';,1:0. _ .:ov "_3 
mente sell!ida, par~ ahenaço.o do es- de lm 2r1 x 2m.'..!e. Jdf-m. id~J~l. 1 Go11·,,,. d vil. 1. T,· , , 1 a :, ·-

~~le;:sta~~E!E~tl~Ts~ _ac1:i_~:p~;~~~~~~ cltlºoºml~~n~~íl~i!~\sbri~?~~~t~i(;~~r'l:(n.o·· ~'.~n 2L.~/~r~,:1 ... ~11ª.c~tl;,,11_1 ~~,tu:\:.~.: t J'~ 

'2m frente ao Posto Fiscal da Alfan- O:i m:itoi:::te!:i'acimo. serão po.10 11_, ,1u o o[J!C l ri.e J '· w· r·.·.r t.:-

dega, cm CabP<lcllo, servmdo dr ha .. ~ '~"' n'pa1·i.içó.o requi 1! &nl(:. tl1• , 1 . '- .. · H ::: , '' rc l· ~· 1 · 
o Pr<'ea dP 01ünhcn 1 os e setenta e P!.JL\ A OlRECTOf:..I.\ DF Vl.\C.\0 r. " . .i. ', f'k1.··r . .,·;:i r 1 
s?is mil réis f57f;$L00), de c_onformi- E OBRAS Pl'&LJC_.\_~- · t;1 .Jí(l.~ p.s.~c. d Pn' P lo_ ;1.::,.~f' 1 ~ 
dade com a avalwcáo, devidamente (Construc~:lo do Grupo E~tcln.r de '"''-1:la.l. no-. 1.;1n'• <~J t!rti;. 1 v,t ou 
feita. e rcspectivt1 cle:Jução. San:.1 Rita) r~.tcr_ido R,, 1~r1r1.1to b 2. 1 , º/ ~ .o. ,. 

o proponente~ <leverão provar 77 mctrc. quact,:·~dos de allJe10 o,, t nho por l :t;1-clr, ... P r , i-1n r.~ 
que sse acham quiies dos impostos fe- branco rn-·"10,:.,L ue bõa qu:rndad<: t.:. '.'_nc:-. d:..~s. ncç...,,, s PLB_a. :- ~\~. 11.r.~ 
deraes estadoaes e municipa.es e (centros,. env:anJo c,mo~tra. ~r :1 0 m0,1ú~. pr·L1 J11:st1~1 1· ••. , 01, 

C~UClO~arão. p;·o·1ia~ente na c:~~,a C~~11~0PJ~ª~zi!~jia~1!t_~11~;,nrg;-::i· i~/~ ~~:1{f1 ~~-::~1~1a !<7l.pd~~11~i~,,~hl:.~~;·0 ~:~ 
E_:,onoffilca ~f'<Lral, annex;t' á me-?1.a "15 dita.:::i de san?fas confonl1? çi~- rc111·,,cinH:nto de todo..;. prn.ndu e",'. 
D~legacia Fiscal. nes~e E~ a,do, a 1m- senha ne}ta Coir.mi.s~ão e:_ ... cor p.1.ra d:,· 0 pr(' cn,. , d1t·1J qJl' :;LTá ;1.fl
portancta de cem mil réis (100~), a-ulcjo bra:ico · - · x~do no hi: 1r do _co~tume e p;,.;J,1Jc"1. 
s~tboTdinando-se a. t.octas as t:ngen- "'691.l meti('l·s qliac'~·ndos e 2t (' ... nhne- elo_ no Jo:·ntil d~k::l '".:\ ün.1-v:·, pu~ 
c1.as. do Rt'~Ulamento ~ral de Conta- tros. de forro de <.:eJrr, machcado cir tres veze~ s{>gu,da<;. d<> dez l ,.'1 . di -
b1lb.ade Pu~lica. búa qualidade. · dln.'i na _fon1u da lei. D,itl<? e r>_:..1 a~J.:1 

As propo•:has ser:'.io abertas na pr~- 456 metro. llnPare.s de cornlja!'i dE nc::;La c1d:;ult• de Sanln Rita, ~ º" .. 3 
sença das partes tr..t..,.ressa-das no dia cedro para forro de um 07 de Junho dP. 1937. 
e hor~ acima alludtdos. . 456 metro, lineârr.s de· ~anefa.s d€ F.11 rioa.h Gonc;-aI~:es do: ·i····ir,1.:r 10 

Gabmete da Delegacia Fiscal na cedro para forro, de om,10. escri\:to eil:'itoraL o e,rr<·• 1. (:!'."") ,Jt •z 
Parahyba, 12 de julho de 1937 277 metros lineares p 41 CPll.Limct:o3 F.lcitrw.d. 1..-0urfr~l .d". L:i<'eTJ.,t Lim~ 
a:~~~:~~: Figueirêdo - Chefe do I ~:.<;t~al~~~l::;;,ssi~~re conform.? moclêlo fi~~~·-1r~roi"!~ o cngmnl d t'C'p.·1 B1-

SEM ALCOOL 
"CELESTE" 

- Unlcos fabrlcílntes: TITO 

-:-

SILVA & ClA. 



~IT: 'A UNIXO - Quinta-feira, 22 de julho de 1937. ~ 

~ 
O PEOII MAL 

\\ 

~ 
DISTRIBUIDOR PARA O ESTADO DA PARAHYBA 

AGENOR GOME S 
RUA JOÃO PESSOA, 260 -- Campina Grnnde 

-SF.( RET,\RIA DA FA:ZE~D.\ -
rnr'f ti.L N.'1 59 - Com missão de 
C'o111 H:1-. - Abr0 concurrencia para 
~ 101 iwcimt>nto d0 segumte m:iterial: 

Para a Dirrdo1 i :i fle Fomenlo da 
Prodnccio VeRctal t! p~uiz:)s 

Agronomicas 

lO :-1r1Tio,;; cornplrtos p:tra cultiva
rlnri· ..... , com os seguintes caracterisLi-

1 JWitoral com 05 ferros embu. 
lido.s.:, 2 tir~ntes duplos com 9 palmos 
ele co1np;·iinenLo. 1 cabeçada ~om r~
c.Jc•:1s cit.· 18 palm.,,. e o respechvo pe1-
t,.,r,1l. oe\ !?i1do a confecção dos mes
n,o,. ser feii.::t ll11 x:)la ele bóa quahda
rk C' costnr'.'l.d::t a marhina. 

24 thr1 mometroc; ··Tavlor·· ou equi
vale ntf", u:petialii1ente fabricado pa. 
1·~1 ~t.ufa.~ de Jumo. com graduação 
"Fahrenheit". com reYcstim€nto ex
Lc:1110 de folha, eomprime11to 2; cen
tímetros. 

;,,o kiloc; de barra de ferro preto de 
1 ' 3116 ... 

80 dito~. idem, idem, idem de "1 
X l 4" 

100 dito.c;, ide1n, idem, idem de 1 
] 1 ·• X 1 4" 

100 ditos. idem, idem, idem de 1 
1 •1·• X 7 16". 

5(J dito-:. idem. idem. idem de 3 4" 
X ~:16''. 

60 IJtnafu:-;oc; <le ferro. cabeça qua. 
clracla. de 112·· x 38". 

(iO dito!-. ifü•m. idern, idem de 1 
34··x38". 

GO ditr,<;. idem, idem. idem de 1 
1 2" :< ~·8". 

60 dit ns. idem. idem idem de 2 .. 
X 3.8". 

60 dito idem. idem, idem de 2 
12" X 38". 

40 d!,os. idl-'m. idem idem de 2 
3 •I" X 3 3··. 

40 dilos. idem. idl:'m. idem de 3 '' x 
'.1,fl''. 

40 clil 0: idem, idem, idem de 
] 

12" X 3!8". 
on ditos, idem. idem, idem de 1 · 

x 5 lG" 
1 cadmho vara fundir 70 lolos. 
1 c:::.i.dmho pa1a fundir .100 kilos 
5 chnp:i:.. de riço ··Roechmg". marc, 

R. M 8. M. 011 c·qtn\·alent€, de 2 x J 

ll!et. ro x 4 .8 m :n e,;pC'~SU!·a. 
10 ch.tpa~ de aço "Roeching" idem 

idem. 1dP'n ou Pn1-,üvalente. ele 2 x , 
m1·tro x 3.:">5 mm C'•pessura. 

200 kilo·~ dP aC'0 · Rreching·· R. M 
4-5. ou equirn.lenL:', chato, de 1 1 4 
x l 2". 

1 mt-tro de aco ultra rapido marcf 
"R.0<:ching.. Ko:-.mos. ou equi\•alentr 
qnadrado. para 1erramentas de tor
lln, de 3:4 ··. 

1 dito 1dl·m. f'hato. ou equi\'alent-c 
ele• 1 1 4" X 3 4" 

l cl11 o ide,n, chato. ou equiv:1lenl€ 
dr l" X 1 2", 

2UO 1;:tlos de aço m1rca. "Rocching ' 
n.. S. 011 eqHival, n• f-', rle 1 l 8" qua 
drado, p:ira c:alrk~!· fer:·3nv:.-nta'3 

4 barrn.s de aço pal'n molas. m::irc.:
"R(){-'ch111g ·• R. F 4-5. ou equival-é:ntl 
rhato. dr~ 2 l:l" x 51G" 

4 diw.,, 1clPm idPnc. irtrm ou equ1-
v::'lh ntP (I,_ 2 1 :!'' x ;:, :... ··. 

4 (iil:15. iclnm. i ·L'ill icl(m 01\ erj'ti
VJh"'Dlt' (:L' 1 l 3" "< } 4'' 

4 d1t,1.'>. i<!rm. itl•·. ,, irlC'm ou eqU?
valPntr-· rle 2 l 1" x 1 1 ·· 

10 l:ilo.~ Ó"' 11!d:1 e.. nço marc: 
"Rocchmg" L.1\J 00 nu O Autcg., ou 
f'(fHÍ\J}t·Jll(' de 1 li!·•. 

10 u,tn. vi1·111 h11 m ldt·111 01; equL 
\a!f·11Le, de ·1 Jfj" 

10 kllo::; de $Old:1 de a co para ferro 
fund do, m:nca ''Roeching" Lava 
fuJ1<.l!dO. Aui.og. ou equiv:.1lente. âe 
114". 

lü dito,. idem, idem ou equivalen
te. de 1 8". 

to ditos. idem, idem vu :quivalen
te. ele 3 1 16 .. 

f'ara :i Dircctoria Geral de Sau'de 
Pub1ica 

1 kilo de Neosalvarsan. em empolas 
d~ !-eis, dez e vinte doses. 

10,)0 mamadeiras de vidro. de 125 
~rammas. 

21: esco,·a.s grossas para unha. 
5 kilo.:;; de acido lactico purissimo 

de ··Merck". 
200 grammas de iodeto de ferro. 
2 liT ro;; de pxtracto fluido de cas

C'.3.1'8 sagr?.cln, Silva Araujo . 
10. 000 capsu las amvlacias n." 1. 
O,; proponentes deverão fazer no 

The.< ouro do Estado. uma caução em 
dinhPiro. de 5º 0 .c::.obre o valor prova
\'E.'l c10 fornecimento. que servirá para 
gara ,1t:a do contracto, no caso de ac · 
ceitação da proposta 

As proi:::)stas deverão ser escriptas 
a L,1ta ou dactylographad::.i..s e l::1$

sign· das de modo \egivel. sem rasu. 
!·as. emendas ou borrões em duas 
\·ias. sendo uma devidamente sellada 
i selh estadual de 2SOOO e sello dP 
sau'CeJ contendo preço por algarismo 
e p .. r extenso. 

Os proponentes deverão marcar o 
praz') para a entrega do material of
íerecido. 

Ar-. propostas deverão ser entregues 
ne.str Commissão. rm enveloppes fe. 
chaàos. até ás proximidades da rP.11-
nifto do Tribunal da Fazenda. que 
não t:erà ant.e.s das 14 horas do dia 
30 d> corrente mês. 

O~ uroponentes devt1·ão offareoer 
cotar-ão para os materiaes de proce
ilenc.a nacional ou nac'ionalizados, 
po~to na repartição requisitante. e de 
proc< ctencia estrangeira, C. l. F. Ca. 
hedello 

Er,1 cnvcloppes separados das pro
post2s. os concurrentes deverão apn: 
::;PnLr recibo de haver pago os im
lJO:-.tos federal, estadual, rru.rnicipal. 
?":o e xercicio passado, bem como. da 
çauçf,o de que trata este Edital. 

Os proponentes obrigar-se-ão a tor. 
nê:' r pffectivo o compromisso a que Sf 

TOpuz..: ram. caso seja acceit.a a sua 
,ropc,sta. assignando contracto na 
'rocnradoria da Fa7.end.a , com o pra 
o n.nximo de 10 dias . apôs solucio
adf! a concurrenc:ia. com previa cau
ão arbitra-da pelo Tribunal compe. 
:1tP. não inferior a 5º,º sobre o va

ir (j() fornec imento. a qual reverterá 
m J ::i. vor do Estado. no caso de I es
b:ãc elo contracto. sem cau~a justi. 
:caci:ci e rundamenLada a juizo do re
:ndn Tribunal. 

Fk'.l. resPrvado ao E :;; tado. o di
<>ito de annul!ar a presente. chaman
io a •1.ova concurrencia, ou deixar de 
ttl'c·,uar a compra cio material con.=:;
"lnt{ d:i. mes!íla. 

Cor,~m1~~ão de Compars, 15 ele ju
,10 de 1937. 

J. t unha Lima Filho, presiàente da 
:on1 .is,ão de Compras. 

AP:YIINISTRAÇAO DO DO!UI NI O 
>A l'l•IIAO NA PARAHYBA - EDl
fAL '.'I." li-A - AFORAMENTO D E 
fERltENO DE MARINHA E PRO
~n,o NACIONAL - De ordem do sr 
.J' le• .1do Fiscal do Thesouro Nacional 
1rsl1-· Eslado. faço publico que o sr 

10 dJ!o..,, lLJl"ll, id,'lll, 
v:iknt<'. de l 4 

id"m ou C'QUL. Ju."!o Cel.c::o Peixoto de Vasconcellos 
1 ,ec1u,·rPu o aforamento do terreno de 

i AR ~~~~!~!?~~:g~~;0E G A ] 
Av_ D. Pedro I, 915 li 

--====-=========--=========!/ 

ESTAÇÃO CHIC Dra, Aracilda Beuttenmuller Medeiros 
- DE -

M. C. Campello & Cia. 
MEDICA OCCULISTA 

Estabelecimento que mantém 
sempre, um lindo sortimento de 
chapéos para senhoras, roupas de 
criança, cabochons, fitas, rendas, 
colchetes para cintas, clips, luvas, 
flôres, fivelas, enfeites para cha
péos, veos, boinas em todas as cô
res, e muitos outros artigos que 
vende por preços jámais vistos na 
cidade. 

