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A ESTIMATIVA DA SAFRA ALGODOEIRA NA PARAHYBA 
NOSSO ESTADO SEGUNDO DADOS OFFICIAES, ESTE ANNO O 

LANÇARÁ AOS MERCADOS 60.000.000 DE KILOS 
DA MELHOR QUALIDADE 

DE PLUMA 

A Pnrahyba c1ue, durante mui- mentes de prime ira qua lidade, 
tos annos, leaderou o mercado das variedades MOCO' e H. 105 . 
algodoeiro do Brasil, continúa a 

animadora mente, r egis tando 20o/0 tlo que predom inarão. na cla'-sifj. ga e:xportação se effectúe vania-
a mais sobre a anterior. cação, os ty}Jos fino!s iosamente port1uanto a oualidade 

Já podemos. ~egundo dados of· Dessa produc~ão exc:e1,cinm~L do producto é de J>rimeirissima. 
ficiaes, affir mar que a estimati- 2 3 serão de a lgodão de fi- Os mercados compradores já Re 
va da safra do ouro bra nco pa- b~a média e longa e J :) de fibra encontram, de.sele ja, francamen-

manter uma pos ição excepcional A ESTIMATIVA DA PRESENTE 
na producção do ouro branco, em SAFRA 

rahyhano é de 60 .000 .000 de ki- ..:urta . te interessa~os no algodão na seguida a São Paulo. 
Tendo passado para o segundo 

plano, o nosso Estado não viu , 
entretanto, diminuídas as suas 
safras que, anno a anno, fôram 
se desenvolvendo de maneira a 
nunca perdermos o primei.ro lo
gar no Norte. 

No anno de 32. anno do t er rí
vel crise climateri ca, o algodão 
em pluma que produzimos cah;u 
para 9 . 676 . 017 kilos. numa su
bita queda influenciada por fa
ctores conh'arios imperiosos, em
quanto a producção brns il eira se 
apresentava l ambem com g rande 

De toclos esses es forços em l los de pluma, qu a nt idade es ta que 1 1'ara}iyl:,1 que. no anno corrente, 
conjuncto, ta nto os dos technicos jámais foi alcancada pelo nosso A ACT l :AJ. SAFRA E)I FAC!o: pode~á ·" re.h.1hihr com o grande 
estaduaes e federaes, como os das Es tado . - DOS MERCADOS CO)IPRADO-

1 
Yulto dos negocios a serem e f-

populações agrícolas, sob o s ig no/ Esses 60. 000 . 000 de kilos es -

1 

RES 

I 
fectuados, soh a garantia, princi -

de um inverno hene fi co. a ár ea de tão bem a mpa rados pela sua paimente, ,Je h6a qualidade do 
cultura a lgodoeira expandiu-se qualidade s uperior, tudo indican- E' de espi,.ar, pois. que a nos- ;:,ro~.ucto. 

FUNDADO, EM RECIFE. O "COM!TE\A SITUAÇÃO NO ·. EX
INDEPENDEt!!E PRO-JOSE AMERICO" T R E M O O R I E t~ T E 

redoeção . !~=========================~ 
Passada aquena crise, º algo- OS CHINí!SES ESTA-O OPP0111DO ESTOICA RESIS dão parahybano retomou a dian-- A propo:sito, recebeu o sr. governa_ -teamqs o npoio moral de v. excin., ~ R • 

t , 21 300 OOO kilos em dor Argemiro de Figueirêdo o ,eguin. l contingente precioso para nossa cam_ TENCIA A' IN\f ASÃO NIPPQNICA 
e:~:i'a co::cendent~ até · 3Ô-36 te off icio: panh a. 

registando-se no anno agrico!; '·Recife. 
21 

de. iulho de 
1937 

- A~cd ; o• md~té A:::: : : nde;::da;oró-nJe:st! E' extremamente grave a situação ao norte da China, 
de 31-35, 40 . 000. 000 de kilos. P Il.lmo. ~ cxmo si·. tlr. Argemiro de , 1 

em 35 ·36, 15 . 000 . 000 de kílos · I F1gumedo, d. governn<lo,· do ~stado capital por elementos independentes e I desapparecendo qualquer pOSSÍbilida«e de solução 
No anno ::16-3i é que houve um da P arahyba - Cord1aes saudaçoe:s -- de todas a~ classe~I con~titúe tambcm 1 ·r <! fl" 
decresci mo para 35. 000 . 000, em · Como uma Justa homenagem a ,. . um movin:iento inicial politico de_ ca_ paCi JCa O COR !ClO 

virtude da irregularidade plu- excia e ao Estado que v cxcia tão rcoacn·t,e rtodmaas"a,elesvuaa:.ºf•ovriç:ºaª,ndaocpa1n·ed~1td1agtiua1_· 1 w~. hington .. 28 (A Uniã~1 - A tates 1et ma.ramas cidades de Lang
viometrica . e:sclarecidamente dirige, mantendo as . . . . . embaixada chmesa. nesta cidade. in- Fang, Tschang-Hsin~-Tien e Tung-

tradições do invicto .Jo(:c, P1is:-;ôa . o ra do eminent e brit:.de·ro Jose Amer1 _ form a que as forças chinesas em to- Chow 
AS CONDI('OES DO INVERNO Comité Independente Pró ... .José Amer i_ co, e o seu f u turo govêrno pois pelas ! .ctos os sectores estão levando vanta~ 

ACTUAL co de Almeida, tem a honra de com_- lonstantes m an ifestaçõe!, expontanea!, gem sobn~ os jap~êses. da~ª!1~ictJgf'S i~hi~;:~t e~o E: ~~: 

O inverno acfual. pela sua 
ngularidacle em toda a exten
são do tenitorio parahybano, con
correu 11ara o optimo desenvol· 
vimento das culturas em ger al . 

Relativamente ao ali\l"odão, a s 
condicões fôram as mais favora
veis , -motivando o grande incrf"j 
mento nas s uas plantações, tan
to que os technic:os eRtimam o 
augmento de 20% na área de 
cultura em relação ao anno a n
terior. 

A campanha encetada no Es ta
do no sentido de a P a rah yba pro
duzir proximamente 100 . 000. 000 
de kilos de pluma já se entrP· 
mostra, assim. em via de plena 
realização . 

A DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN
TES AO AGRICULTOR 

Nessa campanha pelo alevan
tamento agrícola da Parahyba, 
encontram-se empenhados os 
technicos da Jn spectoria de Plan
tas Texteis neste Estado e da Di· 
rectoria de Producção e Pesqui
zas Agronomicas . 

O Govêrno, por intermedio des
sa Directoria, segundo dados que 
temos em mãos , distribuiu 
300 . 000 kilos de bôas sementes 
aos agricultores . 

A administração estadual. in
f eressada em manter a Parahy
ha numa posição de relêvo na 
producçâo algodoeira do Bras il, 
effectuou outras medidas de am· 
paro, inclusive o auxilio aos aKri
cultores para que elles possam 
melhot· defender as suas safras. 
Ne,se sentido a Directoria de 
Producção já dispõe de 700 pul
verizadores e ultimamente rece
beu e dis tribuiu em grande i>ar
te 20. 000 kilos de arseniato de 
chumbo para ressão aos interes~ 
sados, pelo preço de custo. 

Concomitantemente. a Inspe
ctoria de Plantas Texteis cedeu 
lambem aos agricultores. no curso 
da safra iniciada, 14. 000 kilos de 
•rseniato de chumbo. além dP 
distribuir 165. 000 kilos de se· 

municar_lhe a sua fundação da nacionalidade brasileira o pronun - Shanghai, 28 <A União) _ As tro-, lebrando grandes .festas co~ a victo~ 
O Comité, tendo por finalidade pre_ cíamento das urnas, em 3 de janeiro p as chin êsas, depois de longos com- ria das fo!"ças chmésas obt1das h oje. 

cipua pugn:H pe la candidatura do emi_ 5erá decis ivo em favor do candidato sobre os invasores. 
nente bra~i leiro ministro José AmerL 
co de Almeida, c:andidato nacional á 
futura successão pr~sidencial. em 3 de 
janeiro p r o:ximC1, deseja fazel _o com 11 

mais sadio t!:spirito de civi~mo e de 

popular. E'_nos grato scient.ificar_lhe 
o nosso in tui t o de visitar a e loriosa 
P arahyba, nesses d ias, e fazer uma YÍ 

sita especial a v. excia., ap1·oveitan _ 
do essa feliz opportun idade para tor-

brasilidade, :sob um objectivo :superior, i:i. ar p ublica na terra h eroica de João 
fóra dos quadros partirlarios <le Per- Péssôa, o significado do nosso movi_ 
nambuco O Comité assim proct!<lendo, rnento 
irá mo;.;trar ao Bra;;il. do prestigio Com os protestos da nossa mais ele. 
do insigne conterraneo de v excia. e · vada estima e consider a,;ão, firmamo. 

illustre patrono de nosso Cumité, nes _ l nos attenciosame.nte , Luiz Djalma 
te Estado Granj a, preside nte ; Jos é P er eira Car_ 

P ara estt! nobre dc~idnatum pleL doso, 1." secretar10 '' 

LORD BALD\X'IN 
OF BEWDLEY , 

PERTINAX 
1Erclu~iv1cic1cte da A UNI AO na P arah yba) <Grande per ito em política 

internacional l 

nu~c t:r ~!ª1
~~e~·c~~ !!d : 1~" ; :i~! :i r!e ~~:{ ~~i-;;;n~c: ç::a com os se ntimentos do 

ni s tro ria Ing late rra PaRsa para a Ca .. 

1 

O primeiro se rvi ço que Baldwi n 
m ;:1 r11 do!!ó Lo rd@, n ão de poi -. de ser prestou ao se u pais , por occasiã o das 

;;;n.c!d~rt~~e;u~~~ l~~}!~C.8e·m;:~'lfi: :a
0J~ :~3 919~;8e8 

e:!tS1~
8
2~e;:29~e/ t~i :~:is: : :!r~ 

dos nr~odos - l'omo foi o ca;;;o de As _ locar home ns e cois as no rlevido lugar . 
quith e d :> Balfour . - maf< e m _ pleno Por traz de LloydeGeorge, conse rvadn ... 
poàerio, ar:iós c1,nq u1 .. tar o l~ora~ao doi;; r ei- e libe r aes (je mis tura ram. e a pode .. 
~cus cornpetrio t as llura11le as festas r osa pe rsonalidade do primei ro mini~ .. 
da coroa~ão. as multidõeq fl cclamaram_ tro, servida por uma imaJrittnc;ão em 
no em va ri as opportunidad eR E ' pre .. traba1ho incessante · nb~orve n todas a5> 
ci Ko considerar o ~r Ra ldwin como reBponsabilidades. No fu n do observa 
!'lencfo o maior <"hefc (ll~e j!Í.mais se col. de.s as deddas proporc;ões, d chefe dÕ 
locou á t e!ó. ta do partido conservador , govê rno nssemelha,•n .~e no "Fuehrer" 
rl esde º" t Pmp<1si de Snl h1 bury e de e ao " Duce" O Kr . Baldwin teve n co. 
Di l'i raeli Lord Ba lfour talve :t lhe te- ragem de inverter o l'lystemn . Impediu 
nha sido t- Up erior cm vi~or in t<"llec . que elle <1e perpe tuasse. m antendo .. ~<" 
t11al. m2s es te nüo . ~uhiu ao pos!o su- surdo ás adve rtenciaR dos que repe_ 
premo ~inão em '"·irlude da v~lh1 ce do ti a m que nenhuma outra barrt'ira effi ... 
seu tio . o murqut'7. de> S11hs bury. e caz pode ria Rer oppo~h &Q socia1i~mo 
nunca o;(' verifico u maioria e1eitoral Arrancou 08 consen·adores da Com .. 
em torno do S l:'U nome. para o recon .. rrac;ão Liberal ; mas, no me o;.mo temno 
duzir ..,... assenhoreou.se do espirito dos libe_ 

Como expli<:ar o e"'i:ito d .-),jh• h ome m r nes. nã o lhes deixando a iniciativa de 
mod<'11to . qu<.• é o Rr Baldwin, appa qualquer refoT'ma Alem di!ô!to. empe _ 
rentemente de .. pro'"·ido de ambiç5o ; 11hou.se em fazer prevalf'cer a refor_ 
que semDre fe:t queMão d<> procla~ar ma alfandegaria . aventada um quarto 
0 ~eu d<>~dé m pnrn <.'nm ns honraria~? dt' seculo antes por Joseph ('hamber_ 
Seml)r E' no~ ret"ordnmo,;, de urna phra Jain o que, aecrescentando- !1ie a uma 
«(" do H . Lloyd (;eor l!"(', quando foi po1iti-:a mcmetaria das mai~ s ubtis e 
<>sco~hido pelo tel para oc-c upar O lugar das meis arrojadas, t~rnou possivel 
dPixado vt+!(o por Boner Law : - •1nu o re_erguimento da economia britannl_ 
rante n1uitos anno"' . e11<> 'l f'1•tou. .. s e á ca. depois da catastrophe do padrão 
míPha frentf'. no con~tlho de mini~ ouro. em 1931 
tros, phicnndo o~ olho~ e não 1>roferin.. O !<r . Bnldwin satl~fez . astdm, a ne-
clo pala·na" .\ i;rna. força foi a de per.. cessida.de de tranqullidade, de r epoo .. 
manecer QtJ&ee qu(' 11 todo instante effl (Conclüe na '1 .ª pg. r 

Associação Parahybana 
de Imprensa 

Occorrerá, no dia 5 de 
agosto, a posse de sua 

nova directoria 

Tt'rÓ lugar no pr1 ,;imu 
dia .-J de ;_Jgosto. 1nin1 <los 
,,, lür~ clc··/l rnlh;1 :1 )Hh e 
dos ilO\"O"i l'Ol'lHl'.'i dirl'.~l·llll'S 
da .\ssoci:,c.1o Parah\h:in.1 
d e fi n prcn...,a. recenh'men
le e leilos. 

O arl!> :innunei;1do para 
ús 17 horas. decorrP rá eom 
a simpiiridade do" :n1nn-.; 
anterr<H·e..,, n.io sendo cli"- 
lrilJuidos conYll<'" 

S:~w os segui ul t'"i os con
fra d es q ue com p ,l<'1n ,l T>i
rf"cloria }tfl".;les a• ..,l' l'm
Jl' )Ss..tr ; d r. O rr i~ B:trho
:--a. presidente· \ Rocha 
H;trrt·lo, , ice - prr-.;idePll'; 
\\'ihon ,1adr uHa 1 1 st
cretar io; dr:1. Lylw (~uc
d es. 2_i:1. \<>t'f'<:la r ia . ""~J·ir
dokt~o ~acre, tfa·su1 1re1n.; 
e .... ra. Ali('{' \fonlei r o. ! 11-

lJli o thcrarw. 

A APPOSI ÇAO 
DA IMAGEM DE CHRISTO 

CRUCIFICADO 
Nas Escolas Publicas 

Re?-li :ou _ "e. 110 di;1 25 rln corrcr,te. 
.J. appo ;ir:fo chi. lmal-{em de Chrisr.o 
<.'n1<' ifi('ado no ~rupu P~('c•lRr Anthc 
nor Na,·nrro"'. UP Guarubira , tendo ; 
1·e~peito, o :-.r. t"ot·crnndor 1l u J<:stn<lo 
rec~ bido o segui ntt! tC' legr a m mn 

.. Gua rubira, 27 Te nho a t1Ubida 
honra de co mmu nicur a v ex eia. a 

:rr0~~çâ;h;i~t}5 
~~u: i~:~:~~º· n~il g~~f~~ 

escola r "Anthe no r Navarro" S:iud !I. 
ções - \hirto Roméro, d irector·•. 

Tokio. 28 cA União) - O Mikado. 
considerando gra Vissima a situação 
do norte da China está tomando to
das as providencias a fim de delibe_ 
rar defL:1itivamente sob:e a penden
cia sino-J!lponêsa. 

Tien-Tsin, 28 <A Uniáo.1 - As for. 
cas niç;:>o:licas acabam de anniquil_ 

1 

hr co.1Tlpletamente o 38." ~xercito 
Chinês marchando contra Pekm, que 
stá sendo atacado por tl'ês lados. 

/ Pekin, 28 ( A União) - Duas divi .. 
Eões àe forças aéreas nipponicas bom
bardeam esta cidade .lt.tingindo ob
jecth·os militares 

Peip-Ping. 28 1A Uniãol - A mo_ 
Yimentação de tropas Japonêsns está 
indt:ando que o imperio do Oriente 
se dispõe, por tC"dos os meios. a con· 
quistar inteiramf'nte 1 odo o norte de. 

1 

China. 

Nankin 28 (A Uniãol - Os japo-

s~:~~ci~~iJi ;~~~nr;sn~iun=~~ ac~:= 
ditando-Ee que as tropas existentes 
na 1\fandchuria não 5erão sufficien. .. 
;.es pua 'uma acção de grande enver
~a<iura 

Shangai. 28 IA u,1iáo) - O COT
-1?...,pundcntc da Agencia Domei em 
Tunrt Chow informa que os "parti· 
dario.<; da paz" desarmaram 800 chi
nêsr~~ do 29." exercito. sob vigilancta 
dos japonêses, devido a não se terem 
retirado da area ddimitada pelo ac~ 
cordo. 

Peipíng, 28 (A União) - Um 
communicado official, divulgado, hoje. 
aqui, annuncla que foram regeitadas 
:1s exigencias feitas pelos j a.ponêscs 
de que fossem retiradas as tropas chi. 
nêsas aqui aquarteladas, assim CO· 
m o as que se encontram nos atTedo
res da cidade. As autoridades chiné~ 
sas fizeram um appello á população 

< Conclüe n :i 2.ª pg. ) 

VAE AO RIO 
O deoutado Aluysio Campos 

Pelo- •• Aratimhâ.. !lõe,ruiu na. noite 
rlf" hont"'m :·a. <·apita i fedn~J o depu
t a.do Ah.yzio (·a mpos, nom.- d <' r<"ílke 
nos drrulos j u ridJ ro.11 e JM,rhmt-ntaes 
d a n o<.:.;a teiT-i. 

O ill u~ t re contt"n-a.neo veiu. houtt>m 
ri t é O nu1so J:"R hine t e- dt nd:H'<'ào rm 
,·i ita de dt>!ip t>d ida~. 



A UNIÃO - Quinta.feira. 29 de .iulho d 1937 

PARTI DO PROGRES
SISTA DA PARAHYBA 

SERVIÇO DE ALISTAMENTO ELEITORAL EM 
JOÃO PESSOA 

Encontram-se em regular funccionamento, nesta capita], os 
rcg:uiritf'f, po~tG:s eleitoraes a cargo do Partido Progressista da Para
hvba: 

~ Posto Central "Argemiro de Figu<>irêdo" - Dirigido pelo de_ 
putado Pedro Ulysses - Rua Duque de Caxins - Expe<liente : de 9 
á.<; 11 e dr 13 á.,;; 20 horas 

Po!-to Eleitoral "João da J\fatta •· - Dirigido pelo~ jornalistas 
Ah·es de Mello e Anchises Gomes - Redacção do ve,<;,pertino Libfrda .. 
cJ,· - ExpPdiente 9 â.s 11 e de 13 ás 16 horas. 

Posto Eleitoral do Roggers - Com sétle no Centro Beneficente 
Parnhybano - E>.pediente de 8 às 11 e de 13 ás 19 horas. 

Posto Eleitoral da 1'orrelanclia.. - Com séde na Sociedade AI_ 
btrto de Britto - Expediente : de 8 ás 11 e das 13 ás 19 horas. 

Po.;to Eleitoral de Cl'UZ das Armas - Com séde no Centro Po_ 
lítico •'.J\rgemiro de FigueirFào '' - Expediente : de 8 ás 11 e de 13 ás 
21 horas 

Po~to Eleitoral de Jaguaribe - Com séde no Nucleo Politico 
Local _ Expediente : de 8 ás 11 e de 13 ás 20 horas. 

NOTAS DE 
PALACI O 

Deixou hontem. l'm Pnlacio, ns sua:,. 
cle:tpl.'<htlus ao ~r govt"rnador Ar~e~11_ 
ro de Fiirue1redo, v dr. ? . Ohvel~a 
"\lnrqll~". director do Scrv1ço d~ Ir_:1-
~P.Ç::o. Reflorestamento e Colonizaçao, 
"\.t. A , que se a<'irnva de presente nes _ 
ta capital 

~ u;;i rr~; :·;:,~~la~' '2~1!;~ er ~ n~ o P ;~:~~~·o,ª~ 
r:r. ,Jofio Fernande" Barbo»a, chefe do 
~t·rviço de Defe~a . Sanitnria. Animal. 
,1e~ll· E~tario. que viaja ao Rio a ~er_ 
vic,:o ele .;u:\ Repartição 

Acompanhad1:.1 elo ~cu progenitor 
sr. ,José Fr.u~tino. cstevu hont.('m, em 
PHlacio. a professora ~aria de Lour_ 
des Tavaro:- qu(' foi agradecer ao ::.r 
_g-overn~dor ~ ::;ua remoção para esta 
ca11ital 

A conimi'::'sii.o central encarregada de 
promover n fundação d(' um Colle.J?io 
para menir.as t'll1 Alag-ôu do .\Ionte1ro. 
agradec.Pu. por of!icio o act_o cio chefe 
do "'O\·.,,.rno, riue 1~enta de imposto de 
, _,n::!missãt, a e~criptura <le permuta 
1e um predio e comp1·a dé outro, des_ 
timulo Ii•1ut:.lle fim 

A SITUAÇÃO NO EXTREMO• 
ORIENTE 
(Conclusão da. 1.n pg.) 

para conservar _se em ordem. Ao mes
mo tempo, se exigiu do quartel ge
neral da guarnição japonêsa da Chi
na do Norte que retirasse immedia
tamente as suas tropas da cidade de 
Lang-Fang. Diz*se aqui que já trava
ram combates com a! forcas japonê_ 
sas as divisões chinêsas ns. 37. 38 e 
132. Hoje. voaram sobre Peiping va
,·ios aviões de reconhecimento japonê
ses. Na ponte de Marco Polo esses 
avióes teriam lançado bombas de gaz 
,;;obre os chinêses. 

Peiping. 28 ( A. B.) - Parecem de
finitivamente rôtas as negociações 
entre as autoridades chlnêsas e jap0-
nêsas para a solução do conflicto da 
China do norte. O 29.o Exercito Chi* 
nês decidiu que resistirá até o fim. 
De.sde ás 17 horas € 20 minutos de 
hoje qoe se ouve. aqoí ? roido de in
tenso fogo da artilharia. signal de 
que principiou a annunciada acção 
.taponêsa, com que o comm~ndo da 
guarnição nipponica da Chma sep
tentrional ameaça, no caso em que 
não fosse ac:--eito o seu ultimatum pe-
las autoridades chinêsas. O primeiro 

o dr Flav10 R1Le1ro. em telegr&m- objectivo dessa acção nipponica é 

:~ªm;~~n~i:utt;~;u:~r:do, ~
0
::;~;~i:uA~S ~~i~~ ~a r;~~dada e;~~idti~~ãou

1~Õ 
<eh1tai;ocs enviadas por s excia Exercito Chinez que se acha em 
111iando rio .transcur~o de seu anniver_ l Wan-Ping-Hsien e seus arred~res. na 
:-;ado natal1cio direcção de Tschang-Hsing-Tien. Um 

- . batalhão chinês que devia ser desar-
Recebeu, ainda, o chef.e do ~.?vemo mado pelos japonêses em Tungs* 

um telegramma ~o prefeito J?se Bar- Scheu. a oeste d•:: Peiping, resistiu â 
Lo:;a, <le Cabace1rus. c?mmunicando ª tentativa feita naquelle sentido, 
s. excia. que. por motivo de doença, ~ luctas contiinuam. Annuncia-EE 
t-e acha afasta~~. pelo espnç.o de_ 10 t-ambem intranquillidade no seio de 
llins. do exer_c,c10 de suas funcçoes. outras tropas do governo das pro* 
pela" riua~·s fil'?U respondendo, d~ran_ vincias de Hopei Oriental, dizendo-se 
t" o :eu 1mpecl1tnento. o s_f.:rretano da que elias já começaram a entrin:he1_ 
Prcf{'1tura sr. José Aureho, rar*se para luctar contra a invasão 

Em C'artas endereçudas làii{l sr. ~º- japõnêsa ::lo territorio chinês. 

e ar t ,M4 ,1,;t0,c1 · • • ;Ó-U 

CAl'É.ád~M! 
transportar kilos e trans-

a enorme diiferença entre e exige maxirna econo-

HA um I eladCIS• Para um caso, B maxima eiiiciencia, 
portar on . . . ara o outro. . al a-

de et!ic1enc1a, P luçã:o rac1on P 
mia, com gran . Ford encontrou aso - t·e motores 

com ~ra:::b~::i:m;:~:ecendo a libera~;:::º u~t::.pesadas e 
ra es e t ias· 85 H.P., para •e a força ne· 
V-8 de duas po enc ri~ mais leve. Pague somen,·nha Ford. o 
60 H p para transpo b lho. escolha. na 11 

. ,.'~ para o seu proprio tra a ,u cc:so pessoal! 
cessar . d ado para o se 
caminhão mais a equ 

V·8 roRD 
CAMINHÕES E CARROS 

DE ENTREGA 

vcrnador communlcar~m a ~. excia --------

ª eJei,ão· e posse d. e suas n_ovas direC-1 A investidura do vereador Regosi1"0 pela indica~ão do DeleCl'acia do Instituto Na• • torias a Fucuh1adc de D1re1to da Uni_ • • ~ t) 1 

vrni<l'n<le elo Brnsol e o Centcdocinl Francisco Pimentel da Cu- ministro José Americo para cional de Previdencia 
f,~\:::;;;,n~~·,.'·1~:to~s'.til'i~g~:~ ,e<l• em nha na Prefeitura de presidente da Republica, Carteira Predial 

~('::\~~~;, n~º;~~· d~~e::i::io,a:p~:~ Guarabira no Conde Per iniciativa da Sociedade dos 

:.mvernador Arj?'em!r? de FJ~ueJ1'ê~o. Em virtude de ter entrad" em goso No Conde, municipio desta capital Funccion:irio!-> ruhliccs d.i Parah:i, ~"1. 
JHH' ter de sc,:?uir v1a1em ao 10 e :l- àe licença O conego Bandeira Peque- movimentam .,e nE"~te momento o_ 
;;~·}~º;,; t~lict;lr~t}~~I~~· ~:i!~ãoo._me no, prefeito do municipio de Guarabi- realizou-se em dias desta ~~mana Cas as elas.;,,; de ~ervidores publico·. 

ABATH & CIA , 

ESTIVAS EM GROSSO 

Os melhores artigos 
pelos melhores preços 

rfue.
1
•
10

assçoes-um
0
iuv.er~n;~~~ni~e;ct~Co a~~~~ uma expres..c::iva. festividade, pelo mo- tanto fcdcrae~. cerno t'staduaes e 

o tenente Sousa e Silva. representou • . d ca tive, da ir:dieacão do nome do dr muaicipaes, a iim de C'on•;rguir ... PRAÇA ALVARO MACHADO, il'i 
<' .~r. gov<'rnndor Argemiro de Figue1_ ~~:i~ip~fn::iii.pres1dent.e a mara Jo.::é Americo de Almeida á succes- installaç.ão, nesta C'apital, duma Dt-

;~;~'.~º nxe c~~~~?~ae, hr7t:.:~;Õr d~/;arJe i A {·espeito .. o sr. governador Arge- sã.o presidencial da Republica, tendo legacia do In:..tituto Nacional de Pn·. 
Publica elo EstarIÔ. que seguiu viajem . w.ir;:. de Figucirêdo recebeu os desp:... - sido ª ffiP,sm;i oat,·ocmad.1 PPl!:> sr videnci.1 e resp<'t'Ljva Carteir:l Pr,·_ 

JOAO PF.SBO A 

oo Rio de .Juneirn, tendo ainda aquetl ... l chos subsequentes; . Pedro Henri::JUr Alves de Sousa, ele- diaJ. 
mtlitur vi~ítacio. cm nome de s t-xcia. Gnarabirn. 24 - Commu_mco VOS- mento de influencia alli com o con- A's 14 horas de hr,je, di:..;tincta BLUSAS BORDADAS 
r, jornulistn Luiz eh• Oliveira. que se sencia acabo _p_assar exercicio cargo curso das :::eguintes pe;,sõns, t:1mbcm cornmissão composta c!a Soriedade E VESTIDINHOS PARA CREANÇA, 

· _ .substituto legal pre!-1dente Gamara residentes nac;iuell!" povoado: João Vi de F'uncuionaric:s Pub'ico-.., .\: !>Ocia. ARTIGO HUNGARO BORDADO A 
nurantp O r1ia de hontem, foram re_ Francisco Htmen~l Cunh~ entn.ndo riato Ribeiro. Sevrrmo Accioly de ~ão dos ('arteiros, Scded,Hle Po~,t:il MAO, ULTIMA NOVIDADE, RECE-

ta·ha t•nfl'rmo ne~to capital. l 1;refeito mumc1pio Guarabira meu 

c<'h1du.-. em Palacio mais as se1?uin goso licença me foi concedida. Saud_a- Scusa. EvPraldo Accioly dt: Sou'.'.'.>a ! Bendi<'ente Club Tel:. .. gra.phico e So I BEU O ARMAZEM DO NORTE. 
t,·'- pes~ôas; dcputario Aloysio Campos: cões respeitosas - C<mego Bandeira d 

O 
· l d Alb b · 

tMonel Thom~ Rodrigues. ~rs. dr~ Pequeno. Antonio e Sou.sa, ame e . u- ciec!ade dos Professor .. ::. Pu li ·o,, ira o-, 
Antonio Quciro1?a, llemetrio Rodrigut"~ vossenc!a asSumi hontem cargo prefeL de ArauJo, Joao R:lQ'll"IO da S1l\a, do g·o,·crna.dor Argem1ro de F,guc•1_ 
Fbvio Ribeiro. Lt.>onurdo Arcoverde Guarabira 24 - Levo conhecimento querque ~:ir:111:1. áfJ, Manuel Bap:1sta I ao Palaclo da. Red<'n~JJ~ão sC\~irit·:r I NECR_OL_ (,IA 
Aln~ u dc.$C'mba1·g~dor Ferreira Ven_ t-. deste município em virtude licenç!l José Gome~ Ribeiro e Atnobio <ln. redo O seu vaHo,;o apl..fo pa1·a o ar,- S~. JOSE' FF.R ~A'JDES DE 

;u:i~·;;:i.1 1{;~}~t\er~':.í,'.~r~;10~·~'~ ~Õe~':.:d~~m~~~~g~g~~g•;1;~a P~~~i~~~i Nobrega Chave.s e.senhoritas Mor<~ 1 p no que em ta.l senti;lo. pietrndew I FP.EITAS: - Fmou_se, ilon~2m. Lá.; 
iJN' ifknh· di1 C'ama1·a :\'lun1c1pal <le rf"affirmo meu nunca desmentido apoio do Carmo Neves,. Hele1~a . Ribdl'O. dirigir .u;. mesma~ cia'-st•, ao m~i.:~ 1 ~1~ ~~~~~f)f~~~·icc~r~!:~~al,01~le s~s~~~~
Jtuh:-iyu1w · J,:r~1:it_, .Jenncr, Oct~vinno vosso gcvfrno dia a dia mais se affil'- Edna Ribeiro, Ed;th R1be-1ro, Ei- tro Agamrnmon Mai;·alhâc... rnettêra a meHnctro.~n 

0
p-:ra('iio, o~!·· 

nt!z('rra A~r1c
1

0 .1 ngu('irn, Mano Cu mam para glorla dn Parahyba e do mantina Ribeiro, Joanna Accioly df' Para o ambkionfl',O fim <.:<>rá pe~ Jo.:ié Fernandes de ;<1reitas. fazendc1-
nho ,. Nod,eclo ~dv,, Brasil. Cordices saudações - Pimen- Sousa Helena da cunha. Hedelria do ,rda também a collaboro.'w da In--110 :10 ;,ru .. '.tâC.iJ)io d.':' Cu .. lt~. 