Assistente da clinica de olhos do Ho~pital Gaffrée Gulnle 
Consultor lo: R ua Repu blica. dq Perú (Antiga As.sem -

biéa) 15-A - G.º andar - Edificio Brasil. 

Diariamente de 4 ás 6. - Telephone 22 - 5687 

- RIO DE JANEIRO -

:;.."-- ·'\. 
As esquadrias acima. se1ão postai; 

no Deposito das Obras Publicas. 
Os proponf'ntes deverão f::l:;,<>•· no 

Thesouro do Estado , uma caução em 
dinheiro, de S"lt, sobre o valor prova
vel do fornecimento, que servirá para 
garantia do cont.racto. no caso de ac
ceitação da proposta. 

• '°i.s propostas deverão ser escriptas a 

blicado no jorn a l official "A União" 
desta capital . em :ma edição de 6 cté 
Julho de 1937. 

Administração do Domínio da U
nião, ein 6 de julho de 1937. 

Sabino de Campos - Escrivão En
carregado da Admmlst.ração >- Clas
se G . 

Chama a attenção de suas dls
tinctas freguezas para a rica ex
posição de chapéos que apresen
tará em todo mês de julho e du
rante o periodo da 

FESTA DAS NEVES tinta ou dactylographaclas e assigna- SECRETARIA DA FAZENDA _ 
das de modo legivel, :;;em rasuras , Edital n.º 41 _ Commissão de com-

Chapéos de 15$000 até 55$000 emendas ou borrões. em duas vias pras - Abre concurrencla para o 
RUA DA REPUBLI CAJ 720 &endo uma devida mente sellada( sel- iornecimento do s,~guinte materlal : 

~============= 1 ~ºe)~~~~~!~d~e p~-~~~o iorse~fga~·Ts~~u·; r::toA D~ ~J:J:~t~~ ~~ ~~e!t 

marinha e proprio nacional, ~enefici- Pºb exte_g~~· entes deverão marcar O ministro com 1,70 x 0,85 c l4 g::ivet8.'>, 
ªp~~1·ac0Fmo1·n;oscaa.sad.1sntr.º1·cto26d4e. Cs1atubeaddeº11oá, 1 pra:~ p~ara nentrega do material oL 1 porta e 2 taboas de correr. 

. . . d J - - . t I ferecido 1 cadeira giratoria com assento 
mumc1010 e oao Pessoa. nes e Es- As pràpos tas deverão ser entregues empalhado e patinado. 

ta~~- detalhes technicos e demais es- n,esta Com,missão,. ei:n _env~loppes fe- cl~rni;e~~v~r:a e mua~l~ln:ab~~ ~~r~~~~ 
clarecimentos constam do edital n.º c1:i~dos. ate _ás p1ox11111dad,es da reu-
11. publicado no jornal official "A n:ao do Tribunal da 'Fazenda. q~e ~!dei~~do 0,75 X 0,45, cj respecriva 
União". desta capiLal em sua edição nao será ant~s .das 14 hora..s do dia 
de 23 de junho de 1937 3 de Agosto v111aouro. 1 estante girat.oria, 

Administração do Dominio da U - Em envelcppes separados ~as Pro- 1 porta filtro com tampa de mar-
niáo em 23 de junho de 1937 postas, os .concurrentes deverao a~re- more. 

Sabino de Campos _ Escrivão En- sentar re_c1b~s de haver pago o~ _im- 1 bureaux meio ministro com 1,50 x 
carregado da Adminis tração _ Cl 5 posto , f~d:eial, estadual. mumc1p~l 0,80 cjS gavetas e duas taboas de 

se G · a - ~~uçeãxoer~~c
1
~u~ªt:!faº· e:t~m ed~~~-º· aa co~re~~deira de braço com B.Ssento 

Os proponentes obrigar-se-ão a empalhado e patinado. 
ADM I NISTRAÇAO DO DOI\UNIO tornar ef~ctivo o compr~misso a que 1 bureaux de 1,~5 x 0,70 cj4 gavetas 

DA UNIAO NA PARAHYBA - ED I- 1 se propuzerarn caso seja acceita a e respectiva cadeira. 
TAL N.º 2-A. - A!oramento de um sua proposta. a..;signa.ndo conlracto PARA A CAIXA DE FOMENTO . 
terreno Propno Nac.•ona l - De ordem na Procuradori:J. da Fazenda. com o -1 bureaux de 125 o 70 I 
do ~r. Delegado Fiscal do T~esouro prazo maximo de 10 dias. após sol1:1- ta e res ctiva ~t:d ~ ' e 'i gave. 
Nacional.neste E stado. faço publico que cionada a . concCJrrencia .. com previa f b ~ . . e~a · 
d. Eulalia Vianna de Oliveira requereu caução arbitrada pPlo Tribunal com - t C 80 uÍ~aux m:10 mm13tro com 1.50 x 
o aforame~t? do terreno prop~io n~cio- pet.ente, não in_ferior a 5º,º sobre o I c~rrerc gave a.s e duas taboas de 

~:l.n?:~~~~:.d~~f/~ed~ t,1~eatºn~· ~i~l~ ~tfre~º f~~~~P~~eif1s\~d~. ~~ª~a~~v~f; 1 c~deira de ,braÇo com assento 
e di~tncto de Cabedello, munic1p10 rescü:ão cto contracto. sem causa jus -1 empalhado e . pa~mado · 
de João Pessóa, nes_te Estado. tificacla e fundam en~acta a juizo do 1 bureaux mclmado de 1,40 x 0,80 

Os ~etalhes techmcos e demais es- referido Tribunal. c,1 5 gavetas e. esca~inhos para livros . 
clarec1rnent.os con~tam do -e~ital n.º Fic:i reservado ao Estado, 0 direi to, 1 banco grratono para o mesmo, 

tni~~~'l.ic~~~ta~
0
cai1r~t

1 
e1iff~~i:l e~t i ~~~v!11 ~i~1:~·IT~n~;~e.se~~c,dii~~~ªá1edoe f~ \ cf~~R!º 1ªv;1~çA~ar~t

0i:;Etç,º~· 
ção de 16 de JUiho de 193'f fectuar a compra do material cons- ENTE DA DIRECTORIA DO TJ-JE. 

tant..(> d:i. mesma SOURO : - 2 bureaux de 1,25 x 0,70 
Administração do Dominio da U~ commissão de Compras. 15 de ju- cj4 gavetas e re.spectivas cadeiras . 

:lião, em !ti de julho de 1937. lho de 1937 , PARA A SECÇÃO DA DBS['ESA: 

Siabino de Campos, escrivão encar- co"m~r~~i ~~m~o~b~is.pre::;idente ela ~s 
5 
eb~::~tie~ 

1
·~!d~iroà;~ of'I gave

regado da Administração. classe G 

DIRECTORIA GERAL DE SAU'D E 
PUBLICA - EDITAI, - De accórdo 
com o artigo 11 do Decreto N.0 

.•.•• 

20. 877. de 30 de Dezembro de 1931. e. 
para conhecimento dos interessados 
torno publico que, o sr. João Alves 
da Silva. pratico de pharmacia legal
mente habilitado. requereu a esta 
Directoria. licença para estabelecer
se com pharrnacia no povoado de S. 
Bento. municipio de Brejo do Cruz. 
dirigindo a est.a Repartição a petição 
do theor seguinte : 

·'!limo . sr. Dr. Dírector Geral de 
Saúde Publica - João Alves da Silva 
pratico de pharmacia examinado pot' 
~_ssa Directoria, desejando estabele_ 
cer-se com pharmacia no povoado de 
S. Bento. municipio de Brejo do 
Cruz. vem requerer a V. S. a neces_ 
saria licença para o alludido fim" 
Este Edital será publicado oito (8) 
vezes segundo 'determina a supracf
tada lei. e. se depoLS de (15) dias de 
sua ultima publicação não se apre
sentar profissional diplomado que 
queira abnr pharmacia na localidade 
em apreço. 'ierá então. concedida a 
licença requerida . 

Directoria Geral de Sau 'de Publica 
em João Pessôa. 8 de julho de 1937. 

Nair de Moura. Machado. encarre
gada do servico 

VISTO - Em 8 de Julho de 1937 -
Dr. Alfredo Monteiro. inspector. 

Administracão do Dominio da União 
n a Parahyba . - EDITAL N.0 12. A -
Afornmen lo d,e um terreno proprio 
naciQn a l - De <Jrdem do sr. Dele
gado Fiscal do Thesouro Nacional 
neste Estado. faço publico que o sr . Pt 
dro Lopes Guimarães requereu o afora. 
mento do terreno proprio nacional 
situado no Largo da Egreja, ao nor
te da casa n .0 1. da rua Preside'1tt
J oão Pessõa , na villa e .Jist ricto cic 
Ca.bcdello, neste Estado. 

Os detalties technicos e demais es· 
clarrcimentos constam do edital n.c 
12, publicado no jornal official " A 
União", desta capital, em sua edição 
de 2 de julho de 1937. 

Administração do Dowinio da U 
nião. em 2 de julho de 1937 

Sa bino de Campos, escrivão encar 
regado da Ac:!ministraçáo. rlasse G . 

Admini~traçáo do Dominio da União 
na P a ra ryba - EDITAL N/' 10. A -
Afora men to de u m terreno proprio 
nacional - De ordem do s r. Delega
do Fi.scal do Thesouro Nacional nes
t e Estado faço publico que o s r. Pedro 
Lopes Guimarães requereu o afora 
menta do terreno propno nacional 
teneíiciado com a casa n." 195, anti. 
~os ns. 177 e 199, da rua dr . João da 
Matta, esquina da antig·a Trn vessa de 
Mercado. na villa e dist.ricto de Ca. 

SECRETARIA DA FA ZEND A - bedello, neste Estado. 
EDITAL - N.º 60 - Commissão de Os detalhes technicos e demais es. 
Compras _ Abre concurrencia para O clarecimentos cons tam do edital n.0 

fornecimento do seguinte material: ii'111foub!,i~ag~t~º c:igrra~~ ~~ic!~~ ·~t 
Diredoria de Viação e Obr as ção de 2 de Julho de 1037 

P ublicas :',dnumstiação do D0mm10 da U-
(Const1 ucção rto Instituto de ma.o, em 2 de Julho d~ '9ª7 

Educação) 1 Sabm o de Campos, e;>cnvao encar-
regado d.a Admm1str?.rao, classe G 

S :aw1e;r~: gio~la de arame, fio n ° _ 

15 ditos idem idem fio n ° 20 ou ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO 
2
\oml?i~!. ?Je,~~oi~e':::. ~i~º~-º 15, ma- D A UNIAO NA P ARAHYBA - ED I 

lha de 0.0015 . , TAL N." 9-A - AFORAMENTO DE 
10 pedras carborundum, para poli - / UM TERRENO PROPRIO NA-

mento. n.º 107, c diarnetro rle 0,25, en- CIONAL - De ordem do sr. De
viando ,. :no."'tra . legado Fiscal do Thesouro Nacional 

25 ped ra.-; carborundum, para poli - nest~ Estado, faç.o publico que D. J o-
1nento, n.0 127, cl ctiametro de 0.15, seph1.ia de Freitas requereu o afora
idem~ idem. mento do terreno proprio nacional 

30 dita~. idem. idem n.º 127, c l dia- beneficiado com a casa n°. 79. antigo 

m~tr~e11~os°"~º~ ~~~
1
;à1~t~md~ aço, re - ~Ut~·~r~u~ª 1~~~a~hi~ :ir;r~e~~st~:~ 

dond~ . r:e _2 ... para cor_tar fio. de Cabedello município de João Pes-
3 ditos. idem. idem, idem, de 1 1 4" sõa, neste Estado. 

para a lavanca. Os detalhes technicos e demais escla -

PARA A SECÇÃO DA RECEITA : 
- 2 bureaux de 1,25 x 0.70 c [4 gave
tas e respectivas cadeiras . 

1 estante c[B divisões verticaes de 
O 30 cte largura, com 40 prateleiras 
moveis e 80 t ravessas para as mes
mas. c modêlo nesta Commissão . 

PARA A COMMISSÃO DE COM
PRAS : - 4 bureaux de 1,25 x 0.70 
c/4 gavetas e respectivas cadeiras. 

1 bureaux meio ministro de 1,50 x 
0,80 cl5 gavetas e duas taboas de 
correr. 

1 cadeira de braço com assento 
empalhado e patinado . 

1 estante de 1,30 x 1,70 x 0,35, por
~ªua~~m vidraf'a e prateleira de gra-

1 porta filtro com tampo de mar
more. 

2 cadeiras para machina de escre
ver,. 

PARA O TRIBUNAL DA T AZEN
DA : - 1 mesa rectangular para as 
;,essôcs, com 1,80 x 1,25 . • 

6 cadeiras de braço com assent.o 
r-mpallra.do e patinado. 

PARA A REPARTIÇÃO DE A
GUAS E ESGôTOS: - Gabinete do 
direcl or : - 1 bureaux ministro con1 
i,70 x 0,85 c l4 gavetas, urna. por ta f' 
dua.s taboas de correr . 

1 grupo com 3 peças, ieual ao exlo;; 
tente na Secretaria da F~nda. 

1 porta chapéo com 5 ganckos. 
empalhado e patinado. 

co~n n~~~a P:~~et~a~h~ de~ ~ 
correr, de 0,75 x 0,45, ôf respectiva 
cadeira . 

1 bureaux meio ministro de 1,50 x 
o.ao com 5 gavetas e duas taboas de 
correr. 

1 c:adeira de braço com essento 
empalhado e patinado. 

PARA A SALA TECHNICA · - 1 
archiv0 para plantas, c l modélÕ nesta 
Ccrnmissão. 

1 bureaux meio ministro de 1,50 x 
0.80 rl5 gavetas, 2 taboas de correr 
e esc:, ninhos de 0.10 x 0.10 na parte 
fechada pela porta. 

2 bureaux de 1,25 x 0,70 Cl4 gavetas 
e respectivas cadeira.s. 

1 cadeira gjr8.toria classento em
palhado e patinado. 

1 mesa para machina de escrever, 
c ll gaveta e \.!ma taboa de correr, 
tendo 0,75 · ·x 0,45, c 1respect.tva ca
deira. 

PARA O ESCRI PTORIO: - 3 
para talhadeira. · ' 

3 ditos. id_ern. idem, idem de l .. 1 recimentas constam o editJl nu 9 pu-

1 caixa de benzina. r;====================~~~=--==-=~ 
239 mct:-os cubices de pó de pedra 

nara revestimento, em 3 typos, con-1 DR. GIACOMO ZA,((ARA forme amostras nesta CommLSSao. _ 
2.000 kilos de pedra marmore preto 

enviando amostra. 
Os materiaes acima serão postos no E S P E C 1 A L I s T A 

:ocal da obra <const.rucçõo do In.c::.ti - j 

Luto de Educação>. f Vi a s urinar i as - S y ph i li s 
r>ara os Gni.pos Escola res de Picuhy 

e Serraria: / 
40 portas conforme desenho e e.~-

Pecificações nesta Commissão. / 
16 janellas confórme desenho e e.<;_ 

pecificações nesta Commissão. ' 
4 me~aninos conforme desenho e 

Pspecifica('ões nesta Commissão. ! 
2 oculo~ fixos conforme desenho e 

E~. interno dos serviços do prof. Baena na S. Casa,. do prof. Bel
miro Va.lverde na P olyclinira Gnal do Rio de J a neiro, n a. Funtla.

ção Gaffré G uinle 

Consultorio: Rua Bnrão do Triumpho, 460 
Diariamente das 2 ás 6 

especificações nesta Commissão. 
1 ~,=========================d) 



~ :A UNIÃO - Quinta-feira, 22 ile jullio ile 1937 ~....., 

b1ir1=:1ux tnf'iO minlst.ro de 1,50 x 0,80 it!le~~~~\t~e ~!!-~~Jrg:~:e~1~n{f:n~ 
cl~ 5gt~~.~~;u: ~~'a..t2\ª~~t,7~e cl~ri:~- contracto, no caso de acce1taçao da 

vetas e respectivas cadeuas. przcsi~~postas deverão ser escrip~s 
:l caddrns de braço com assento a tinta ou dactylographadas e ass1g-

e11~p~~!~~~~/ il~~IL~~:ddoos. tle 1,40 ~ o,80 nadas de modo legivel. sem rasuras, 

<' I!", gt1.vet:1s e .escaninhos para livros ::~~dausm~u d~~7ct~:eit": se~~a ~t 
:i bancos gir:.üonoo para os mes- lo estadual de 2SOOO e seno de saúde) 

mos, c1a.r,scnto cavado e parafuso~ e-entendo preç.o em algarismo e por 

t.Je2 ª:i-tns chapéos com a ganchos. ex~nsgi·opostas deverão ser entregues 
2 estanLcs de I.30 x 1,70. x o,35• por- no escriptorio da Commissão de Sa_ 

tn. com vidraça e prateleira de gra- neamento de Campina Grande, em 

du:r ~esa para machina @te escrever â~v~lii~s d~ect~g~s·p.at.;in~u~~. h;:: 
c'luma. gaveta e ~ma taboa de correr i·ulgamento posterior da referida Com-
e respect.iva cadeLra t0 ,7~ x 0,-15) . missão. 

acaba 
1 com. as 
a t1Jce1rt1s 

r9 

2 bancos par::.i o publlco, com 
2·~º Em enveloppes separados das pro- ··- --------

x 0,40 x OA5. com assento e encos o postas. os c<mcurrentes deverão a- ç:ão arbitrada pelo Tribunal compe- didata apto ao exercido da funcção AGORA VAE ! ! ! - Vae pOJ·que a 
df> ~i+i~c~s ~ Os moveis acima men- presentar recibos de haver pago os tente. não inferior a 5º1º sobre O valor e não soffrer de molestia infecto- CASA AZUL recebeu o maior ~ol'ti -

~~on;df,'.i11!!!1~º ad~mt:')~~ i::rsn:i; ~1:i:~~~~1~:er;:!~::~tEi!iu~~ !{v{{::itr~~~~Jmªni:~:{s~:;r;\;Jf~ ::~r:;º!;;~~li:t~~~~ªfTr;n~~~o ;~~ :~::a:~1 b~~s:::.1 senhocas, luvas • 
adqulilclos ulti.man~ente para °ct novo os proponentes obrigar_se_ão a fundamentada a juizo do referido estabelecimento official ou officiali-
predio da Secret.ana da _Fazen ª· tornar effectivo o compromiSSo a que Tribunal zado. O candidato não tendo o at-

os proponentes deverao fa~r no ~e propu21eram, caso seja acceita a Fica rE!servado ~o Esta.do. o direito testado a que se refere a letra g, 
Thesouro elo &ta~o uma cauçao em sua proposta. assignando contracto no I de annullar a pre.3~nte, chamando a deste ~rtigo, será submettido a um 
cllnhelro, de 5'?0 sobre o valor P.ro- escriptorio da Commissão de Sanea-1 nova concurreuria, ou deixar de ef- exame previa. de accórdo com o pro
v1vel do fornecimento. aue servir? menta de Campina Grande. em pre_ fectuar a compra do material cons. gramma e~tabelecido pela direcção 
para garanLla do contracto, no caso sença do promotor publico daquella tante da mesma. do Curso. 
df' acceltação da prnposta. cidade, eom O prazo maximo de 10 Art. 4. 0 - O Curso será ministra-

As propost.as deverão ser escrlptas <lias, após solucionada a concurrencia, Commis~ã.o de Compras. 30 de ju- do em regime de t.empo integral, de 
a t.inta ou dactylographada.s e as- com prévia caução arbitrada pela nho de 1937. · maneira a não prejudicar os traba-
:-.lgnadas de modo legi":'.el, sem rasu- mesma Commissão não inferior a lhns nonnaes ,da Repartição. 
ras emendas ou borroes, em duas S% sobre O valor do fornecimento, a J. Cunha Lima Filho, Presidente da Art. 5. 0 - O alumno que faltar 
via;,(s:!i~disL~~~~I ~:vk~~~~e~tese1:

1
~; qual reverterá em favor do Estado. Commissiio de Compras. ~~~c~lt~~~J~!s n;º::isisc~t~~°:in~~ ?{;~ 

das restos de aniagem já uzada 011 
~ejam pannos ra!::igado.s e peda<;o.'l co;;_ 
turados o que sobremocto cleprn.:1a o 
ó.Spect<?" do fardo . A.s.si.m :-.encJo ._e::.L::t 
Comm1SSão de ClassifICri',':io Of1 1c·1l::I I 
do Algodão não consent.1rá c,ue ~
Jam applicadas no enfarda1 nl 11to dP 
algodão amagen.s cm dc~acorctu cu,n 
a determinação acuna. Para melllo-
1es esclarecimentos dir1j:1m-~r os 11 1-
tercssados áquclla Rí~part1.,:io, â rn.1 
B. do Triumpho nh '144.. n t'· ta c1cblli-

Luper<·io tle Sou'\a Br:tlll'O . tht:IP ela 
comm1ssão. ~~;,de) contendo p1eço por algans- . ~~ui:sju~tifl~!~i:ã~ dfu~::~::~;~c1:'':: PREFEITURA DA CAPITAL - i~\~~~ ~~~ ~~;,~~te j~ri~~i~d~~ta~e~~ 

mo e por ext.en.so. _ ,.. juizo da refetida Commissão. EDITAL N.o 8 - Chama concurren. excluído . 
Os l)l'Oponent.es deverao marLar ~ r Fica r&ervado ao Estado, o direito t ro a construcçã.o da herma dq - II 1 T 1 \ 

pra1,o para enLrega do mat<Jrial offe Ge annullar a presente, chamando a p';./:' Augusto dos Anjos. - De or- fe~;;_;- :, "p-;:;;v~eri;;::n':i~ºbmfaç~~rs~ _ ll-l\1;1i1l![R~J :iº~ 3;:~,1,~~'. .. ·.1<~ '., 1
·•~i\ropostas deverão ser entregues ;~~~~a;º~c~~~~~~:."·dgu ~:~~f81d~01~;- dem do sr. prefeito,_e em cumprimen_ alumno receberá um certificado de nhcr Chde da ComwLss:,.,, d,· Vlss "'· 

l\1ario Uchô:i. auxiliar. 

nesta Commissâo en_, _enveloppes fe- tante da mesma. - to da lei n.º '11, da Camara ~un
1

icipal, que se encon~ra apto a desempen.har cação Off1cH.I do J\l!:;,4)dfio lll..,lf'} L.1. 
d d d eu fica aberta. pelo presente edita. COI_!- as funcções ~nherentes á Classifica-

00 
levo ao conllec:1m uto do.., ""'llliu chados, aLé _"-" proxtmi ª ;s a r · Commis.são de Compras_ 23 de ju_ currencia publica para a construcçao ' ção commerc1al do Algodão. re~ Jnopneta

11
os de µeq1<en1>s uesrnrn. 

nlão do Tribunal da Fa.encla, q~; nho de 1937. - J. Cunha Lima Filho, da herma do poeta parahybano Au_ , Art. 7.º - As despesas decorrentes 
I 

cadores, uzrnas de be,Hu·,.,me .. tu e 
não será antes _das l4 horas do dia pre.,idente da Commissão de Com- gusto ?OS AnJos. sob as seguintes , de . transportes dos cand1dat<>s, ma. 1 i'eenfarda:uemo ele al~_odào ,. lx-u1 ""· 
déE:u~~ºvef;1~;~ºse;~~:ct~º·d_as pro- pras. cond1çoes: ! tenal de consumo, de expen!ent!! e , s:m uzina.:. d,· extracçao ,Je vlt'O ql\P. 

e a) - A ~ltura total do_ monumen~o out~3:s quaesquer effectuadas ~m be- os !::ierviço.~ consLanLe!::i da Guia clf' ln. posLas, Os concurrentes deverao apr · . SECRETARIA DA FAZENDA - será de dois metros e oitenta centi-1 nef1c10 dos alumnos, corremo por timação que deixou fitar e1n µode1 
sentar recibos de haver pago os im- ED!TAL n." 54 - Commissão rle metros (2,m80J, sendo 2,mOO para a conta do,; mesmos._ . . _ ! de cada proprieLario. 

0 
Fiscal cio BP. 

postos federal, municipal e estadual, Vompr'1s_ - Abre concurrencia _ para columna da base e O,m80 para o bus_ l Art. 8 . 0 -;- As mscnpçoes_ es_tarao ~eficiamento quando da flscal,w.ç-',o 
no exercício passado, bem como, da O fornecimento do segumte macer:at: to; abe~ta.s na séde da Co1;1m1Ssao a '.u., 1 procedida , m 

19
35_ lerão 

O 
prazv n,,. 

Os proponentes obngar_-se-ao a Ob1as Publicas: - granito. com secção quadrada de 30 de Junho deste anno, todos os dia, ~ontar da data em que o pn1pmtarln 
caução de que trata es~ edital_. Para a Directoria de Viação e b) _ Essa base de 2.mOO será de r Barao . do Tnumpho n. 444, de. l..> : ximo improrogavel de 18 mêses ,1 

~rng;01~~;;,;~~~ ºca"s~m:ft';;";ceftaqu: cle8~
7
ua~~t~';, ~~~fJ'i"!~\e1!ç1~º1~~!~~ O,m50 x O,m50, encimada_ pelo busto, ;t;ef

5 
d: 

2
8 :n~e:;a~~o!,; ~/;rfi~e/r~ do Estab~leciment.o reccbau " allutt.da 

sua proposta, a.ssignando contracto Commissâo. confeccionado em bronze, - 1 expediente do dia (30) trinta. ao notifi?a.çao. Entr la.ut.o p.:1i,a que •h 

11a Procuradoria da Fazenda, com O 64 manilha .e; de grés de 5·, e) - As prop0:5tas deverao .ser en- mesmo mês e anno, impri;tcrivel-1 ma<'hm1smo~ a p:1rt1r ele 1. df' Jt1l_h 
1 Prazo maxlmo de 10 dias, apóc sol~~ 4:J2 manilhas de grês de 4 '' tregues na Pref~itura da capital até mente. possam funcc:ionar , torna- e prf"tt~u 

cionada a concillrencia. com previa 1 . 024 metros quadraàos de forro cte ás 15 boras do dia 15 de ~tembro, em Mario Uchõa - Auxiliar. €Stejam com ::is. \t' IT:l.S, cc~ Ltll:.i.s e es-
caução arbitrada pelo Tribunal com- cedro macheado, de l.Q qi.1al1dacle. envolucros fechados. e assignadas pe_ , VISTO - Lupercio de Sousa Rran- cov~s em perfeito rs1.aclo ele fur

11
·r

1
o-

petente, não inferior a 5% sobre o 670 metros lineares de sa;'lefas àr. los proponentes; co _ Chefe da Commissão. ! namente e bem as.\im po.c:~uam qit!lr-
valor do fornecimento, a qual rever- cedro para ferro. de '.L" qualidade. d) d Os propcnentes ~erãJ ple~a _ I to de pluma forrado e :isso:1 ll1atlu. n· 
terá a favor elo Estado, no caso. de 670 metros lineares de cornija.3 de liberda e para ~presentaçao e an - MINISTERIO DA AGRICULTURA . querendo ~ntecipaclam~nl 7 :l 1i- ~-t's~u-
rescisão do contracto. sem ca_us.a .JUS· cedro para forro, de 2.ª r1ualid:tde. proJect~. gr~phtcos, etc., para me_ - SERVIÇO ~E PLANTAS TEX-1 ria Licen.c_a. Joao P-e!';O::t, ~G df' Jl1Hlu1 

d do 104 1netros QU'1dirn.cios de azulejo lhor ~r~entacao iie ~uas propostas.. TEIS - COMMICSAO DE CLASSI_ de 1937. . ... _ . 
tlficada e fundamenta a a JUIZO branco (centro) nacional. Pre,e1tura da capital, em 22 de JU· FICAÇÃO OFFICIAL DO ALGO· VISTO· - Lupcrr,o _~r sou,a "'"'' · 
re~i~i°re~:~e~â~\o Estado, 0 direi- 434 metros lineares de ralhas de\ nho de 1937: - Sylv,a de Carvalho, DAO - EDITAL N." 4 -::--- De ordem . co, Chefe ela _Comm1ssao_-
to de annular a presente ch~mando zinco n." 12, co_ nforme desenho uf'sta pelo secreta no. d.o sr_. Chef~ .da Co1nm1ss~o de Class1-1 Mario Uchoa, Aux1ila1. 

a nova concurrencia, ou deixar ae Co{;t~;e~~os Lineares de conductoTes EDITAL N.0 2 - MINISTERIO i~J';_ªfev~f~i;'~~nt~c~e':,dt~0 dg:s;:n:i= SERVIÇO ELEITORAL - E.li!>I 
effectuar a compra do material con- de zinco n.º 12, conló,me _desenho DA AGRICULTURA - Commissão res proprietarios de pequen_os desca- de citacáo com o prazo de trinb dia,. 
stante da mesma. "' · nesta commissão. de Classific~ção Official do Algodão. roçadores. uzina.s de ben~f1ciame1.to e 1 _ o cír. Paulo de Moraes Bezerril. 