Roupinhas para crean~as telG~~r'~~;~~·2f1~e~inho honra com- Incar~açáo (' Elita Ribeiro J)ef'ÍO!'ia Rq.;:ional do '!'rah~dhu n•-',f:-- deºed~~'int;~~ ~~1;Rdc;1t~:~a a 7~ra~n~i~ 
~ municar vossencia hypothequei inte- Estado. dccta E:-u-.,<,Lina ae S·1llcs, de cujo 

sr:
0·c::c:r~~::i:.·:~~":~ a ::.;iJ? g~~ha.·~~~ .1~;~~~0hc~::~~~~u.~~ m::: :1~:; :~ R~!~: ! ~L~~;A~u~ cl~\:0~:o~~~ri::·:::

0:,0;:::0\::::~ .:: 1 'º~º;~~º 2.~°u1G~~~;;tJ'1h:;.á legar, 
VJO_ rua l\Iaciel Pinhr.iro. 160 ~:~;~~:t!~tç~~<; di::fiL~~: C~-:Ce~~~· campeã dos preços minimos. 1~1:u·ia, com o rnovlmeut ,. dl.J·iglr-~l' l ll~!l~ ~~ 9 t~~~~. dd\ m~~l~ã. l:n~:~~A, 

I LIOGRAPHIA eira e Pilõesinho ão l't,;t.:almentt• <\O chefe do GoHrni> ·~hmdo n-.feret•·o do Hospital de B B Guarablra, 24 - Hypo~hecamos pelo ínteira solidariedade politica e admL pa.r:1h}'bat10, por intf'rnH' lío da ·• 1·. 'P.r.;mpt,~ ,So(·Lor~·o. 
cli.<;tricto de Cuíté unanune absoluta nistrativa. Re,speiLosas saudccões - r1i:lo Geral dos Traballrnriort• .:~ mli_ 

JORNAL DOS COMMERCIARL ~~r~~~.ad~ciai~l~~áa~~~~h;n~~~ O~ii~fm~~ne~6de_Ang~~~ntula~o-n.s cali7.ado,". a fim de sclicit r d"' ·· 
OS: - No proximo domingo, clrcu. dio Oliveira Madruga, Virqulino Ca- vo~"'encla l}eia acluaçáo do H. P1men- f''\l'b .. o ("ncaminharnC'nto do assump.., 
ará. o 5Y numero do semanario tra* il(Jlcante Mello. tel da cunha na Prd~itura de Gua- to, pcr;inte o iHini~!.."l·:o tia Trab:t!hu, 

b~lhista "Jornal dos Commerciar1os··. Guani.bira, 24 _ $cientifico-vos hV- rabira com q'uem estamo.e. s~llchuio:.-. Jndu~tl'ia e c·omm1•rr~o. 
qne ~e edita. nesta cidade. sob a ,direc_ potht"'Que1 intf'gial ~olidarieriade a Pi- Attenci-:-sas s:.:1udaçõe!> - Jose Filqur>i. 
C;:iO do nosrn confrade sr. Joc:.e Ra* me11t.el da Cunhr: que a:,;sumiu hontRm ra Antonio Filr.,ueíra. Ja11mc Caval-
11alho, pre;ident.,.. do Syndicato <!_os car~o prr,f'.".to dN;te municipio. Sn.u_ ca'nte, Franci.<:co Sou~a. Antonio. Dco_ 
AuXi!tJrie.s do Commercio de Joao dações - Joán Pe.ssâa de Britto, re- dato Manuel Franci,;co. Amelin riP 

8r JC1üo Oin,.; de Lucl'nn: - - Vil'ti_ 
ma de> im:.idiou r·nfrrmiclnde, fullecC'U, 
a 24 <lo corrente• 1•m Itllb11y:1na, o H 
,Joüo IJ:u,. rie L·uccn.i. comr,lC'rciante 
e tahc!c('f'irll) alli 

P<!-ssoa. r,tt'"'::'nt:1.nte Distrirl.o df' Araça~y Sowi'a Pedro Celesf1w,. Jo,;é Delph1-
. .... Alagcinhn 25 Tenho maxlma sa no .Târge Sat11rnzno Franc~·co ('r1mi/_ 

V, EXCIA. deseja ter tra~quili~ t.isfaçÊÍ.o co1l1municar v. exc.:ia. que n~ lo' José Alves, A11to1l.io Co<:.ta, Sei 'r;110 
d?.df'! em sua., compras? Entao de I dia 23 a.~·su~íu g-m·êrno municipio meu Bitrbosa da Silva. Francisco_ Amc.:m 
preíf'rl"ncia á ('ASA GLORJA. Ave- grande amigo P1m~ntel da Cunha a Rita Rangel. Mf1nuel_ Clnudmo. Jn."'"' 
mda n. Rohan, 20G. qi.;em rom todos am 1gos hypothecamo5 Gomes. Euclides Pen·tra, José Carlos. 

O cxtincto c>rn rn aclo com a senho_ 
r,'l Oet.'VÍl' Silva de Lu('l'na, ÚC'ixando, 
rlo s('u ('on,,orcio, qual 1·0 filho" nwno-

BLUSAS BORDADAS ;·:,~·r.:('(':(,~~l, ii~,:~~/,'i~ :~:. i,::l~t~º n~~\~!fta 
E VESTIDINHOS PARA CREANÇA, tit~:'

1
;:'eu cnterramf'nto p•ulizou.lll', nt1 

ARTIGO HUJ\;G/\flO P.ORDADO A m. smo ilia 1\ tnrrll.' no <"<"initl'l'io 11•
MÃO ULTIMA NOVIDADE, RECE- · , nl. <"um R"'rnn,le 11~omn:inhnmf'nto dl' 

DEU O ARMA2EM DO NOR.Tl<: 1 amigos e J1urer1tes dit- familia t.!nlutada,. 
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FES TA DAS NEVES TÉLAS & PALCOS Y IDA 
RADIOP H ONICA 

P. R. 1. - ,1 PROSEGUEM BRILHANTES AS COMMEMORAÇõES DO E' bem provavel que a grande "Companhia Alvaro Pires" 
TRADICIONAL NOVENARIO venha fazer uma temporada no " Plaza" 

Conlin11ou ho! 1_ter ;. o 1rnve1)ar!o <la/ tora rtn. ·. le t1\'lci , , les.. com1~0:-t:1 ctos 
Padr ,,e;i"l da c,ct .. ,e t·or:. t, ~t,1111,e !:: nhor"" , on ·150 J . é cout,nho. dr 
u:plendor Ruul c!e Oór . "".i,;n · ·10 Pedrnsa, José 

PretiHl.ln('ntc Rs 19 e n,t :n hct as ro- Navarrn t! Horncl'l Ec;,c.inola D;,1'.t 
mecon ri nov~na ,•<1tamlo a Catl1~di·al n ,111 t:m !ir c.,f•11cado JJ.-'io n.a:or e.o;-
t:ompltl;:tmf'nle C'hc·1J pkndor do novenarlo 

~\ shol~t C1!'ltoru:n ::tin·~a çam mnt í\ feiii ide.a. do sr. Cura do. Sé dt 
firme7.a in'.' "p,·dou a ngo to~tos os -:t··ab·T U" '< z C'Gm o !l.lltigo co~t.ume 
l1e~hn.~ que lhe ic,·:,,111 e 1n1'in<lN. De de n nt...1rio,;, rr.<sp1nsrveis por determL 
t.;:êi:, ann.os pa•n c:i. a p ,·t~ coral tla r:Jcla novn 'I ('.-;tá plen::imente victo
festa , fl" imp:-e!>1-icnando Ldmiravel- r;o-" Temn, um novurnrio m~tJlo 
mt ntc Parc•.P-no~. port•m, que no r.nimnclo, ,e.. "11 noites ,engeit<ulu~ e com 
pn..<;rnt,, novc nnrio e:<rt:df·L'á cm mui.- ~n:nd{ .. mm.·11 i. r ,ação .PD.!'& a. l"!id._1.de 
to o:. :rn1~0'> ~nt~rion'~. BJsta dizer 
qUt· p. la prl!nPlu, , t:nt?e r::os t:l!- HuILHm t :1.baHUtrRP1 no Piivi!li~r. 
!>ai.:.- t· e:· 11to a gr,.i1cL· on.:h ~1-rn coo1 io Or)E1::i.m1t<.1 ;:1. _r~ mtt•.- f'nhurLas 

Qt~~!~ ~·J;\da111lla u (·uni da Se. ço- Gi~~nd\~~rPi1'.~
1 

b~nll~;hi~àr~r~.u~~r~ 
nego Joto Couimlio. cli: ·tr1n11 .,obll I nu.rdettp Ii·1-:t:1 . \ ·ra L•n·:. Yf:cta 
,·a.:.·10:, 'J,)h'"· , • -I e 1 Mantoro. E!.~ e Eli• S0:J1"'.- . .ii:dlit::1 
:;;toso. r~ial. con~inu:·r,·~, a ~:ér!e cl~ 1\'ob:-ega. Se. ,ir.un..:., ~l1 ?1a. Celia Lou. 
t'.lLfernc·it:t,:,, Qllf'_ ~. rev'."'T .... 'l. I2.Hl dll- 1 :t'•ú.i Ci.m ·, :t B neVide_,, ~ ... arlucr 
rante O novcnano Orridor ~acro de P.,s.··ua Dukt> Lin- Luiza Guc·de:.s 
n 1e !1 ito. tem 1. su · i;,1!· ,r,1 nutJ-1 :'1:aria Luin· Finr.:no. C.!rmen V1,m
r1:.,cta :ittI,üundo Hlnl'lnf ? 01nintes t na_ lr9cf'ma P'nhc.1ro, Ali,,. Pinheiro 

ri:o 0p%~~·:ii~n~~n}~~" l~·;_;1~ir~~t~;~~~ [ Me. "im, L itc __ 

at1á ~;?~ ~u-~~Ze d~ zrna~ de b:-.ncas I PJ.~~f ioàeii1 ir;;;'/,~1
~0Pl~asto:p:ir:te~~ 

fizeram o p1 lntip~d monm1:!ltv. j pr.::~;c·on-. . 
E o Pa\i\hao do Orphan::i.to f'ncheu- Su:i 0

• dr. D?.lll:.t''C]Uino M:aci"'l, Jor-
~e de f:imtlia., de 110:;'-'0. sociechde ~<:> Pereira. Annita Sá. dr. !talo JoL 
par:i. totrnlr p: rt~ 11:'" <Jl.~tra.cçóh al~i 11Iy _Inncc~nrio de Carvalho, Ma,rio 
onian!zadH.'I t:m b<"iit..tit10 ele tão uni í rtvd.lHI,- . Aloy_io Na•,ano. Jorge 
in~t,tu1çJo de caridN1•1

• 
1 P~1aua. dr. .; ,- Mou:ainl10, dr_ Abf'-

Novict. de pyr'-'tei::J-inh a~ delei!aram l;,n.Jo !.,obr, t f"! 1J i.i.lO .'\ln1€id:-, At1. 
grande ld-lr: u pn;)ul:.u at.ri qw1.s1 meia :omo G~m,1, .!Yninl1..:1. Lnro·, sri.ai:: 
qc.ite. . '.1.c:1 rn :tü Boc ·JTr~ P hnei. a Y ..,land~ 

A commic:. à.o r·c!: 1 r.1l 11mca p1omo. Lima 

A PAR.AHYBA 
NO CONSHHO NACIONH 

DE ESTATISTICA 
Consir.nado um voto de con

gratulaçêes ao govêrno 
deste Estado 

i::ando 

O governad1n Argemir~ de 
Figueirido será visHado, 
hoje, per uma commissão 

do "Synilicato dos 
Ccmmertiarios" 

A 's lô l1or 1~- de hoJe, o sr Gorer. 
~rn<lor Argt ~n:ro ele Figueiredo, serã 
vi! itr.do per uma dL'kgaçfl.o do Syn
d1ca.io do; Auxilirtre::. do Cummercl0 
de .João Pe~ o::i.. que com .s. excia. 
~ratr..râ ci~ a-'>. umpto~ important.es que 
e rcltcl1>,U':.m cem o ... inter~.sses com

merc1e.n.·~. 

l .OJO BOLSAS ! ! - E' simplesmen
te a qaautidade que a C.\SA AZUL 
rec· .:bcu de todoi, os typos p;lra todos 
os e-ost.os. 

iAXA DE EXTINCÇÃO DE 
meENDIO 

Nota da Recebedoria de 
Rendas da Capital 

A Rl'cebl'do r ia d e Rt.,nda!<. avisa nos 

uhum1 cu!pa t.•ouh<· nos cont r ibuin tes, 

n ·solveu dilatar até ago,.;to o J>razo 
1,~ra p.agamento. 

~OT1C1AH1U 
hf-:rac\or{'s da :1venicl:\ Maximiano 

Machado no t.recho compreh.<:>ndiào 
?ntre as· avenid~~s Vo.sc.o da Gama e 
1'..lmeicia B.Jn, lo, pedem ao sr. ~upe
r:nt~ndent? d. E. T. L. F .. prov:den_ 
eia~ no n:. iclo de serem collocadcs alli 
::-.:.gun. r ,tes d~ mumina fto puiJlica, 
por se cn, 1nlrar o re;erido f,recho 
e .mple~amtnLc .is escur~l.S 

LOTERIA FEDERAL 

E.r rccccio cm 28 de julho de 1037 

17510 - Rio 
~a~()j - Rio 
23908 - Porto Alegre 
22G14. - R:o 

fi541 - Rio 

200:000 000 
100 ooosooo 
20 :000,000 
10 :000$000 
5 oousooo 

S~CP.ETARJA DA FAZENDA 
\ Sec re t a ri a c'l a. Fazend a rt iio tem 

n •_·:--: hum:i int erít'renti n n o concurso 
pa, a 5 " e1- c·r i p t ur11rio, l' Ufo t' d it n l t em 

'""ido publicado 

O "Ir SC'crí' tari o dn F H.t<·nda . no d ia 
dC> ~:ib h:idn, 1lOr h r um flÚ t' \. Pt'di enh• 
a tl endc.·r á unica mt.•nt e .:10 pagu mt>nt~ 

<:e (olhas de OJ.H: rarloi,; e C' mpreitadag 

José- Ame-t'ir o não é uma esperan
ça , é uma r e.:.i li.r.:~ çã o ! 

Com a annunciada inauyvracão do 
'Pla,:a", que dererct re µlizar • . 5e /A>f fo_ 

ia a stgundC! qutn;,ena de ago ... tn, fi
cará a nossa capital, dotadC!, não só
mente de um d·Js cinemas mai,, bem 
'nstallados e confort aveis do nvrle do 
11a~s. mas, tambem, de um tllcatro de 
:recc. llPntes possibilidades. onde p'Jde . 
ã.o í,,e e.T'hibir as mell1nres companhWs. 

Com a ccnstrucçâo c)t>sse maqnifico 
-:atine. q11e muito honra os nossos fó
·01:, de c1dade proqrcss1sffl, o, srs 
Wanderlly tt· Cia. Lfdn. leram a ef . 
frito uma bella i11i<·iu 1 iva, dign~,, pm 

sto mesmo. dos nwi" /ranco:i. e espé111 -
aner:s enco1n10.i. 

REX . - H(YJe em Sc8sóo da 1lfo
ça1." 'Em J>lrr10 t. °Cfacufo rom 
Rcqinald De•rn·1 Frrnc 'J Dracle ,. 
Gail Patrfk da · .. ·Para111ount · 

Co,nplementcs "Para,noun News' 
jornal e ·- Vem Ct1. Pa ·sarinho'. de: 
:,enho de Belt !! B()Ot/1 

FEL ! PPL·A - "Amores Trarticos" 
Cúm Krry Fra1tci<:, lrtn f!1rnter e Panl 
Lukas da - ·- War11er Fir.\f' 

ConÍpleme-.ifot:i 'F ox Mol'ietonc 
News•·, Nac10nal D. F B." e · Escamo_ 
teando short 

A ·.s 4_15, na ·· Sessâo das Normulis-

~~~·· .f?.;:~~;: l~O bxc:; ,i~f/(~a;~a·.:iJ~7-~ 
uer F1rst" 

Preço ,mico 500 r~ 

JAGU.4R1BE · - ''E1n Palpo.~ d" 

~~:~L:;· 'e \t~ ;;,.;~ dv::i~6:··A1~PT~1~i 
reiros Heroícofl com B uck Jones da 

Univ<rsa/· • 
Varias complemento~, 

RADIO TABAJARA DA P\KAil\'ll\ 

Programma p,ara hoje 

I l 00 
~ 1_4 

Prn~n1.mi.1a .\pp · 1,·o d,, J• 

12.00 - Pt·o~rmnintt vuria<lo ,l,1 P R 
T_l 

1-,,no ·- PrnPramma p;p·a o 
t;.i-

l!J,:rn -· .Ja1, da P P 1 1 
19.-!5 :\lusicd variud ('o 1 .blz l 

Danta 
20.00 :\fo. i<'.U!:1 pl'fpular,~ (' ,rn To 

~mar Rih..-inl 
20,15 :\lusi<"a: popul. 1·(·s 'om '\f1u·-

·t1ce P,• ô 
~n :1n EiJ111 'ir 1i. 

io. t'.í - Ja; la l' P T 1 

21.IJ!, - ,J1rr1,1 {: fie: J 

21 1;, - ' lho alb·urn i1~ 
'lra \\Pir:. 

21,1:i Orche;Ll'a de alao 
22,00 - .Tornai falailo ,\., P R I.-4. 
22,r) ,\lu JH•Tiu are-

Paulo Alves 

O FIM DE UMA TRAGEDIA 

Ja !endo firmado contractos com a< 
~mpre<.as producto>·as de films das 
r,rais afamadas. dcnde se destaca, me 
·eciclamente, a •· ,Wetro" , a renomada 
•narca do "Leão". os propriPtar ios do 
'Plaza" irão, assim, nos apresentar na 
:w casa de cliven~ões proarammus de METR.OPOLE - • "A mn-me Se; 1 

verdadeiro successo que con~lituírãa 1:;~;·Pze~~;~to~~ar.e Mocre e dti '>rw, Pt~.~~ra~~~!;~u~~ffit:;\< ~ft~~~~l)ex :--= 
em dm:Ula. incessa'nte exito de bilhe~ (:Uçóes de altas patentes do (ºX~rcito 

ttria s. PEDRO . _ Na "Se:;t:ân da" Mo- ··c.rmelho St:::lin rec-.r1· u aos mor:,_ 

Além da parte cinematographira, OS CG-!!" de hoje nesse Cin'!ma (lll.':.,·<!ra o ~O~o:-:.1 ffi~hO~d7Je~~f)~!iCO! il~fr::~iu -
,rs. Wanderley & Cia. Ltcla. firmarão fzlm, "Quando Eslranho8 se Casam· ITI"!T'crh das ,•ictim1s 1ccu,cndo-~· 
~ontractcs para a rec.lLac:'1.o de tem- f1~;:;bf;.:~ Holt e T:iii:tn Bond, da ·co~ d<' espionagem rt'm bcnef ci::; de um, 

,:,oradas lheatraes. procurando traze, - - -·------ --- ___ ;~:~~~bt~,?~:~;e1ª 1 r '; )~,~~im~1
~~1

1
; 

'lté a Pa:·ahyba os melhores conju,z_ P ~EfO POR PREÇO _ dê pref e_ ela ~ccusaç;- 0 tat,. z resalt;s e .... 
1
cs 

r:tos. principalmente bi-aslleiros ~:~;1~ a C,\S \ GLOil l A, .. a sua \ ~_::r';.~~~0lc~cªonn1ter~t"0.,<-·eeusree.:c,1a, ,.;<~, cto,e'; 
Com esse intuito, aquella emf]reza, .., .... ., "' ,._,., 

ao que estamos in/orinadcs est á e11- ft i! -- '}~~~;};;ser~?~ r:~~~r ínitn~ª ,;r1~;L co~; 
•abolando as nec<ssarlas n'egoc,acõe, u~SASTRl IJE AUTOMOV[L c,:n,r,iracóes snffc em ,a• 
r;cira a vinda a João Pessóa da Com . , NA RIJ!l. DA PALMEIRA D• I.,.cn,ne a 1 ot. ,, Et l!n o 
panhia ·Alvura Pzres", que devera ~~~~1i~n;~ntJ~111l!f~ d;d rr ~a~: ~1~ 
r:hegar hoje a Recife e a qual subven- Têm ,,.~,·IIic'ldo uitimnmente jcs rest'ltados º" c:urn ~,~ ir u. ~i, o::. 
cionada pelo Ministcrio da Educacâ,? innumerc ac· ictent~ ... de automon;l c'.e ~xec\]tar ~s idol0, da ·" .1, r t Jr
vem íazendo ama temporada no Nor- nE&ta capital r.~1iam horripilante<'. me<::mo qU<' :Mo.;. 

te, em .. propaganda do Theatro Nacio- Os facto(:; ,·êm ~-· rtpt:tindo m~ito ~~u u:a t~f;i;i~~eçãi::-mx;;'t.1

~/~\. F~c:P~~-
nal. embora n~ceba,,1 ela pan t' dri Inspedo- Z?.ndo brnços e espiritos. o rom.m mi,;-

Caso sejam coroadcs de exito esses ria cte Vehiculo.:. ª"' vr, videncins ca. mo ru~so que ílbriu Can: 1 --Pr C'O 

~;'z::::.:,e::::· .1:.:~:~S t::p~~:~:; ~: bi;~!S entsn O .. ncliVICÍllG .·em re.'lOn- ~f~::ir:~~tti:~~i;~i:t~r}. ;~~!~ 
espectaculos. sa'pilidade, f1prove1trtm as horas em das sua.s àoutrin3s colleclivlo::ti:1 ".l 

C ARTAZ DO DIA 

SANT A ROSA - Hoje esse fre
quent~o finema da 1J1·âca Pedro 
Amenco, exhibirá, pela ultima ve.~ em 
··se~são Pcpular" . o C.l'traordinati:> e 
commcvente "/ilm" da "United·· LA . 
GRiMAS DE HOME,lf 

Preço unice : 800 r éi,:;, 

Regularizada, ·pelo Ministe• 
rio da Viação, a Estação da 

"Radio Tabajára" da 
Parahyba 

O depu tado P e r e ira Lira tra n !i- mitth 1 
ao s r ,!'Ove rn ador ArJ.(e mi r o de f,'í g ue í 
rêdo o "-('g" nin te t e lel,!' ra m ma ">O hre Õ 
assumpto: 

" R io, 23 - Atte nd C'nd o ao J) Pdido do 
se u t elegramnrn d e i todHs as p r OY iden_ 
ci as pnante o sen :iço de rad io do ) li _ 

n is t erí o da \'i a (,,'âo para re~u larização 
d a estação d e r a d io do E!-i tado da Pa . 
r ahyba . O Oi ario Offidal do dia 
vinte e doi s, publiea a p o rta ri a a p_ 
provando o loca l da r a dio diífus ora 
da P a r ah:r ba be m aMd m as plantas, 

que a ri. cal1 aç;;o cio tran 1lo e me- ~;~tg~~l~~~f?:~~::~g ~ ;'~!' 1

"' /\,~ 

nos inten:-..1 pari abu.:arem das ordens vem as demo2rada~ p:->n de n·!er 1 
uu:riore P JP.ncarun...st=t t!m disoara- sue.,;; conquistas Quando a RI) 

da pelas arterhs prindpaes da ci- ainda era um'.l inr..,gn11 f!- c.s 
riade elitas burguezo.s ar n coni tur 

sCJbre a sua exneriencia "-dal rr·1nd 0 

Hontem. aproxtmaaamente ás 23 numero de HtoPistas ar11 ·r'"' ,: n e :n 
heras, o cha~.feur ae "nome Goncalo s):mpathia º" prm 4 L rc u11aél 
11 •!artms. c1 n-pld.irm·ntP. embriagado. pratico~. A contra.orop ,d~ J cl -

sahiu a rua com o ean:o 1.1um _ ro 2.828, :~~~~i~er~f1;:~:rer~:l~ e/~~ ui~
p1aca de 19J'3 t::, com grande veloci- pistas um atteni ;i.do 11 _ din: 1 o::. dP 
dacte·, lançou o \eh'.~·nJo á -<.>~quina de vm pcvo livre entrPQ'Ue á m1.•, rrnja_ 
L1m <los açong1.1es r,JUblicos da Rua da ~ru: n1eanªamn.,.á1ateenxtpa:Jaienncoia1n~1"11c'.foel rida de 
Palmeini., result~ndo do de3astre ~· L 

gTnnde avuriac;a.o no earro e destruL stZ1~nu~~i~ ~~e~1~~r;é~[i1~~fe~:~il\~~ 
ção tots.J cte u:na pane do re:-boco do \"t>l de mort:>~ e d~st,'i·r qu,~ e es1 L 
citado açougu-?' c?r-iim de suns fic.uras 1in!1rl1., n_ 

Procurado pela rPportagem para ~~~i~s ~1:~~;:;i~:~ ::~~..,.~~ ~~~:~
1;~~~:1C': 

pre::1tar l'~clarectmemos, o .sr. Gonçalo o fiel guarch~o da non · mcfr1rla L11 r 
Martins negou-se, peremptoriamente L~nine. N.nguém h<.;J r oc.! iJll :rr _ " 
fon1ecenào, µar<J. cirnrnlo um nome Cumte da tragedia ru~".t 010c, r:>rr:!. 

im rginado .. - ~~~r;
3t\ct~ 1~~é;1

~~rq~~
3

~ ~-'i;~~t; 
Dizendo te;· f!ca~:o ~rm :-e tl:.lo,j o : 0s lhrn:. to munclo a latenW 1. \1 Jt .1 

sr. Martin!i dtclarou procurando jis- d(' um povo contra set1 tn.nsvia-
farçar. ignorar para cnde destina. dores 

va o cano. afümando por ultimo não 1 ~===========~ 
.ser o diriger,t:e cio mesmo nem .. -.aber 
qual era o rhaufft.w· que o conrL.lzia 

Tivemos, ;:is.<.im a imoressão cl,., que 
or çamento e especi fi caçõe.i. t echnica~ 0 automo-rel em apreço não exi::.la 

A collf'ctividade 1>arahybana. rec· •
beu com grandp en tnu.~f l<;mo a il,i
rü.Hva do NuC'lt>o da Po-:-.i.ed ~de o.os 
A.mig·os de AJbf'rt.o Torres sobrt> a 
rea !izacáo da 2.1' F'EIR \ l;E AMOS
TRAS DA PARAUl'll:\ r o Govt"l'no 
do Estado (lt>u tnJo o ,·,e: 10 r l 1 que 
o C<'rtamen S(' J't·vi-..t.t fio ma19r bri
Pl:1nt1~mo 

Fica ass im r egularizado a!óls umpto ner.1 houve ?\f'nhum desastr: ... 
Cordia l a hraco - .IOSE' PERE IR A 1 
LI RA, primd ro secr et a rio da Cama r a o TITULO de cidadania. náo é 
dos Depuh1do~" . rom n 1Pt.o \óPm a. p rrroi:-a ti v.a dfl' ,_.otar 

A Guerra Civil Na Espan 
A FRANÇA E A RUSSIA RECUSAM-SE A RECONHECER A BfLL!GERANCIA ESPUHOLA 

MELHORAM, APPARENTEMENTE, AS RELAÇÕES ITALO-RRITANNICAS EM FACE DAS 
ULTIMAS MEDIDAS DO COMITE' DE NÃO - INGERENCIA 

LON DRES 28 (\ V ni ão) - O Co
mité de Ni1Ô lnten<'ru;fw acahn de oh. 
te r informação officinl do godi·rno 
fra nc t:'s de que não r econhecni a n be l 
ligerancia c•mqu n nto nã o fo fi!'Cm r e tL 
r ado~ os \"Olunhrio'"" t·~tra ngei ro~ da 
Espanha 

,\ nussia communi eou que em h)· pc- _ 
fh<'se r econhecerá n hellignancia 

LO~DRES 2R (.\ l'nião) - ,1 e lho .. 
r a m s c,n;,,h'elnwnt e a!-1 rl·lnções italo .. 
hritannicu!'(, e ti pl•r:.i.ndoh"(' que o "Fo . 
reing Offfr.- " dilt t.> a t·ollnbo rar p a ra 
a pa1: europf~ com o "'Dt1l'l· ·· 

BAH.CF.LOr,,,; .\_ 2,', (.\ l "nião) - ln .. 
forma 1<e officiahnent,• que ;:i :_;i I rnpa ~ 
cover;i~ta~ con;;egulram tomar impor. 
tantt> locnlid ade ao norh· d t.> Huei,icu. 
pondo em perigo a i.itunçiio daqut>ll.A 
ddaclr. actualmt>ntE" em podn doq nn. 
cionali~ta"I 

SALAMANCA 2S (.\ rnião) - .-\'
tropa,-; nodonaiisfn,i at.t(Um impetuo. 
!'lamente nn frPnll' dl' Bru1wttC'. tl>J1dn 
por ohjectivo II captura de ' ' \'ilia dei 

Can ada "_ ondt- º" r <· pu hli r;1no~ r e,-;h, _ 
1 

1 RE.,T I' DE :\J .\ll!rtí) 2:-i ( \ n ) 
l f" "1 hc roi c}l.m enl c.• O ,ttaqu t• ~<'rnl dt•sl'n°cad<"llào pt'ln" 

S\L \ ~1 \:"-:CA. 28-(. \ R ) - O ulf l ., l fi~:~:~ ,i:~:~~;;:C's!\~t:!~';~: d~-º~lh:~~; 
rn~ • co m"_'uní cad o offi cia l -~rnc ion~Ji,-t,a t.·in_ o~ n acion n l i~(af!. ron~<'Jt•JJram , 011 -

oao p u bh <'a q u a_lquC'r no \ ul~dc i:-oll t e <1011:t.-i r , ~UC'C<'s.., h ·.tmt•nte, d utt, linh.iq: 

S~r [; <·;t .. ~~ il<~t.' !~~:~t:·:i ·~:~.:~•t.:
1
~ t• ~ ~·;;· c! í' tri 1~<· hdra d tts forc;.1 J!Overn:;'JlPn. 

~ão inforrn a Qll c· º" nacim1a li fl ta s pro: lurs. ~1 t ua d :ls n uma dl:,;tnncia dt• 8 !d_ 
C' t d~• r nm a in n ·~ti~a~Ot·s no ..,t•rt or d t> k rnt>tro, um ::t da o:ilra AA ío r ('1l!i 

;~~b=~~~;a. \~1,~ ª :\~; ~o~omd} -~~~n: :~cç~·; ~-:;:;~n: ,~::t~~u
1i>;!: ~~~';;8:Jo ~~a~~ ~~:: 

fr<•n\e d l:.' \l n drid . con<11tl Kt a n11n bri_ ocn:par vn r ias pnl'li<-oe,,, 1>1 t uednl"I n a~ 

~:~;!::na:ict; ;/i; i,~d~: ~:i~~:::s p~;
1
dn~ u~1; a ltu ra~ em ,olt a d:1 <·id-,de de Tt>ru 1 

:nimi go incl ui, ln· n Q {JU r d iz rt•-. pf' i .o O., m ili cia no.., y1• r m lh n recun h e 
a m ateri a l d e ~ut•rru o (''XC' rdto do <'<' ndo <! t' m a~ad 11rn u pt>rioridndt: Un 
HUI n do r t•a lizou opt· r :ic,:ú l·~ d(• i:- r andl' 
(' O\t'r '..!' nd ur-11 

f ,i r ,·n"' n11d u n-1t· aband )TI r,..,, 1 od · q 

a-. p n-.:i('1i<'-.. fu 1.:i ndo 1· n•trnl' ,1endn , 
:-.eu ~ p o:,; t o.; b \ Dn ('111l o,1, C{rcn t-1 ,iO i • 
lomt·lro"' .. \ <'rn1rm r q ua nli d: d d m.1 

.\-. ndi n d ndt•s d ag fo r,·as; ft<' r l'aH fn 
r ~m gra nde~. :-. t• ndo ,1u,· n ;ni a~ão foi: 
mi i,r :1 pro~<·i:uiu no crn-.t unw d e bom 

?:;!:;~ .. ~:~·1;;~~!~::·;.;~.~~~~~::i:ft.~ ~~:~i.:i::::F· .:.~:~.~~,:~::~:?·~· ... '.'" 'n. 
nJ~um.u , rw 111)1.1~. i11d ush·e mulh1·re ... <' trnn,.,formado r('~uJ.irnwnL· 1,,iJ 1 

c·rian çP.M O l.'11 mm u ni c1ul ,, l r rmina di . izreja._ em <'O<' hl' i n , .. dr t •\t.l lo (' n 
ze1,d1, tl llt' l'S "'t ' f)rO C4: d i m t nlo ohrf gn a alllit<'"I Hn i.:radns 1·ni h ia 11ar , u:1J 
represaliu!i 



A UNIÃO - Quinta.feira, 29 de julho d 1931 

P A R T E o F F 1 e 1 A L 
.\DMINISTRAÇAO DO EXMO. SU. DR AUGEMIRO DE FIGUEl]J~DO 

Decreto n.· 828, de 28 de julho de 1931 E?ii~2\~NTE DO GOVERNO DO p R E F E I Tu R A M u N I e I p A L 
Abre á Secretaria da Agricultura, Commerdo, 

Viação e Obras Publicas, o credito supplementar a di_ 
versas verbas constantes da lei n.0 126, de 31 de de .. 
zembro de 1936. 

ARGEMIRO DE FIGUEIRJ;;DO. Governador do Estado da Para. 
hyba, u ·an.do. '!.as attribuições que lhe são conferidas pelos arts. 51, aUnea 
I da Const1tuiçao do E~tado e 3.0 , da lei n.0 1261 de 31 de dezembro de 1936, 

DECRETA: 

Art 1.0 
-. E' ab rto á Secretaria da Agricultura, Commercio. Via_ 

ção e Obras Publicas. o credito de 98:7335600 supplementar á.s verbas 
c0nstantes da 1ei n.0 126. de 31 de dezembro ctê 19\6, a saber: 

§ 9:0 
- Escola de Agronomia 

Decreto: DE JOAO PESSOA 
O Governador cio E~tado da Para

hyba exonera o sargento Walfredo 
Cavalcante Nobrrga do cargo de sub_ 
àelegado de policia da circumaicrip
ção de Arei.a!, do districto de Espe_ , 
rança. 

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

RECEITA: 

EXPEDIENTE DO GOVERNO DO Saldo do ÓJO 27 
DIA 28: Receita do dia 28 

Decreto::;: DESPE~A: 

O Governador do Estado da Para- Pago a d. d. Jacyra ele Oliveira e 

25 :370$171 
3 :58ü$300 :.o 156$471 

.l\laterial. . . . .. 
Pessoal contractado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 2.0 
- Revogam_se as disposições em contrario. 

Palacio da Rcdempção em 28 de julho de 1937. 

~~ :~~mgg ~;~;:,irtº;,;:~a e~er~~~. Jic::t ri~:::::~~~o 1 ~J~~ci~~ ~~::s c:~~~~ião P~\~1c"t~: 
200$000 200S000 

ARGEMIRO DE FIGUEIRl!:DO. 
SEVERINO CORDEIRO. 
JOSE' conuo. 

Decreto n,º 829, de 28,de julho de 1931 

do Estado, durante o impedimento 
o cargo de medico da Policia Militar I ria <indigente) . . 

do capitão medico effectivo que se Saldo para o dia 29 . 
acha licenciado. ' Em documento de valor . 1 :202,200 

25 :051~271 

2n 256$471 

29:256$47\ 

J 

O Governador do Estado da Para_ Dinheiro em caixa .· . . . 
hyba torna sem effeito o acto que 

~~mJg::-sa 
O 

p:~gee~\~~:ce;ic~ro ca~~m~~ Tbesourana da Pr~feltun, Municipal d·:.. Jo:io Pc.ssóa, cm 28 de 
l subdelegado de policia da. circums_ fulho de 1937. 
l cripção de Pirauá do districto de 

blica !b~~ett!e~~~t:1~!.e!f a/nt:~iorm:o!~~~~n~~ lo~e l U~b~~~~~-nador d~ Estado da Para 

Genm Fernaodes,' 
Thesoun•iro interino 

co_ntos qui~he1~~os e vinte e quatro mil setecentos e hyba nomeia a normalista diploma: 
trmta e tres. reis (12:524S733). ãa Renilde Pessõa de AlbuquerquE- de Arac;agy, do districto ele Guara_ . go ate julgamento, por &"' achar tm-

ARGEMIRO DE FlGUEIRJtDO Governador do Estado da Para- cargo de professora de l.ª entran O Governador do Estado da Para_ inquerito. 
Mello para exercer, interinamente, 0 bira. 1 plic8Clo nos fa0Lo!; a que se refere v 

hyba, usando das attribuições que lhe C::mfere o art. 3.0 da lei sob n.0 156, eia. com exercício na cadeira ele: hyba nomeia a normalista diplomada 
d': 31 de d,zembro do anno findo, mentar mista de Pitimbú do muni- dona Nair Martins para exercer, in- Contas: 

cipio da capital. servindo' lhe ele ti terínamente. o cargo de professora 
DECRETA: tulo a presente portaria. - - ::ie l.ª entrar.eia c. om E.xercicio. numa 1· . De Ignacio. 1\e SlllJ-· .• , Mor.:t s, 1,a 

o Gov,ernador do E ,tado da Para- das cadeiras do Grugo Escolar "A_ 1mportancia d~ :4 ::l9f>i9.'>0. pn-v~nL-
Art. 1.0 - E' aberto á Secretaria do Interior e Segurança Publica hyba. á vista do parec~r que lhe foi pobnio Zcnayd. ". da cidade de Ala_ en~ de serv1çvs lle c·alç1•w.nt1Js e:,,c-

o credito de doze contos quinhentos e vinte e quatro mil setecentos e trin apresentado pelo Departamento de gõa Gr~nde, sen:mdo-lhe de titulo a I cutados ne:cLa cap1t1l. 
ta e trés réis i 12:524$733). snppl~mentar á verba constante do § 2.º _: Educação. considera em disponibili. pr~sente portaria. -Do mesmo. na unpol'l,anch c.:c 
Magistraturâ - d~ _Quadro III do orçamento em vigor, para 2ttender ao dade a professora d. Esmeralda Lo O Governador do Estado da Para_, 26:261S900, ide:n. ir1cir1 
pagamento da gratificação a que se refere o art. 173, da lei sob n.0 159 d~ p:s Lima, com direito á percepçãÕ hyba remove a professor.a d Beatnz - De Arthur rlc: .\. Li!l::., i1'1f im_ 
26 de janeiro do anno corrente. ' do ordenado que actualmentz p:=>rce_ de Moura _Mesquita c:Ja r, ?enci.a da portanc~a de 11 :083S50íl, p1·ovPni<=n~e 

Art. 2.0 - Revogam_se as disposições em contrario. be, nos termos do art. 39. § _ 3.0 da cadeira rudimentar de Acau, do mu_ de s~rv1ços de ·;alç.:1.111 ntm- aa cap1_ 
Palacio da Redempção, em ,João Pessôa, 28 de julho de 1!)37. 48.º lei sob n.º 127 de 2B de dezembrà d~ nicipio desta capital para a de M~_ tal. 

àa Proclamação da Republica. 1936 d.evendo solicitar seu titulo da 1·és_ do mesçm municipio. devendo - Do me~mo. idem de 24. 18tj$800, 

ARGEMIRO DE FIGUEIRt:DO, ~~~~r::~·ia do Int~rior e Segurança ~~[::fo~·taJ;a::u s;~tu~~v~d:i~~i;ri:po~~ id~, Di:e~\~el Wanderley, nR impo:. 
SALVIANO LEITE ROLIM. o Governador do Estado da Para- illado. tancia d-e 816SOOO, provcmf'm,,:, d~ 
JOSE' COtLHO. hyba designa o dentista J. Benjamin w:~çric d~c:!~~re~:d~mp0rtancia de 

Governo do ~stado De Tharciila Moreira. professora efço!ng;-igti~~~~~r r:'oªrlrfi~~,t~~c:i:~ Secretatia da Agricultura. 2 :070$000. proveilienle de lornec1-

EXPEDIENTE DO GOVERNO DO ~ l.ª e~trai°cia, .. ~om exercicio no "Solon de Lucena" de Campina Commercio, Viação e m~t~/ l\~!to~~1e';stt1"Sou:;a Filho, 
DO DIA 26: J"tpod ~o 9:r r entil Lins "' da Grande, sem om.1s para o Estado. . ' 

~ :en~a 190} ª~Tàs s~~c\\:iia ~%5 p~-~: o Governador do Estado da Para Obras Publicas ;~~~rif~1
P3!l~~riapa~= i~~Q{)!~~~iç~~-(J\'J; 

Petiçao: rogação da que requereu ' com os ~:fªM~:1n~~é 11d:dic~!ix~t J~~rie Parque Solon de L\:cc:!·t. 
De Nancy Alves. Bezerra,. profes_ ~:t. c1p·r:;;:t: s~~te;~:;tpsÍetnoà1}sºtrambeª1ecd1·ª João Arlindo CorIV"ia para in~pec EXPEDIENTE DO GOV8..RNO DO ---- De Anto:1•_-, ,J" rn1. ,n llll!A'r_ 

d 1 a t.. i t do I cionarem de saúde Parn effeito dê DIA 28: L~!lCia. d· ... ~:GL~s.~ ·Q, provcr~ieme de 
g1~po e F.s~ol~~ r~:1;~~-gin: e~~t€ira,.. ~:~ ~ 

1
~fncedo sessenta dias, na a.posenta~oria Epaillinondas da Sl!- Peticão· fornecunentos 1e11.o!; ao E .... ado. 

da vill d 0 Araruna requerendo a va Azevedo. l O tabellião do termo - · 
"'" erªrect1'vaça·o 110 · rele1·1·do car·go Da Mitra Archidiocesania, desta e comarca d AI · d M t · P f •t' M · · 1 ... ......,.. capital requerendo dispensa de pa n dia 29 d e _ag~a o D_on eir~.1 De José Acyli.no d~ Carvalho. 5.:> 1 re el UT8 1101Clp8 
- Como requer. 3amenio do imposto de transmtsSãÕ ~ral de Sa~/or~e~1f;, na irectona ~cripturario da Directoria de Via_ 
EXPEDIENTE DO GOVERNO DO ~e propriedade de um terreno doado O Governado; d~ ~~f~d d p ç~o e O._ Pubhcas, reQuerendo 30 EXPEDIENTE DO DlA 23· 

DIA 27 : a mesma. nesta capital, pela sra. hyba rxonera e sar en~ João ari; dia.s de licença, . s·:m vencu:1~nto~. 
Juha F1e1re Henrique de Almejda I Cesta Canaviei~a? do gcargo de sub_ i,~ª-t~!~nJ~. mti7rc~ses pa1t1cu1a- Petições de: 

Petições: 

De Helena Raposo Carneiro da 
Cunha, pro~ s.sora effectiva d{t es_ 
cola mista da Praia da Penha, mu
nicípio desta capital, ainda doente, 
requer mais noventa (90) dias de 
Hcença. para continuar o seu trata_ 
menta - Concedo trinta <30) dias, 
á vista do laudo medico, na forma 
da lei 

De Amelia Veiga Pessôa Soares, 
professora da cadeira elementar mis_ 
la "Ruy Barbosa" desta capital, 
r~querendo noventa e 90) dias de li
cença. para tratamento de sua sali_ 
de - Concedo sessenta (60> dia.,. a 
vista do laudo medico, na forma da 
lei. 

De Maria José Torres, µrofessora 
effectiva da cadeira rudimentar mis_ 
ta da Graça, município desta capital. 
solicitando seis (6) méses de licença, 
com os vencim ntos integraes, de ac
côrdo com o art. 113 da Constituição 
do Estado - Concedo trinta (30) 
dias. á vista do laudo medico. na 
forma da lei. 

De Petronilla E~corcl Costa, re_ 
querendo o pagamento dos alugueis 
do predio onde se acha installado o 
Posto de Vehiculos e ln.spectoria do 
Trafego Publico. em Cruz de Anuas. 
referente aos rnêses de janeiro a d.e_ 

~:~~~o a~rtt~!6 d; c~~~~~do. ag·~ar-
De Severino José de Sousa, r1.bo 

<.le esquadra n.0 836, da Policia li. '.i_ 
tar do E .tado. requerendo a ::.ua -e_ 
forma. de accórdo com a lei em · i
gor - Submetta_se á insp-:cção •.le 
saúde. 

De Ernestina de Sousa Pinto, r,_-o_ 
fegsora effectiva da cadeira rudim, n
tar mista da rua C· ntenario, de•ta 
capital, continurmd.o doen'te, Tequ ,r 
mais ses~enta 160) dias de licen~a. 
em prorogação da que lhe foi ccnc:e_ 
dida, para continuar o seu ttatflrten_ 
to - Submetta-s-: á in,~pecção cte 
:-.aúde. 

Do dr Ari~tides Villar de Olive' ·r 
Azevêdo. .solicite.ncto o parecer e.o 
consultor juridi~o sobre o seu I:, 
querimento de aPosentadoria - AÕ 
dr procurador da Faz nda para e" 9.1" 
parecei 

D~ Aurina Silveira. professora da 
cadeira (')ementar do ~exo ma!:cuh 'J 

e rudi.nf.ntar nocturno do mcsr''> 
Eexo. da cidade d~ Santa Rit.a. •0.1 _ 
citando dois (2 1 méses de licenç .. 
rom os \"enc1ment.os integraes. nJ. 
form da lei. pA.ra tratamento de sua 
allde - Ccncedo trinta <30l dia , 

na forma da lei 
D Hcly Lope-1 Lordão. guard2 de 

3.ª cla.5..~ n.<> 94, achando-se com a 
sim .saúde bastante abalada, requer 
trinta <30> dias de licença., com os 
vencimentos integraes. na forme. da 
lti Subruetta se é insp cção de 
i;aúdf:. -

- Deferido. delegado de pohc:ia. da circurnscripção 

THESOURO DO F.ST ADO 
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO 

DIA 28 DE JULHO DE 1937 

RECEITA 

Saldo anterior 
Pedro Pessôa - Renda dagua e ex 

goto . . . . . . . . . . . ...... . 
Josê Moura Filho - Venda de se

mente de algodão . . . . . 
Cicero Sabino dos Santos - Laude-

J~io Môur; Fil.hO :_:_ . Ve.nd~ ·cte . ~~ ~ 
seniato de chumbo . . . . . 

Recebedoria de Rendas .da capital 
- Por conta da arrecadação do 

dia 27 ......... . 
Banco do Estado - R,:-tirada nesta 

data 

4:l36S300 

50$000 

200:.000 

3005000 

13 :000$000 

36:863$500 

45:348$160 

DESPESA 

Banco do Estado - Deposito nesta 
data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. 459 - Abel Wanderley - Conta. 
1.408 - José Severino Pimentel -

Conta ................. . 
1. 462 - Dr Humberto Cavalcante

- Pass~gem de ida e volta ao 
Rio de Jan iro . . . . . . . 

1. 439 - Roberto Dias - Adeanta_ 
menta ........... . 

1. 296 - Departamento de Educação 
- Subvenção . . . . . . . . . . . . . 

t.349 - J. Barros Filho - Conta .. 
l .441 - José Luis do Rego Luna -

Adeantamento . . . . . . . . . . . ... 
1.341 - Policia Militar - Ajuda de 

custo . . . . . . . . . . . . . .... 
1. 331 ---.- Policia Militar - Idem. 

idem 
l. 336 - Policia Militar Adeanta_ 

1. :;n~ Policia · Mlii.ta~ · 
menta . . . ... 

1. 437 - Byron Brayner - Adeanta 
mento . . .. . . . . ... , . , 

1. 467 - Dr. Antonio Pereira Diniz 
- Compra de sello.s federaes .... 

1.463 - Alfredo w. Dias - Conta 
1. 457 - Zoraide Doin - Conta .... 

Thesourarta Geral do Thesourt 
julho de 1937. 

Franca Fllito. 
Tbe.sourelro sero/ 

10:8J8'!;'/60 
2:070$000 

120SOOO 

6ó5150IJ 

50~000 

300$000 
3815000 

50SOOO 

126$000 

96$000 

150$000 

400~000 

ºº•ººº 
'.lO~Of' 

32 -ooornoo 
325$000 

do Estado da Parahyba, 

Conter": 

4·nu2,oco 

52:285$900 

99 :987$960 

em 28 d' 

Jauberlyta Agra da Nobrega 
Escnpturartv ' 

Arclüdiocese da Parahyba, rcque_ 
Secretaria do Interior 

Segurança Publica 
EXPEDIENTE 

DO DIA 25· 
DO 

e rendo licença para construir nm 
pr-edio para uma escola de_ art.cs e 
offirios á Praça Cruz do P 1xe, bai.r_ 
ro Torrelandia - Como rcq 11er 

SECRETARIO 

Petição: 

Do dr. Gíacomo Zaccara, medico. 
residente n- ~ta capital, para fins 
elcitoraes requ::>rendo para lhe ser 
fornecida por Ci!rtidão, \'erbo ad ver_ 
i>um o trôr dt> .!>Ua carta de natura 
lizaç8.o - Certifi.Que-:se -

EX?EulENTE f'IO SECRETARIO DO 
DIA 28· 

Petição: 

De Eli~.s Chn.ves Correia, guarda 
civil de 2.ª cla..'-Se n.0 15. solicitando 
os quil17..e (15) dias de fcria.s regula_ 
mentares - Como requ'r, á vLta das 
informações. 

Secretaria da Faze;nda 
TRIBUNAL flA FAZENDA 

SESSAO DO DIA 22 · 

Petiçõe."-' 

Da firma F. Peixoto & Irmão, ctes_ 
t.a praça, dirigida ao president:> do 
Tribunal. requerendo a devoluc;~o cie 
uma petição outros documentns 

EXPEDIENT!: DO SECRETARIO 

- De ~tavto Guilherme d~ Oli
''cira, chefe d-; scrcão do Th"?scuro 
do Estado. requer ndo pcrmiJsf o pa
ra a...'-Sumir a:. suas funcções - In_ 

Manoel Ferreira Junior. requeren
do licenQJ para construir um p~·c_ 

~~ºd-t~eA~: ~!rí~:tadcr· ~ze~~~~rl== 
Em ·face das informações, defendo 

Arna1do Amaral, requcrcn<o lirr11 
ça para fazer um _abrigo provi!'i?rlo 
para Sf'U auto_cammhão. no m~ão 
do prcdlo n.0 .> 73, á rua Carroceiro 
.José Lino - A' vista do parec: r da 
D. O. L. P., indeferido 

Joüo M1•n~zes Frotta requerendo 
~rtidão a quem pertence o prcdio 
n.º 514. á Av. Capitão José P ·~a 
- Certifique_se o que constar 

Seba•tlão Franci co de Lima, 
"Chauffeur'' ria Dírectoria de ()bras, 
requer€'nd;: 15 dias de férias reg:nln
'llentar -s - Deferido, de accôrdo 
com a informação 

Serviço 
fcir1>: i 

). Li O clin. 2n 

Offlci:1! rir ctw. 2. 0 tcn· nlc l};aa'_' 
Lopes LOrdão 

:i_:tonda á guarmção. :::.argento_a_111 .. 
dante O;séas Tenorio de Andrade 

Adjuncto ao official de dw.. :3 º 
s:irgen1 o ~.Antonio Siqueira Filho 

Dia á estação d!' ntdio. 2.0 ~ar_ 
genta Guinercindo Fcrnande' 

G-uarda do quartel, 3.º sarg1·11to 
Antonio P: dro ele Oliveira 

Dia á ~ecretaria, cabo Mano~l Vdt. 
de Carvalho. 

Dia ao tel~phone, soldado_ te! _ 
phoni.sta Severino Ferreira 

Boletim numero 1 li2 

def,erido. O peticionaria já se achn II ...J... Rc.g-ulamento de co111iw11· 
afastado do ex~rcicio, sem j•15tifi_ das: - (Continuação)· 
car, desde 21 de maio deste anno <', 
segundo officio n.0 1.949, de 10 des
te mês. do cxmo. sr. secretario" do 

E) lncine,ração ele Banddn~ 

Interior que presld,~ o inquerito so- 272 - A.." Bandeiras Nadom1"'\ 

~~e i~:~~~J1;~·1~~de~t!~o. ~:;:~en;: 1 ~~~ f~:;mgJ~:a:~~ ~~;er:~sep~ctl~gs 
tirionario ficar afastado de SE"U car.. quarteis e repartiçõ fJ mllitfirr.s. pa.. 



A UNIÃO - Quinta.feira, 29 de julho <l 1937 

SABONETE "Sua saúde e o seu maior 
thesouro'' 

o nome que marca as melhores I L O ç - O 
e ma.is finas loções do mundo. ! A 

ORBLEU DE BAZIN Proteja-a bebendo :-;ómcnte 
filt:-ada 

al!"un AGUA ORIENTALIR~~;~?YSE 
TINTURA VEGETAL-INOFFENSIVA 1 Um. sabonete de luxo, para 

a fmura. de seu bom gost.o. 
Lindo estojo ? 

Os filtros "Maravilhosns'' e "Rex" 
em barro fino são a cxpres.::;ão ifül.Xi
ma no genero. São perfeito:;, oraticos 
hy.gienicos, g~rantidos e bar&lc::. Re
ceoedor e vendedor unico ne~ta pra-

Dá ao ca~ello branco,. ou ~r.isaJho, O PERFUME INCOMPARAVEL ! 
sem o queimar, uma. lmd3. cor, des- Um sentido novo para. a sua 

E' a garantia do 
legitimo oleo do 
figado de boca, 
lhau da Norue-

A' VENDA EM TODO O BRASIL de o castanho claro ao preto mais presença, nas reuniões elegantes. 

natural, d:i::~::~~ bi·ilhante / ,...A='=V=E=N='D=A=E=M=T=O=D=O=O=B=R=A=S=IL=~ il0arão ,~~A~fri;;,~~h:r~1R~r· J~ã~ n.0 1.117, Raymundo Augusto de Sou
sa t"ndo em vista o mãu comporta 
mento que vem revelando. -

Pes5ôa. Nessa casa vende-se descan
co de ferro balido para os mesmos 
Talhas (resfriadeir~s), Moringues 
Qua:_tinhas, Pare.zit1:1ras, Cache-pots 
J arroes. Jarras, etc .. de diversos fa
bricantes do Rio de Janeiro e outros 
Estados. M:-.ntém grande stoct< de ar
tigos ceramicos, tudo ao menor preca 

A' VENDA EM TODO O BRASIL v 

Agrodavel 
tomar, facil 

digerir. 

(a~s.) Delndro P ereira de Andra-
de, coronel-commandante-geral. \ 

Confere com o original - Elia~ 
Fernandes. major sub_comms.ndante-

INSPECTOJtJA DE TRAFEGO PU
BLICO E DA GUARDA CIVIL 

Em João Pessôa, 28 de julho de 
1937. 

SO' TENHO MOTIVOS 
PARA ACONSELHAR 

O SEU USO! 
"FABRICA DE CAIXAS DE p À- Dr. Lutz Alfrêdo Netto Guterres 

PELA.O" - Confeccionam-··e caixas Medico da Assistencia Publica Muni' 
para sap~tos. chapéos, camisas, PY- cipal e clinico em São Luiz do Ma: 
Jamas, caixas para pharmacia, ampõ_ ranhão. Doutor em Medicina pela 

Serviço para o dia 29 (quinta_! 1- ~d e~. Te~ sf:more grande qua~1ti- Faculdade do Rio de Janeiro: 
ra J : ª e e caixa} p~a t~{çados e dis- Attesto que em minha clinica te-

Uniforme 2.º <kaki). ~~1ã~a~a 0;ª~~8in!t !rtf~0~· ;i:itere~~S nho empregado. sempre com resul-

Dr. Gonçalves 
Fernandet 

Ex-Aux. l'echnlco da Dl· 
rector1a de Hygiene Men.... 
tal e Assistente Inst . de 
Asslstencla a Psychopathas 
de Pernambuco (serviço 
do Prof. Ulysses Pernam
bucano). Med1co espec1a
I!6th. dos Hospitaes Santa 
í.sabel e Juliano Moreira. 

d d 
lmen Permanent á SITIP d I sem competencia. Rua Barão do ·rr,·- ta.do positivo. o "Eli,:ir de Nogueira". 

ra o fim e se prece er, annua -
14

. e ·, guar a n. h O 69 do Pharmaceutico e Ch1m1co João da 
~1~,i~~s d~9 s~~ ~~~T~~~~à: cerimcnia Permanente á SIP., guarda n.º l; ump o. n. 4 . Silva Silveira e só trnho motivos pa 

As bandeiras QU? evoquem espe_ Rondante, fiscal Lauro e guardas Uma greve de ratea.conselhar 
O 

seu uso aos meus cu: 1 

ctalmente um facto notavel da histo_ ns. 7e 6: j en s, _delle necessitados certo da con-
11a do corpo de t1opa ou estabeleci- Plantões, guardas ns. 148. 18. 75, Sérias COnseqUenCiaS tlnuaçao dos beneflcios que vem pres. 1 

CUntt"'"., especJaJi7.ada. das doenças 
.:lo SYSTEMA NERVOSO. 

Oms. - Rua Ruq(!e de Caxias 

menta não devem ser mcmeradas 144 e 150. tando aos que soffrem de syphilis 
273 - As bandeiras deV{ rãa ser I Boletim n.0 165 J rheumatismo. ulceras e com grandê 

inci~eradas perante a ~rapa -logo Par.a conheci~ento ~a Corporação c~~/~tº{ed~ ;.~~gW~e~~mq~eré~~~n~ ~~!º:~~Tees~~õ; d;~~~~fis ~~~~;e 
que esta \,amar a formaçao do art. e devida execuçao. publico O segulnte: so dia Ql!e fosse? Sabendo-se. que a I ditaria'_'. E em beneficio. dos que sof: 
268 para cantar o Hymno á Bandei_ 1 .-Petições despachadas: - De esses orgaos compete remover gran- frem firmo o presente documento 
ra. Flavio c;;auto "chauffeur" profissio_ d t d · · J 

274 _ O carLmonial para a incine_ nal, residente nesta capital, reque- ri~ir:i: ~ s~~~~r,u~Ti~!n~~g~~!~: ~~~ urando sob a fé do meu gráo. . 
racáo obedecerá ao seguinte: re~do restit~ição do seu titulo de nenosos. nãq se~·á diff.icil avaliar o SÃO LUIZ. Maranhão. 

No proprio bolf Um contendo a ~le1to:r gue Juntou ao processado de que resultaria si os nns deixas.sem 
crdrm do dia allusiva á data com- msc~ipçao de exame - Restitua_se, de trabalhar durante 24 horas D Luiz Ali ~ 
memorativa da bandeira, o ccnunan_ mediante recJbo. Ha. entretanto, muita gente· cujos r, redo Netto Guterres 

OPPORTUNIDADE 
Caminhões e carros usados 

d::inte do corpo reservará um artigo De Ase.encimo C<'lestino . de Alcan_ rins não funccionam com a devida OPTIMA 
rnlJ a epigraphe .. Incineração de tara res1de_nte nesta capital, reque. actívidade. Os orgãos estão inflam
Bt1ndeira ", cujo teõr trate da des_ rendo 2.ª via de sua carteira de mados, seus innumeros canaes filtra
carga da Band-eira julgada ins:.-rvi- ·'chaurreur'' profissional, por ·se a_ dores se acham em parte obstruidos 
Yel pela cammis::ão de exame. . char 1mprestavel ~ primeira .- Pa_ I sso equivale a uma gréve parcial. Os 

Depois de lida a ordem do dia. o gando o qu~ de d1re1t,o_ defendo. venenos e impurezas vão se accumu-
commo.ndante manda collocar dean_ . De Francisco de Paula Luna, re- lando lentamente no organismo. Co
te da tropa. entre esta e as fileira.. s1dente n~ta capital, requerendo meçam a surgir varias symptomas 
de officiae.s. uma pira ou outro r-e_ tran?fer_encia para seu nome do como sejam dores lombares. inchação 
ceptaculo de metal, e dentro della cammhãlo Chevroletl, ;ntptor n.º tontP-iras, palidez, inapetencia, des:;,
a Bandeira ou as Bandeiras a inCi- ~.41_0.235, placa 2036 Pb, pertencente nimo, frequentes dores de cabeça. per
nnar dcbradas em 9,,.,uatro ou mais a firma Ottoni & Cia. - Igual des- turbações visuaes, desordens urina-
parteS. Uma vez alh depositadas. pacho. rias. etc. Para evitar que a enfermi-
são ellas embebidas em alcool e in dade se torne chronica ou se declare 
cineradas pela praça mais antica II - Resultado de exa.me: _ Nos um fulminante ataque de uremia'. ur-

do corpo ou do estabel·ecimento. ::i~eies~a q~~s;!ct~~?;et;er~~· ~~~- fia;-Jg_~~esªºJn~li~ ~~~er;o~te/~m~; 
Finda a. cerimonia, a pira é reti_ tino Tairovicht e Pedro :&zerra Li: Pilulas de Foster deslnflammam, (1Cti-

rar!a da frente da trof\e1 . t ma. para "chauffeurs" profissio vam e fortalecem aos rins, fazendo 
Nos quarteis _ e es ·a ecimen tos naes. resultou sahirem ambos ap: desapparecer rapidamente todos os 

~~d~~id~~~ ~~~r~ic~~1e~es:iri~i~:~~ provados, tendo º ultimo um voto symptomas de debilidade rhenal. 

"A PREVIDENTE" 

Vendem-se 1 barnta Ford 

1934, 1 Phaeton V-8 1934 l 
Ford 1929, 1 Chassis Int;J .• 

national e uma Sedan Baby
Ford. 

Tratar com Ottoni & Cia .. 

Praça Alvaro Machado. lG, 
nesta capital. 

tr=========>-1 

34.R - 1 e ' 

Resd.' - Av. Monteiro 113 Fnn. 
ca, 72. 

- JOAO PESSOA -

O CONCEITO DA "CASA GLO. 
RIA" não está somente na modicida .. 
de dos seus preços está na sincerida .. 
de de seus negocios. - Avenida B. 
Rohan, 206 

DR. OSORIO ABATH 
Ctr11J",r1Ao tia Ao,lslencla 1'11,lloa 

• llo a .. pttal Santa babel 
OPERAÇOl!:8 1: Viu 
- URINARIAS -

Tr8.t.amento medlco e elrurctt,o 
d.. doenças da urethra, pr,:,,1-
;..ta, bexlga. e ri.na. Cyot)l;co-

plaa e urethroscopla1. 
Consultas dH• 10 àa 12 o dai 

,e ,. ,a no ...... 
°""'"11ltor1o: - Rua B&rlo '11> 

Trlumpho, 480 . 

- J"OAO Pl'.SSOA -
navios ou :stabeleaimentos á beira de divergencia, na prova de machi
mar. será.o dcposltados numa pe_ na. dado_ pelo sr. sub_in.spector desta 
quena caixa e atirados ao mar. ~~~:rr::~~ra. membro da commissão 

Fl Dias design:1dos para hastear 
a rlantlcira: 

<Acs.) João Alves de Farias te-
nente. inspector geral. ' 

QUADRO DE OBSERVAÇAO CONTRA A RAIVA li
,, VACCINE O SEU CÃO 

1.• sérte Confere Com o original: J. Ferrei 
ra de 01iveira. sub-in1.pector. 275 - A Bandeira Nacional !.Crá 

hast.cada nos corpos e estab:lecimen_ 1 --------------
Octav,o v,e,ra de Mello, com 28 an- : ::~~g~! gE ~~.t 11 ~"cii!~ 

CATALOGO$ - GRATIS 
De M;agicas, Surprê

sas, Brinquedos, Utilida

des, Novidades, Espor

tes, Pesca, Livros, Essen

cias, Brindes e curiosi

dades. Peçam a O. GON
ÇALVES - Caixa Pos

tal, 398 - São Paulo. 

tos militares e nas seguintes datas SECCA-0 LIVRE nos de idade, casado, funccionano pu- , A' RUA SA.O MAMEDE 26 
bhco, residente a rua Cardoso Vieira ' 

a) - Grandes datas: 

16 de julho - Promulgação da B 
Constituição Bra.sileira. Urra desapparecida 
do7 B1:sil s~ti:b~~ Pat;ra~~p?ndencia Pede-se a quem encon-
dalGRe~~bh~~~embro - Proclamação trou uma burra jumenta, 

h) - Sim!)les feriados: 

l O dt janeiro - Fraternidade uni
vcr•al. 

2t de abril - Inconfld ncia minei_ 
l'3 

l.º de maio - Dia do Trabalho. 
3 de maio - Descobrimento do 

Brasil. 
12 de outubro - De::;coberta da 

Amcric3. 

escura, desapparecida hon

tem da casa n. 0 553, da ave

nida João Machado, o obse

quio de levai-a nó endereço 

indicado, que será gratifi

cado. 

c:o! ~or~;;:embrc - Commemoração I rr=============a;,, 
25 de dezembro - Dia dt Natal. 

e) - Datas festivas: 

24 de i:n,aio - Batalha de Tuyuty.

1 
11 de Junho - Batalha de Ria_ 

chuelo. 
25 d.e agosto - Dia do Soldado. 1 

da19B~~d~~-~embro - .Commemoraçã.u 
Annivcrsario do corpo ou cstabe

J;::r-1ment.o. 
276 - Nos quarteis e estabeleci 

mentes nos dias feriados e nas rta 
tas rCSti\·as. o ccmmandante man: 
d:uá publicar. de vesp ra. no bole_ 
tim regional, uma ordem do dia al
lw.iva á data a commemorar é de
tcrmi.naui o ha.stenmento da Ban_ 
d ·ira de accôrdo com o que estabe_ 
1 ce o rcr.pectivo cerimonial 

A fachada do quartel , nas gran
des data,~. será illuminada, se tiver 
illuminação apropriada. 

277 - Nos port,os de mar e fluviaes 1 

~m B~~~L~1~!º rr:~t~n!?rt;~~~aiõeià ci~~ 1 

pibnin do Porto. ~empre que no 
perto fundeie algum navio de guerra 
nacional ou estrangeiro. <Continún). 

THESOURO DO POVO 
Club de M.ercadorlas de 

A. MACEDO .. 
Carta Patente n.0 1 

Av. Beaurepaire Rohan n.0 267 

Plano "Bôlo Sportivo Para 
bybano" • 

Resultado dos sorteios para 
conta.gem de pontos do plano 
"Bôlo Sportivo Parahybano", 
realiza.do 1:m sua séde, á avenida 
Beaurepaire Rohan, n.0 267, no 
dia 28 de julho, ás 19 1 2 horas. 

l.º pre_?1io 8899 
2.º 3169 
3.º 464'! 
4.º 7923 
5.º 4685 

J. Pessôa, 28 de julho de 1937. 

Aderbal Pyraglbe, fiscal de 
clubes. 

Macêdo & Costa, concessio-. 
nartos. 

XX\'l - Exclusão por t!.~erçã.o: 
- SeJ:::. excluido do estado eftectivo 
da Policia Militar e da unidade a 
rp1c pertencn, por crime de de::-erção. 
o roldf!rlo do 1.0 B I. n . .., 1.128 Ma 

~oc~c ~or~~!ri\~L~e./~e ~c~~!ra~~se~~ ! \\,,============;!) 
ma 20 do corrente. completando as. VENDE-SE 
i!?1·Pi:a d~~~5~i1uf:j2:'ª0

1~!~~:1~~5 
cerrr_ Um carro "Ford" modêlo 