Commis.sâo de Compras, 
14 

de 80 grampos de ferro p1ra conduc. - Instrucçoes par~. fun_ccwnamento reenfardamento de alg_odao e bem as-1 Juiz de direito e ele1tor~I da 19." _zo. 
junho de 1937 tores. do Curso de Class1f1caçao Commer_ sim uzinas de extraçao de oleo que. na comarca de São Joao do Car1rY. 

J. Cunha Lima Filho, presidente 40 ralos de ferro fumi!do_. c,11ifór- cial ~(! AI;odio . t!a Commissã_o de I o senhor Director do Ser:·iç~ ~e Plan- pai· designação legal, etc. 
da Commissão de Compras. me des: nho nesta Comrrnssao. Class1f1eaçao Off1c1al do Algodao do tas Texteis attendendo JUd1c1oso ap_ 1 Faço saber aos que o pre~nte ed.iLal 

SECRETARIA DA FAZENDA - Tl~!otfr~ºPJ;e;:::c1/e~~:o c:i;~ e~~ ~~i:.~Js:ão p~t'ci!~siOca~ãoC~f(ic?.:1' :~~di\tss:i~~·~~~ 1C.~~~~:~i~~~~'eJ!;' ~;n{i~ª\;,~e~~~:r o;;,,~s~'.\~~Ll~~~,,t'~~~ 
EDITAL N .º 52 - COMMISSÃ_O DE dinheiro. de 5º[º sobre o valor prova. do Algodão no. Estado da Parahyba, I classes interessadas. Jesolveu_ que o , promotor publi~o desta com,,rca. em 
COMPRAS - Abre concurrencia pa_ vel do fornec!mento, que servirá para leva ao conhecimento d~ quem _mte- prazo para que fossem cumpr!das as face das certidoes extr?htdas _do T1 ,_ 
,ra O fornecimento do seguinte mate- garantia do contracto, no caso de ress:3--r possa que, a par!1r do dia 15 exigenc1a.s const9:nt1s das GUias de 

I 

bunal Regional de Jus~1ça Ele1tor:1l do 
rlal, dest inado á Comm.issão de Sa- acceitação da proposta. . de JL!,nho de 1937, estf'!rao aber~;,.s. ~s Intimação que deixou ~icar en:1 poder Estado, foram denunc1act,os. nos Ler_ 
neam.ento de Campina Grande: A~ propostas deverão se~· %'?nptas ma~nculas para. o Curso de Class1fl_ dos senhores proprietanos o F.iscal. do mos dos arts. 1.85 e segu,ntes do Co-

,1 (um) motor a gaz?lina de potem- ou ctactylographadas e ~s1gnauas rie caçao do Algoda~, o qual será _abso- Beneficiamento. quando da ftscaliz~- digo Eleitoral vigente e arts. 95 e se_ 
eia. de 6 (se is) :1 a (oito) H. P. (ca_ modo legivel , sem re.~1ras, emrndas Iutaf!lente Gratmto, e. obedecera ;:ro ção procedida e11: 1936. f~se contado , guintes do R2g1mento ~nterno dos 
vallos-vapor). com polia "d.~ .0.20 a ou borrões. em duas vias, sendo tun& seguinte· . . (18, dezoito n1c~es a partir de 1.0 de Tribunaes. p-;r terem deixado de V0-
0.30 ele diamf'tro e 1arg11ra mm1ma df' devidamente sellada, (sello estadüal _ Art. 1. 

0 
- • O Curso de_ Classifica- julho de 1937. . . _ . , ! t . .:l.r n a eleição realizada, nesta com ar_ 

O.lS.J.200 <mil e duzentas) a 1.5~ de 2SOOO e sello de sau'de contendo çao C_ommerc1a:t do Alg~dao, ~e!fl: a AS dat.as das Guias de Int1m~çao_Ja1 ca, no dia 9 de setembro de 19.3~. PCl ~ 
(n,iJ e quiiihe,üas) rotações por m1- preço por algarismo e por ext_enso. duraçao de trcs (3) ._mf!ses. m1cian-, em __ poder dos senhores propnet.anos ! ra_ pre[~ito_ e rc:·eadnrc3 m~~1_c 1pa e•s . 

o~ proponentes deverão marca: o do-se em 1." ele Janeiro e 1.0 de Ju~ ficarão alteradas. devendo as ex1gen- f os 
5
egumtes elêiLores:. Igna~10 Dyo_ 

111110. prazo para entrega do material offe. lho de cada anno_ e C0(1.Stará de du_as crns constantes das mesmas, serem. m,io da Silva e !gnac10 Angelmo d:1 
1 (um) guincho de- fricção .. :Jara recido. (2) partf"-:5: Class1f!caçao Com!11~rc1al cumpridas ctentro de dezoito (18) me-1 Silva, da 1.~ sccçao; e J<:1se Januano 

f'Storço ele t.racç5.o de 1.000 (m11, .k
1

- As propostas deverão ser entregues d~ Algºd.ao e Noçoes de Admm1stra- ses a partir de 1.º de julho de 19'.l}. de Andrade e Jo~é de Oliveira ~a1 a_ 
los C!: 111 polia de O.GO l. 0.80 de dia_ nesta Commisão. em f'nveloppr..i fe_ (}ao Pubhca. _ Já estão sendo concedidas as licen- cajá. da 2.!\ secçao. Todos Ple1Lor~~ 
meiro e largura minima de 0.10. chados. até .ás proximidades da reu- A_rt.. 2:º - A ~nscnpçao no . Curso ças para funccionam.ento dos Estabele-1 de~ta 19.ª zona, e ~ctua1,t:iPnle resi_ 

2 (dois) grupos electrogene~s por - nião do Tnbunal ela Fazenda. q~e !)era. feita medi~,.t~t~ requenmento ! cimento!'. de Beneficiar e prensar algo- ctenles eJ'!l legares. 1~noraa~s. confor
tateis, para illuminação, c~nJugados não .'s.erá antes das 14 horas do coa dos rn~er~~ados d1n~1~0 ~o Chefe da I dão e fabricas de oleo. de accordo com 

I 
me certificou o off1~1al de JUSt.tça e~1-

mot.or-gera<lor, com as segumtes e.a- 20 de julho p. vindouro._ C9mm1ssao de Class1ficaçao do_ Algo- 0 art. 10.0 do Decreto n. 0 24. 049. dP; carregado da c1taçao. E porque n:10 
rncteristic!ls: capacidade, 1.000 (m.Jl) Os proponentes dev.erao offerece~· dao, pela ordem de entrada, nao I?º- 27 de março de 1934. Esta licença so-1 tenham s ido encontrados para serem 
w:1tls ., voltagem 110\120. corrente al- cota~ão pa~a os matenaes. de pro:e. <lendo o seu numero exceder de trm- mente será concedida directamente ao cit~dos pessoalmente P.Plo presente 

d denc1a nacional . o~ nacu;n;1ahzac.los ta (30). . proprietario do ma.chinismo ou pes:- edital, com o prazo ,de trmL~ dias. nos 
te;n~c~;co) reflectores de 200 (duzen_ posLos na repart1çao reqmsitante, e . Paragrapho umco .- No Curso a sóa por si autorizada que apresentara I termos d_o e.rt. 61 ao refendo Reg,. 

de procedencia estrn--igcira, C.I.F. lJ?,ic1ar...se em_ 1.
0 

de.Ju.lho dt:5te anno, a esta Commissã.o a respectiva prC?-/ menta(§ 2.º). os cito e os tenho por 1

º1ho w(~\;5rentosl metros de tubos gal- Caledello. somente serao adnntttdos vmte (20) curação Para concerder-se a allud1· citados para todos os termos das_ res. 
van.izados de 314 ,. <tres quartos de Em enveloppes sepa,·atjos ~as pro_ candidatos. . ~ da Jicellça. torna-se. preciso que os pect1vas acçõe~ peno.PS ~ue _ lhe~ es-
J)O llegaüa) com as respectivas luvas. pos1as. os .concurrent0s devera~ a~re- Art. 3.º - Os candidatos de~erao Estabelec:imentos esteJam com os seus! tão sendo movidas pela Ju::;t1ç~t ele!_ 

200 <cluz'entos metros de tub~s gal- sen ~ar recibos de haver pagu o~. 1m_ juntar ao requerimento os seguintes machinismos em perfeito estado de : toral desta mesma 10.1'·. zona. E parn 

vanizados de 11[2" (uma e meia pol_ ~~s 'i~erci~l;,"''~~ss~~':t~;~~· c~~~~u~~ do~f~n6~~-~idáo de idade; ;~~~c~oe~~:Seni~t~t~s.ªPl~~~~~;ªtdºetZ'. / 3:. n~f1~~~t e~~eâ?t~e~.°;~~~fe ~Zlil~~: 
legada), com as respectivas luvas. - caução de que trata este e~ital. _ b) - Folha corrida; . estragadas é, possuam ainda quarto , que será affixado no legar do costume 

Serão dadas todas as caracteristi~aa Cs proponentes obriget.se--ao a ior. . c) -. Prova de qu1taçao com o ser. de pluma forrado e assoalhado em i e publ!cado no jornal offir)al A UNl_ 
das machinas acima, assim com? n- nar efffctivo o comp.r<..misfo. a que .se v1ço m1htar (quando maior de 21 madeira. EsLa Conunissão fornecera I AO. por tres vezes seguidas. ct.: dez 
~~~,Í~esh:cl;::i~on~~~u d~u:~~~~= propuzeram, caso seJa acceita a sua annos); . 

1
. 0 modello de requerimento a ser uza_ em dez dias. Dado e passado nesta 

livel, rendimento etc. ~:i~~~;~orf:'~g._"';,~~~nd~~~~~c~ p~a~ ~/ = ~tt;;~~~/~!t~:c~ina; . ~ir ~!/~sd~~;;":)~g;. fidei~f1dede;~~~ 1 â~~!d~i~s° d~"~,;;ãdoe at-íl ~~r\;,,;i ;,~~ 
serão fornecidos catalogas des- zo maximo de 10. dia.s, apos. solucio. f) - Attestado medico com firma caçáo e Sau'de, devendo ainda_ a fir- 1 vecentos e trinta e srt

0

• Eu. Julio 
cript1vos com gravuras, para ln!or. nada a concurrencm. com previa cau- reconhecida, declarando estar o can. ma ser reconhecida pelo Tabelião do ; Gomes Meira, e_scrivão elelLor>l. o 
mação completa do material munic1pio onde se encontra installa- 1 fiz, dactylographe1 e subscrevo. tas.) 

O material será entrt>gue dentro de ~ ~ W U U ews ~ do o estabelecimento. Paulo de Morae3 Bezcrril. Está cem_ 
30 <Lrinta) dias após a assignatura Em despacho n.0 154. datado de 2 forme ao original, aff1xado no logar 

doºc~~~~~~~dor será responsavel pelo CIRURGIA GERA l -- PARTOS ~ict~~d~~!~é t::~~~~º~ric1:;~r e~l; ~i. 't?1~; ;~~~l ~é ~tf/~º.1~~º ct~~ 
rx·r feito funccionamento d~s . machlr Commissão evitar fossem aproveita- me'.~ Meil'a. escrivão f'lf'1Lon:il na.s durante um mês subst1tumdo por D O E N Ç A S. D A S S E N H O R A S 
sua conta qualquer peça que apresen_ 
lar defe1t.o de fabricação. D R I L A u R o w A N D E R L E y 
rn~!rfd~e~~tr~~~: 1~~~e~l~~~ã~lf~~~a d~ CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADE 
Commi.s.<ii.o de Saneamento. CHEFE DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO DE PRO. 

O pagamento será feito em duas TECÇAO A' INFANCJA. CIRURGIÃO DO HOSPITAL 
fX).rcellas eguacs: a primeira depois "SANTA ISABEL" 
de ree<>bido o mal:<rial e effectuado o TRATAMENTO MEDICO CIRURG!CO DAS DOENÇAS DO UTE. 
processo de conta no Thesmiro do RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 
Estado, e a segunda <Iepoic; .de_.ex..pe-1 R ' · I t 
rlmentado O material e venncada ª Diathermia - Electrocoagulação - aios VIO e as 
sua perfeiçii.o em uma semana de I RUA DIREITA, 389 DAS 3 A'S 6 HORAS 1 
u~~ci~~;;:~~ºtes deverão fazer na PRONE DA RESIDENCIA, 20 

~cebedoria de Rendas de Campina 1 \..,. r:wr:w. 4-•a ZW..1iru~w: ~ 
Grande, uma caucão em dtnheiro, de º -

rr===================---
DR. JóSA M A GALHA E S 

MEDICO lE8PlEOIALI8TA 

FAZ QllALQUl!:R TRATAMENTO 1!: OPl!RAÇOI!:S llAS 001:N\IAK 
DOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ 1!: OAROANTA 

Cou•ltorlo: - Raa Daqae de Caxlu, IH. 011 t .. 1 b6r&IL 
Keolllencla, - Ru Vlooonde lle Pelolu, W. 

10&0 Pl:1!180& 
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1 IOndulações permanentes] 
1 broqueira com meia groza;::;d;e_-;:b;;::ro:;-_--;-;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~:;;;;;;;;;;,91 

ADVOGADOS 
MAORICIO GBACCBO CARDOSO e Af,CEU DANTAS MACIEL, 

advogados inscrlptol! na Ordem, oom cscriptorlo á rua Rcpl.lblica do 
Peru 36 1. 0 andar, (antlra Asscmblêa) no Rto de Janeiro, acompanham 
cansas P'!raQte a Córto Suprema, eor.uregam-se de preparo~. dttendem 
JunLo ao Superior Trtbo.ual Eleitoral, ,opct1·am .. habeas-corpus .. e man
dados de seogura11ça , fazem cob,ança3 "mmerciacs e particulares, tratam 
,te naturaUzaçã.-o ir ~rtaa de cbamad .t de extrangeiro&, effectria.m rccc
bimeotoR noti divt'n,011 l\finlsteríos T llesouro e demais repar içoe, pu
blicu prestam e lev•ntam fianças' da ado todas e quaesquer lnforru11çô~1 
que lhe.a fôrem aollcitadu, twdo coo, ltegura.nça, pres~eza ~ rapides 
,e rt:me&Q.I. 

1 N LEMOS MARIZ avisa á sua 
1 disÚncta. freguezia. que até o dia 
1 5 de ago<;to vindouro, executará 

ondufaf;Õe~ permanentes a vapor, 
ao 1>rrço reclame àe 50$000. 

Rua Princêsa Jzabcl, 269 
- TIIEREZOPOLIS -

cas. 
1 sonda dupla chromada. 
1 lamµ:ida para alcool. 
1 appartlho para raio ultra-viole.ta 
1 c\uzta de estirpa nervos. 
2 grae compleLos. 
2 lancetas. 
1 placa de vidro. , 
2 alavancas para extracção. 
1 -:sterili actor a alcool. 
l esterilü;aclor electrico. 

cedro enver;1iz:1.do na côr nogueira. i ~~~i~~t~:i~~~~-
2 rric as d::: 1,30 x 0,75 x 0,80 Ci2 ga_ 1 mõcho. 

~p·r1.-; cRd.\, em treijó envun.:zaclo na 1 appai elho "Tulipy". 
cor no:: udr::i . 200 copos ·' Tulip". 

1 conjun:·to rle archiva de n.ço com 2 C' patulas de agth. 
,"ir-ha.c; "r.:.::·1nlcx" ::it, :..E-m~llunte. pa- 1 espatula de metal. 
ra O r.::gi {J elo movimento didar."-i- 1 seringa Fisch-. r. 

l.c==========~==============~ co d'J ~:.:1;;.._ !cC'imento. 2 \'idros para seringa. 
2 r:.:i.hides pJ.ra 16 mappas cad~ um. 6 esp-:1Lob mcdlos. 

SECRETARIA · D.\ FAZENDA 24 c::d-eiras com assento e enco<o:c (·onfon.1e d.:.cni10 ne<;ta Comm,· ·ft0 3 caldeira..:. para amalgam:i. 
EDITAL N.0 '15 - COl\11\IISSAO DE c:e madeira. para café. 2 m".:'sas de centrn c:,O 75 de n!Lw:a_ 3 colntas de ferro. 
COMPRAS -.Abre concurrencia para. 14 "l>uu:aux" pa13 pnfe~sorr~. tampo ctrc1:!:--s. perfeaamenle t..sla- 1 estante com 12 vidros para medi_ 
o fornecimento do sei:,uintt" material, com 2 taboas de correr cm cedro com_ vds pnro. Globo gcographic.c. ca!nentos. 
dc>stinado ao INSTITUTO DE t:DU- 1- "lUiado e tol~e.:.do a· unb,Ha na CfJl' 3 ·€'-tant: p'..'.ra atlas, com altun1 1 abridor de bocca. 
()!t.ÇAO. i O{;.ueira escura. medmc10 r.arb. 1,30 ~r~dlla\'cl_ tnf'·a em p13.no inrlin:1.-10 Os · proprmenV s deverão fazer nn 

cartrir:J..s escrlnres com pés me- x 0.75 x O 80. e O 8') x o ri;; em cedro C,)tn lrn.">t The'-OUro do Estado uma caução em 
taiico.::; L.YJJO G:r;J.nde para ensino .se_ 25 cadeiras de braço com ~sento em· .si:•1p.•·a nu ma..c:-rt.:~r;,_ndubl. dinheiro d~ G'"; .sobre o valor pro-
c.:unda!io individuaes. com a~senLo empalhado e patinado enCGsto eIT! cc_ 2 ,:,•t::nte. ele l'C\'ist:J. para bibliothc_ vavcl àÔ foJ'l1<"cimento que servirá 
le\'nntave1 cnCO'ito cuno. em mad~ii."<1 dro compensado e folheado a imbuia. ca e 1. lados · m phmu inclinBdo e ~ pnra garantia do contraclo, no casu 
comp.rn;ada e foihcnda ~ imbui.a, n. na côr nogueira escura. p~·ne Cf'?'.ír,il cm plano iloii"'ontal_ ·'lc acceitaçüo da proposta. 
cõr nogueira escura. :-.endo: 66 fre·\- 120 cadeiras de guarnição, no typo cr.ci::i. ur-h com 3,50 d comonrnrnto A-:,, proposta, dev. rãa ser escriplas 
tes 462 centros e 65 traz~1ras. das de braço, em cedro compensado e e c!rsen:10 n. í 1w ,ta Corn:ni,;; ... ..,..o. a tinta ou dactylographada:-:; e as-

1·20 prnnthetc;s p=tr:t de~en;10 com folheado a imbuia. 14 mesn. , p:1.rn con ulcnte de O_!)O x 3ignac!a.~ ele,' moãa leg1vel, SPm ra u-
armae;~ ü ,.m niaaeira ?e J i 1; ta!n;~o 14 esLraclos com 2 degraus cte 0,15 x o 60 x O.BD. pt..rn b~blJ')theca. tendo ras emendas ou tJorrúr~. em duas 
f'r1 '<''L" w!o envPrl1lZ:Jrln meclmoo O 30 n:.i frente e nos lados. e altura r!Ü Jar!o d,reito uma taboa de correr vi.:iS sendo uma devidament,e S('l\aàa, 
0,80 x 0,60 cada, com movimento pa_ total de 0.45, tendo em cima 2 x 3 nara neta..; com p,~s em 111'1.cl ir:'l. clP r elio estadu."11 dr 2$000 e selln de 
ra frente n:~ e.Hkm·ão d2 u.i:.> ~ p:1•·,;. m~Lr_?:s, clde.::.cnho n.º 4 ne5t~ Com_ 1 lei e tampo de cedro. envernizado na saúde) contendn preco por algarísmo 
traz na de 0.30. 1\,-Iovimento girato~·1,J nn sao. co1· n0<~u na ~ por ext,,..11. o. 
da me a até a verticn.l, tenclo paretu- 9 po~ta-m(}delos para desenho fr\ 2 gt1J.rda-a'>·.:n:aes c:esp~lho, para os proponentes deverão apresenta· 
sos flxadc,res para e. tabilisnr fort~ _ !ltura variavel de U 00 a 1.60 em Cf:'- rnec..,c0J -: d"n.ista. catalogas e indicar o praZQ para en_ 
;n-eiit toi:io ~y:;;tema. n··n ~lli.\'O pa- dro, com mesa de 0.45 x 0,45 sobre 1 ;!runo de 4 !::reç::1s e~tuf:ldo a cou- 1.__.ga 00 mA.t...:n .... 1 cf:..::·ec1uo. o qua, 
ra support:1r um chassis com téla pa_ uma hc,,Ste central apoi2da e_rr: ba~r rn com o;, h,dcs f::!chados. para sah não d?verã exceder de 120 dias, apo~ 
rn I iila 1, 1« ae modo a :1., 0 1r. 1..tUe lhe garr •. nta perfeita e-tab1lidad.'. eia Dire:::toria em cedro comp'!n!'-adc 3 abertura chs propo::.tas. 
tcrromper trabalhar com o pé em ~ c:11:>ici- s com tornos m11neraàos .-.:m e folh~·nclo a imbuia envcrmzdo n.i As propost:ls den::rão .::er entregu_e<s 
qualquer d;t,s laces e em concüc.:n~ oe secçõec; de 5.50 de comprimento. com cõr nogu· ira. . ri-e&ta. C0mmi são, em enveloppes 1€'-
pocler adopt'.'.n o clesPnhador umvn_ dispositivo estanque para guarda_ 1 cadeira gyratoria para o burPau chodos_ alé ás proximidades da rtu-
~-nl. Altura 1:ariavel até 1,85 (desenho chuva. C.a Direcloria. •1ião do Tribunal da Fazenda, que 
n.º 1 11e::.ta commissro). 1 espelho.com 5,00 x 0,35 bisoutado, 1 ri1esa p:1.ra m1china de e~crcver. ião será anres das 14 horas do dia 17 

FAVORITA PARAHY· 
BANA 

1 
Club de Sorteios de Ascendi.no 

Nobrega & Cia. 
Praça Ar1i.onio Rabello, n.0 12 

(Antiga Viração) 

Pia.no Parahybano - "Diurno'' 

Resultado do sorteio dos cou
p-0ns-brindes gra t111tos realizado 
pelo Clube de 8orteios Favorita 
Parahvbana em sua séde á Pra
ça A~tonio' Rnbello, 12. no d.ia 
21 de ju!ho, ás 15 hora.';l 

l." Premio 
2." 
3." 
4.º 
5.' 

., 
Plano "Nocturno" 

824-1 
7~0i 
6147 
7866 
7891 

Result~do do sorteio dos cou
pon.s-hrindes grituitos 1·ealizaiJo 
relo Cluhe ele Sorteios Favorita 
Í-arahybana, em sua séde á Pr~
ca Antonio Rabcllo, 12, no cüa 
21 de julho. á.s 19 horas. 

1 

l.º Premio 
2.º 

4_" 
5.º 

2173 
8415 
4392 
G492 
1056 

J. Pessôa, 21 de julho de 1937. 

ADERBAL PYRAGIBE. fiscal. 
ASCENDINO NOBREGA & 

CIA., conccssionarios. 120 rnôchos para as pr:incheta5, tendo lnfenOimtnt.e ur, a peo1:... m~ _ de O 75 x O 45 c·nma taboa de correr de agosto p~ vindour'). 1 

envernizados na côr nogueira escu- more para objectos de toilett.e. de lâclo e 2· ga\"· ta~_ para. o gabinete. -.oºt·sca_p
0

ropp,-º,,ºaen
0
t~sm~::v

1
e
1
:,,~ºs doH

1
e,rrocec:ee1-· LL=============::I 

ro. com os pés reve·tidos de borra- 1 divan estufado em couro, par::1 ia Directoria. ·.: .::. .. .., _-..u_ .... 

cha expressa. .soccorro meclico d~ urgercia.. 1 porta-chap~o c'G tornos e espe_ jencia nacional ou nacionalisados 