~~~ ~~ ~e;;~·~t~~ ,Es~;~ç~;ª~~ c~~~: 1929, em perfeito estado de 

n ° 29, nesta capital. 

Solano Mavlgnier de Nornnha, com 
50 annos, casado, commerciante. re
sidente em Sapé. 

Francisco Ferreira da Silva, com 
38 annos casado residente á rua 
Desembaigador Jàsé Peregrino n.0 

618. 
Alvaro Rodrigues Golzio. com 39 

annos, casado. residente á rua Véra 
Cruz n.0 3~7. 

Julio Pereira de Sousa. com 41 an_ 
nos. casado. residente em Cruz das 
Almas. nesta capital. 

Severino Francisco de Luna, com 
38 annos de edade, casado, ~rralheiro, 
residente á. rua 3 de Maio, n.0 16, nes
ta capital. 
680 com multa 20 de novembro 1936 
681 sem mu'1ta 15 d e novembro 
681 com multa 5 de dezembro 1936 
682 sem multa 30 de novembro 
632 com multa 20 de dezembro 1936 
683 sem multa 15 de dezembro 

f ~=~ ~~~ ~~it~ ~od~eja~:!~t;;
7 

1 684 com multa 20 de janeiro 1037 
l 685 sem multa 15 de janeiro 

685 com multa 5 de fevereiro 193'; 

! 680 sem ~~rt':ªtt ddee º~~~~;º 
686 sem multa 30 de janeiro 
686 com multa 20 de fevereiro 1937 
687 sem multa 15 fevereiro 
687 com multa 5 de março 1937 
688 sem multa 28 de fevereiro 
688 com multa 20 de mar,;o 1937 
689 sem multa 15 de março 
689 com multa 5 de abrfi 1937 
690 com multa 30 de março 
690 com multa 20 de abril 1937 
691 sem multa 15 abril 
691 com multa 5 de maio 1937 
692 sem multa 30 de abril 
692 com multa 20 de maio 1937 
693 sem multa 15 de mato 
693 com multa 5 de junho 1937 
694 sem multa 30 de maio 
694 com multa 20 de junho 1937 
695 sem multa 15 de Junho 
695 com multa 5 de Julho 1937 
696 sem multa 30 de junho 
696 com multa 20 de Julho 1937 
697 sem multa 15 de julho 
697 coru multa 5 de agosto 1937 
((98 .. m multa 30 d• Julho 
698 com multa 20 de agosto 1937 
699 sem multa 15 de agosto 
699 com multa 5 de setembro 1937 
700 sem multa 30 de agosto 
700 com multa 20 de setembro 1937 

Quota annual: 
Sem multa 31 de d~z.embro 1931 
Com multa 31 de Janeiro 19:l8 

4001000 : : n/ ~i~;: 
crys ta leira 

em imbuia, novissíma. A 
tratar com A. M., na por

taria desta folha. 

Propriedade á venda 
Em Areia, vende-se a propriedade 

PREFEITURA DO MUNICI· 
PIO DA CAPITAL 

Bujary, que foi do sr. Alvaro Mari- -
nho, com bom engenho tôgo centrai. Plantao de Pharmacias du• 

o mês de julho A referida propriedade contém arvo - J f 
res fn1c~iferas de div_ersas qualidades, ran e 
como seJam: mangueiras, 900 pés; la-
ranjas da B~hia, 600; laranja., mimo V éras 1-11-21-31 

2-12-22 
3-13-23 
4-14-24 
5-15-25 
6-16-26 
7-17-27 
8-18-28 
9-19-29 

i~/~~i-a~~~ ~~,;;:;nj;e ~ro~'"º; ~~~ Brasíl 
pés; 3. 000 toucelras 

1

de bananeiras; 
diversos pés de sapoty kaki do Japão; Pôvo 
f :~it~:b~i·as M:d;:,g~~~r ;outcr:r:'jeiras, Central 

Vende-se, também, o OOlgcr.ho Jar- Minerva 
dirn, com muita terra e uma p1anta-
ção de pimenta do Reino, apurando, Londres 
por anno, de dez a dOZe contos. Mercês 
dl

.Alinotr.atar em Areia, com p,_c.!ro Jar-

Bôa opportunidade 
Vende-se uma casa de alvenaria 

construcção nova bem Iocalü;ada nÔ 
bairro de Jaguaribo.: á avenida Flori
ano Peixoto n.o 316. podendo ser OC
pada pelo comprador desde o momen
to que to: effectuada a venda, trata
se na mesma avenjda n." 360. 

Vende_se tambem um pequeno ne
gocio de estivas. 

TAMBORES VASIOS 
Compra-se qualquer quan· 

tidade estando em perfeito 

estado. 

Tratar na rna Barão da 
Passagem n. 0 24. 
30$-000. 

S. Antonio 

Teixeira 

Confiança 10-20-30 

ELEIÇÕES livres tivemos e o nosso 
~ívismo nã.o desmentirá., em outras, 
essa conquista do esn!rito drntn('rittfr.o. 

Já possue o seu titulo de eleitor ? 
'-Jáo perca tempo : não custa nenhum 
11lntem ~ 

Sorria sempre . . . um sorriso 
bonito e perfumdfi)o ! 

Use diariamente a 

PASTA 

ORIENTAL 
O dentifricfo ideal ! 

A' VENDA EM TODO O BRASIL 

nwnLo não vencidas no valor de 
12Sü89. 

XXVII - Expul~áo; - Seja ex_ 
puha do estado cffectivo da Pollcia 
Militar e do l.° B I. a bem da dis 
clJ>llna. d~ accordo ' com o decretÕ 
n.0 823 dr. 6 do cmT nte, o soldado 

- Secretaria da A Pt·evldente. - Ma. 
conservaçao por preço ba- riano J. Martins ~otelho, l.º secrcta.i" 

ratissimo. Vêr e tratar com 
H te • R BOLSAS PARA SENHORAS_ Mo-

or nClO amos, na praça delos elegantes, confecção esmerada, 
Anthenor Navarro n.º 12. acaba de receber a CASA VESUVIO 

rua Maciel Pinheiro, !Gq ' 

CLIMACO XAVIER DA CUNHA 
ADVOGADO 

ACCEITA CAUSAS NESTA CAPITAL E INTERIOR 
Ru::1 d11 Palmeir.1., 358 - João P~'-Ôa 

] 



Quinta-feira, 29 de julho d 1937 

Os serviçns de fomento e 

Noticias ~o Exlerior 
Reunião na L. D. P. - O aue foi resolvido - O jogo do 

proximo domingo - "Fefo;péa" contra "Palmt:i1as" 

prodÍlcção vegetal 
Approvado, pda Camara dos 
Deputados, o contracto en
tre o govêrno da União e o 

Estado da Parabyba INGLATERRA 
LONDRES. 28 íA B.) - Como 

era i:kevi 0 .,o, p:·oduzi.u-~ uma crise 
no seio do Partido Trabalhista in
glez. em virtude da r.::-_sol.ução que 
torrou. por pequena ma1?na, a re
p·.e~entação daquell!> partido. na Ca
mara dos Communs. no sent1do de se 
abst-zr dt" votar. quando a Gamara 
Jver que dar o seu pronunciamento 
.'obre os; creditas pedidos para fins 
armame;:-iti.stas O p:·esidente do gru
po trabalhi.sta. que primitivamente 
havia decidido Yotar contra os cre
ditas, terá agora que se sujeitar á 
de:::isáo da maioria. caso pretenda 
aggravar a crise suriide.. 

dt~ina desta capi .a.l uma sessão plc
naria ctuJtinada a C'.)mmemoraçáo 
dos v&.rios actos academkos dire ;ta
ment~ ligados com o sysEma. e pro_ 
gres.c;:Y.i sci~ntiLcos da nova Faculda-
11". Tochs o.•. !entes dn universidad~ 
e varias rn°mb:·o~ 1o c~rpo diploma 
tice pre~':'nte.$ no. capital assistiram 
a cerimonia. O embaixador dos Es_ 
tados Unid1s do Brasil. sr. José ho
nii'acio pronunciou um importante 
discurso. itendo feito CK'pois u.so da 
nalavra o emba-ixador do Chlle ,c..r. 
Barros Bor~onhu 

Rea!iz:m-se ante-hontrm mo.is umr· 
sessão ordinaf"ia da c.ircctoria da Liga 
Desr:ortiva Paraliybana presidid&; pé'. 
l-: SI'. Anchi..ses G>;mes' e ~om a pre_
SE:nça dos direcl:.ores Luiz Spin~lll. 
Carlos Neves da Franca. Paulo Fer
reira da SilYa. João Nogudrn e Vcne
Jyppe de Almeida 

Fci re5olvido o seg·ui:lle · 
Appro\ ar como f:.i nc!igidn a tJcta 

d? ses.são anterior 
Apprm·::i.r os jogos realizados no di&. 

25 entre os filiados •·Pytaguares" ~ 
"Felif1})éa ". ma~da~ào e~ !Jter dei, 
pontos para o pr:!nell'O team do ··Fe
lippéa" e um ponto paril cada segun
do quadro do '·Felippéa" e "Pytrgua
res" 

Approvar os jcg<Cs reahzaclos no di1 
26. entre os filiados "Botaíôgo··. e "S·Jl 
Levante" m::mdar.do contar ctov,; pon
tos para O primeiro team o- · P,otafô
gc." e doi5 para o srgundo cl.o me<-mu 
club. 

Mandar jogar. no pro~im0 dammg 
l.'" de ag:sto. os clubs filiados "l•:eilp
péa" e "Palrneiras'', designando. parn 
juizes os srs. Beraldo de OIIvetrn 
pn.r~ os primeiros quadr:s, e Paulo 
Ferreira, pera os segundos teams, e 
p:J.ra repre!ent::mte da L D. P . em 
c~mpo o sr. Joaquim V..:'nC'l~·pµe dt> 
Almeida. 

Tomar cont:ecimentJ d,• um officio 
do fiilacto "B:tafô;;o" C0mnnmkando 
acceitacáo d0s socios E.'ffectiYo.s H<!1-
YC'cio Gcnçr:lves de Ol.vcu·a, CPl~o 
P::iixoto e Luiz Golrn~ga Gomt's 

Mandar r~nc-var. pelo fíliado "p,,._ 
t~gu~rf's" as inscripções dos amaC\o. 
res An~oriio Viegas e Joã::> P~r~~nl 
Lyra i2l 

Màndar inscrever. p?l· fiEado "S0l 
Levanti>" prcenchidw as fonn3lida
d<>s lcg(i.es. os am:.dore.s Pnnlo Can·::i -
lho de Vasccncf>llos e Eufü·s10 Vicen_ 
te <2). 

b.Iandnr inscrever pelo filiado 
"Sport Club'', µreenchidas as furm:i
ltdades tegaes o amador Vicente Ra-
pô:)'J, ( 1). ' 

Fe.'hr,éa - g ... ,·erino do N~ cimen_ 
te e ll 

Sol LP1.,.ante · - P;,..ulo Cnrvalh'> d" 
Vai:;conccllos e Eudesio Vic~nt<_>. t2J 

Sport Club - Vicente Rapô:xi, 111 

HOMENAGEM A MEMORIA DO 
DESPOR1'1STA \V.1LDEMAR DE 

SOUSA 

Sobre o P.sc:umpto. rec€'beu o chefe 
de Govêrno. esr,e telegramma ; . 

"RIO 23 - Governad::r Argem1ro 
de FiguÊ:rêd~ - João Pê:sôo. Com
munico ter ri Camira dos Deputados 
.:ippro,·acto em sessão de honte:n, o 
projecta r?soluçâo numero q1.1cr.~nta 
upprovand J ccntracto c~lebrado entre 
govüao c!a União e Estado ~a Par- -
h~.--bo. p~ra E"Xecud',o dos serviços rela
tivos a: Fom!'nt.o Producç5.o Vegetal 

Pass:tnr~o ho.ie o 3.0 annivers:?..rio d:> C.:.eterminanc!, ,~u registro e refor.nan
f~Jl~c·imcnLo ct- saudoso dcsporti5tn eio a d€ris;io do Tribunal de Contas 
Wé.ldt'u1;;1r de Sou~ fDt>d~). o S'-'mrx,- harin neg.lclo e~ regi,;tro. Abraço:s 
thhHlo gremio ··Felippéa s. c." far.i - PER&IRA LIRA, 1 secn'tario Ga
:-fali~ar on ~ua mem :ria uma ~e-ssão mara 
n,agna. em sua séde social. á avenida -------------

l2 iJ:re~"(~~~ores es.sa inicial-rn do VIDA lflUNIClPAL 
?ehppé ... , . A ,·ida esportiva doqu. J. C:AllACEIRAS 

!e companhe:r., clesappar~cido consti-
tuiu sempre um modêlo de c!i.-.;riplinêl. ANNIVERSA~IO . 
,, lealdade a par da mais brillrnn1c- O d1~- 12 oeste ~es as.signal~u um 
,_et'...l_ac;ão êm. no. s~';S camp.o.s de ./oot-,ac;.,nt.e:1m. ent'l .1est1vo para soc1edad.e 
, 1l[ c~·bacell'ense. 

Dden"'Or qu-e foi das côres do hoje Naqu~lle dia ass1stiu_ á passagem de 
:t.inr.to '"V:"15C'l da. Gama" onje ~ ~eu anmversano natahc10 o operoso 

Lunou admir~do como JY'm' Joct-bal_ :1-;refe1to José de Sot..sa Ba:r:bosa, que 

'.Pr .. o~dé. trarusferiu-se ... cte. p.oi<; para O 11.·ec~beu. µdo. feliz accntecu:1ento. as S. C. c~bo Branco" e. po.steri:rmen- mais expr~s1vas congratulaçoes. _ 
:, . para o ''F?Iippéa S C " .. 3.té aoi Homenageando o anntve~sanante, 
·lt1mos cl1a<: de sua v1da 1r1corporadas, compareceram a sua re-

A se~:sã-: em t'omenr~em. ao ines- sidenc.:.a toda.s as escolas desta v11la, 
~uecivel sportma,i conte1Taneo te!'á : falando a senhorinha Maria da Con
Eic!o r,1-rcisaJ11:.cn~ ás 20 horas. fn.zen- J ce1ção Castro lhe offereceu um rico 

....!;? neHa ouV:r os .srs. J•Jâo BaptL- prc:;cnte, tendo o anniversariante 
dR Cruz. Domingos sorrentino e agradecido 

Firmin - Perf'ir.;i. directores cto club A' tarde. no salão nobre da Gamara 
~,~ avellida 12 cte' Outubro Munic1po.l, houve uma sessão civica,, 

Por no~c::o mterm~dio o "Felimiéa falando a respeito dos meritos do il
~ C." convida para ess8. .c.essã') todos lustre prefeito anniversariante. o dr. 
o.e; c:f·us ronrncios e :s clesportistas pa- Nune~ Ca\'alcante Filho, que disse ex-
r.lh~·bono:- em geral I r s . 1:11 nur.1.-, (1·1 ::s·,dedane 01: 

ONZE SPORT CLUB 1 ~!~~~~~;n!v~~~~ ªS~~:ei~;~m~nª~:~r~ 
i:,rofundo admiração que devotava ás 

10/Jicial1 lnnumeras virtudes do festejado. E' o 
D<: ordem do sr. Jorge Th<~ophilo, seguinte o discun;o do dr. José Nunes: 

prcs1dente desta agremiação pcb::li.stL ··Exmo sr. Jcsé Barbosa, senhoras e 
c1, convido t-::dos os as.cociad.os para s~nhorltas, meus senhores 
um,. 1eunião extraordlna11a no pio- ''Ab flóres d'alma. Q<le ~e altehm 
xuno dia 3 cie agostc 1te1ça~ferraJ as bellas, pura!-i, sin~~!.1~. oloro.;as. '1\'::s, 

A posição do major Attlee, tornou-
5e insusf:entavel segundo cone nos 
circulas politíoo.S. Aliás. iá recente
mente en.:> havia sido alvo de ata. 
ques dentro do proprio Darti-1.o, por 
sua attitude hesitante. 

A imp:-en.sa de hoje equipara essa 
crise á de 1931, que determinou a 
s:.isão do !'.)artido 

iUSTRIA 
VIENNA. 28 / A B 1 - A Universi-

dade Allemã de G'.leltingen conceaeu 
o titulo de doutor .. honoris-causa" 
da Fa~uldad~ de Phno,·cph'.a ~o v1re
r€it,or da Universidnd<> de Vicnna. 
professor Menghin. Nessa occasta.o o 
embaixador von Pap:cn ,jifigiu-lh.? 
um telegramma, exprimindo suas 
congratulações pessc'::.es e as do 
Reich 

NORUEGA LONDRES, 28 <A. B.l - O Almi
rantado britanico publica um com
municado a .respêito do incidemte 
entre O couraçado hespanhol Almi- OSLO. 28 <A. B.l - O jornal no
rante Cervera e o transatlantico ruegui?z ·· Norges Kandcls oí Sjoc
britanico -Mac Gregory". Este navio yars Tidende". que representa os tnle
levava a bordci 1500 f:..tgitivos d.:: San- resses dos circules ecor..o:nicos noru ,._ 
tander e re:?ebeu ordem do n'lvio guezes, cccupa-.se hoje das re!acÕ'c:-.s 
hespanhol para deter sua marcha. commerciae5 entre a Hespanhn e a 
Como o navio britanico não atende.s_ Noruega. ch::gando a conclusão de 
s-e ao chamado. o ·• Almirante Cerve- 1 que a Noraega soffreu grand{'S p: 
ra" atirou VE!rios tiros de adverten- jui7.-0S na Hespanha nacionali::;ta pe_ 
eia. Entretanto o ··Mac Greg~ry" lo facto deste pait1 te~ somente um 
conseguiu .<1,ahir d3s aguas territo- n:presentante dipl_omatico em Valei~
riaes h-espanholas e (otloo:ar-se sob a c~a. O ;ornal exige que _o g )L no 
protecção d~ "Kampenfled", prose- non.1tguez entre em 1·elaço.:-s nu o 
guindo na.~em sem ser mais encom- Gen"ral Franco. 
modado. O commandaftte do "Cer, 
vera.. trccou .signaes com as autori
dades britanicas acentuando bem 
qu.e o navio inglez havia beneficia
do dos sentimentos humanitarios 
dos nacionalistas hespanhoes. 

ARGENTINA 

EGYf'TO 

l 1L hora.<;. (m sua séde social á rua tém mais perfu..-y~;::~ e :;aio ·nai~ fo1 - BUENOS AIRES, 28 íA. B.) - Re-
SECRETARIA DA L. D P Rogg!'r, 331 a fim de trato1 ct'a va!i"o:;. mesas, que as pobres rosas rio jar- alizou-se hoje na Faculdade de Me-

Na Secretaria da L1ya Desportii;a J !ss~~~to~u~e J;~i:o u~~i;;ln~~~O ª;~ Ci;im~ª~~~c~~~·o sr. José Barbo_sa, Yi- ao serviço de -;rotecção álavou·;;_- d~ 

CAIRO. 28 (A, B.) - Re1li.u1.ram
se grandes comicios de prok~to, em 
Mc;'.!ca M:.edina, Riad e outras cida
des, côntra a creação de um Esta.do 
judeu na Palestina. F.ssas manifes,.. 
taçôes, ao QUC' ie suppõe são tolna 
das pelo rei n:m Saud. • 

D'Jrantc a dcmo!'lstração realizad.1 
na m~squ:rn. do tumulo sagrado do 
P.opheta, em M~di.11:1, 05 oradores 
l·ecordaram a promessa do chcíc do 
exercito arabe. Mahomed, que mais 
ta1de se tornou o b..-ali.fc1 de Orna·, e 
que havia d·~:-larado ::;olemnement:i?. 
ao assumir a protecc:ão dos Jogares 
santos da Palestina, q"ue jama .... act_ 
mittiria a installaçã.o ae judeu.;;; n'l
quelle paiz. Os ornàores reci mavi:im 
o cumprimento da prom1 ssa 

:;:~~.~~n:bri:e;.1sa~: ;~~~iri~:~J~ 
1 

Santa Rita 1 :u~s r!~~~;;v;\fa~~ :\,:o l~~~v~~: ~~~~~º ediu~~:!_ç~~t~~asCa~~ct~ur~~ 
dr.ente da.s. 12 as 13 hor:is, e no .se- JUVENIL . 1 sario natalício aquillo que nós temus de Cabaceiras, logo depois tornou-o 
g~ndo, ds 19 á.s 21. horas, todos o~ . à<: ma:!$ puro e sacrosanto, no intimo realidade. o exito desse instituto de 
c\J:11.S ute1s para effe1to de regul:lnza_ Parn. o Jogc de donungo entre o C:e nossa 'alma : a pureza do no.::,s.') credito vós melhor sabeis do que eu 
c:ã.o de inscripção dcs mesmos amado- .. Onze" e "Felippéa" juv.:ni.s co1ú~rme affect0 e o desdobramento dos nos· E. se mais não lhe foi possivel faz~r 
re.s · . - tabelln d:, campeonato con\'ido de sos acrisolados sentimentos. Isso cm tão curta espaço, foi porque de-

~cto/ógo · - Appolonio Mu-anda c~den:i do _sr. presidente ·todos osso- porque 1r·ós bem o mereceis. A vos..;;a ante o se"..! estado de saúde alterado 
LUIZ Gonzaga Gomes e Edgard Fer- ::1~ J~venL..; para um.a reuniã.o ama- linha de conducta de homem parti- Yiu-se for'çado a deixar as redeas da 
nande~. 13) nha. a.o; _l!) hora<,. ~ fim de tscalar 0; cular os predicB.dos excellentes que r:.dm.inistraçáo do nosso município. 

ASSOCIAÇOES 
Asscciaçâ.o Commercial de Caja.ui

rw~: - Realizou-se, no dia 17 cto cor
rente, a posse da nova directoria des
sa P~sociação eleita para reger çs seu-, 
destinos. no Corrent.e exercicio, e~tan
d - a merma assim composta 

Presidente Fansto Main: vice-dito 
José Gonçal\•es de Assis; 1.0 secreta
l'io. dr. Edgard N-:gueira Mott..u; 2.ú 
dito, dr. Hyg:no Pires F'err'. ira; the
sourc1ro, J. Colombo da Silva. 

Direct:-rcs · - Cicero Fernandes cl~ 
Sonsa. Juvencio Carneiro e o,~omidi.r
Ce.rtaxo. 

Commts~áo fiscal : - Themoteo PP
reira. Ul}'!~ses F M0tta e Alvaro Mar_ 
ques. 