120 Tês rn~quadrados) em madein 2 poltronas no estylo jo d1van. lho bisou tê. no esty!o do grupo do ga- po tcs rn1 repartição requisitante .. 

flexível com O 80 tendo na maior re- 1 me.!a de centro no mesmo estylc, · binéte da DirE:ctoria. de proccciencia C::Strangeira C. I. F. 
PRECISA-SE de uma en-

gua superiormente uma saE"ncia .:lc 1 biombo para velar o divan e pol- 4 me~as rwra laboratorio de chimi- CABEDELLO . 
O 002 e hdC'r:ormente na menor re_ t1ona. . . ca, conforme desenho n.º 8 nesta Em env. loppes ~cparados das pro_ 

gommadeira e uma arru
madeira, á rua Duquf' de 
Caxias. 614. Pa2"a-sf' hem_ 

gl.la uma de 0,010. 1 1. burea~ para o v.;st:ano, ron. dll!'i Comm.tssáo postas. os concurrentes dPverão ªI?re-
120 esquadros em madeira flexivd senes ele _µeq_uenas ~·~vet~ para . ~1- 2 meias mesas para o lab'Jratorio sentar recibos de haver pagos os m1-

de 60º com 0_20 cada um. chas_ nJ mtuito de _rne1:1t1flcar obJ~C- de chimica_ c:cte:cnho n. 9 nesta postos federal. municipal. estadual. 
120 ditos idem, idem, de 45° tendo t?s dos a.lumnos. dPJX'.l-aos nJ vcstn_ Commi são. no çxcrcicio pa~do, bem _como. da 

O 30 no maior cattete. :-10_. em cedro ~<·mpcnsado e folhead,l 4 rnesas para o laborntorio de ph_y_ caução de que trat~ este Pdltal 
· 3 camaras claras "Universal" para a imbuia na cor nogueira. sica. c,deseuho n. 10 nesta commis- Os ·proponentes obrigar-;e_ão 3. cor- antes -das 14 ho.-as do dia lO de agos-

de.enho. 3 grupos estufado~ ::t .couro. C?m 4 são. nar effectivo o compromisso a que se to Vindouro. 
311 polt.rnna,:; para o auditcrio. Prn peç~ cada U1!1, para a lilSpectoria_ de 2 mrnas para O amphitheatro, con· propuzeram. caso 5-"ja acce:ta a sua Em enveloppes separados ~as P~0-

cedl'O compe~sa.do e folheadas a im_ 1:.nsmo ser_unaar10 e Sõ1la do_s prol'!;:, forme de5enho n. 11 nesta Comtni.::i proposta. assignando contracto na postas_ os ccncur: 0 ntec:: deve~ao a~te_ 
bu1a enve1111,aua-: na cór noguC::1:::1 .':ores. tenao poltronas e safa com o são. Procuradoria da Faenda com o pra- sºntar recibos de havere~ pago os nn-
escuI'a com assentos moveis sobre lados aberto.s. . _ . 4 armaria; para o amphitheatrc, zo maximo de 10. dias, após ~oluclO- ~stos frod~ral, municipal. estadual. 
manca"es e braços. 9 "bur'°aux" !lle10 mm15tro de 1.10 conforme de!->enho n. 12 ne~ta Com_ nada a concurrencia com previa cau_ no exercic10 passado. berr .. . como. da 

1 installação sonora com um pro- x 0,80 x 0.80, c15 gav0Las e uma ta- missão. cão arbitrada pelo Tribunal compe- caução de que trata ~ste EdiJal. 

~~1tº~0gf~~~n~il:la?i.s
1
ª:~w~ªroj;~;oer; ~ºfo1~;:a~~rr:\;;iac~dro compensadJ co~f~,::~rtes~~~ ~~~r~; ~<.:i:cg~~- t~L~~ ~~~n~~f~~~1~oª 1~u!?b:;v~rt~~ã na~\f/eºd?:~e~te~o~;~~~t!~ª~ :uJº~ 

disPosi<;ão dos inten·ssadoc; nestcl 7 estantes env1d.raçaci_as de 1.70 =< mi.ssfto. em favor do Etado. no caso ~e res- propuzeram c~so seJa acei~n a sua 
Commi~ão (modêlo n. 0 2). 0_35, com portas. corrediça_s ·"º~r'- e· - 40 poltronas de recitação, typo su- cisão do contracto_ sem causa Justifl_ preposta .ass1gnando contiacto na 

m!rcl!ºjae\~!~~e mt~º 1~e e º~!~osi~?~~ }:;~s con~1~::1~~~ª
5
e f6Jf1~~~~e;!, i~\~ ~~·~.~r· ~~t~e ~~~~t~es~u~:· ~:~ee~;~ ~!1~~0 e T;:t~i1~~~~ntada ª juizo d~ ~e- l ;;":i~~~d~~~

31gª d~~~c~~s c~~uiiJ;:J~ 

para fixar o quadro. Ventilador pa_ hma. . comi)'. nsada folhe:cida a imbuia para d"F~'cna,1r<'ui~laerrvaadop1·ªe?"nEstet.adcoh,a1ºnad11'ct'eo1t~ [ !.rbcitornacdt'arrep~eclo:a. T'r-º1·bmunaplre\c,1oªn1pce~~:. ra refrigerar a lampada ,filtro es1>e- 2 por~a-chape?:; no tstylo de;; gn• · a ::;ala d..i Congregação. " " =-- - "' -
cial para pro~ecção em cores e objec- .J_is cta. 1m,p,ectona do L'nsi:10 secunc.!~1 1 amphitheatrn para a sala da nova concurrencia_ ou deixar de ef- não inferior a 5% sobr-e o valor do 
tiva para ambiente aberto. ''10 e sala dos profesrnres. Congregação, para comportar 40 pol- fecLuar a compra do material co1.s- fc!·necimento. a qual reve.~erá ~~ fa_ 

1 "ecran" de vidro õespolido refor- 1 tc,.Iette no me:smo e.stylo, par:i trenas. tante da me:,;ma. vor do Estado no caso de rescisao do 
çado para projecção por lían~paren_ sa la dos professo'.e~. 1 estrado especial. envernizado, p?,~ Comrn.is.são de Compras, 16 de ju_ contracto se!l1 cau.sa justificada_ e 

ci~/~:t~~I~~~t~: 2:~gxne2t'~c~ dyna- de
9 

al~~t~
1
~s2,t0n';;dt~§ª~!\u~â; io;~ I~ ;

1
e~~·egg~~)i~o

5
~f~rme desenho n nho de 1937. fundamel1tada a juízo do refendo 

mico para auditc·rio (50 pessô9.5) com tas. corrediças sc_,bre esph~1:as. pra- 1 bur"au especial para o presidPntf SECRETARIA DA FAZENDA - Tr}~~~ª;Cs~rvado ~o Estado_ o direito 
mterruntor especial a fim de func- teletra:. grad'...1ave1s. em CeLffO cof'·,_ da Conoreoacão c'5 ga\'ctas taboa c}P EDITAL N. 0 63 - Comm~ão de Com- de annular a presente. chamando a 
cionar êm sala<, de à x 9 metros, ten_ pensado e folheado a imbuia, na cõr correr."' co"'m"' 1,40 x 0,80. _em . cedro pra.s - Abre co"':'lcu~ren-cia par~ o for- nova concurre~1cia, ou deixa~ de ef_ 
ào 5.50 de pe direito. :,ogueir:=i. · . _ compPn,:;ndo e folheado a imbuia. necimento do segumte matenal: fectuar a compr::i. do ma.tenal cons-

8~p1\1~cefdt.g~· c~~t r::;;fdaco; .foit-~V:m~ te;oe ~~:~;ect
3
o~~n:~~~-aeç"e:e~~o.n~~s fri:1

1
~ lyfo ~aode~~~s a~c d:

5
b1~e~~o~~ºcta°~i1~: PARA A CADEIA PUBLICA DA tante da mesma. 

para ahtender a 14 allo-falantes e elos. 3 prau:::le1rn.s r,raauave1s em ,. - gre12,ação. CAPITAL: Comrnis.sf1o de Compra..:. 21 de .itl .. 
transmittir por mterme<llo ela Rad10 :iro armado. com 1,70 de altuni., 2,00 1 1 bw·eau meio ministro para o Se- lho de 1037. 
!Jif1u õra Official aulas rad1oph01·i- de _lar;ura. Q.35 de fu·1cto portas co1- · crct~rio c:om 5 ~,1Veta.s taboa de cor_ 1 Forr;:io typo inglês. com capacida-
cas. ' red!ça::; .::.obrf espheras em c~dro com. rer. de ·1.40 x 0,80, em 'cedro compen- de par,; quinhenta;; pessõas, tendo 2.40 J. Cunllcr Lima Filho - Pres1den .. 

1 microphone para o servii;o inter_ pensado e f~lheado a 1mb'.11.1. em·.::r_ sado e fol.1 ado a imbuia. cte co:nprimento. 1,10 d~ largura e~-~º te da commissão de Compras. 
no do estabelecimento e irradiações uzado na cor nog•.1e1ra. l 1 cadeira. g)-·ratoria para o $ecreta- de altura. com as seguintes especifl-
p'Jr i!1termedio ôa Radrn Difusora 1 bureéi.u mmistro para a Directr: rio. cações: EDITAL <lf l.' praça de venda .iU-
Official. ria, com 1,70 x 0,85 x 0,80 com 5 ga- Para o g·ahi'lête medico: 12 bocca:;;. dicial _ o Doutor Braz Baracuhy, 

1 pro,iector fiJ.io "Litz'' uu seme. vetas uma porLa e duas taboa:s ae 1 bo.larn;-a s€'cca para adulto. 2 forn~s de 0,75 x 0_54 x 0.37. Juiz de Di :elto da l.' vara dfl comar-
lhante, com objecUva para uma dis_ ~orrer. tendo po.r traz (13 porta 2 pr~- 1 mesa met.n.lilca para e:<a1ne de ª- 4 estufas. ca desta capital do Es~ado da Para_ 
tancia. de 5 m<:-~ro·... t,_ Jeiras tamuo d::: vidre de 5 mm re Jumnos bocca de fornalha. 0,28 x 0,24 x 0,85. hyba. em virtude da le1. etc: 

48 bancos de jardim com pés de _spessui·n, _en~t cedro compem,J.clrJ e f<:'- 1 meSa CIJtn t:rn1po de vidro de 5 ~e:·pentina de l." Faz saber a todos qua11to.s o pH•scn~ 
ferro, assento e encosto de tallsca de neado a 1mouia, env ~1ni~d'J ria c01· m m e O 70 x 0_40. chaleira d4= 5 galões. te edital de I .. p1 "Ca d<2 v<'ndn JUOl • 
1" de espessura, em madeira de lei pogueira. 1 estt"'nli~ador electrico. caixa para agua quente ligada á ciJl v

1
r~m ou ,jnlle not1c1a hve1rm e 

invernlzario a pincel. 2 estantes para jornaes e r"vista5, 1 111<'"ª com tampo tie marmore, de se··oen~ina com cap~ida"e ptt.ra 200 teres.sílr posc::.a qu~ no dta vmtc 
100 p0ltrona.s de recitação para os no est)lo do,:; grupos (a [ala de pio- l 30 x O 80. lit~OS " ' ú - 1 tum r21) de .~:io:·to~ lindouro. ás l4 

amphitee.tros das salas de aula thcu- fessores. · 1 est.;1_.nte de m1:tal. para mat~ri.al registros para cada forno e regis_ , horas. r:o pi.·Oio n. 42_ sito á. rua das 
rico praticas de phy ... ica e chi.mica 10 e.st:mtes para a orchcstra, co1,1 climc:o e ci1urg1co C:descnho n. 15 tro geral. . 1 Trinchei as. dcPtn capital. ar:<l~r ter-
com braços de O 50 x O 30 tint.Piro. dispo•ilivo paia larnpacia. nesta Commi.&5o. · quadro e chapas de ferro fundido reo. cnde se :-e:~liwm as nud1~ncias 
assenta movei coin parà_choque pn- 12 cadetras dr· guarnic;i1J p.ua a or- 1 1:1csa p:,ra machina de escrever, de 1" de espe&Sura. 1 deste jui.zo, 0 portei'.º do,:;; au.ditonos ou 
n1. evitar ruidos. chestrn ,;om ;;.r::costo de m,,d~ira e d,:· 0.70 x _0,45. materiol reforçado. . quem suas YC7.."S fizer trnra a publ!-

1 fcgfí.o electncc para a cantir.a .... sFenLo' empalhado. 1 macluna de escrcv.cr co:n carro As especificações e detalhes acima. co pregão d::! venda a quem maIS der 
com 4 boccas. e caldeiras para este_ 1 estante para o regenL~ ct,;1 ord,,::,c., de 0,32 e tabu!aclor deí'_11nri.l. servirão apenas pa~a orientaçãQ dos e mator lanço offer;:,cer alf'm da.s res~ 
rili nr louça. Ira . c'Ce1-eTWo n. 0 6 nesta Conurn~. Para a _sala do dcnti~ta:" .. , concm-rt-ntes, qu~ pcderãq fazer pe- pectivri...c:: avahnçõcs os seguintes bens. 

8 bebedouros electricos para agua i.o. 1 c~~Cl~fl. op. eradona Odonto l quenas alterações para mais ou me- , Um 'lCouguc á- rua da .Republica. n.º 
gelad::1, :i !i:n de .serem ligad'Js ao en- 1 cac;cica e ,:-straà'J para. o m~~mc. com 2 p1stoes. u . ,, nos. 440 ; avaliado em 12:0003DOO: Um d1~:1 
canamfntc. ' i.' desenho n. 6 ne:ta Collimic;s~o. 1 r>1otor electnco S1<mens · o fornecedor receberá_ como par_ á avenida Cruz das A•ma.s. r0rr ur" 

1 baleio cor.1 3 80 de tampo err. 4 cstanLes c11n·a5 em arco de dr- 1 mot.~· a pech-11. tP <lo pagam<'nto_ um fogão u..:ado cas-::bre annexo. n." 244, a-;alíado por 
m;1rmorP ntriae 'barra protcc:tora e-o com o raio de 5 ·metro.~, tenclo 1,í;.., 1 c11sp1dL·1ra font.e limp-;i. existenL('.> na rdnid.a repartição e uma_; rn:OOCSOOO: um i:.iiV> a aYenida Cll.p1 __ 
c·onJug:aJa Mm sorvdtir&s para 30 de altura. 1,60 de líl.rgun. r 0.::::1 (le 1 angulo rccto chromnrlo. carca..<,.c:;a de outro fogão que se acha t§o Jos{> PC'~"ô:.1 s n. flV<1l19r10 "'m 
kilo , 2 torneira.;; para agua gelada e funào 1 pa1 a publicaçõc,; Lhc,t: rac.~. 1 b1:aço .. com mc::.a S · S · V/· no Dcposlto das Obras Publicas. on- 1 :2GOS000. f·lTI chfloo:; proprios c foré'U""J<; 
porta com 0,80 (modêlo n. 0 

~\). '·tttr'a · p.-1.rrt pvrt,i~~ra.3. ou'r~ n:n·,-, 1,,i:, 1 n.1.:.1~0 PJ_~~- fe:.r~-.. 0~ os interessados poderáo examina!- r todos com b'.ilançri.-;. l"l",<:tC!:-, hcd.'i_ ,. 