A proposit::,. recebem.cs umn com
munica~o firmada. pelo Lº secretario, 
cil. Edg::trd Nogueira. Mata 

Caixa Escola.r ''Conego Firmino ca
t'alcanti''. de Alagôa Grande : - Em 
\.'irtude de vagas ult1mamente verifi
c~das nz.. dircctoria dts.ca mstilu:ção. 
r..nnexa a:> respectiv) gruoo es.-ol?.r, 
proc•:>cleu-se no dh 2G do cornnt~. a 
C,f,COlha de nova directoria. que ficoa 

.::1.m org:inizada : PrP~"!,idf'nte. Maria 
M?.rgorida do Naf:cim~r.to: sen~·tario 
Luiz de AzeYêd::> S:'.at·r•; th-esor .. .rt>ira 
Lydia !vic-~qnita; fiscaes ~ José Cava!~ 
conte. Marietta Barbosn. e Ayctn Cn
valc::inte de Albuqunque. 

necebemos do secreto.rio. sr Luiz de 
A zev{•do So.1res, uma parllcipnção a 
H:SpeitO 

Asvlo de Mendicidad~ ··carneiro da 
Cunh.-Q - Boletim da S-'mana d.e 18 
o 24 de julh:, de 1937. 

Visitas - O estnb(>leriment., foi ,., _ 
sit.r,do pol' 8 pessôas cujos nomes cons
tam do livro de prescnç'1 

Servico merlico - O dr. Antonjo Lin:; 
c;uc esteve de ~semana, nã.;,;. vis.. tou o 
(..jt~bel-·c·imC'nto 

DcntJtivo.~ - Fôram feitos r,s se
guinte.; Flora Bapt~~ta Junior m~r.. 
~ Jid:i.dE'S de JCllhO e julho, lCO'"OOO 
Fr:Jnc1.~ca Toscan~ Be;;,erra. m"'n!'-:·li
c:actes <ie mnio e Junh•\ 100$000; Lu 
c1ano An ÚJo 2SOOO 

Fallec"·m~nlo -- Fa!lcc<•rtm o n.sY
Jactos Fmill;'.l.no FeLppe B:in~iB;{O, l\·n 
(;;m"s Pedrosa e Fhmlna Balbü1a da 
c~nceiçáo 

M01·tmenfn de indiqenlPs E:o• -
t· •m ~09 ~;.-1ados Ento'ar m 4 1hi-
1·:1.m 4 fic.1•n ex1.du.do lO!J, sen,io 46 
hrroe1l~ e 63 mulheres 

E'scala de ,Prtr..co - Pelo Con',Rlho 
fónrm c!esignado:; para. o &.rvii;o ela 

11111.1a dl" 2!) n 31 o dlrect"l· Jc.sé 
Ot1ofre, o m,dico Aloi2io Rapó o e 'l 
Ph,nmacia Confiança 

Notas Alem dM a,;iyJad<><t in"'trL 
-:ulnd:;e cxbtem mt1s 12 ('m ob., rvR-

7 ;Jiºua. o ~~t aa~:,~1rio do Atylo C"On-

;~ª, ~c1~t~~~ntes. t a.J JoPé if. Btzer. og1ani·ª, m.
0 

ªva~~
0
~,sa

00
inradcitvei

1
~uaelidflradmeezainvudle- para. a conselho medico, fazer uma = estação de repouso em Minas Geraes RUSSIA 

VIDA ESCOLAR 

Pro,·a parcial 

F i :,ffjx;,,fo hontcm. no por,:i.,.ia ilr. 
Lvceu Parahybano. edital chumando 
hojt• ·1 pn1\'H parcial todos os ahunno-
11\.'t~l icu.arlo~ n:-ts .:;e~uintf'~ turmt, 

.\ ';,; '8 horns: 

C'himi<"n 4 • geri(' turnrn -O 

C'himica 1 • <iei-ie tunna - p 

A'!-t 13 hOT:'.1.S; 

Portu;::-uê· :l _ • f'erie tu:·mn K 
!Ii~tíJriâ Nntural 1 _ • H'!'Íe turma-).! 
Phy"ita 1 " seríc, turmn - O 
:'.'-.Tathtmat,c-a 5 " serie turma - Q 

A'~ 14. t 2 

principies de hcmem de bem, são vir- Tem sido O mnjor José Barbosa um 
tudes raras que gregos e troyannos re- obsecado em fazer o bem a esta ~erra. 

~~n~~c;~~ci~I e~~~:!1a· ~~~q: ~ j~i~!~ ;:;t~~°atfc~ st~c~~fli1~
8 ~~o s~~e s:!::ie d! 

sem favor. E o povo de Cabaceiras, a commod1da.de do seu lar O seu go
generoso e reconhecido, representado I vêrno vem sendo de trabalho. de rea
ntste recinto pelo que ha de mais lizações e s:bretudo de honestidade e 

:.~~t~x=:~~. ~;to~~~a n:rfi::~{~~~~ j en;~~'hei, pois, ~nemerito Josê Bar-
que nada maIS ê do que a expressão bosa., esta marufestação tspontanea 
da verdade que jámais será mystifi- que os vossos amigos vos offerecem 
cada. pois Yós. cabaceirenses, o con. Esta lembrança que vimos em vossas 
heceis tá"' bem, quanto o vosso hu- mãos depo~itar é pobre. mas é since-
milde crador. ra. Acc~itai-a ''. 

E a vos.sa acção como homem pu- Naquelle momento falcu também o 
bhco vem sendo um verdadeiro mi- -r J_ A1tr~h~ ou" r~fenu ~ mvcflo 

~~3;e~ ~enu:,a se~~~;\rl~:~à~·~f~ ~~a~~::~:en!~·a 1io!~ J~!iiª\~~~"'s 
beneficio publico, na resolução dos aquellas expressões de conforto. 
pr.::blema.,; sociaes,imposta á sua ho. A Commissã-0 encarregada das fes-
nestissima. administração. tas, composta dos srs. dr. Nunes Ca-

A' instucção primaria vem dedican- \'alcante, Jo..;é Thecphilo Bezerra e tte 
do o melhor dos seus esforços, pres- Frrmian:.> cavalcante, em nome dos 
tigianclo sempre os bons professores. amigos do prefeito José Barbosa, offe_ 
negando apoi!'.> aos máas. cem quem receu um rico presente ao nataliciante. 
não contemporiza e seleccionando na A' noite na Prefeitura Municipal foi 

MOSCOU, 28 (A. B.) - Foram ef
fectuadas prisões em massa no Com
misarbdo dns Finanças e noutros or
gãos fl.nanceiros da Ukrania. abran
gendo inclusive alguns dos mall- ª~
tos funccionarics A notkia é dada 
pelo pr.Jp1,n orgao daquelle Com
missariado. 

As vistas se voltaram em primei_ 
10 Ioga!' para o ~r. Rekis, commis
sario das Fine.nças da U'.c::rania. que 
agcra é considerado o maior respon 
rnvel por todas as irregularida.des, 
fraudt:s e anormalidades exist€nte.c;; 
no departamento que dirigia. A im_ 
r,.rensa o chama <ic "O mais perig050 
inimigo cto Estado, detestavel e per
nicioso trotzkista ". Alem delle. os 
jornaes e!'lumc!'"am quinze outros al
tos fllnccion:3.rios dos d::.·onrtnmcntos 
finan:eiros, tax:idos de· "bandidos 
trotzkistas que se d:·dicavam ao tra_ 
baU10 d,e sabotage contra a nação", 

escolha dos que se candidatam a es· offerecido um baile â s:::ciedade caba- ·". g-rancHo-;idade de que S(' vae re .. 
se nobre magisterio. A Jlli>tiÇa, eu vos celrense, tendo sido servido profuso vestir ~.:'". 1-'lt:tK\ '>E . AMOSTR,1~ 
posso assegurar, porque a ella perten- COP;) de ccneja aost:.,'Jresentes. DA .. PAU:\.H.} BA. z.. rt:ilu~tr-sc nt·,ta. 

Pnrtugul· :3.' serie turnn - L ç.:; e disso tenho tido sobejas provas. Durante nquelle dia o anmvers1u:ifm. <":1.P!·ª'· 1·m dezt·r.1 bro ~c::slc anno, h:,. 
I1·:;turia :.:utur:il -i • s~ric> t irma -X vem merecendo o seu carinhoso esfor- te recebeu innumeros despachQS t,ele-/ vera de nian·ar ~ur:·('sso n~t~vel ~-os 
l'hy ic.a l " ::serie turm:.1 r ço, no auxilio que vem prestando á graphicos e cartões de felicitações. ·mr:.at'.-.: da vida adi\;) do 1,o\o pa ·l .. 
)fatK 111 "tti( u 5 • serie turnia n ::::pr" :J.o do:) cnmes. mu:•;o espeual. Convidados, fez-se representar o sr li.vhano. 

ESCOL." l{D1INGTON "PADRE 
'";F.\'~DO ., 

Te\'c Jog::ir. nú dia 25 do corr n'...e, 
a séclí• d.1 Escola R':'mington "Pa

ire Azrvi>dc ... o prim~iro concurso 
d.· cllctylo.;raphia cteM,c: ~nno 

A b 1nc:1 julg:1dr.ra compunha_ e 
,fo dr. José Aloy~-io Macnado. conts._ 

or cio,; C('r!·eic.:~ e Te1 'íl:f 1µho,,, n .s 
E-.;to.do cerno pre~idC'n?" (· ct-i 

,rnfe:·sora...._ .\J-;,:ira Cunhr\ d::i Silv;i r 
-:nhoritn AlaydC' dos Santo~. corri( 
·{amin:"1dc1 :-, ... sC':l.dc :; ('rctari~c:ci p _ 

1.1. .senhorilú Alzi~n P d° Cn"'t10 
E..st1veram prt::l!Htes .:o, ·.:abalhn'. 

'. dtrectcra cl.-1 rekrid.:.. E lOl 1 

Uuke P. d~ Figt:f>irédc e o r prP·c:n_ 
anl~ da "Cac::a Prat ··. .::.r. Narha-

1 vl va.~c('n,...r-llo~. 
rorn.::1 hnbiil 1 a aos os 21 ,1\umn1·~ 

'.U(' e u~mctt P'L m RO C'..1l1CUI" 
r.bnrlec nc!o ~ su:~umt ,-.Ja~ if1r"c··r 
,Tr:~(, ,Juvin:ar:o de Britto 1.0 l:Jg,,: 
J~,uin.a Martin" da sn, .i'_ 2 ° lo'•:;·1.·:· 1 
T_,1,.tte r., ai dC' Luc.:eno.. 3.'· .i.;,~ , 
.leria Ar:1~hr Ban{)('-a H"lfln'l ..... 
nf,<;"~ Ira v \1a,1 Hl1111b 1t,, P1ntr-

VI1r::incl'l, Fl ~f'I, jo:,·r, Gu rtc1- 1 

'.;c1..,t1,ijO, Romitc o To5cnnu lie Bn• _ 1 
o. Jo ... de Hollenda Jun:or. Glllrr _ 

1,0 Co t 1 I 1;a:cto Vicir~. :Ma1·1a dn 
! ... c:u1de B. Blrbo u. Grni.lbi M::i·t .~ 
,;:.:.er<>lrP Erem:'.a TavJrrs H 111 vl 1 
"-lic:e c.•n :1 r. du C"- ta. A11n.1 e~_ 
;11!in. 'P F .. rirJJ, .. Elp1dlo C~t\·a1,. ' 
d"' uUv h 1. JJ.'":trn s H.r11lg<'l Tl)Jl , 
Cur:- J'C, 131.ffd:lo d:i 'Silva t Gr>l d, 

'lent<>, :í pr-1ga rn.aldita dns l:1drüe Demosthenes Barbosa pelo H. J. Aure- -------------
1.e cn,·aUos e coiteiras que infestavam lio. e H A p E o s 
1o~~~~~o~~do! n:~~~~is!~f~1~~i~; to~airas Jt~~!;~n;~:na; r~pr~fn~~in~~ • 
~rabRlhos que tem enfrentado, as Barbosa. presidente da Camara Muni-
)bras df sua administração vem fa_ cipal. 
rendo com methodo, disciplina, ata- Adherindo ás festividades vieram da 
:ando de frente os problemas que ~ Fazenda "S José" onde se encontram 
lhe apresentam. c::-m o proposito de em ferias as senhorinhas Luizinha Bar-

CASA B I J OU 
:sr~~=l-c~ã ~tJ~!~~~~oaç;on~;;e~W! ~dr ~:~i~i;a~:o~i~io ~~-~~~ 3Farias AVE~IDA GENERAL OSORIO, 398 

!:1 é um attcstado el~quente da sua A A União esteve presente a todn.s 
bôa vontade e energia dynnmica hor.-ienagens representada pelo seu cor-

Dedlcandc um carinho pouco e-cm- respondente' local 
num ã agricultura, vem o major José 
Barl>o!>a abordando o maior interesse (Do correspondente) 

A FIRMA DIAS, GALY.10 & CIA., DESTA PRAÇA. AVISA 
AOS SE;JS AMIGOS E FREOUEZES QUE, A _PARTIR DE !.º DE 
AGOSTO rROXIMO. FICARAO DEFINITIVAMENTE SUSPENSAS 
TODAS E QUAESQUER VENDAS A PRAZO OU A' PRESTAÇAO. 

f'TCAM. PORTANTO AVISADOS OS SEUS CLIENTES PARA 
NAO MAIS PLEITEAREM COMPRAS A PRAZO. EVITANDO ASSIM 
FUTUROS DESCONTENTAMENTOS RESULT.ANTES DE UMA NE
GATIVA IMPOSTA PELO NOVO SYSTEMA DE VENDAS EX(Ll'SI. 
YUIE'.\TI' \ DDll!EIRO. 

(·O~IPREM A' YIST \ E EGJJAM O ME'IIOR PRE('O 

DIAS, GALVÃO & C IA. 
RUA MACIEL PINHEIRO, 118 - JOAO PESSOA 

Se qu~r um chapéo compra,, 
De bôa palha, ou Bakú 
P~1· pi'eco ele admirai' 
Prpcure a "Casa Bij-m" 

De linh{), sêda, siso] 
De feltro, em fino Rajah 
Um sortimento ele e~<:ól 
Na "Bijou" encontrará. 

BI.JOU 
( 

Jo~o Pe,• ~ôa. jnlho df' 1937 
------------""""1-"· .. 

.uo Lc,.,n.;,.r~o de s,:,w;a, · , ~=========================!! 

A ?..ª FEIK\ DI:.; I\MOS1R.\S DA 
PAR-o\.111:'BA a realizar.se nesta ca
pital em drzrmbro cli- te n.nnn ha ''"". 
rà tlf' fixar mna. pa• ina. hrU.11-inte d!I 
no!i.i,)iP er.onomh~ du uo s-0 L tado. 
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JUS T Ç A ELEITOR l1 L 1 ~t;f:r1~~;:.:~0:~J~~;::i~f[~ 
TU!Bl'N.\J, R(;GIO'.'\:.-U, DE Jl'STL r,r, el•1~or Jt1i1,(' 31f· tl!H'.r (1_1 .5Jl- ~ íLri de O!· .l.l'l7.ar;'rtO .. Judic.ari::i. do 

LORD BALDVIIN OF BEWDLEY 
(. .\ rLl',l'J ORAI. D3 t:.~TADO u.\ , :i.. 2 , :·. i•i::, 11 . <, t I L i 1 ,~ de rt· _ • . .-.._ado_ ob1 dece1,do-se .1 normas r,•_ 

P.~ItAHYllA gulam•-nti:lIC!'i. Em ~º6'1Jidn, pela o:·_ "'º• dl' n--:rn·'l,;u á ordl'lll moral. ,1u(· 

ccondu:;âo da 1 Vi•) 11•mo .. ront t>llf'. c•m l!t:!9. riu(• noq dc·i_ 
xou pt-rplt :,:,,._ St·,n rludfla Raldwin 
niia <'omr,artilh(}U o t-rto ,111 Polilkn in 
1t't";;a :L, : P•l~-;:;ucrra, que. ele• tt<'C'Ônl,; 
com a l'X(.lre~i-üo eh· u111 illuo.;lr<> em. 
trnh11d!lr. t·on,.i:-tiu t·m "tomnr o~ fran 
cl'~C'~ pelo" :,lh•ni,il''- t "'° Kllc-mfH,,. 
pt'Jn,., frand·<-Ps" .\ pnrtir 1le 1!J:n 
Bald1-1 i:i prr,e!amou qnt- :t fronh-ira de~ 
lm1wrio hrilunnko <•ra o lthenn 

Jl'RI~FRTD2NCJ·\ i-~C'Jrivl ílr_ A1Jto1110 Guedes -~e;1:cc~S:;\cM48;,11~~:1to d;u;}t~1~g ~~!li~~~ ,1t~~runh:na _'\ i~1undo hriL;nniro .. rlt•. 

O rnl d~ S:.-verino Francisco dn Matta pois d:1. con,u.sao cf<. 1911 l.lls. ludo 
AC...:ORC.Aü ~ 317 

P.,)c..'SSO n!' li,~ 

N turc>za do procc~ o inscripção 
da ele1t:>1·.~ i,,1a11~t d;;-:, Doa . ., Ua1Jr:1.l, 
eia ~ ' :turn.i. p,n a dll'ILV ele r•'\l. ao. 

r..,eJa lOl l.Ü. AnLOIJ.Íü GU:'ll<'S 

'1,·ibunal Rt'~im1a! re:.;olve votando cela .:Joyo}ucão do autos O . 1-ito ~::io d1•corn•u ~1:m nru.~ •. n~~- "'-'m 
t·a1,(·l"lla:' a insai}wio. . 

1 
·t I d 

19
ª .S f" ~ 1 :ql1dp.1de!11.-, Haldwtn 11;1 0 e \l!<rnnn-

Fxami~ili: o· pie ~llff 11..1to.s r:, ~~~7-~u~~r?~ o ~ccr>dn~~n~~n~d~n/ rio; - ,1,-; fonnuli...-1 amhic<osa"4 (' o~ 

, da !n cr pr. 0 do .-,teíl"" ,1'; nimemeni:e. appr~v.1d~. o.' 17:esmo ju\;. !;;~'.j7"r~\\" ª;;~1
;,
1~·;hi,/'-ji:1:~~r,:•_u·~:~~-,;;<.~~;; 

h,-,o ·\iexand1·e '_ia .!--'..dva dn ;.!.R :zm,a~ manda re2:ist_~ar e:. ini.;cnpcoe.s de ~e- v0 lwr.i puhlieo. por n'l.t'· 1wr.lig(•nt ... 
:\h:i:· ;guapt, v.ri11t·~- ..e q1J(', na pe- vcrmo Gar 13. ~ln Roch_a, Olindi~a Huld""in t:' ,, t•mplrifmo feito hom,•m 
tw::t•J (1 ~U"'L.r,· ·o ·1•·,f> rri!·s~.o B~_rb.~c;a, de ~tina:;;, LUJ;.i:_ Alves de C,J\nfudo. 4!m dun-.i grandt·!, ovw,rtu 
d'1 c\Pf''.'1rfl.ç::o rr>lntiva á pr' Ii:i:-ão. ~hv~iro., :-"ª111 ? CHValc::inti ~'J Nas- nid11rl1i1.4 t'fll' moi,;tron q:u• 1>odia ,.,,,hir 
Alfm c!i ·O. o 1-rrc11.hecinH:nLo de l cimento .. seveuna Joaquinn oo_s S::i.n- cio ''d(•i'(at corrtr o mnrfim" qut• 1wr 
tr:1 ,::, ,1_ 1i.;n..1ur.1 101 1,•11,0 por ab:)= t.~. Mari1 Tn.rglno Sonr~c;.. Jor..o ~º- \"t'Z<·s. lhC:> foi tenl;unad,,. rolllport;ndo 
· !'.l<'ÓQ, o r;u e c:c llll' .. ll i:-, á juri,,pnt- dru:,;ues d~ S~11r.::i. Severino Alm~1da ~.t.> com "it.:or e 1.·or11ql•m Em 1!12f. U 

O Tdbumtl firgion~d :· .•.oln- do1tia d ic T, iou11 1 S::i.nt::s, Mana Ribeiro. da Silva, In lutt•rra foi .,;;acudida por ·.inrn. ::r~vf' 
caw. Jl.::r a itbe1·iJH;ao. /i ·, ,:ci:1m .. nre o .:1i~,.:;--nsto no Rl'i, F:·ancfJra Rosa _dP. A1·~·,;da, Maurl- j.:"er::ii. dl· l·aracter <11tt1H· r,-,-nludun11 

Cumtildo, 1,,·r:1nt" o H1•ic-h hitleris_ 
bt, qut• lenl.icf;;.,, na" rC',-por.faH! Bald 
win cl<"darou ~ 12 de• nnvemllrn ulti. 
m(). <;11c• o r;-urmnm<'nto !-.C:' iit11rnnh;; 
d,•sde l~n:J. <· llUt> o havia adi:ulo com 
rN·<·io dt• ~uccun1hir na,.; clt'içl>e~ t,: 
qu(' lll' de,·erá dizer d<i sc•u di!-!curso dP 
18 dt' dez"mb1·0 d,•poji,; cl~ drmisRão 

59 n.' 1 2, ccml.inac:i.~· tom O fl.rt 7tJ cio Cand1do da S1lua, Man_OP1 da Si1- rio (l ~ovt·rno ,,:ouht• roll11<:ar o!'I u.re-
D3 t>'.:o.rn. dc"t~ a·,to~ •. e n~·: J... 1 n.õ 1 d C,,:J.to El<it:,1 _,1 Cé,'lCPll;,r va Santos;. Domin<;o~ M:ntms d~ An- vi"tª"" m, .-.ua pii ... i«,:;i<i d<· l'>f'm rnl':1Õ 

c1uc u µ. ~H:at.· ,:t q1 , .. Ju ~!'.' c:....u con- 1 ,llludidn n:.: 1,; ipc~ o. pi O , "ºtlindo f! drade e &Yerinn Maria dos Santos, ot-taní (' a opiniúo puhli<:a. t· a:1 Tnct<> 

~,~r\~~!f~1~0SiJ(.::mi•~:t!~~~:~.'! <.·~1 d;::.:: 
da.-1 te-mpl'slnch·!-, ria upi.ni."lo p~blk:.i, 
mei;mr., <JU(' parn i ... .:o tenita de 'f' <'Oll 
tr-adizer e atirar ao mar qualquer do; 
!",fll'- rolleg2, Toda a conducta de 
Rald,\ in. durantt' a g\1t>rra ita!n-abyo.;_ 
:IÍHiõl_ é \1m nH1de-lo dt." in<:t•ttt~:rnR, d" 
ro·irnxolt::t!<. dC' fluctuurtw'4; e (,. nn_ 
[J,lrtantt• <1uc· ftl'lte, mocll'IC1 st·j:r t·,·1L1_ 
de, 

l 11' letra 4t1e. ?Vlrtu1t1.m, !' u.::.o 1,; tar! l Eo })l'O\ 1 .':'>O d<> c:nnt:f'lla- todos da 3 ª z~ma cnj~ !)!"Ocessos uni in8 rN."t'hc-ram um r:oiiw <1ut· ciu: 
<,o pre:1J110 JJUlllJO lia r<'(lllCJdltt•. ~·a •ne te for~m :i_nteriormente ('Onvertido.s f'll1 rnntc· rnuito.; :1nM1 .... lhl·~ 1,u•r,·iu ·{'nmn 
JJal 1.·a i\,l à cl,t,, 2. 1 Cpl'-' hVi..t_ ·-J~·- 0 p, ... Ó., 21 d· oi:tul:>ro c1, lfl30. <Hih-;,.,~c1a para preenchimento de Joeiio de- prud"nda' 

e J!lli. ... cio .a. ·CJ1ilu !fl,da-O t,·· 1As .l i>aulo Uypn.<'io da :-:.ih·a _ fo .. 1T1al1dnde-=:; ~en::lo aoprov_n.io Un'l- Em 1~-16. com a mt·<:imtt rf>!-'1~1u,iío. o 
J..:tr.'I. e 1., 11,;naturtt. Pre-.idc-1-:itt·. \ ~ln11:mPnte. O .· m"'~mo jmz ~anda H Ralc!nin furnu a ~rt-n·. n•:.i:, cvi_ 

1.,Jn,,u t.,1 n rn o d1 ,}Jo l.. 1.0· '-\~-, ..-\n(m;0 G. Gu<'ci<"~ _ Re_ Pffectuar os reg15tro~ das inscnpções I tancto o "d"-Jnü que. a n•speato (/11 l)f'!--
D.' t 5:.l, 11" 1 I:! 7ü. n v l, cto Cod JO Jaior. 1 de ),fancrl Iyo da SI1va. M:irln M;1?-, . .;oa do n-i. tt'riu podido S<'!)<1rnr [adi. 
l l 1 01 .. 11 e rr11tJu11..1l h( - n d ~~ :- - dal~na da S1l_va, Man~l José Pereira m,•nt ... 0 povo hdtannico l:'nt dua" J1ar 
c:'"11,J --1 irV,LliJJi·.lo da el .. ,tu:.. Maria TRIBl1;'..\L REGIONAL D.€ JUS .. Fre1:e, Mn~·rn Aqu.:-lma de Souza, tl:'!-·. i.f'pé!rnndo 1amhl:'1n. logicaml"nir. u .\ fr.irlatnra tntnou-~:(' pr '"'IH'tll .\ 
e.a·_ D.ji\ .. C. i.,;r:ll dehn<,o J E-ec:-r,- 1 TH ,\ ELEITO.R.\L DO ESTADO \ ~riria do Carmo .S.obral, Manoel Lau_ impt·rio. e- ctt• ... ncrt'dil~ntlo O pre-..Ugiu '.';U.;. dc-~\·nfori;rn<:tao mondaria dt' 19:n 
t.tn:... ,irt, gu.r no µ1ccc-;so ae tJt1- D'\. P\H.i\HYB\ nndo Arr~lJ, Mana de Lourdes Vel. dtt corôa ohtt",.<' e'\ilo _\ altt, do .. rnr .. 0_ .. ,cm 

te~l~~~~t ~~~·~,Õ . 21 ele ouutno ci,~ 1!.IJJ. Acta. da. drctma. nona. ~19.') ses- ! ~~~a ]v~~rl~a:~~~dkif~tii~~bo~alá: cli;·r::~::;~ 1u~>c~fti:~fi:,:t~:r1~ 1
~, ir~~ r:17:~~t~~i~c:~a"~/lr,~~~:~Et:11

~: J~~~:t;;-
<,.iss.) p. ~"dÔ .ly1,.h:to ,,~, Silva - sâ.·o crd~nan~.· e.lll 12 ~~ m. •.10 d': 1937. Lucer.a. Manoel Lui~ d.e Sant'Anna, ml"'iro mini~tro q.u e ll~·11!Ja cl" ._,; t<'t=r:tr 1-:1 ~.n.--.umt>- for.ma <·onc-reta. '--' a fo.r~; 

Prt .'.ct~;lt\\llúuio G. Guttks - R~_ ~~i l~i~~:c~~fis d~ ~\~\adee s~t~
1
,
0 

pr~~ / ;!~f'1~sr~~fr~l'~~~~n~an~~tde ~t ;;~ :~~1~'-<~:;~h,:c~:r~a~~
1ru~,'t\? n11~ 1

~~,:. ~~~i<~;i:iiu:;;~:a t: :,::lt~: ~~~d:1~: 
htl,. ~EnttR os cte~::'mbadgador(S Flodoardo rna Cotolê. N:1ufr:·do Vianna d::i Sil- tumani pendr:u no~ po:-menoi·cs dc<.i ar Bcwdl('y d~"" lf'\·11r-i-f' o re-conh<·~ 

Llma da S1l\·e:ra. Maunc10 de l\1:e- 1 va Mar:a Costa 1e Alme-1dA. Maria das u(>~ocio" politi,o.; :\unrn w)s t''-QUP dmt·nh, da n:q·ão f' do i1111leric, Fl·hn:..; 
d·.~1r:,s 1'.'urtado e Jo.,.1 Fwsco!ü .da J D0res S_Hva. Maria de_ Lourdes Lf'- ct'rcmo, de• certa cnn,,•ni:H::io qu<> ti~ o-.; con.;;~n!\dor(•s de akm~'lllncha! ACCOPDAO No :ns 

P•·oc! s:.;o g~~~:_;~, J~~~~r~·s d~•i;~l~~~id;,al~l~~ J ~~~.Ü~~i~ :d:rita:~~ri~io~;itfü~~ tccs Ang-.,1:na Francisca d<· M:m- demcraL~'.lmente. s.::bre a mesma. A 
Baracuhy _ e Sabiniar.o Maia, procu- mes de fl:!t>det,·cs. todos da 5,ª zona; Q.-:-'.Ca, Amelfa. Alves <=:abral, OCtavla I u ·Ir.i· alva rc, •ria em 

CJ:1,,':;.,·~ ~,. , ador regicnal. sob ~ prestden-.:1a cto o que foi approvado. O ctes. Josó Bflrbc.c:a da Silva. r..la:·rn Pequ1:no do hon~enagem á dat:i. 

N.~t'il' Z_t r proCC" o i!1~cr,pçj0 ;~-~sãrltO.~l~doho~~s.
8

~~e.iri~atbá~-s~OS~ !!3
~/1~{ge~eii~s i:r:a;~/~e~~~l!~~~~ ~as;i~-7~:;~- ~:;~~esA~r~ai~~lV~~ t~~~; 1 a!/i;~;;s.ª o~arcom~:n:e~~~T~ont~ 

elo le1to1 ... nuro .,lnr ·cll 1: .1 e!. J:'t• rume. E lida e una~umnKP':.e_ appro_ 1 de f01·ma1Id6.des manda registrar as ca 3 zcna, e me..s Antoma <la Silva. V 11~ , .: l\ ·p ~ Li" 
cha. (1:l ::! zon,L, µ.-,,ra L·1~c 1 lo cl 1e- vad~ a acta da SiS3âo anter~or. Ex- - i!1scr!pções de Ismflel TraVa.<:sos do,,; A ·nalC:.o Falro:•e de Oln·eira, Anna I Nett-o r.:latam b-:)etir.,; dos clubs G,e 
\l.·.t(). 

rt1i1ator: A·1tonio Gu, füS. 

i;eaiente: telegramma do mmistro da I Arruda. Umb:lina Ramos de Jesus, Pe:efra cts S1ha. Anna R~sa de Ara1.1- 1 R-.:c!fe Po:-to Alegre. S. Paulo e Pe_ 
Justiç1._ .rnlicitando intormações .::,:)- 1 Antcni~ Bez<:rra dos santos An~onio jo, Aiitonis :i\Iaria Bento Jo: ·"' M-~s-1 tro!'}Olis, dfc,tacando-sP: elo primeiro 
bre o m'.3-terial r:~ce.ssario ás eleições L_uiz de A.lbuquerque, Antollio Bene- ouil a de And:-ade. Justa Gonr.~h·es de - notas wbre datas de significação 

O T!·ihun:::J UC'gional re . ..,olv{· de 3_ ~~ Ja1~eiro vmdouro; t.elegran~ma d1.c~o da Silva, José de Lima. Rangel Lima. João Joaauim de _Carvalho.! rct~ria e f 1Jn~:::.cão de uma ···scola ro-
c;,nc!H:.r ..1 i, •. ~ni1H,i.O. do JUIZ elenoral da 1c . .i 20:1a 1P1cu_ ! V1e1r:i de Lima e José Lima da Silva : João Galven:iJ de Olive1r::i., José lBna -em RR.c1fe: d::: ~f'gundo - no

hy1, c_ommumcan_do havrr nomeado todos da 5.~ zona; sin~o approva<lo'. 1 J?:ão ão_ N_a::cim':'nto. Jos(. R;onael da ticia,; sobre E*. proxima co·1fe'.encfa 1·c-
r:-1,1r.in. ·t<'.'- J.crcsentc nuio~. os n.•2s1dentcs e 5Ul)plcr,les das ffié!- 1 O mesmo juiz manda amja effectuar S1h·a Jcse Goncalves d'.\ Silva, José t:1ria a reallza1·_Sf. em Porto Aleg1·.? 

C:!'ih'S :sE: verific::1. l.ºJ que u p.3tiçào sas receptoras_ ~a<: tre~ .secçõ~s eln- os regIBtros das inscripções de Rita Leonardo da Sil\·::i. Adeli-.:i. GonçaL I e u'?- H?ta do prcs1d~nte do Distric:to 

~[~t:i:u~~~~~~~úfétr~~ qi:,rti\·i~e~t~~:=n~ ~~ra~~· ~iit:.1c~a~ca~::=~~a~iedi~er6 :~.1ixRts~n~~1~e~\~;a AJ~~~~: d~~i~~ 1 ~Zâo.de,Jo~~n~o{s~éJo~
5
i~1~~0 ~~~!t i ~nr~:f;~~~~cf;~ e~rc~~far~ ;a~~~anS::; 

te não é do propric punho do re_ de junho p:_oximo; _ tcl~gramma do na Rodrigi.l~s de Oliv;'irn. :kit a :Mi- ra, Jcsé Barbc~a da Silva, Jos.:pha , ;,b--c_ a tube-:-:uio~ e JKlle::;tra!': dC\s 
(Jtierente; 2.0

) qu~ hc.iuve cmi !ião cto bel. João Lmz &'ltrao, Juiz pre!)ara- sael Lima, Rita Florentino de Albu- Car::1ina da Silva e João Ursulino da r:)ta~1a1"!C~ L:onardo Vaz e Eduardo 
r~tr,11h::cirr~ .. 11ro ü' 1etr,, a::.:.1~n:J.L\1_ dor do term~ de Caiçara, communL querque. Rosalina Eleutherio, Rita SHv:_,i todos d~ 5.~ zona; ~c1ctc ap_ Cruz: do ultim~ - varias notas de 
1?.. uo qn~ htwanc:o cando haver as.sumiào o exercicio d~ B::rges d2 Silva. Rita Maria da cu_ provado. No julgamenb jos proces- imnortanch. rota~ia. 

A 1t(' v cv;,".::.,o, o T11bunal Eleito- n,esmas iuncções na sede da comar- nha Rita R1be.ro de Carvalho, Re- sos eleit::::raes da 5.~ _zona. o dr. Braz I O pres:den.te .. Justificando a su1 
1al na coni.' rm1c1 'tk do d1::.po,tr> ca 1Guarabua). td{'gramma do bel l gjna' Baptista dos Santos. Rosalia. de Baracuhy julgou-s.e_ impedido d.·~ .vo_ ~ aw:-cnc.:ia no mic10 da se:S-c;áo. diz q1:1e, 
110::. arts J~ zi. 1 e 76, n ° 1 do Co- José Genumo JUIZ ele1toial da 13 ~ Souza Rollm Rosa de Bntto Lyra, ta:- por ter func1?1onado como Juiz I a:r:da uma \·ez. os serviços p:ofiss10-

~}:c?.o ( ~r~~~~~ll~o li ;~ l!JÇ1~º l~i ~.1: 1 
2 a ~~·:ª e1~rx~~~ªl1'0· g~o~n~nc~n~:

0%1~ r~; ~.t\[~~a d:~t~~J:e Rr:s~3~inJ:· 1~t ~~~:;~raal ~ din;;;i~;~~ ~~
1
~ªLu~~l ;~~- i l~~\o ~.ª ~~~i.ar~tl'3Z";~~~ª;n~retan;o 