1 :.1nnaçlo de ferro par:.i. bateria ele (iscos e outra para lilm.-;. tuc.h f'lll l~ .,x.twols c.i nn 1,.c~o..,._ _ os. .'-'erras· Um c;"tminh~w para cond1L'.lL' 

co'·Li,1-,a. cd!·o compcf'\sado e 1ollwtlao a irl'- 6 pu1çJ..~ c:Iu·rmada.s ~oia al~udao.. o conrurrcnte deverá aiY.'ê:sentar ci1m<>' <1V!'J1ado em 1:00()~0Q; Uma 
:3 dc.senhadore.s ''Univérsal ". lmi.a envernizaà.03 na '"Ór noguf'il'~ · 6_ pxlrac:tores de Wi Laro. :...oi liclu..;, prEço in ·lusive chaminés. asscntamen_ ba~aca de feira .. avalitlda em _150~000. 
2 chrii-taleíras para a cant.lna. 4 â.rmar10& pira arcl1ivo, LOn' P'-1 r- chiomaclo,. to do fogão. serpentina e caixa d'agua. um cofre ''·Nascimento" av:i.hado cm 
6 mesa. quadradas cona tampo de t2"'_1so dd•e ":aªrdgeuirrªa· ede0,315,80dcd•f,,ª11;duon,·aP.;: 1 ser_inga Pª? agua. t,,. alvenaria em tijol'!ls refractarics. en- 1 :350$-;0D e uma, LimoH·it1e "Chevro-

marmorc, de 0,65 x 0,65, para café. ... ... 1 s<rm~a pnia ar quen -· ·-:-·~gandc-o cm perfeito funccionamen- tel". avaliada em 4:500SOOO. tudo J)<'l'. 

to . tencente ao espolio de Sev,:_•n:io J~.> 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para Grippe, Resfriados e Febres diversas, rt'me 

dio" que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia 
A "'CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente iooffensivo'. que tanto 

p6<k ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais teor,, 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VIRGINICA" regula a funcção dos Rim1 e é um enti-febl'il un• 
~1al para Grippe, Resfriados e todas as febres Infecciosas. 

-- Oistinruide coip menção honrosa no 2: Conrre1110 Medi~• de Pemambace 
,JlD. PBOIIPJICTO Qf!JI ACOMPANHA CADA VIDRO! 

, .. JIIU w fDJll?,q( UWIIW'lM ----· 

Os proponentes deverão fazer no tino Gomes. aonfonr,c requer0 u o 111-

Thesouro do E.c::tado, uma caução em ventanantc dt. Severino Alves Ay1:P..::.. 
dinheiro. de sr:;. sobre o valor prova- bens esle.:S q1,,,. v1.o a h~sta publica. 
vel do f0111eclmento. que servirá para para pag·amento (las dividas dt•scrlpw 
gR.rantia d.o contracto. no caso de acel- tas e npprovad.:i..s •t custc1s do proce,c;. 
tacão da proposta. ~o do inventario. E para que chague 

A.e:: p1 nposta.s deverão s~..r escriptas a noticia ao conh·:,.ciment-0 de todos, 
a tinta ou dactylographadas e assi- mandou o Julz. expedir o i;;resr·nte 
gnadas de modo legivel sem rasuras, edital. o qual &.!rá affixado na porta 
~mendas ou borrões, em duas via..'>. dos auditorias e publicado no jornal 
sendo uma devidamente sellada. <sel- otf1cial "A União". Dado e 1,1.ssado. 
lo estaêlual de 2SOOO e s':!Ilo d.e sau'de) nesta cidade de João Pe:i.5óa. aos vinte 
contendo preÇQ ]?_Ql' algarismo e por e um dias do mês de julho do anno 
extenso. de mil novecentos trinta e set-e. Eu , 

Os prop011entcs deverão marcar o Eunv:pio d(I Silva Torre.,. e.scrlváo dr 
pra7,o rmra entrega do material offc- orpl'iãos mterino o dactyJogr11-phr1. 

l 
recldo. (a&:.) Brll"' Bnracuhy. F..stà conforme 

As propostas dl'Veráo sn e11tre1J1..1es com o original ao qual me reporto e 
nesta Commtuão. em enveloppes !e- dou fé. Dílta supra. o f'scrfvão a~-
chadcs. ató ás proxlmidadés da reunião I orph~"S int('ti?'to Ef,p(11Jt1 cf(l Slll'CJ. 
do Trlbwi:l.l ~ Fuellda, qu~ i.éo ;,i,ri 'forre.. 
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-AMANHÃ NO - REX - O NOTAVEL DRAMA DE - JOHN MONK SAUNDERS - PREMIADO PELA FAMOSA "ACADEMIA PULITZER"!!! 

L 

.. 
_..;HAVIA EM SUA VIDA PRIVADA. RECONDITOS IM-

.. PENETRAVEIS QUE" ELLA CONFIOU AO HOMEM ... ':\.... ' 
\liQUE MAIS AMOU... E DEPOIS VIU TUDO, NOS 

f~ CABEÇALHOS ESCANDALOSOS DOS JORNAES, RE-

~ ~. , VELADOS POR ESSE i\íESMO HOME:\'l ! 

)AMORES 
- cem -

lan Hunter - Paul Lukas 

Uma ~upe:r prnduc,.ão da 

WARNER IRST 

- EU TE AMA V A E A TI CONFIEI MEUS 

MAIS INTIMOS SEGREDOS. AGORA ME CRUCIFI-

CAS COM TUAS DIFFA.t'\fAÇOES. 

K A Y 
na Sllíl ultima creação arListica 

TRAGICOS 
- cem -

Sybil Jason - Jessie Ralph 

A COMPANHIA NUMERO UM 

Uma gloriosa novella de arnôr, domingo no - FELIPPU A Cia, Numm~ Um - vae apresentar segunda-leira 1111 -
REX - um deslumbrante romançe musicado ! ! ! A historia sentL.-nental de um acad1:mico de medicina que muito luctou 

vencer a carreira e o coração de uma p~qucna ! Alegria ! Bôa mu.:;;ica ! Foxr5 embri2gaaores cantados pela \'CZ rom::ultica do 
"crooner" enamorado! 

FRANCHOT TONE - o galã do momei;to - em DICK POWELL - o trovt'.dor moderno - em 

RUMOS DA VIDA GONDOLEIRO DA BROADWAY 
Com l\'IARGARET LINDSAY - JEA'I l\>IUIR_--,;:_; 

Uma crer.cão da - V/ARNER FIRST 
Com JEAN 81.0NDEJ,L - ADOL?H ME:'>IJOU 

UMA DELICIOSA COMEDTA' 

R E X 
SO!RÉE A'S 7,30 

O Cl'IEMA DE 
TODA ACIDA

DE CHIC 

Na "Soirée da Moda" um film romantíco e encantado\' 

JANET GAYNOR - HENRY FONDA -- em 

AMOR SINGELO 
Um roms.nc.:: da - FOX 

Complemento: - Os Flamengos - T:.ipet.z Magic~ 

HOJE - "SESSAO DAS MOÇAS·• 

FELIPPÉA JACUAR!lBE 
SOIRltE A'S Ui 

Um esr?ctaculo r1·\IOluci,:mario ! 
VICTOR MAC L,\GLEN - FRE!JIE BARTHOLOMEIV 

o<( ci<'is gio-~,,~es - em 

SOLDADO MERCENARIO O 
Uma produccão da - 20 th CENTURY FOX 

Complementos: - Fox 1\-Io\·ietonc 1 eu.; - jornal - N,icior:.al 
D. F. B. e ~oitc de Arnatlore.s - rl'2:senh') 

A's '-1. 15 - "Sessão das Norrna!i,;ta.<'" - O PIRAT,.\ DA:'.'l
SARINO - Todo c:,lol°ido - Pt•e('o mlico: - S500 

SO!RlêE A'S 7.15 

Um novo "far-west" do "con-boy" prcdilccto ! 

B U C K J O N E S - em 

TERROR DOS BANDIDOS 
Junl.1m1mte a 3.ª serie ck 

OS A VENTUR!EIROS HtRCICOS 
Com BUCR J.('\'\IT~ 

UNIVERSAL - Complementos 

------
THESOURO DO POVO 

Club de l\Irrcadorias de 
A. M'ACEDO 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA Cl.PITAL 

HOJE - Dua ~ ,;;cssüc.; ás G.30 e 8 horas - HOJE 
ESTARA' NO CNR.TAZ DESSE FREQUENTADO CINEMA. HOJE A 

DELICIOS,\ PELLICULA 

Carta Patente n.0 1 
Av. BeaurepJire Rohan n.0 267 --- Preços: - IS200 - SGOO ---

-

A PRINCESA DE BROOKLYN 
Plano •• Bôlo Sportivo Para. 

hybano" 

Resultado dos sorteios para 
contagem de pontos do plar.o 
··Bõlo Sportivo Parahybano'', 
realiz.ido tm sua séde, á avenida 
Beaurepaire Roh~n. n.0 267. no 
dia 21 de julho. ás 19,30 horas 

Como é um film esperado nl'IGs frqucntadores deste cinema e só pr. ... samos 
hoje resolHmo,;; dar 2 ses..-.õcs para que todos pcs~am avhtir O colvbri da 

te la cant:.:.r 4. can,:õzs klJi,~ima:-. e trcchoS de opera f.'lH"rlnl:.ld1J;f'S. 

DA •· I'a,ramount" - Com Carolc Lombard e Fred Mac Murray 

---- e um NACIONAL ----

A opinião das moças eleve ser baseada sobre a MANTEIGA LYRIO offe
»ecendo o seu rcp1'€sentante nesta capital, sr. C. PEREIRA um lindíssimo 

estojo a quem melhor opinião apre~cntar. 

Amanhã - O mm m.a.ximo O.e todos cs tempos - "O Pirata Dansarino" 

Sabbado - 1.ª serie - AVEN'I1JREIR0S HEROICOS - Buck Jones - e 
mais - AUDACIA RECOMPENSADA - Buck J,~mes. 

Domingo - O INFERNO NEGRO 
l

i 

==================-=-=-=-=-=-=====:!! 1 

VENDE-SE CABELLOS BRANCOS 
JOAO FIGUEIRt:DO DE SOUS.\ ~v1tam.;~Ç~~t-Jtj'~~~t~ oom 

tccor:::::ierdc~aeªs!'S~l;piroe_ ourasVA~~t;vi~ai~: 1 U5ac1a como loçá.o. não é t1nt~ir•. 
"' Use e não mude . 

bem afregue·zada mercearia, á rua I Oepostto: phannaclf\ MtnervA 
Ca Republica n.0 792. Qns- lin R.P"'llhltr'"' - Joi'>.-. PP<:d\• 

O ponto é apropriado para se de- -------------

~~n~~~·~!-s~r~ng~!cti~e~~~iot~mi~~ªõt 1 

fcrece commoctos bastante.; para rc- ! 
VENDE-SE 

~idenria. o sitio á avenida. Ep,· .1cio Pci:;süa 
Quem se int<'ressJr dirija_se ao n.° 703. 

1~roprieLarw no referido predio. Tr:lL:a á rn;i Du(Jllt: ele Ca):ia,c,, 282. 
João Figuc:rêdn de Sousa. 

FESTA DE N. S. DAS NEVES 

li 

l.º Preniio 
2." 
3.º 
4." 
5.0 

5271. 
3230 
4295 
4P38 
·!-167 

J Pc~óa, 21 cb julh:.J ele 1937. 

Aderbal Pyragibe, fiscel de 
clubes. 

l\facêdo & C'o!-ita, concessio-. 
narios. 

\,\,========== 

VENDE-SE 
uma cpt1ma casa na rua 13 de Maio. 
561. saneada. qu:nlt"l mur:":rlo com di
n·:·sas frurteira"-. tendo ~s .'-e-guinte.s 
c.::mmcdos: sola d~ c·~pr'IA., s b de\:_ 

:::, 5 ciu<.>rt:Js. :iab Ut' <· ),Ja, :-;ala cl" 
Jan·'lr e ccsinha. A lr~LtJr na mesma, 
com Marill P011l;::i d:i Silv:.i 

Bôa ot:cas!ão 

LILY PON'; 

-em-

VIVO SONHANDO 
Complrm"nlo: - FO:{ NI:W3 

AMANHA -

A PRINCÉS.\ DE BROOKLYN 

URGENTE 
Ven::le-se um pequeno cstabulo com 

regular renrlimí'nto. Convindo ao 
compnidor aluga-se a propriedad.'::-
com installações - Casa moderna 
tum 7 quartos internos. Grande area 
corn plantas de <·:1p!ns. fructeiras e 
um riJ.cl 1 0 pC>renc, situado cm frc;,ntr 
ao Pa '"(JI.L· Arrudn. Camarn. Distn 3 
ITlinutos d:1 parada de bondf'S e de um 
grupo Escolar. Uma Sccçào de bonde 
para os c5tabc!rclmcntos de t:nsino 
SPci.;nd,irio - Tra/ar c:-om o propric
tario - T;·mb1â 597 (Parque). 

Com CAROLE LOMBARD 

VICTROLA VICTOR 
Venrle--;e uma C!abinetc Ortophoni

ca. c·m cptim:i estado de con:..;en·aç;o, 
acon1pan.l10.11do a m~.sma 20 disc•J,:;, 
tt1clo por 50Q"l>00. A trntar cr·m P 
Honorato - Rua S. M1gucl, 201 ou 
no Cinc S. Pedi o. 

FESTA DAS NEVES 
,·Pnrl:•-se um:, P<'Qllf'!'a mcrC'e'.lri~ e A s A d 1 f.'0171 optima fre'?Uezla á rua. G:::.ma e I FLóRF5, FLl)BES E 1\IAJS FLÔ-

Aluga-Se a de n.º 175 sita ã rua qu!~~a~s:rau~igogr~~ ~as: ~oc~cl~ 
1 

MeJJo, n.º 22. F1.z-sc· ta.rr.bcm cessão . RES ARTIFICJAES .. -. CASA AZUL 

:\' Praça D . UJricf>, 129, nos dias 
utcis, ás 10 horas, infol'ma-se quem 
al!tga uma. optima. casa para joA·o ou 
nar, situada no melhor ponto cJa. 
Festa. das Neves. 

l !1dio Pyra1: 1be. Tratar na rua da. ponto da festa a tratar n.a mesma, n.º do r,onto. f r~cebcu ? Q!.l.c- de_ m:us hndo nest.e ar-
Repuf.lllcn. n.º 778 . 66 junto a s. Bento. A tratar Jla mE"srna. h~o. Desde 2S ate 10$ o carho. 
------------------------ -------- --------"A p f ·d "A maior loja de Tecidos destQ prafia ra ar1 a Avenida Beaurepaire Rohan, 185/9. Te:lzphone 145. 

:E:r:o. h.o:r:o.e:nagaxn a. :prc::x:i.ro.a. Festa. ds s ~e-ves oonceds:n:ios 
d.e segunda-feira.. 5 de J"u.lh.:, e:rn diant'3 até o fim. deste r.nez 

10 "o DE ABATIMENTO SOBRE OS PREÇOS DE TODOS IOS ARTIGOS 
SORTIUENTO COL088~L DIARl~H~'TE NO~IDADES "1!!'11!1.!ll"!! ___ --i _____ !!!!!!!!! _________ ,!ln!""""llllll!!!l!IIJll'l!!!'"""-'!1!'1111!11!!1!1'1!!!!!!!!!! 
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NAVEGAÇÃO E C O M M E R· C I o· 
------------------------

C I! NAVEGAÇÃO hLLOYD BRASILEIRO" BASI .. EU GOMES 