..,cJ.a, mu1ur..11,ic e.e I\inm1n::Uape, j ré ias qu~ lhe fo:am co:1c~d1das, oL lo Silva, Rcsn Mana do Es;m.to reza de Jec;us. por nt ~ ter G. ali~·tan- pc·o::r:ettia env1d:-.~· <'~forço~ pnm QUI" 
ll.::\C'lOO ,l S e t,. 1. e Plll,11 ,1 qu •1to fie.os e telegiammas de varios ;m~s S'.:tnto e Ro<:a Felismlno do Ca1mo da ctecla:·ado o s.~u estado civil na nã!) houvesse contlnu:d::ide nesc;;a fal
r!O 1n2i~ o ch.::p'~l.O no flt'Jim:-nto. €!eitoraes e prepa_re.dores_ requisit~m~ todos da 6.~ zona; o que foi unanime~ petição de qualificação; sendo a.o~ 1 ta. qu.e commett.e. Com:- não fóra fe~-

~~~1~.J~~~c~~ li\t.:d~ut~~!,~~f1:,a
1
:J~. I ~~l nJ~~e;:~o ºJ!1

:~~ri~º i:i~u~
1~.nt~~ ~,~nie n~f~J~v~-~~i.st~a/lr~~ ~~~r~~~ i~~:to~~. r,~~~raa ~a;~ºtha1fºnd~esã ~~~ i!nt~s.ª~tc1!nt:i;°ror~~~~~~~-~ ªºt~~~~~ 

Pre-:c iden~ lativo a mclt.são do r.:-fendo mumc1- de Vicencia Maria de Jes'J~ Chri.6- t1r. o sr. Presidf'r.te d.:?clara cncer. 1 no que é a.ttenct1do 
1A:.;~.) \ntonio G. Gu~dcs Re_ pio no pln.no de divisflo eleitoral do tina M"ira Costa, Celedonio 

0

Ir.onar- rada a sessão ás 16 hora.s e 15 mi- ' O c~panheiro ~.luizio conu:nunica 
l~lor. Estado; officios da Se~retaria do ln- do de Souza_ Luzia Alvt:s de Lirna, nutos. Eu. CBrlo~; de Albuqunqu~ r que . n~.tará ao Rw de Janeiro na 

~rior. referentes a exercício cta ma_ Lui?:. :F'ra-nci~o de Mede-ires.. Luiz I Bel)o_ Fill.10. Directcr da Se:-retiuia.1 m.·ox!m. _rc semana e npresent.a as suas 
ACCOTID.n.V N.º 311 gistra:los e serventuarios ela justiça Prreira da Silva. Luzia Araujo, Luiz r-.:.d1gi a prêsente a.::ta. que sub.\c:·e- desped1d::i.s. offeree:ndo os seus pres-

commum; officio da mesma proce- :i.1ore1ra Netto, L-.izia Amelia do Nas- vo ,e assigno. (As.! Carlos de .4.lbu· tJmf:· ,-rine 01.1°.r r111 " en,..nritt-e. 0 
ProceStJ n.° 76'3. d•2ncia, relativo a nomeações de cimento, Lau1eano Paz Bezerra, Ly_ ueraue Bello Ftlho. - Flodoc:rdo n~es~d~ntt' f'!pre.sent_a-lhe votes d_e 

1 

supplentes de j.uizes de direito; offi- dia Rom-ero. d<" !vlello Laura Arruda Uma da Silveira. b.ºª vwsem e prox1_mo r~gl'esso, d1-
Classc 5.ª. . _ . . , _ cios da Se:::r~taria da Córte de Appel- Camara. Laura Lima d~ Oliveira. 2.endo que a secretana fornecer~ uma 
Natur.ZrJ uo proo:'J' ·o. 1!1scn!)çac l lação. commumcando a concessão de Luiz Pornhirlo d:-s Santos e Leove- Pl'estigiar a 2.1" FEtRA DE AMOS_ h_·ra dos (']ubs do Sul e os d1a!-õ d~ 

~a. c.:l: . .-1t01.·a R.J.y>nuncta Ptre1r~ da férias e licença a varios juízes; offi- gildo Paimira d.os Santos. tOdos da 'R-\S DA .. P,\~.\.HYBA .. ª. se ignau- 1.·euniê. o afim de. que visite os m. es_ 
Bllvn.: cta '.?. zcn:1. p.irn etfe1to de cio-circular do dr. Dustan Miranda, 6.• zona; o que foi approvado unani- ;,irar nt"sta C'ap,tal en~ ~ezt>mbro d~.;;-1 m~s. , . 
1 ·VtSl...O. . communrca:1do que. na qualidade de memente. o me~:i:1o juiz manda can_ .e anno :.oh os aus?1~1~~ do Gover.. Couto commumca , o falle~1mento 

11.elatm. or Anton~ G11 ~eles. inspector regional, em com.missão, ce'lar a Jnscripção de Luiz Brrretto ·o d~ Estad? e_ pt1· 11~1c1?.tn·~, do Nu: elo :pre do comp~nh-.:iro Luiz S::>a.re5. 
reassumiu a direcção da Inspecto!'ia. · de Almeda. da o.• zona. por não ter !e'! do~ AmtF.:o:, 11':' /\ ihf'rtll J º"'" · ~ - ;ust1flcando, assim. a. st~a auscnc1a e 

O TrihcP.a) Re:;.fonal r{!soh·:::-
<'ancell.11· .l iasC'tipc..io. > 

O Tnbunal Elt ttoral n:so~ve can_ 
cellar a 1,,~cripcão d.l eldt~,·~ Ray
m,...nda Pi.:_ ~i~a da Silva, du 1nunici
p~o de ?-,1:1:11os1guav . 3.' Z'.H"!a. iJOr 
ter havido i,.10 JH' ~-_";;:.') de 4.ualiiica_ 
cão. infrnC"Çf!O w, di r,o::;to no art. 5'1, 
11.'i L elo c:.c:1g0 Elril .. ora!. o que im_ 
porta t:1n cau ;.i ele cnnceil.a111ent~. 
couforme prcceiLua o att. 73, n.0 1, 
cio citfldc, Codigo 

Pr~:;ig,a a S e· :·et~1ria no prcc"!s.,o 
ele cancello.mcnto. 

Jo1~0 p· ',3Ô:.1 21 r.le r•lltuhro d, l'X:r 
1 l\s.s.) ra.u!o I!ypatitJ da ~ilva -

Regional do Ministerio do T: abalho, 1 ~ alistando declarado a soa pro_ 1>ng-:('ao mor'!! d~ to
1
do para.h~~~no J declara que : ~:mm1SSao nomeada 

neste Estado; circul~r da ·'Associa-;: fissão no r<Pquerimento de qualifica- 1up t.m <\1\IO.'- A G..,F:BA .'lo:AJ.d. p:ira con~pare:e1 ao ('nterramento e 
ç-ão Commercial". referente é. eleição rão; o que foi approvado contra o c~'.1dolencwr . o_ companheiro cum
e pósse dos membros da Directoria I veto do dcs. José Floscolo. O dr. An- ROTARY Cl.llB DE CA~~. p:;~. ª sua mis.sao. 
e demais Commissões daqueila cor- tonio Guedes canctU/a a inscripçâr.> • • , ~ 1uat5> Jnstlf!ca as suas ausencias 
por ação; reque. rimento do. escrivão de João F<e)ippe. de Araujo, da s.• PINA GRANDE I as s~ssoes anterio.n,s. .· 
ek:Hornl da 21 · zona {S::inta Rita> zona. por di,f'-'rg-encia do nome do J:ao ArauJc pedf' a ~alv~ rotau:i 
João Gonçalve.'- do Nascimento, pe~ pae dJ ali~tando; sendo approvado R""cebemos da Secretarb do Rota- pa~·a o c~mpat?,heiro Jo_~e Pmto, pel_o 
din:lo 90 dias de licença, em prorro_ contra o voto do dec. José F1oscolo rv de Campina Grnndf' o S€guint0 : S?U anniversnnc OC".'.'O!TidO a 17 des-
gação; idem do bel. Orlando de Cas- O 1:n,esmo juiz. depois de Wr ccn- "ReJ!lizou..!se. na quinta-f.2t,·a 22 do te. . . . 

Prr !dente>. 
1 t'..S.·.) ,\nlonio ( :. 

latnr 

tro Pereira Tejo juiz prenarador do vertido cm dil1igensia. para preenchi- corrente. mais uma l'('União des.:.;e I Ott(''ll commumca .ª mm te de 
t~rmo de Ingá. · pedindo 9o dias d.~ mento de formali<lades, rr.1'3.nda re- ch1b. quP. teve n n.ssic;tencia de cres- t"1t·RCONI et ~e ~ons1g~ar. :1º bo_ 
licença. pa~ª-· ,.!t'atam•.=n~o de saúde; gi.c;;trar a~ h~szripçóes. de A!"ln,: Ale- cid"J", ~umero de _:ioclcs. . ! aed~~a_~~t~o ~ t!l P;;~~erir~~~

1
t~~· ~ 

l::l.em ~o .e.sei 1~00. eleit01a1 do term_o xrindre Mac1eL _AdC'ha Aun ~i::t dos !meia.da a sessao p·'lo ex-prc~1.9-en!e , de e cbtcm um minuto de pé e ('tn 

de_ Ca1çarn, S. vermo Ismael de Oh- fümtos. A!vai-o U'1t.:- Cavakant1 e An- Lino Fe!nandes apos a_ saudaç,10 as ~ilencio em· l~"m"'nauem ao mesmo 
v~1· a. pedindo 30 d~as de fé!ias. ~s- :ie"'!o Gomes Barbo.lho, da 5_0. zona: Bandeiras. o comnnnht>:·,·o Couto ~- 1 ~ A·1.1aldo rftla ~ob~.é' 0 prog-ramm·a 

Gul'IIC's _ Rc- s!gnatura de acc?rdaos - Sao aso;;n;- .c;:.ndo approvado. S:1o ainda ordena- crc,:;f'r,_~a o fundador Prazeres Coe~ d::i C"mmL'-$ãc d<> ~r··viC"os á COmmu-
11,aàcs •. ºs a:co1:ctaos !eferent,;;s _a va- d;.Js .. pelo m_esmo rclrtf:Cr .. os rel::istr?,c; lh:,. que ,c:.e acomoanhou do sr. V/al~! -- nidad~. a S<'U car;o: Dá. os nomes 
r~o~ p.~ccssi'i.,Julgados na sessao an- das mscripçoes de Jose S1mã~ da S1~- !11ar von Sohsten. O com_po.nhe1ro dos "lO\'O.<; pr,;si:lentes das sub-com
t-:nor. -m n_u.nero de 12. J~lr;~men. v:i: Jos.eph? Marques d"? P:nva. Jo:i- Vello~o a1Jre~::nt:1 o s u conv1d~do _ dr. mL"-;s!Ls / têC!!- considernções em tor
tos O Tnbu.nal. por una!l.1~1da.de. qulm Cam1llo da Silva. Jci'io CandL Jr,_c::ê .c2rneiro, adv~e-Jd:'.' e!n Re:~fe 110 do ~.<·~tmpto. Diz da~ actividad~s. 
conce'.::le cs n~>\enta dias de !,ce~ça do de Sau~a. J 2ão Fernandes de e sa,,"'_iO ct,1 gr:1nd2 firma C. C:1rneITo e n ben ~fiei::. do Asvlo de MEndici
em. pro:-rogaça~:- para tratam~nto de So:..i.za. Jo11no Dias de M?llo. Joçe. (._~ Crn., d'ali, importrtào_n~ _ de mate- d.ade e do concur'-O 'recE>bido 1ns s~

ACC0RD \O 1-J.º ~::!O 
Proc:::)..c..o n.' üt;(j_ 
Cla~'.ie 5. 

:~:1tur,z.1 do pr,)..;-c-- o· 
d.1 elf:'it.ct.1 Cm. ut.:lu ~1 
&il· a ,u 2.:\ ZOl;:l par? 
r 1-'.to. • 

in c,·ip·'ll ~a;udz., ao e~tri\ao ~le1t~ral de _Santa pl1a cavalc2.nte dl" Sollza Joaquim ··al t'lec! .1r,. Pr,J."c·n-., l:o, 1 hn. dl~ o ~horas campinenscs para a Festa d:i 
r. ~.Jo ~~ta. bem .. como os no\ei:i,ta dias. ~e G01:1es de sou'!a, _Jo.c.-é da ~unha A- P11 r-n,·1d'JC10 e fllf"'nl.P da AIR 

I 
Vicleta, que rendeu c,ercn de . 

en._::Q ue l1~enç~, pa.a o mesmo :im. ª.º JUlZ the.•d:. J:-sé _M~rtms ·~e L1m::i. João FRAf,!CE_ em Rer_ife _ . · 5:300:000. Diz do proposito da r:om
P-~P-~nado,. do ~t:rmo d~ In!~· b:L M::nt1~.:-; Sobnntm. Juvmo de AlmeL .º p:·<'s1dente Lmo a~r:'sema boas miss:\o da campanha da carictad,.., 
01lando dP Cas 10, Pen:ha T)º· Sa.o 1a Guer:1.. J<:>aq1~:m Ferrei.!·a dos vmdt\s_e pede .. para o:. mes;mos a da qual é pre~ld:mte O rotariano João 
ta~bcrn cm2c<dldoo ªº. escnvao e!e1- Sa!:tcs. Joaquim Carlos Correia rnucfi:içao -::-:tana. ·- , Al'l'Jj::-, ent:·Mnr á.q:1elle A::sylo. em 
to.a! do k,~o _de Ca1ca.ra, Se.\·ermo Jc,to . Francisco da_ Costa . Joaquim Chegando. ness~ º?r~siao. o P':°""~I- setrn:ibro proximo cerca de trin'l:n. 

H.ela!or dr. An'.oni"'l Guf'dc~ 
O Tr~ln,na.1 R, :.ionat r~oh•(' 

< anrrl!ar a inscrip(·áo. 

Do <.xam~ de.,le.s 01.ltO'.> r2sulta · 
1.º) {Ili.e a peuç,w cl. 0 r~1.t.tlU1,- ~çào. 11i'l 
1i::Ulf" r_laLivn á f'dadt~ ct, r:.11 tanda 
<' á. dt. · :i cio : \..={UPrimc11to, contem 
Jr>11a. c~h: e\''.clChulllH·~ n.>.o e do 
p1 _,,.:n p1...:tho ua qu,.d!lh:1.ncla: 2.1

1 

<1u~ ho11ve um;r·· •. o d,1 r~conll Umrn-
1o e!_ let, ., e " 1

' t,'..1.Lur.1 
O Trlbu11.'l lv' 1cnaI. •11t;s o di..s_ 

pi , 0 110 t1rt. fl9, n.0 l, c:ombim,do 
o 1 o : rt. 7t.i. do Cnct1r,o El~·itoral 

,,1 cJ.nr•·llai· a in.:tn1,<: n d. e_ 
1--._t~r:1 Cnn 1 11.;'" f:.i""Cn"nC.:o da Si\\'1, 

<I.L -'· on~. Mau,: 11 ti. 1>'-. c.·l \<>fir1:> 
1 Sccret. r1:1 ,ro •~·11r r:.o prc, ~ ·o 
o n li m ·rio 

,j )ão p- r, . '.!I d outut1·0 d"'.19~6. 
, .\' 1 P.wlo Hypac:10 da ~i?\·a -

l?m,.el de Ohverr~, cs trmta dias de F=-anc1~co de Medeiris, José ~dro d~nt.,.. {;!ectivo, Bn1s1k1ro, assume a contos de reis · 
ferias. O dr. Br.1z Barac'.1hy :rela.ta 1::i Costa. Jc:;é Collaço de Cll.risto, ciirecçáo dos trabalhos. Prazeres coélho dá O abraco fra
o '° pro.::e'-'-O rela:h:o ao pe_ui.do de_ d~s- Jofio da Aoui-no Meildo~ça. João !g- o S2cretario rip1·2se:1ta va!'iado ternal d;::s companheiros de João Pcs
p~n.<;a a. das fun~t:"oes de JUiz eleit01 al ô.a elo ct~ So'Jza. Joaqll,l~n Francisco :)X";;rdiente. p:::d.zndo.sr destacar um sêa e e-studa a.e:; actlvidadrs d<'ste 
da 8 .. zona . fP"mhuz iro,. pelo bel. dt ArauJo. Jo5é Flo_r~nc10 do ~asei- :i.mi~toso cfficio de Ponta Gro~s:1 <R. _ ciub. Elo~ia n acção do mesmo e diz 
Antonio Gn~mi:> .. que foi nomead?, ;1ento. José Constantmo <:fe Fi~u_.T êdo t'.:.) sRttd1.ndo n ncvn ('nn<-rlbo Di-, que o club nüo ~.e deve de.'!cuidar do 
em. ~ommiss~o, pa_rn , o ca~g.o ~e Juiz ·.1C.:'é R~mu.aldo d~ A· auJo, Jose Hen- ,·..,,ct~,.. deste ~lub; circular comn1U- ~er jr·o de Prophylaxia a:> L:1zaro. 
CO.ieg::dor

1
. O Tnbu.rnl 1esol\e co:1- nqu3 da Silva Jo~pha Ro~auna Mo- ~"icando n PlC'tdo do noHi Conselho p r:blema que ?nteres.sa a todos os 

ceder fl. d,spenrn, emqunnto º· req1:1~- ro:·6 e Jmé Fran21sco dos Santos. t.o- do club de Rin Grand{': "Gazi.>ta Ro- palzes civiliza.dos. 
re-nt{' for Ju17. Co~rcgrdor. Fci des1g_ dos da 5. 3 z::na; sendo approvado. tnria". ,do club de Rio de J:111eirr\ Arnaldo refere-se ás fnltns de AI
nado o dr. Anto_mo GUE'des, para la. O dr. Horacio de Almeida cancella t··azendo a nora cLscumstanciarln.. !O· ct 1<3c Rcml't!n !" á recuperação chu 
vrnr o accordao. por te-r o relator a 1n'.-'cripção de Jos~ Au1usto d.> Arau- b[._• a mo;te do r')tariano João AL mr-.<::!lrns cm R?c1fe. 
v~ "--1~ prriimma1·nwn~ P'.'l:·: que j~. d? 6.• zona .. por falta. d_e de-clara~ nFt-:-tti e ~1!11ll confNl"nc:n _.rle Lauro i o presidente fala EOb:e a acti\'i
n ,1 ~e toms..c-,.•.1• canhec1mPnto _<lo pe:- r·ao ao estact:> 1vil na p ... tlçno d~ qua- Bcrba mwto 1mport:JJ1tf', ficando na docie das conuniss&~s E'l'.)ginndo o 
dul0. O dr. Horacio dP All!l"1da re_ lífkação; EP!ldv approvado contra o SF'"'ret1rii:\. á dirµosicâo dos ro~ri.r•a- mc1o ro ,:irlo porque têm pro:-edido 
lati o p1ocf'sso de conslll a do jui,:. ~·o.~o do des. J:sé Fio~('olo. O mesmo ncs q11 :: a quiz :-r>ni l"r e ag:adece a pr-c ença dos vL,;ttantes, 
pr<'l)R:-ado~ do termo d"'_ S0led:1de. :-0-1 JUIZ delata O'- proce.c-.s:Js de inscripção A c-·~ulr rPAltzou-se n HORA DE notrd ment"' Praz"re.s Coêlho que, ~~=. s~ia1~f;1:a~ã:>o ~:i~;rc

10tc~~~bc;~H~t ~c~f ::d~:. t~r~{~º d:ieg~;t~
1
. ~f'a ~:.ã ~:;~1 ';u~fti·\~{;:· e J~v~~~a huiootrL ito ;!;d~P a 11<Ct~~~~~~ª·a~~mf~tatf:n~ PJ·:~ 

do um acC'ictente do qual re'-ul_tou a :lOT'la. O Tribunal re<-olve, por unani. Em vtrtuct~ da au encia rio rota- q1.1i. A seguir Sl1'-J){"11de a Fessfl.o." 
Gu,•dcs _ R,-. i:-erda da braço dl f\'o, drve J1Jntar i:n'dade. ecnvrr~cr o julgamento em riano José Pmto. o. qu('m cabla rea-

ao J)l'.'dido dP i:1Scripção prova_ do dilligencia_ afim_ dü.i autos 5er<'m re- li7" r s: pnle tra do ilia fica. f:i nH'S· \ _____ --· _. 

Pt"r )·1en, 
IJI: 1 .~n(!'.IIIÍ·J r.-. 

J,dOJ 

ACCORD,,O N." 321 

o n.0 'i.1'!. 
.; 

referido accidente. a~im de J11st1ficar mrttidos ao Tribunal Reglvnal de I ma, a'jfada. 
a <liff·rcnca da lett'"a. Re~p:ndeu-se 1'.1ritto Grosso. onct~ se encontra o Pala i,;cbre a indcp:-ndencia da Co- A ~.'1 FEIC.A DE /\'\JOSTKl\8 v,\ 
a consulta })f'la affL-maJtva, u.nani- 0~1to1·. para este as:,i~nar a 3.11 via lambia o rnt!'l.rian'J Uno Fcrnanii ~. PAlt Vil BA a. rr:iU ar~~t nr11ta r.,
mentc. O .<;r. pre~tdentl" r:on"'ulta aos do titulo, e srr junta ao processo de ri;tudando o dc~!."nvolvlmento desse pilai em dezrmbro de"(1.11 anuo, hnvr .. 
seu.s pares .:;obre R lnclufiáo do u1~nL 4. 11 via de titulo n forma de inscrip.. jJtU7 nmigo ,, elas ~ua.s r!11ue-r,1- pltVf,,i- rã d(> f'OU tltt1it um i,r-andiolft> r ;prc·
c1pio de Serra do Cuitt, por ultimo <;ão. O me~mo Jniz manda registrar cas. Di~sr do !ieU desmembramento lo- t:1C'u~o •l,l!!: n , po ibllldt1drs r,·o • 

. N .. tur z do prcr.<' o: 11~ Sipção crearlo • .UQ pl'4!0 de dl.,lsão e-leito- 'os processos de in.scripções dos elei- go após a sua fundnção, externnndo.i;e nom1ra l' t.ntlu tilaL~~. 
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UL H O R A c~~t~~~~~l~J1~=~~~f~~ RLONEGEGVI ' ·ADISE ~
0 

no sal~o c-intral da· Cadeia Publica v 

(DO PAíS E E S T RA.NGEIRO) 
~l:t~10ceJ;;:~o.º s~~n~eill~~e~~.n~~ei~ci~Õ Costuma.se dizer que a longevL 
cir. Adhemar Vidal, sendo apreciad0'> dade é mais Javoravel ás mulheres, 
os ~eguintes pedidos de livramento ~ que aos homens. A Normandia. 

Virão ao Rio, 400 cadetes e 20 officiaes argentinos tomar parte na parada 
7 de Setembro - Fracassada a construcção do canal do Volga ao Don 

de coi~ic~?~:~to Pedro • Fernandes d provincia francesa que parece que-
Lima. Relat.0r dr, Evahdro Soato. rer tornar-se o paraíso dos cente-
Obteve parecer fa\oravel, por unanL 11arios, prota que realmente o ho-

DISTRICTQ FEi>ERAL expuLos pur bombeiros e soldados I gauda chefe da producçáo da grand_e 

RIO 28 - {A UNJAO) - O Tri.. t:nd:xe:~~reg~°Jo o:d~ax?!a g~~:r~: j ~;:~~.~. O c~~r~~![t~i::,_a se ªJ~~r~: midade de votos. mem vive menos velho do que as 
re~~- ~!f~to;'r~~-ci~:a/d~:cn~~~t:~, rõ mulheres Ccntam..se effcctiva-

bunal · de Segura nça. ab · olveu, hoje, da para db.:solver a agglomeraç-ão. c•~ndo no-; m eios cinem atographicos Con elho opinou pda concessão, uaa_ meníe nv: reítrida provincia uma 
o tribuno :Mauricio de Lanrda C' o I a partir de 1927 e, especialmentf', de. 
~o ~~~:

10
Baptista, filho do dr. Pe. ARGENTlf.lA pois d • 1934. E' ao mesmo tempo/"· 

nimemente. 
Do preso Antc11io Per2ira ela Sil

va. Relator dr E\'andro Souto. Oµl _ 
naram pela conc·~ssão o relator e os 
drs. Aryo3waldo Espinola e Gonçal_ 
ves Fernandes. Vetaram cont re, ~ 
com•elheiros drs. Adhemar \Tidal t! 

Francbco s~ raphico ::.a Nobrega 

mulher com 105 ann.os, uma out ra 
que recentemente dansou ao com
pletar cento e wn annos, e ainda 
uma terceira que em abril com.ple.

.t.ou um seculo. Para 1essas tret> 
mulheres centenarias, só existe 
um centenario homem. 

RIO 28 - (A UNIAOI - O mi
n istro ' do Exterior confel'enciou com 
os seus collegas das pastas da :\l~~ri_ 
nha e da G uerra sobre a possibilid:t_ 
de da vinda de 400 cade1es; e W of!'i 
ciaes argen t inos. que participal'áo <fa 
para da de sete de ~ etembrc. 

De accôrdo com a corr~pondencia 
troca da no lta m arat.y com o embai ... 
:xador brasileiro em Buenos \ires, 
os cadetes e offic ia.e:s argentinos se .. 
rão tra nsporta dos pelo navio.es~ol~; 
•· Almira n te Saldanha", permanecen .. 
do. n est a capital, seis clias. 

RIO, 28 - (A. B.) - Cinco do, 
maiores transatla n ticos do mundo 
visitarão ~ ta cidade ~endo o "Nor. 
rnandia " " R ex" ·· Bre.men'' .. R,o. 
thedland '" e "Ci-ra:psholtodÔs". qu'.' 
partirã o de New York conduzindo 
milhares de~ turistas. 

MINAS GERAES 

BCJENOS AYRES, 28 - /.\. ~.1- I ~:r 1!at~:~~º"n:1:::::J:~~~:;ic;~ s:~: 
·La Nacion" sob o titulo ''Esp1rito ces~o. 
ic Approximâç.lo Americalla", C'!ri!i~ 
'l at•itude do f'xercito ar~cn.Uno a .. 
·.ihe1indo á; celcbraçõ2s da ··s~m,1.na 
t:lo Brai·H" de-stinadas a fe::.tejar a 
independenci:1 bra~dlcira. 

fü:se r.eriodi.co Crata. aindcl da r,re_ 
jença do; pt'esidrntes Gctulio \'ar
ga-s e Ang;ustin Justo, a fim de a"'r.>is_ 
:il'cm ao lançamento da ponte inter. 
nacional ligan:io o Bra~il á Argen
tina, rl~ Passos de Los Libres á Uru. 
g-uayanna. 

Es,c;e c'.'emplo de fraternidade, ac .. 
~rescl"r.ta aqueHc jornal, constitc.e um 
flagrante contraste com o ('spe,·ta
·ulo d<" animcsidade d~sconfian~a e 
i>c-1'.icosirlr:de latente,· offerccido ac. 
:ualmente pelas n2.ções do mundo. 

ALLEMANHA 

INGLATERRA 
LONDRES 28 - IA. B.J - O 

"Daily HHaid" pubJica boj,:, inte1·e..:
,;,ar,;te noticia. dizendo que o caual 
do Volga ao Don, recentemente rons .. 
truido e de 37?., milhas de extensão, 
não corr~:1Jondf.U á espectativa, pois 
a. canalização de agua é m uito pou
ca. para satídazer ás neces!:.idades 
que determinaram a construcção de 
o bra de tão grande vulto. As a utori .. 
dad~ sovieticas scientes do fact.o, 
demittira.m ce1itenas de empregado~ 
superiores. dos quaes n ove foram pre_ 
sos. Sã.o accusados de t er saboteado 
as obras e propositadamente errado 
nos calculos prejudicando assim ir 
remediavelmente um trabalho que 
áu.rou quatro axmos e no qual se em .. 

~11'!!i:~~·:~!-r:to;- e (!~:~~sario OH~!; j ~e::r~;:;po1;1t~s o d:re~:~~ d~P1r:':( 

Do detento Jvão Ezequiel do A111a 
tal. R- lator dr. Evandro Souto. Vo_ 
taram pela. COll(;e':São além da rela_ FIZERA:\1 ANSOS ffONT'EM ! 

tor os clrs. Aryoswaldo E:,;ptnola ~ o sr. Erny serrano. funccionario da. 
Gonçalves Fernandes. Opinr.i.r:am con- Imprensa Ofiicial. 
tra os conselheiros drs. Adhf'nun· t•.\Zt.M ANNOS H OJI!:: 
Vict'al e Francís<.o Seraphico da No_ Faz annos hcje a senhorita Eliza-

br~o~· presos Franci_'3CO F2lípp . dP. ~J1~!'1~0~:s ~~s:raª
1
~:n~e~~sC~l\~= 

Sousa e Augusto Iz1dro da Silva lha do sr. Francisco Marques Costa. 
Relator dr. Evandro Souto O!Jtiv~-1 propriatario em .João Pessôa .. 
ram pareceres fa\'cra,·eis. por 1u!ani- _ A pequena Le:nor de Oliveira. 
midade de votos. filha do sr. Pedro de Oliveira, resi-

D~ detento Antonio Soares de A_ i dente em Sapé. 1 

f:~1?· i:.1g~\·a·;;1~~~o~gut~~gôt~La;!~n ·f pr~r~t!!:10 !~tºt!~ô;:"~~e~~i:~ha. 
pela concfssão do pedido. além do NASCIMENTOS: 
relator, os_ conselheiros drs. AJ.·yos. Occcrreu, no dia. 18 do corrente. em 

Helmut J!crlf'tt foi nom('ado. com o 1 )hões de _rublos. que foj o custo da. 
BELLO HOlUZONTE, 28 - 1,\ 1.~: en'hnentn do mini..;tro da Prol>a- cons1rucçao. 

ffm::~~!i~1}â~~füóllF:;~~1 UNIAO GERAL DOS TRABAl HADORES 

waldo Espmcla e Gonçalves Fernan_ Soledade .. o nascimento da meni~e.. 
des. Opinaram contra a r'':'tlCP~áo. Elsa Mana, filha do professor Joao 
05 drs. Adhfmar v 1dal e l<'ra.nci.'ir.O ?'l·c·i.re Nobrega.. e sua. esposa, srs 

Sef,~Jh~c~t:;ci~o:r~:1estina F~lippL. ~~~ti~iª10:1YJ!ct:reire. residentes na
Relator dr. Evandro Souto. Por una_ - Occoreu. no dia 24 do corrente. 
nimidade de. \'Otos . ., o Con el_ho op·· 1 nesta c~pit~l. o nascimento _do men~o 
nou pela cten gaçco do pedH1o, em ·wan<;tmk. tilho do sr, .. Jcse 8ebast1ao 
virtude da falta de tempo. da Silva. do commercw de. nossa pra ... 

Hl:J:ri: i ~P!~taRi: ~ que os' ladrões s,r. [ il 

t enham ~;;;;~e;~ E;l;o. 1 SYNDICAUZADOS DA PARAHYBA 
Do réo M1guf'l Hogaclo. Relate, di ç~ e sua esposa. sra. Carhnda Bene-

l\.!'yo.swaldo Bspint')h Obtey- par .. l vides da Silva. 

PETROP OLI S, 28 - (A UNuOJ 
- F a lleceu a sra. Gui lhermb1a P...o~a 
Ribeiro de An drade Fernandes, com 
a edade de 95 annos. mie do hiüo_ 
riador e phHologo extincto João R1_ 
beiro. 

MEXICO 
CIDADE DO nl EXJCO 28 - f.\ 

B .) - 1.500 cath olicos, reinúdos num 
t emplo interdictado, acabam de ~r 

1 811ibam]\Todo• 1 
---- ----

A anesthesia maRnetica ~ o no 
me que· dá um medico japonês. Õ 
dr. Ushud a, ao procest.o de que º"·ª 
para "Chloroformisar" os ~~us 
doentes. Trata .. se de um cirur 
g ião de Nagashaki, muito reputa: 
do - ao que dizia ha pouco um 
correspondente da "Etoile Belge" 
- o qua l não somente adormece 
como insens ibiliza os que vão ser 
operados_ sem recorrer a nenhu .. 
ma droga, va lendo. se somente dos 
poderosos f lu idos do seu proprio 
m agne ti smo. Assim, tem o dr 
Ushud a conseguido operar sem ne .. 
nhum inconven iente, cardiacos 
idosos e portadores de lesões gra .. 
ves. 

A essa facu ldade Htraordinaria 
nlli a e lle um a pericia extrema e 
por isso o seu caso é consider~do 
uni co na h istoria m undia l na 
ci ruri: la. 

Recebe u o rei Jorge YI por oc .. 
casião da s ua recente coroação um 
numero incalculavel de presentes, 
em mór parte r iquis!.imos. mas 
sem exc lusão de alguns "·erdndei .. 
r amente disparatados Nenhum, 
porém. revestiu a forma. dig-amos, 
orig inal, dos prei;;entes que acaba 
de receber o chanceller Hitler. 
multo embora não t i ve!ó!!-ie sido co 
roado Eis, com effeito. a curio. 
sa informação enviada á ~ua folha 
pelo cor responden te de unt jornal 
do Luxem burgo em Tokio : 
"A Associa~ão dos Fabrica ntes de 
Bonecas de Tokio entregou ao en 
carregado de negocio<l da AUema: 
nh a, von Di erksen 75 tind:1 ... bo 
necas japonêsas co'mo pl'l'~<'nte fH~ 

chance Iler do Reich '' - Que ir á 
faze r o Fu eh rer. alem do m ai .... 
soltei r ão , de t anta boneca! Ou is_ 

;:s str~~e~:i ;:sac;!º T~ii:1
ác,;1,;'º~: 

homem em lida constan .. e com ca 
nhõea e metn1h adoraR? • 

,:: 

Bi zarro colleccionador é, M'm du_ 
vida um certo dentista a11('mi'io 
q ue ,,em collect andn pacifntemen 
t e. ha lonzos anno~. irrn.~inem Õ 
que?! Palitos de dentes! . 'Jo !"t' 

trat a. entretanto. do~ p.:iozinho:-; 
n1lgare~ q ue conhecemos. mai;; eh.• 
l'erdadei ra~ preciosidade~ arti .. ti_ 
cas, cor re!<!pondentes a div<"ri.a,., 
époc as da h istor ia socia l do man 
do. H a com effeito, na col!ectãn: 
palítoA do tempo dos romano". fj .. 
nalmente cinzelado~ A~ gent e .. da 
Jdade _l.\f edi a não e~g-a ra,·ntav11.rn a 
dentuça Ü fl pa1i to<1. "·oltaram ao 
uso, em prat a cin.te la,la ('(Jm a 
Renascença No seculo 1 G Oh oa_ 
li to~ 11 pre!ólentavam forno or .. 
nemenlo motívo"' cJiri~t:io~ \,, 
t empo d a r evolu('àO francl!'i-a. or 
navam .. se de gJadioH. C' Unhem Õ 
perfil d (' Napol<"ão ~oh o prim"ir,, 
:Imperio . Jo"í nn~ment('. no perfodo 
do romant ismo, exhi biam. com,, 
ornato. gondola~ venezianu.1-1 E 
hoiP? ~Ün eirrpfP"MC'rf P df." pPf"l rle 
1 11ml!ITI (' (Í ,, 

~-~~
0

,:.avoravel por unammidad-, de n.~if;~ aé ?i n':100~;0 ::nre~~cr{!~~-~ 

DQ detento Jc5.o Pereira da Siiv Nfirim. no muruc1p10 de Mamanguap2. 

DELIBERAÇÕES DE GRANDE IMPORTANCIA ~~~~;~:'~ p~
1;.ecet'i;:~'.':.1~ 1!~pi~~: ~~t!. dfu~~ci:~~l~eld~a~~!~~a d~i~~~ 

Sob a presidencia do deputado l\1:i- ve!'~ador do F..staCl:o, "a creação nesta ni~idade t~\i~~tosJosC Alve d 
8011

- ~le~e d:u~>lr:~:a~· sra. Appolonia Go-
guel Ba.stos. r~unirõ.m-se. dcm1ingo. n~ 1 capital ~a D ele~acia. do In-t1tuto Na- o 5e_? ~? . o , . ·.;:,.. 5 e . ; VIAJ ANTES: 
~éd ~ da. 7.:J. Inspectoria Regicnal do cional ae ~~·ev1denc1a, a exemplo do sa. Relator dt.' F1_anc1~,o Ser~ph1c_u De regresso do Rio de Janeiro che-
Trabalho vor:t1 .. üt-Ot:'iRcõt:.S syn(.,..:f,% que_ '.f" v~rif1ca em outros Estados.1 <:1_ª 1:f<;>bregn. Op.ncu cc.·t.tra º .. ~tlntol··· o hontem a est ca ital em'com-
para tratar de ·assumpt0s de interesse 3 11. - Votar um~ indicacão de so- JUS1tf1cando o -.:.- u voto. OpmaraM g Uh· . a P , 
do prol1;;tari:ido parahyb:.ino. lidanedade ao Inspector Regional do iavorav·elment.e o, Cfü:.t,~lhen cs ~:: e,~n 1a de , ~ua esposa, o sr. J.orge 

,,,. _ . , . Trabalho, pelo seu louvavel interesse Aryoswaldo E~pmoln.. Adhemar d_ .11anc~co _El_1h1mas, ~hefe da firma 
Cnmpafe~eram ci~Lgaç~e. '. dos s_,n_- r sempre dem0ns_trado em favor das cial, Evandro Souto e_ Gunçal\cs Fer_ A. ntom_o El~as & C1a:, deste. praça. 

dic::-tc~ cos B::>nca:-10~. E..t1v-adorc"., de classes trabalh~doras. nandes. Foi designado o clr. D..·andr" _s. s. que fJo1 passageiro <:fo Aratim4 
Cabedello, ponstrucçao ?1v1I e ~11111-, 4.• - Reiterar o a.poio des,as mes- SouLo para lav1:1r o parecer da maio- l,o, alh se demcrou alguns d.ias. no tra_ 
bres, Grapnico~ e Annexos. ~mp1ega_ mas clasr-es ao .ex.mo. sr. Ministro ria. lo de_ assu.rnptos commerctaes, tendo 
dos .!1ª .rnd~str. ·~ de °:ªbacana., A~;~- Agamemnon Magalhães, cuJa actua- Do cJ~lento 3~vo·ino Manoel d:J a~1qmnd? um ~ompleto _sortunento de 
eiaçao aos ,-.m~1 egado-> no ~om.ne1c10 çáo no 1v1inht;rio do Tra.-balho ,rf'm Nascim:::nto. R..::lator dr. Fran~i:,co artigos aos mais mcdernos para o seu 
P. ~~tro.:3 e~em,~1~os trab~lhts~?s. . constituindo uma Victoria dos tra.ba- S:raphico ela Nobreg·a. Opinaram e::tabelec1mfntc, aproveitando a pre-

~>.postos os f11:s dn. reuruao. ficou! lha.dores nacionaes.. pela dene<laC"ão do pedido além do ~ente phase da festa das Neves. 
jehberado o S{"gmnte: A' me.sma rtu1wt -c, co:npuec..eram relator csº cônselheiro.:: drs. Adhe_tna'" ' Dr. João rern.andes_ Barbosa: -

1.11 
- • Convocac~o de um congr~o tambem elrmentos dos Est1vado1:e~ r> Vid~>.l ê Gcn'1ah· ,<.; Fernand:':S. Opma_ Em.barcou hontem á noite. a bordo do 

.t?roletar10 .. ;'l, rP.allzar-se d~ :Jrune1ro '!'raba_lhadore:3 em Cáe~ e Trap_icnes ( r_ am p2la conces ão m- dfo. E."andr1, .4.rc_•timbó com destino a-0 Rio de Ja-
'!. sete d"' s·.:tembro prcximo. ne,ta c..e J~ao_Pes~oa.,tcndo sido d1~cuhda.. a sento e Aryos\'."a1do K;pinolfl ,:> • _ .- • ,,. 

apital. com o anoio do Ex:mo. Sr 1 ::::y'1dwo._!izr.ça? a.Pssas classes. . : Do przso João Gom~:'; da Cosl~ n~iro, o dI - J~ao Fe1na~des Ba._bos~, 
?m:ernc.jor d_o Estado. e do

1
. sr. ~-1.· 1 . ÚUl'~J.lte. ô _trabalh'ls .. falaram. os Relato!· dr. Fn:mci~co Seraphico ~ ,1 :hete do Serviço de De~esa samlana 

_ru;pec:tor 13,eg1onal do Trab~l.10, pa..a s1s Onaldo Sa _ W~ldemar Dantas Ncbrega Vota:·am prla conce<;sao. Animal. neste Estado e figura destaca_ 
J que ser..10 opporLunam~nte conn_ Vasco Toltd~. J~~o Mir~nd~, deput~~o além do rel1co:·. o~ ctrs. Aryoswalcto ,üt ~m nossos circulas sociaes. 
lart.a.s todas. as_ crg2mza. çoes orolet.;:i.-1 An~cleto. V 1cto11no. Altu1 More~ia E.'spii.iola Evanclro s. outo e Gonc~l 
·ías àc~t;i cac-1tal e do inte11or do Orlan~o Dantas, Fernando S01ano l.:. Yes F i~nQ:llie·~. Opll"'OU contra, 0 0.i' S !.;. que vae r:.o sul a negocios da. 
I:::.tadn. Antomo Miranda. 1 Act·, º . v·d · · ··t·t· A -.-.u ella 1·epa1·•1·ça~ do Min1sterio ela 

2 ~ - Pleite3:r. do sr. Ministro _do o I rn:p;;ctor Regional do Trabalho· \OC~--m.ai 1 til, Jl~ 1 içanw'J O ~~ -1.u 1. ...... • · 

l'rabalho. p.)J ir:.i .. ·rmf:'d.io r!.o Rr C,c-. ~steve presente. l Do réo Lui,5 Domin~os da si!,·?... Rc- Agncuitm:a, deverá demorar -se um 
~ ,n!!.c.. n3 Capital do país. 

OccºR. R:N CIAS CONFEDERAÇÃO ESTUDAM· I ~~g:,g~· . ,:~;~;1
"~;cr~<·c:eJ~fr':,"c;;.a\.~r Hcnt m. O~ João F Barbosa CS-

z ! TAL DA PARAHYBA pob
0
ung1~~,é~•dira~;c-~ 't~·edencc de .eve em nooso gabinete redaccwnal, 

O desenvolvl•mento do ser- Sa.nt::).llna .. R1::lctor dr Albin::> G0n_ :;:.~1:~_c;:n1~11~:~ palestra com os que 

EH e lTQLE' DO ROCHA çvlve:; Fern.2;1de~ Opinaram µeia 
.. ln i'il. • l ·t l conce.-,são do p~d1clo. além de rela Dr. OctaVio de OtiveT<l : - A bor-