Praça Antbenor Navarro o.° 31 - (Terreo) Pbone 38. 

PARA O NORTE PARA O SUL 

Linha 11clém - P. Alegre Linha Belém - S. Francisco Linha Manáos - B. Ayres 

Paquete DUQUE DE CAXIAS 

Linha Ilelém - -S. Francisco 

Paquete MANÃOS Paquete PRUDENTE DE MORAES Paquete RODRIGUES ALVES 
S:1h1rá n 11 Jrn 24 par:t N,11:d F'ort:tlt'l:1., S Sahirá no dia 30 para Natal Fortaleza 

Luiz t' BPl1·in Tutoya, S. Luiz e Belém. ' ' 
Sahirá no dia 29 para Recife, Maceió, Ba- Sahírá no dia 30 p:tr:.1 Recl ft', 8 •Ilia Vh-to-

Linha Extraordinaria 
hia. Rio de Janell'O, Santo.<;, Antonina, Para- ria. Ric de Juneiro. Santos, Autonina Para

naguá, S. F~ancsico, Montevidéo e Bueno:-. n:1gu:í e S. Fianri . .;eo 
Linl1a Porto Alegre - Tutoya 

Cargueiro UÇA Cargueiro LAGES Ayres. 

S:d1ir.\ /LO cli:1 '27 p lLl M,1d1t1, Arda Br~n- J 
C9 , A1~11:id\', l ·'ctl~1h·:t:1, C't11l/')('Llll t' 1'uluy:, Sahtrá no dia 23 para Natal e Fortaleza. 

·---. -- -·-----------
Acceitamos cargas 1ura as cid~des servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. 

SECCAO 
_ .... 

LIVRE 'COMPANHIA-NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
-- -

• - ~ ~. ,1 ,:, ..... , ; 1 

BAZli..lA DE AftAUJO SOUZA 

t 
7." Dia 

tlERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

V APORES ESPERADOS 

"ITAQUERA " 

Esperado dos portos do sul no dia 23 do corrente, 
sexta-feira, sahirá no mesmo dia, á noite, para: Recife, 
Maceió, Bahia, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Parana- -
gu:í, Antonina, Florianopolis, lmbituba, Rio Grande, Pe. 
lotas e Porto Alee-re . 

PROXIMAS SAHIDAS: 

"ITAPURA" - Quarta-feira, 28 do corrente. 
"ITAQUATIA" - Sabbado, 31 do corrente. 

AVISO 

Recebemos tambem carga.o:; para PPnf>do, Arac3JU, 
Uhéos, S. Francisco t' Il:ijahy, com cuida.ciosa balctf'aç9.o 
no Rio de Janeiro, b1•m como pnra Campos, no E.stacto 
do Rio, em tra fego mntuo com :l "Lf-OJ)Olc.llna Ratlv.av". 

A Companhia recebe cargas e e,ncommrndas uté a 
vespera da sahida dos seus vapores. 

Os cor.slgnatarlos de cargas devem rettral-as do tra
plche da Companhia dent.ro do prar.o d~ Lre~ 13) dia~. 
apôs a descarga, findo o qual, incidirão a~ mesmas t'm 
armazenagem. 

fJr .. 1, ,,-10 l .111 1• dt · ~·. ,111 .111, f'S IH)S' l e filhos. (a usentes). Francis
cn Quc~rubi11:.t ti l· Sotts:1 . P~po~a e filhos, (ausentes) , Antonio Ezu
q1dl'I c.le Sousa. t'Sposa e filhos, {; 1U se 11tes), Anna Adelia de Sousa. 
Olinclrna dt' Srn1~:1 ('11stodio e r~ pOS (•, dr. Frederico Napoleão de 
Su 11 .sa, (a u s<·nlt·J. l~o·,a Aint>lia dP Sousa e Antonia Marcionilla de 
Suu~a, co11,·id,1111 s,·11.~ pal'l'nt~s t' aniigos, para assistirem á missa, 
Qllt-' n1audarn c1-h- l11.1r JH> dia ~.J do (·01-rente. na Cathedral Metropo-
lil :.iii:.1, ús li l ,.!. da manhã, 1;11 1. alma d P s ua saudosa mãe, sogra e avó, Piwa passarens, encommenda~ed:~~s'in~~t:.::;~: :r::c~:~::lop~!:sá~~:,~i::ª:s 11:i vt>spPra da sahida dos paquete'i . 
.H.1/ilia ,lt.· Ar:,lJjo :--;uu...;a, 7 dia de ~e u fallccimento. \V I L 1, 1 A 1\1 s & e I A . 

AgTadl:'(·t·111 <k:ulp j:'1 a tudos quantos lhe prestaram sua/ Praça Anthenor Navarrd' n.º 5 - Phone 234 
ass i :-i l t- 11 v ia 1·~pirit1:al t1•1.'\ ~e us ultimos momentos. e nos que com- ----------·------------- _________ _ 

p,n,·e•'"'"'" ,., t,· ""'" ti, · rclwi,-,o e caridade. COMPANHIA COMMERCIO E PREN• "LIBERDADE" publica hoje: 
-- O lnlt-,1.1.li ... mo ronh.t a Ormo

t '1'3f·i3. 

COMPANHIA COMMERCIO E PREN
\ SAGEM DE ALGODAO 

JOÃO PESSôA 
BALANÇO GERAL EM 30 DE JUNHO DE 1937 

ACTl\'O, 
M:1ch1nnrios \·,\lu r rh•stn ('Onln 
Jnnnovi,,í:,, - lth'm. id,·m. nesta cnpit:"tl 
Pn.·Jh,U Jl yd r :Juht:1, cm in..,talla(':-10. 

Cumpina C r:.rnrh- - ld ,·rn. nesta 1bt:1 
P,1..,dio:-. e ll'nfc"no Cainpinu Cran.t,, 

- l(lem ne .. t:1 d:itn 
'l'r:qiiCh t.! • \';d1,r 1l Pst:1 "1>ntn 
Offidn a nw1·hani(·:1 - ldt·m 
()ffidn:1 1111·cha11i<·;.1 ('a111pinn Cran-

d e Trlt•m 
Movei,- & Utt:n:,,dio.._ 

('l•n t :, 
\1o vcis & l 'l1·n:-<ilio;; 

d..- - ldt·lll 
A-.pa, d1• f1-no 

\';iln1 

(':11,ipina 

~tc ,t·k dt· .ln t1n P 1•s-;Ú;1 

lcl. •111 1•rn (' Gr:incl,• 

Funrlo pnra 111·<"id,·r!l1" 
1·011ta 

Acçõ1· d,• l\:1111·"" 
tu 

T>qw ~d oi - l•l(• rn i l•uip 111- l.111) 

At·~üt: p:.tr :1 (' :lllç :10 \':do, d,• -..1 .1 

('lllllfl 

('<J!d:I, dt- L U ,t,·io 
J l:1t11hu rJ~U t' /.d 

('r,nl :! •"!1!H'1Llt 

r., ::!02~400 
1 ::l!iO~O oO 

.·,:; '. 77HS~OO 
."11lS."illOO 

PASSl\'0: 

C'11J,1I :il R•·1·1· ti,,I., C' 1rd,•1!• ;1J11ad11 
FuuJ u d, • 1,· , ,·1v:1 \ .d,,i d,· \:1 n,11!•1 
J• ,111,ln ,J1 • d1·pn·t'1:1~·.1<1 \l;11•h1rti .1111• 

ld, ·111 
Fu11d,, rh• •kpn·,·1·1\•;,11 1111 111,,,· ,• 1 

J.f1·111 
Í'('rn·11la!!l'II\ d, d1n•1·f,,1 ia S.d,J,, 

d1 t;.i t·u,1ta. al:;1 \'a[t t dt• Lt 1· ,111 1 
lJ1 vid 1•1H lu - \ ·al11r ,1., l 1 ,·n 1da 
~,,:.1·1· d,· Oliv1•ir:i. ,'(, 1'1.1 , ,. l'•q·i d 

S:ild" d 1·.,11!:, . 
,J,, 10 ,ip \ a 1·0111·1•1111 o.: •• 1"'' 1;.d 

ld, ·111 , 
V. ~r"11d,1·, ,. ,. 1"' 1:il - ld, ,,11 
Í, \1,,!11u:l111l. t' ,. jll'l'L~d - 1,I. 1\1 
, ·1.,,1 .. :.i,1 .. s ,h• 4 ,1,,' 11;1 , . +• p,·1'1 :11 

hlt ·lr l · 

l.t'tr ;1 1•.tg"ar ·\,·u· tP-; em Ln·,., 
d,· H l'd t' I , ·11 ,\:. 1 f' Otto '.\1otu" 
IJ, ·ut1. J.,111 

11,nl.1 
( "H(.1 11,1 H•11l1 

.1 .... 

/r,;w P1· ,-,;1 ·, 11 d, Jlll'ho ,I, J~I 7 
St"lnt1,l1M1 ,\h+ di• S,,11 ,, 1 , nlarlor 

soo: 000$000 
3:,7, 496$300 

:l-1!): 658$000 

lOO, 398$900 
20:027$400 
10,81 \$100 

- 1: 163$000 

15 :503$700 

4, 740$000 

62: 552$l00 

5~, 317$800 

452~000 

2, 000$000 
210$000 

10, 000$000 

54:014$000 

294: 862$250 l . 968: 23G$850 

1 ººº , 000$000 
S4, 1'8$060 

54: 148$160 

4 :G2GS540 
41 : G:18$820 

2 t :975SOOO 

2 l ·975$000 
l;):7f,0$000 
8, 175$000 

1: 125SOOO 

172: 700$000 

40 :000$000 

471 :826$1 10 1 96Sl:236$850 

A1.toniu S0:ir1·11 d1· (1ti,, 1r.11 - - llin•f'tl,r·Presidf"nte 
Je;.,o d~ \'3 'lrllnccllo!i L11red ., r~~1J CH: t~1io. 

- fllí·s c·~4uereram Jo::i.o Pf"~a. 

SAGEM DE ALGODA
-o c,;l~. har~al'O rrime ~a P .«l:uú 

~ - O nw11"itruo..,., C'rimt- dt> ·· P:i ~ 
rr1! !'s··. 

JOAO PESSOA 

BALANÇO GERAL EM 30 DE JUNHO DE 1937 

Demonstração da conta "Lucros e Perdas" 
DEBITO, 

'.\1oveis & Utensllios - Depreciação de 
1oré . . .. . . .. . . . . 

Juros - Saldo desta conta 
Despesas geraes - Saldo desta co nta 
Ordenados - Idem 
Honorarios - Id em 
Fóros - Id em 
Impostos - Id em ....... . 
Telegrammns - Dispendidos 

cicio ........ . 
J.~stampilhns - Idem ..... . 
Sellos postaes - Idem . . . . 
Seguros - Idem 

Fundo de relóerva - 1or;. do lucro li
quido verificado. de Rs. 66:093$350 

Fundo de depreciação, ~ s lmmoveis -
Idem, idem .............. . . 

Fundo de depreciação, s !Machinarios 
- Idem, idem 

Percentagem de directoria - 107,, ~o
bre 46:265$360. sa ldo dos lucros li
quidas 

Dividendos - Saldo final dos h1cros 
liquidas. para ser distribuído entre 
os accionistas .. 

35,947$500 
24 :000$000 

21$700 
11, 930$200 

1 :041$800 
737f400 
291$700 

75, 606$200 

1, 722$600 
7,441$600 

1;5 : 098$640 

149, 576$500 

6 ,609$330 

li: 609$330 

6 :609$330 

4, 626$540 

41 :638$820 289, 932$G00 

CREDITO , 

Agencia de vapores - Resultado neste 
exercicio (bruto ) ........... . 

Enfardamento - João Pessôa - Lu-
cro bruto neste exerci cio .. 

Enfardamento - Campina Grande 
Idem, idem ............. . 

Agencia de seguros - Idem, idem 
Agencia de aviação - Idem, idem 
Renda do trapiche - Idem, idem 
Alugueis - Resultado. idem 

132,812$900 

105,801$590 

35,053$700 
6 ,932$400 
3, 522$900 
4 ,064$400 
1,744$800 280: 9:l2$fl!IO 

,Toão Pessôa, 30 de junho de 1937. 

Sebastião Alves de Sousa - Contador . 

Antonio Soares de Oliveira - Director-Presidentf' . 

João de Vasconcellos - Direct or-Secretar io . 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
Examir:ando detidamente o Balanço 

acima datado de trinta. de junho de 
mil n~vecentos e trinta e sete, após o 
confronto do mesmo com os livros e 
documentos dn Companhia Commercio 
e Prcnsngein de Algodlio, certificamos 
que estA tudo perfeitamente exacto e 
confonue as defJ!rminnções dos E~ta
tutos da Empreza. 

Somos de parecer que tod~ os actos 
administrativos para o periodo findo 

em trinta de junho de mil noveí' ento~ 
e trinta e sete poderão ~"r upprovu
dos . 

Joiir Pessôa, 21 de julho df' 19:17 

Clodoaldo Soares d~ Olivt•in 

Mode,to Cavalunti de Albuqut-ff!Ut'r 

Guilherme t;omes da Silveira 

•• P1·oplwria 1:ão rf'aliz3d.:t. 
- t>ro111c~:.1. de htrLa e !,...'tll!!Uf". 
- Pre , 11 um N,nde ,1111.1.;Jo l'or.1 g 1do. 
-- A 1).-morrada V.-rde (.lu .. r Rú-

rha). 
-- Co11flií·lo de ,ol,tulo, ~ ,,1,,i-. 

(n111rto.., e lnidú•,J. 
- El'fl fot·O ª' t' l f'H Úf", ,1.t A . P. 1. 

ri~~;;~~ t·arta. do .i[11·na li , ta Ufll•ha tBf -

Um celebre scientista no 
Bureau "Zayra" 

De passagem. encontra-se nesta ca_ 
plta.l o celebre professor mexicanl)_ 
em sciencias hermeticas, dr. Abelardo 
Azcnas que por especial deferencia 
attenderâ. no Bureau Oommercial 
"Zayra ", á A v. Guedes Per~ira. 40, 1." 
andar a quem o procurar hoje e ama
nhã das 9 ás 11 e das 15 âs 17 horas. 

Horoscopos de lúS-000, 20$000 • 
30$000. 

Sociedade de São Vicente 
de Paulo, na Parahyba 

O Conselh :> Central MetropoliLano 
da Sociedade de São Vicente de Pau
lo. por ncsso interm~dio. e de accôr
do com o que ficou resolvido entre os 
C"n~elhos Particulare.,:; do Norte e do 
Sul, communica a todos os confrades. 
1.>emfeitores familias .soccoriclas e de_ 
mais intereSSados que a festa do st>11 
G lcrioso Patrono. este anno. consta
rá de trlduo que se iniciará no dia 
22 deste mês ás 19 horrrs, na Casa d~" 
São Vicente devendo r<·a lizar-St! n o 
dia 25 a MiSsa em Communhão Ge_ 
ral ás 14 horas desse me m ...... dia ha
vendo Missa no dia 19 á.o:; 6 horas. 

A todas as solennidades devem 
comparecer os confrades das 18 Con
f en·ncias desta capital e demaLs pe.s_ 
<-,ia" interessadas 

NA CLINICA HOSPITA
LAR E .PARTICULAR! 

-- Waldemir Nina . 'chefe do Sei vl('o 
Mejico do Hospital 'da Santa C: .u. 
Lloyd Indusl.rial Sul Americano l' 

Cmnpanhia de Seguros Ypiranga. . 
Atl<>sto que na clinica hospltrihr · 

pai ticular o preparndo "Ellxlr dr 
No·;-ueira. ", do Pharmaceutlco e Cht
mlc o João da Silva Silveira, deu e tem 
da(o o resultado do verdndeiro dep11-
rat 1vo_ o antl .:,;yphllll.lco. como tenho 
obs •rvado 

S LUIZ, Maranhão . 

Dr. Waldemir Nina. 

f Plrma reconhecida pelo 'Tabelllão 
de Notas - Dr. Adelman B . Corréu> , 
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