VIÇO e el ora e O CODCUYSO tos os drs. Aryo we.ldo E,pmola. E do do Matímbó. viaja, hoje, com des
llá Qia!-1 o sr \strogildo n.01:1as, do "Bureau" annexo ao vandro S',Uto (' Franciscc Ser~phico tino á capital do país o illustre dr. 

f unccionario da Oireclor io dit Produc. da N~brcga Opinoil con~i'<,. 0 dr Octavio d~ 011\'eira, digno director da 

·~ão, foi \'ictima de uma emboscada crL e. E . . E. p. to~~em.ar Vide 1, ju1-,tificr..ndo º :~'l, !:,a;~~- ~~~~c:e 1~z ~~~!~~nhar de sua. 
minoi;a cm Catolé do Rocha, po r part~ Com a realizaçãfJ. da solennidade exma. familia, foi levado, até hontem. 
de elementos ji conhecidos no Estado do dia 26 a .. Conf?:à. raçáo Estudan_ J Ainda hom'e uma s·t:são extraor_ ao nos.so a.ucoradcuro externo, por um 

Es!:~:.ª::ten::b~::s~:u;a:to~º.v!:::n:: tal da P~rahvba" marcou o inicio · dinaria do Con~:'.!lho p~n. _ ex~~w;:~o :!~tpiur~~ ~ci;~~a~~C:an~~~ogi,a d~~e~6 
do:; trabalhos· de propaganda que ~;f'_ i ~!s /,.en,::~~iª-~tad~o~~~ri~uzc1!ia d~~:~\~ de Janeiro 

imrnediu.las e euergicas pro,:1dencia8 rão desenvolvidos cm µról da can_ tal. qu~ conced-eram livramento ccn- Dr. Antonio Queiroga : - P,assageí
no sent1do de acabar.se, de ,ez, com didatura José Americo. dicional ao:::;; det.ntos Antonio Julio rodo Arat1mbó, segue. hoje. ao~ 
('SSe!ó! processos que h á tempos vêm 

I 
Como ori.ncipal ponto do pro_ do Na~cimenLo. J~rge Soa~es d2. St1-: ~r ~~~~?o oQ:~~~sgga~ig;~S~~7:~T~~f~ 

~P.tranquu~i,ando a popula-;ão daque lle gramma . figura a campanha pelo a- va. Manoel Monteiro da S1l\"a e .Jo:~ tko nc município ele Pombal. 

9ro:;pero municipio sertanejo. J listamento eleitoral entre a classe es_ . D~~m!~~':!rranv•nto t;aCsol ·aindso~. S. s. \"ae até á metrc.pole do pais 

1 
tud.antina. 1 o coru:elheiro Enmdro Sou~o u:-:ou da ~~~id~~::s~ pe!>.ôas de sua familia al11 

~ASA EGLORIA ! ,"7 ·!''· .. B. R oh~ ~, Nesse sentido, a directoria do Bll_ pal~vra. b~az ndot w11a eloquente o_ - Vindo de Itabayana. onde P Ü1S-

:e~i: e ~o~ ::::os: ea er no so i . J reau Estudantal, annexo ao Centro rai~~a s~e:~~0° f~ic ~Onrada com a pre- tn1ctor do Tiro de Guerra 125, acha-
Estudantal do Estado da Para!1yba, Eeiv·a do de~:'!mbr.rgacior aposentado ~e nesta capital o sargento B artholo-

"'REIP!EITIIJiHI l'IE AUTUE• que vinha funcc10nando sob a orien. dr An',onio Ferreira Ventura. meu dos. Ramos, do 30.' B_. e .. que 
1·· r 11.:JRM Ili n n tação dos prep.arBtorianos D amasio i :~:~~ra. hoJe, a tarde, aquella cl -

NOR HA'JARRO Franca e Alberto Dmiz. resolveu !ra_ O SIERVIÇO DE DEFESA ENFER) IOS: 
balhar _conjunctamente. com a Con_ , SANITARIA Afll ll\1AL Jornaz;sta Luis d• Oliveira. - En. 

Den seguir. por eHteij diatõ, para O federaçao. tendo se mcorporado a e;oncra-se enfermo, ha dias, o nosso 
alto <lCrtào, o noi;so umigo dr Pra.l.e_ esta associação. Transferiu sua séde para o i:;r€Z'1CO Cümpanl·eiro de redaeção Luis 
,j("~ Pitanga, onde Yae ass um ir O car _ 0 e. E. E. P. designou p.1ra a di- Palacio das Secretarias d,· Oliveira. 
,,:-o de prefeito de A:-tth<"nor Na,arro, rec1o do Bureau. os estudantes Da_ S. s que f;e encontrava numa esla .. 
;iara º qual foi nomeado ul timnm~ nte masio F ranca. Alberto D1niz, Au_ A Inspect'ori,a de Defesa Sanitaria c:-ão de rePoUSo em Sa;)é, viu subita. 
pelo ~o,·e rn ador Argemi ro de f<'iguci_ gust.o Lucena e Ulysses Coêlho. o:-. Animf:..l, neste Estado, que vinha íunc- m~nte agra.\:a.clo o seu c;t....'ldo de saúde, 

rédo quaes procurar_ão a1_npliar o ~11ai<.; cionand~,. ha al~um tem?º· ~o edili~i? de modo á *r nece.ss:::...rio o seu inter-
S. ,.. tJuc \"inha exercl:'ndo dedica .. possível o serviço eleitoral nos d1ver- da Gua1aa Mona da A,fan ega, aca. ~ . . , . ,· . d d t 

damente a Delegacia da Ordem Poli sos instltutos educecionaes. ba de transfrrir sua séde para um:"'.. 1•3·11~~nL: l~UOla casa úe au e es a. 
tica e Social exonerou se dci,.;s func~ C:a.s dei:endenrias do andar terrco 111:1- <:apitar 
ção para aZte~der a ~m app:llo do Encerrou-se, no Rio, o 3.° do dü praça Pedro Amerit'OI do PD1H- . - .Hai,~cndç. s~ ~ubmettido_ ~ Ulfül 

• 7' _ , • • • cio das Secrctai-iss. cedida pelo gové.rp mtcncnçao çi.Imglca nc He,.,p1tal de 
Parhdo P. o~r c.ststn no sent,do d, <e- Congresso Sul-americano . . . . Prompto Soccorro suarda o k1•0. a ll i 
!ffl ln r nnQuelle rnu.ücipio ertaue·o n2, do E~,tf!do, pôr mtermedm do dJ, . .· . , 

· • - • b J ' de Chimica Secretario da Agricultura dr, severL experunentando semave1s melhoras, a, 

1 ª ~~; a~::ep:~;~:~ ~o~:l Prnxedei'.' P i Oo prc:sidente dei.se Congres~o 1·e r.o Cordeiro · . aa Mari.ai~:-L Baptista, e~p()Sa dc1 nos-
tan~a cviden io ·. . . • c~beu_ 0 ,;r govern2.dor Ar~emir~i d; Gomm1.tmt:i:md-0-no.s ~ua mstalla,.áo S(' amigo ~1 J J Baptista, gi1f!fda-
~:,pirito de d:\':ta:::tou::b;i:: : ::u F1gue~rédo o seguinte de~pccho tt•le_ 118_quelle loc: _ a rcfendl'I. repartição 1j h~:o.s n~~ta praça. Fui operador u dr. 

díca(fi{) ao govêrno Q"J(' levará na de: ~r~~~co:23 - Encerramento Terceiro pedc.no.s tar.ei:1.os public? &,e..."i intc- A lia Lms 
, vida conta mais esse ~en.'!ço relt',a1:te Congre~so Sul .. Americnno Chimicu 1c_s.sad.~.c. QliC o ;;;,eu expedu·nte conU-1 1\1 'TERI ES SA 1 -

~m no"ª mhu:1ão de cunfiunç:i que"ª; cxpo:.;ição an~e~o. ~saudamos. vo!lse_nC'!a nu.:.., como dt· C0'3tum::, de 11 ás 17 hO- ... "-1. .. A. N T .. \ .. 
, preciosa part1c1paçao Estado, patnot 1 l'a<:' diariamente excepto ao<.; ·a.bb« RIOS j t · f 

su prel!ltado pelo digno ex_df"legado da l ca collaboração 'seus representant_~~ . • .,.· . . ~'i<- - , e ec r icos, errag-ens, 
1 

Ordem Politica Social . ambiente perfeita confraternizatao aos. em que P~,a a .sei de 8 1 "' ás 12 J . j " 'd , , 
novos americanos. Formu lamos votos h:-.ras. azu €J 0 S e V1 1: OS, aos me-

Você é -BRASJiiiit~~a~ nã o _ é t:s~~~~n~fr~~~-e~!~·li:~~or B~:;i~~e~i:=~= 1 ciosas sauda-;õea _ Alvaro Alberto . lhol'es preços, vendem á rua 
1 ~IDA.DAO BRASIL~IR~ por~ee nao vnlvim('nto correspond~nt_e utiliznção , pres 1dentf' F r('it 8"' \bchado, E,P(.'1'1:'ta: l Barão do Triumjlho no 271 

µJ'ou o titulo de eleitor . 1 chimica problema brasileiros Atten,.. rio'', · • 
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RECEBEDORIA DE RENDAS 
Exercício de 1937 

Revisão do arrolamento do impos1'1 
de industriu e profissão da cnpitnl, lt:_ 

fpn•nte ao (·X('rci<:io eorn°11tP 

RUA GENERAL ORORJO 

258 nellarminu í..1•tll Pf'reira, c,ffiri_ 
na dl· d11ipt.'o. 42$000 

R\TA D\TQ\ E IJE CAXIAS 

RUA DARÃO DA PASSAGEM 
'.12 J\kindo A!-!si<;, flS(' commissõe~, 

4~2$000 
:J,12 A. Azevt'do & (' ", ,,fíicinn de 

eonc·t·rtoi uuto, 84$000 
4Gl Au,·ustn N"'rY. offieina de ul 

f!li:ttrtriu. ,i.2$000. 

PRACA ALVARO MACHADO 

(ti Joiio Fn•1re dl' ~ou~n. caltlo de 
1·a11n:i.. 2-1$Ci00 

R\,A llES 'l'RINllADE 

77 Luiú1 F.1nilin dp A1hn~·(le, rn'.'ln 
paslo, 42$000 1 

30 Aclalherto (;omf's ~erraria. 
dt' 2Hl:f001). • 

ron 

RUA ROY BARBOSA I Antonio de Oliveira Beze1ra Ca._ Lem1g1ldo Palmc11n elos San r, 

valcanti. 1 jcão Lam mlno dos S:mt,0~ 
n~~G 2~i~~~ª. Maria da Conceição, hlber_ ~~c;:1!~~e~c~~~i~t'~0.;·~~~::.·t~s. ~~:; :i:

1
~~11~e ~~~~~anUJ~ 

Cec1lia Mana. das Neves Anna Ctwlho de Alb11qt1.r1q1J"" 
AVENIDA SANHAUA' Antonio Jovini.rno Uos S'lllLOS . Archm.1a Julia Codho d Alhll-

José Vic""nte I q11ei-quf'. 
S!n Manuel Martirs, taberna, 20$000. Adaucto Ribeiro Alver. :Maria Ra1nalho de Medc>i.ro..; 
S\n Severino Torquato, taberna. . . Manuel Izidro ,Junior J Alfredo Sev:TUl~ An11.10 

20$000. Francisco Moreno de Maria Frarn.:1sco R•ldtY;ues da Cvr.l.f\, 
José Dias de Mello 'Francisco Ftrnandes d1• Lima. 

RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA 

355 João Ignncio da Silva, tnberna, .. 
7$600. 

RUA DA REDEMPÇÃO 
531 João Baptiste de Sousa, 1 bilhar, 
48$000. 

GRAMAME 

Antonio Bapt.ista da Silva. I•1 rancb.co Pereira d~ !\.1'-1\o 
Sebastião Barbosa do::. Santos. B lbio Corré;:i 1 nn., 
Adolpho Pereira Muniz. IL:1t1J .\n{in,, D1::i 
José Francisco Borg{·s Frandsro C::i, 11< at ti de> M .. nu 
Ubaldino Jeronymo da Co;o;tn: Castro. 
Abilio Dia~ do N.1.'icim-.mtfl. Severino Ah'e - de Moura. 
João Daniel de Vasconcc>los. Severino Mf'nino da Silv:\ 

-too Puulinn \'ainC'l'. ía;,.rudas, . 
]80$000. 

S,n ,los~ Romu:.ldo ofricina de 
t'.'f'rto<; auto. 8·1$000 · 

298 Severino Teixeira Castro, casn / 
Roque Falcone, engenho, 196$000. 
,loão Alves de Mello, engenho •.... 

1%$000. 

Prax.;:des Medeiros de tv1Pndonçn. Si·vcTino Barro.'; de Carval,~1,. 
Ananias Eloy. Frantisco Trajano d.1- &ilv 1 
Elejo Sobral de AlbUQll<·rquf' I•1nrnci5to Fn•ire du Cruz. 

TRAVF.SSA CONSELHEIRO 11ENRT dP pa<;to, ·l 2$000 
()LJr.. 

8!n Boraydc Huin, rnsu de pa~do, 
4:~;.ouo 

RlTA \'1Sf'ONnE llF PF:LO'l'AS 

1:~.1 St'\'l·rino Lur1•ne, f'>'livu~. 72$000. 

RITA nARAO DO ABIAHY 

0G ,José C.nmf'~. nlf:d:1tnriu, offirina. 
4'.:!$000 

36 lHbi!l.no ,los& do N:1sr11nenlo, h!l.i·_ 
bf'orin, 2·1$000 

RUA PEREGHINO DE f'All\' ALJJO 

Sln Ah•i<lf':, lll'Zl'rl";I, nlfuiataria, uf _ 
ficin::i, -l2$0UU 

PP.AÇA \"lfJAL llF: NE<;P.IIJROS 

J!) .foão Rispo c!C' H:.nru•>., offidna de 
TenlOJ!I f'::;, :HJ$00tl 

RIJA ELISIW f'f.%\R 

S n ArÍhur C:o .. tn, alhi11lat'i·1, iffic-i 
nn. 42$1100 

J(l!A \'lllAL llF: NECRP!ROS 

Rn P1·dro Fnn·ira, gnra~e df' l11cv 
rldus, :w~oon 

Rl ~ 1~ OF. MAIO 

]f.11 P-orphirio Penhn,, 1 lilthnr. 
]:í8:t;OOO. 

R\lA Dr.s. JOSE' PEREGRINO 

R1 '. MACll!L PlNITF:IRO 

l!!I R Cer·,011 & e·.•. cu~a tll• r<,upa~ 
Í<'llú lf1H$0UU 

R1TA 1:.\M \ E ~rnr.r,o 

!"i.t Jost' Aruújo_ maff'rial <lt! aulM e 
perlPHc .. ~, .Ja2l00fl 

PRAÇA l'EDHO AMFRICO 

81n Rün:1to \V:1nd1•rlc>y, 
nl\ ue~ S:J), 1'.$2$000 

RL,A RIA('IIUELLO 

:~~~;~~
0

.Joiin Ft>\i>.: da 8ilva.' harbenria. 

zoiiJ~~ü AnLvnio Queiroz, taberna, ... 

RIJA SILVA JAHIJIM 

?~8 Crysnlrlo Ue ('~1·valho, garage elo 
l1i('~'l.'ll·!a1;, :w,_,OOU. 

RUA SA' ANllRAIJJ,; 

:l!"i7 !=::.tlu:stinno ele ~ousa, off1l'ina cJp 
i.:]faiatarin, ,12$000. 

-117 l•'r,111cis<:a Mana ela ('onccicão 
t:1bl!l'll!t. 20~000 • 

Rl A BEAl/HF.l'AJRf; ROHAN 

'1!~~~~
00

S..-verino Pl·S~ÍHI, fazendas .... 

18-1 Manuel Hc~rmo~enes da Cosla, 
C'Uft'. -12$000. 

!fl7 ~loysl'x & C.ul!rles, lnvnn<leria, 
2·!$0UO, 

~:n Pedro Alc>xundri1w OliVl'lrfl, 
tivns, 7:!$/JOO 

210 José Pcrnumliu<·o. garuge de bicy_ 
- cletas. :HJ$1JOO 

'l'RIN<'llli!RAS 

3..J(i Tsirloro Helgndo, miudt'zno.::, 
72f,OOO 

RUA 18 llE NO\"F:MBRO 

]JB Syphronio Bernnrdinü d:1 Silvn, 
hnrlwarfo. 24$000 

RUA JUARF;Z 'l'AVORA 

29G Manuel \'i{·irn. cnld0 de 
24~000, 

AVENIDA .JOAQUIM TORRES 

SJn .José Targino. u~1rbl'aria, 24$000 

RUA ADOLPIIO f'fRNg 

!i78 Carlos Gunherto, raldo de rnnnri 
24$000 

li!;G 8everino Belo. taberna. 20$000 

RITA DA \JNJÃO 

S!n Jl{,1 m,-mel'.!ililo 
1:1ffidno. 4i$OCJO 

Oias, nlfniataria. 

RUA DA REPUBLICA 

647 Jost> Silverio de Oliveira, off1 
rina de calcados, 30$000 

310 Waldevino Limo Oliveira. bar
bearia, 24$000. 

RUA JND!O PYRAG!BE 

S n Pedro Targino, esc. commissÕPi: 
,. ! d. 660$000 

P.UA ABDON MILANEZ 

s:n M ·• Marfins, estiv:1s, 18$000. 
s:n Ahdu.t~ Freire Muri;1,, cnfé .... 

15$000 

A \'ENIDA PRINCÉSA ISABEL 

AVF.NJOA MANUl~J, DEOOATO ! :Jl8 ~furillo 1:llo, estivas, 4R$000 

R\IA 8ÃO \llGUEl, t:..!~8 Severino Freire t:11,Prnn . 
20<t;{)f10 . s n LrHliid,:u SL'raphtm, botequim, 

JO.t!i Anto,110 PC'rt:'irn tlt• 11.Tc,r 1l'' • 1 ·lf,~OOO 
tah.-.rn11, iO$í100 .._,1;.\ Amnsi:i Lact>rclu, tnherna, 2oiooo. 

ARAGÀO E \mL!.O 1 . JU A J>O Sl;RTÃO 

f.3() Jnsf. l1:.1vid, t:dwrnu, :?OfOOO 181 nu\' Pac•s clt' Araújo, Loberna 

Rli.\ 1 ° I>F. MAIO 
1

CJ;i;~o lit!ff1lul;t Soan·s, Labc>rnn, 

3 Aderalrlo Arunha !\,f-irrp1et;, h:Hht>a 
ria, ::u~uoo 

:\09 St:vf'rino l\fert'hiJt•s, 0Ifil'in;1 
l'Pmo11le~ calcn<lo;;, 27$0110. 

A YPNJl)A FLORIANO PF!XO'l'O 

:14fi D<·udntn H:irhosa Lima, taberna. 
20 ººº 

ll~l Yuulo LurHl, lnbernn. 20$UIHI 

A\ l:Nll>.\ n:RA Cf<ll;\ 

<l!H; A f'uv:.1Jt.:rnt,? J:. 
<" ;..1 J2ti$1JIJO 

IWA IIU!lfEU J()J-TIL\' 

~ n Joao S;Jr1t1ayo, 0H1l'in:l 
"'t1lçlulo11, i7$UOO 

r:•111,,nli• 

AVl·NIIJA ,J()A(> MAlilHllü T~\1.1 
lJAU' 

_ ~n Uiof{t'Ol-'i Hibf'il'o, (' .ti\':l!li 0 3-t$~10 

~O.~UO() 

RIJA .~!ARCOS BARBOSA 

R'n Moacyl' Nnrnnhn, tubcrna. 

20~000:.._ ____ ~-----

PRAÇA ANTHENOR NAVARRO 

S!n .João Alves da Silva, Cía. Metro_ 
pole (Seguros), 432$000. 

Joaquim Alves da Rocha. PrancJ.stc Pc clrosa. 
Ildefonso Pereira dn Silva. Fr;1nrisco Jo,~:· du Silv:1.. 
Francisco Saraiva de Sou:-;a. F'ran.,ii:;,,o Gom:~iv 's ele Llrn:1.. 
Aderson Vieira. FranC'i'lro Maria de Sow:a 
José Scbral F·ilho. I•'ruwi. co H,•rnn·n '"1ldtJ cle \lJ(·1•_ 
Francisco CavalcD11li f,'Prnundf'• t1ü 

Francisco Monteiro dl' Fn·il J: .fu1; 11i.1no L.iurir .lo dos Snnt.os. 
Cicero F, lix de Lima Jr,., , B- lllo Ntttv 

RUA BARÃO DA PASSAGEM Anto.n i-o- Eva. nge. lista <I:•_ AllHH[CIL'I 1 'lmlo <li 1lotf''- c\e..,ta G ~ zona " 
S!n Tancredo de Carvalho, A São que. por l :'!e hr ·et,l m log-ai s Ili< l:l l) 

Paulo (Cia. Seguros), 432$000. José !'vfaria de Anàrade não s.1b1m.1 con10111H· po1luu µci1 

AVENIDA COREMAS r:i:;:11âo i~~i-~;~e~M~~~ 1 ~~ll .a, /, o e~::~~;:~ (~ ~~~~~~ 1~,{~ªt~.~fl~t<;~ 
s:11 J,;omar Fabricio, Soe. Sorteios Dalvin_o Fehp1;e ria Silv:., / do u~ m~ mo~ c•r:coutrauo; pai 

do Brasil, Cia. de Seguros, 1:200~000. nh~~tomo Soares de Arat:Jo S0b11_ :f':lt;l ~J~~~t11~1;:, uPO º,~~~~l~_;· N:10L1f1~r:1 
&:verino V1ctorino Primo C:i.LS o. cilc, r o. t :nllo por cit:ulG .. RUA CARDOSO VIEIRA 

Sin Bernardinu Pimentel da Costa, 
fai~ndas. 8..J$000. 

PRAÇA AN'l'HENOR NAVARRO 

Caixa Central, Cio. de Seguros, 
432$000. 

AUaucto Barbo~a de Queiroz. Cia. 
tle Seguros, 432$000. 

2.~ Secção da Recebedoria de Ren 
d:is em João Pesgôa 27 de julho de 
1937. ' 

Francisco Carlos d:. S1lva 1Mra t11d cb, acc::5.o p nal 
Salvino Dantns de !vtora,·~. f•Ue. lhe" <' ·1. .'IH..lo mvvitl~ pt"la 
José Dias do Na:;ciml'nto. 1ll t.(·:1. iPl!-!11,or desta zona. E pnr ~ 
Pedro Pereira da Silvt, que c:hL'gU(· ao t'Onhccimento dog in 
José Lins do Nasc:imenLo t..:•res.sados mandei ~:pedir o pr,'SL'll-
Manuel Theodo'::iiO da '8ilvn. te e_di_t.al que s~r4 ::iffixacto á purL,1 
Ovino Ignacio da Silva. do JUIZO e publicacio na A UNIÃO 
Maria da:-: Victorias do:, ~nntos. :1rgfio olficial do Estado, por lreS 
José Miranda \'e2C'o:- seguidos ,1,, 10 em 10 dins. na 
Jos(;: Laureano Pinto. fónoa da lf::i.. Eu. Estelito de Fl' it:

1
:-. 

Manuel Porphlrio de Oliveira. e" cri vão dritoral, o dactylograpla•i. 
José Gonçttlves ele Lima • .'.l$t .. J Jo-::.é ~everin'1 GomC's de .'\_ 
Adelai~ Aze\~"cio C:.n?l<':111ti. LtUJO. JUIZ eJeitor::tl. Confo1111~ com 
Pc>rl~c, Pant:ileno . dê! Sllvr- o original: dou ft'• Areia J'i ele Jll-

José Lins de- Araújo, Antonio Porto JºJosé Baptista da Silra. Estt·lito d0 Fri:il.:..-.. ' 
. Maria .de Lourdes ~01:w:-:; -de Ar1 11-11!1o d 1937. ___ o :çrirão inU:'l"ino 

Viªnna, a commi51sfio revisora _ 

EDITAL E CI1AÇAO COM O 
PRAZO DE JO DIAS - Dr, José 
Severino Gomes de Araujo, juiz cte 
direito e eleitoral desta 6.ª zona, da 
comarca de Areia por designação 
:egal, etc. 

Faço saber aos que o pr.:sente e. 
dital virem ou dell.e tiverem noticia<: 
e interessar possa que pelo dr. pro
motor publico desta comarca, eri. 
fa.CP- da.s certi.dõ:s -=:xtrahidas ~o 
Tribunal Regional deste Estado, f() .. 
ram denunciados nos termos doe:: 
arts. 185 e seguintes do Codigo Elei_ 
toral vigente e artigo 59 e seguintes 
cio Regim,::,nto Interno óos Tribt1-
naes Regionaes, por terem deixadA 
de votar na el. ição realizada neste 
municipio. a 9 de setembro de 1935. 
para prefeito e vereadores munici_ 
paes. os eleitor-:-s de nomes: 

Nnti\·a Burity. 
lVIaria Rita Ayres. 
Pedro de BaITos. , 
Victorina Ma.c:sena de Oliveira. 
Severina Dourada Campos. 
Antoni.a A:nelia da Conceição. 
Jovino Trajano Gonçalve~. 
João Baptista da Cruz. 
João Claudino da Silva. 
João Lima Marta. 
José Braga da Costa. 
Jl'JSé Cand1do G,)nÇ,:tlves d~ Abreu. 
João Theodosio Netto. 
Jucundino Dias de Aguiar. 
J 11lio Gonçalves da Silva. 
Julio Soares da Costa 
João A11toriio Bezerra.. 
Odilon Cartaxo. 
Paulo Cordeiro ta Silva. 
Joaquim At.gusto Rioeiro. 
Edesio MeCeiros da Silva. 
,José Monteiro de Mello. 
Antonio Bantista da Silva. 
.Asc~ndino Freire de Albuquerque. 
... 1bino Domiciano tos Santos. 
Anto?'io José de Lima. 
Pedro Ferr.andes de Olivêirn. 
Antonio Ig·nacio da Silva. 
Possidonio Nogueira de Moraes. 
Antonio Jovino dos Santos. 
Cicero Gomes de Mattos. 
Pedro Aveiino de Lima. 
Estevam Cavalcanti Souto. 
Antonio Montt:iro da Silveira. 
Walctevino Honorio dos Santos. 
Emygdio José de Ohveira. 
Francisco Cicero de Miranda. 
Sevenno dos Saato;;, 
Franttsco Tonel de Albuq11erque. 
Rosendo Bezerra da Rocha. 
Francisco Pereira da Silva. 
Joviniano Gonçalves de Lima. 
Francisco dos Santos. 
José da Sllva Ll.sbôa. 
João Evar:gelista Lu~itano. 
Florentino Bezerra Barretto Pin_ 

to. 
Severino Pereira de Jesus. 
Sergio Moraes do Nascim~nto. 
José Delfíno dos Santos. 
Manuel Baptista d·'." Sousa Targi 

no. 

~!1
~~T~ccT~l~~~! ~~ ri~~imrnto. ~E_RV!CO EI.El'fORAL - EOJT-\f 

J0sé ·_Freire d~ Albuqu rqne._ , ,lc e it:lc,~n- (·Om o pr:,,z_ o de trint t tlü-i_ 
Francí .. co Bernardino da Costa - . O dt · P~ulo cte Moraes Be1.ernl 
João Cavalcanti de Assis. .Juiz de Direito e Ele:tcral da ~9.ª z9-
Fran~isco de 1VIede1ros. . 

1 

~;~ tª31;~;.ª~1:b~ .. 01~;;;~a~~a 1~f Se~~ ,Toa o 
Seve_rmo Alves de . Macedo Faco s&ber aos que o p;:e..~ntE; Nii-
Mana. de Albuq~eiqu~ Mello. tal de citac?.o virem ou delle noticia 
~ranc1sco Val nc10 Dias de 011_ tiverem e .interesqi:r nos:a, que p.:_•lo 

ve~ro~é_ Rodrigues da Silv~ _ ~~ Ía1
~o:n~:ºt c::\~~~~s ªi!~:a~fn~:r~~ 

Mana Anna d~ Concuç?o I Tribur.al Regional de Justiça Eleito-
Demo~thenes Iz1dro. P~re1rn. ral do Estado, foram denunciados nos 
Anton!o José de Ohve~ra. t.ermos dos art.~. 18!l P sCR"uintes <lo 
An~omo Car~oso da s11.,:a I Codia:o Eieitoral ,·i~e:?tc e arts. 59 " 

ris~é ::ii~~ea~e ~~
1~t~~~J1:.· ;[i~~~;::s d~~~ii~;~;~~iJ°or !~~~~: :e~~ 

Lms Gonçal1:es de Araujo :-·'l.dO de comp~recer f" votar na elei-
Jc,sé Antonio da Stl\'a ção realizada nesta comarca no dia 
Luis Pereiia da Silva nove dt"" ~·.etembro de 1935. p3.ra orP-
Jasé da Silva Medeiros. feito f" ·: -:-ead01 es. os .. eguinte& PlPito_ 
João Francisco ct, Meno. res: S~H!'ino Marh de Farias P João 
José Henrique. Franci!,:CO do~ Santos. da 4.." secção. 
Severino Dalva Campos. João Antonio da Silva. da 5.ª secção: 
Sevcrinc Sousa. Severmo Jc~.e dos Santos. da 8." secção; 
José Cassimiro do Na rimento. e Jo~ê Proccpio do Nascimento, da 
JosP. Alves Dias. '°'-'' secç~o. Tcdos eleitores desta 19." 
Januario Alexandre Maurício '.0111 e :,CL!alment? residentEs em lo-
Eudocia. Angu1-.ta da Silva gure.s ign::i~a~os. confor[1:1C certifica-
Sebastião Paulino d Araujo ram os cf_~:c1~e3 de juc;t1ça m~umbL 
Ignacío de Andrade dos das. c:taçoes. E porque nao te-
Severino de Caslro J.ima. n_ham sido_ f"nco!Hr3.dos para !,;~rem 
Luiza Borges da Costn. c1taclo3 pe•-.:: 'I dm!:"nte. pelo ~resente 
João Dias da Costa P.chtal com o. pr~ZJ de 130) ~ias. nos 
Graciliano Coêlho de Arnujo lf'.'rmns do a1t 61 d,;> refendo Re-
Frar.cisco F~rrei.ra do~ s·antos. g1mento e~ 2.º1. os cito e os tenho 

Ubald.<? Marianno de Sou~a. fi~~;~~~\~aº~
5 ~~~~e1·º:~1~:s te~~~s 1~~ 

Tertu~1ano J~sé dos Sant~s. •5tão ,~ndo mov;dfls pela justiça elei-
Severmo Fehx dos Sant:o~. ,or::i.l desta me~ma 19.ª zona E para 
&eyeni:i.? Gomes. de Ohv-. ira que chegue ao conhecimento de todos 
~oa._c;t1ao ~arneiro_ M:i.cho.dl) mandt'i expedir o pre.s€nte edital. qUP 
V1cen~e Jose ds. Sllva ; etá affJxadn no Jogar public:o de í'S-
Severmo Lo._urenço Yª_ sconc,:ollri-~ / 'y. Jo _• __ ser_ á p_u:.>llcado no jornal officia.l 
Gustavo FelLx da Stka. do E•t~do A União por trê." vêzp:,; 
LiJis_ de Mello. _ con3fcut1\·as Dado • e passado ne.sta 
Mél:na Deolmda da ConCf'iç'\O <'idade de Süo João do Cariry. aos 13 
LU15 Gonçalves de Lima. <ie 1ulho dt 1937. Eu. Jor.é Chal?a~ 
Ang~lo_ Rayn:iundo Pcssôa. 1 BriUo, escr=vente. o escrevi. ui..c;s. J 
Leov1g1ldo Dias de Mello. / Pat.;lo de l\loia<-.. 8C'zf'rril Conforme 

r~~~1~s~rosiº~ée ~ft~~~-~~s. ! :i~-y~rifün~~ ti;~~-é deSãli3;~ã() d~~r!~ 
Luis Borges de Almeida. 1 vente Jo.-;é Chag:,s Brito. ---------------"-\ CIRUR GIA GERAL -- PARTOS 

D OENÇAS DAS SENHORAS 
DR, LAURO WANDERLE Y 

CHEFE D.\ CLINICA GYNEC'OLOGICA D\ JU.\TERNIDADE 
CHEFE DA CLINIC/1 l"IRl'ItGIC,\ DO JNSI'ITU'l'O DF. l'ltO. 

Tll('Ç,\O A' INFAM IA. Cll:URGUO DO IIOSl'ITAI, 
"S.\N'l'A ISABEL" 

TRATt.MENTO MEDICO CIRUHGICO DAS DOENÇAS DO U'I'F. 
RO. OVARIOS, TROM!-',\S E DAS VIA3 Ul-llNARIAS DA MULlll·:R 

Diathermia - Electrocoagulatão - Raios viol(•tas 
RUA DIREITA, 389 -:-- DM, 3 A'S G IIOHAS 

PIIONE DA RESIDENCIA, io 

PEÇÃ -~I ECTAR DOS DEUSES 
\....--- ----- -------

(SUCCO DE CAJU SEM ALCC!OL) lncomparavel. A' vendi\ em 

todu u ca,as d~ çidada . ... .. ·r, ,· )' I ,; lJc , I ç I P. 
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PILULAS DO ABBADE MOSS ]' 
TODO lsSTE CORTEJO DE SOFFRIMENTOS SE 
RESUME NUM MAL UNJC'O - DESORDENS 
DO •API'ARELHO GASTRO-INTESTINAL, -

~~i~~1
i>~T:n'!~'1it'lJ·DtTRO~~Ni~-gM~~ 

QUANDO CONSEGUE DORMIR. A ACÇAO DI
RECTA E EFFICAZ SOBRE O ESTOMAGO, FI-
GADO E INTESTINOS QUE EXERCEM AS 
PILULAS DO ABBADE MOSS SE TRADUZ NO 
DESAPPARECIMENTO DESSES SOFRIMENTOS 

Agentes para os Estados de Parahyba. e Rio G. do Norte: 

ALMEIDA & COSTA 
RUA MACIEL PINHEffiO, 366 End. Te!. - ALMEIDA 

---JOAO PESSOA---

SERVIÇO ELEITORAL - E~lTAL Fonsêca. Manuel Ignacio Cardoso 
dP. ritaçáo com o prazo de 30 dias - José Manuel dos Santos, Severino M:o-
0 dr. Lourival de Lacerda Lima. ju- ~eira da Cruz. Severino Ramos. Felix 
lZ preparador eleitoral desta 21.ª zonn Baptiste da Co~ta, Sebmtião HcnrL 
dn. comarca de Santa Rita por desig- Que.s. Manuel Innocencio de Sousa 
nacão legal. etc. . João Frant'.'i~co de Oltveira. :r...ranuel 

Faço saber aos que o t.,rc?ente C:Ji- José de:> Brhlo. Julie Louren,;o da Sll
tal de citação virem ou delle not1cla va M:::.rio Augu,;to Vianna, João Ca
t.iverem e interessar possa. que pelo valcant.i Bezerra, Sandoval Verissimo 1 

~ ra~~lllâ~~r c~~~àiõis ~~\\ªahi~:ar~~ ~ii~eF~~eA~~ ~a~~~ªAt~~;~a!{0ª11c~; 1 

Trinta bD01 lle 1111-
são o melhor recbme para 
preferir JUVENTUDE 
ALEXANDRE para ln· 
w e eaibellear oa -~ 
loa. Ex~. cup,a, -aa a dol cabelloa, 
mta I Cllvicie. Faz 
volt11 , dlr aaturâl oa 

c:abelloe branco8. 
dando-lhes 't'igo, 
e awcidaà NJo 
contém - de 
prata • 111'88-99 

Gllllll>loçá 

Trihuna! Regional deste E~.tado foram Freitas, José Xavier de Olivetr~ . .Jr·~- -------------
denunciados nos termos dos arts. 185 quim José de Albuquerque. Manuel do Estado da Parahyba, na fórma 

;e~~::u~nt;~t.s~º59C~d~~~uf;i;~o1J~· ;~: ~~r~~~~~é :~i~icto~e ~n~~t~f J~é daF!~i·s:b~r aos que o pre3cnte edi_ 
Jnmento Intnno dos Tribunaes Re~ Bernardo da. Silva. Laiz Honorato da tal vil'em ou delle noticia tiveren~ 
gtonaes por terem deiXado de y~tar Silva. Alípio .Justino de Oli·1zir:.i., ?\-fa- e interes ·ar possn. qu~ p~lo dr. 1.0 

na Eleição realizada ne:i"te mnmc1pio nuel LuJz da ~enha. Todas Q.:; eleitor~s prometer public~ desta comarca, e!ll 

: 9v~:eid~~.~brin:ià~
31e.iª~: 1~11!fi~}~ ~!~\!s 

2
!1; f6g~~·ese i:~~~~~~~1~c/f~~= 1 ~tu~!f R~e;i~~~fs deexi~w~~~ EJ~~ 

de nomes: Severino Francisco de As- me certificou o official de jusc.i<;·1 en- toral deste Estado fôram d~nuncia. 

:~ês Ad~~liv:~~~Án:~i~~m;~·re~~d~; ~~r~~~~~m d:irlo c~~i;~:i:ad~ f,~~~q~:_, ri\ ~~t : ~~~~~f~: ::t~:ig~
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ARMAZEM DO NORTE 
VICENTE SOARES & CIA. 

Mairiz TECID0i:\ tR~E!AfTOS E 

R E C I F E , Vendas em grosso e a. varejo 
Rua Imp~rador D. Avenlde Beaurepo.ire Rohan, 169 

Pedro II, 457 João Pessóa Parahyba. 

CIRCVL~4R 

Filial 
CAMPINA GRANDE 

Praça João Pessóa. 

AOS SRS. COMMERCIANTES DA CAPITAl, E DO 
INTERIOR DO ESTADO 

TENDO A N' FIRMA RECEBIDO UMA GRANDE PARTIDA DE 
StDAS E CREPES ONDE SE DESTACA Ulll BELLO SORTIMENTO DE 
StDAS PARA VESTIDOS DE BAILE, E AINDA OUTROS ARTJGOS FI. 
NOS, NACIONAES E ESTRANGEIROS, OS QUAES FORA.L'\,J ADQUIRI
DOS A PRECOS EXCEPCIONAES E. DISPOSTOS QUE ESTAMOS A NOS 
LIMITARMOS A UH REDUZIDISSIMO LUCRO, VIMOS SOLICITAR A 
V. S. A SI AGRADAVEL VISITA, QUANDO VERIFICARA' OS NI OPTI. 
MOS E CONVIDATIYOS PREÇOS. 

FACILITANDO TA.L"IIBEl\l O EMPREGO DE PEQUEl\'0 CAPtTAL 
EM Ul\1 SORTIMENTO C0!11PLETO DE ARTIGOS FINOS, RESOLVEMOS 
SATISFAZER AO FREGUEZ VENDENDO li:111 CORTES q,IJ MEIAS PEÇAS 
PELO MESMO PREÇO DE GROSSO, RESOLUÇAO E#>TA QUE MUITO 
FACILITARA' AO COl'lll\lERCIANTE. 

CONTANDO MERECER A HONRA DE sr VISITA, A.'ITECIPAMOS 
OS NI AGRADECIMENTOS, COM ELEVADA ESTIMA 

DE V. S. 

Al\10S. ATTOS. E OBGDOS. 

VICENTE SOARES & CIA. 

ARMAZEM DO NORTE Silva Francisco Assis das Chagas rem citados pe-s:malmente pe1_0 rnH.n- 1 torai vigente. e artigos 59 e seguin_ 
José ·severino da Silva, José Ferreira te e~ital ~os_ termos .do artigo 61 do I tes do Regimento Interno dos Tri
do Nascimento. José Rufino de Sant- rcfen~o Regimento ,cito e os tenho bunae"'· por trrem deLxado d~ votar 

Q
Alulmma, PGedrus

0
tav

8
o
0

aGreu,,edJesose,Fe
0
rr
0

atazv' ,·oJ. ºctªo- por_ citados para todos os. termos_ da na eleição de 9 de setembro de 1035. bugy. comarca de Patos, Estado da 
acçoes pe~aes QU~ lhes serao movzd::i.s para vereadorrs municipaes os elei- Parahyba, em vtrtude da lei etc. 

Nascimento. João Athanasio Baptista. pela Justiça Eleitoral dest~ mesma tores ., réos ~eguintes: · Faz saber aos que o presente edi· 
Oscar Gomes da Costa_ Rodolpho Lins 21.ª zona pelo prazo de 30 dias.. j Antonio Jo é das Neves. Jot:é de tal virem, ou delle noticia tiverem e 

~i.br;~:() Bri~~tii;,nac:;~l~n~~~~l~;~ t E dpa~~d6~e ~~e;i:- ªeºxpcidi~e~im;r~- j Sousa Brirros. Joré AugJsto de Li_ ~b~~s;~bli~~~~ Ji:1a~~!~ e% r:g; 

AS URNAS são livres e Uvrt: o chia
dão para. votar no partido qv~ ex. 
presse nas urnas a grande7.a da Par 
rahybj> 

Gonçalves de Andrade. Antonio Vi- s~nt/ edital" "que serJ affixado no 111: ~ª- JoRo d,?ª~neiro ~a.- C~ta, ~oão das certidõ~s extrahidas no Tribunal que. estando correndo neste juizo e 
ctal de Lima Freire. Theophilo Joa~ gar do costume e publicado no j<,1'n::i.l 1 arques - ousa.,: 0 ~~0 .t'ranclsco Regional de Justiça Eleitoral. deste no cc.rtor1o do escr1vüo que este subs
quim de Oliveira. J_osé Ro9r~gues d~ official A União por trés vezes se- de Mello. Jcao M"ndes de Sousa, Estado_ denunciou nos termos do r::reve, o inventa1io dos ben<: com que 

~!~~~~() J~!io S~~.igu15u~i:;iª·c~~: ~~ife~s i~d~e: ii:Ji !~a ~~d;~:;nJ~ i1~~0 B~~~~~~a.deJ~~!lo N~s-~é ~?a~~ art. 183 n.º II e 185 e seguintes do ~~~~~e~:eelirorn~odalo:~;a .. 1t:ia m3; 
Travasses, João Lourenço de - Lima. Santa Rita , oo 8 e Julho e 13::\7 1 Jo~e Scta.phnn Dutra, Jose Mana Codigo Eleitoral vigente, e artigos 59 Matta ". deste termo_ e constando das 
Antonio Gonçalves Lopes. João Méi~ Eu, Elo~h Gonralve::o do N:1,;cimento das Ne\,es Leite, José Pranci!CO da e segu~tes do Rregimento. Interno declaracões do inventariante Manuel 
relles Filho Antonio Campos. Ascen- escrivão eleitoral o dar-tylographei I S1lv,1. Jose da Cost:l Cha\."\ Jo::...: dos Tnbuna~s:.. por terem deixado de 

I 
Feliciano da Silva, se acharem au

dino Scusi, BernardJno Alves dos . (as$.) Juiz Eleitoral. Lour1l'al de La. August.o Pe~oa. Joao Jc,aqmm de votar na el~içao de 9. de setembro .de i sentes deste termo os seguintes her
L ... is Sebastião Guilherme da Silva I cerda Lima. Confc;rme o original da~ Sou.:.a. João Dionysb de Andrade. 1935, os eleitores ~gumt.es: - Abdi~s deiros: Rufino Maria da Concel'"'âú. 
Joaquim Ferreira de França, José copia a affixar; dou fé. 1 J~sé Maria B. Dias_ José Nunes da Gomes . C~valcanb -:- . Manoel ~is rE:sidente em :r..ramarau• termc, de Ma-
"Francellino dos Santos. Manuel Lou-1 - Silva. João Borges de Oliv. ira, Luis de Otlveira - Ju~1ano Ferreira manguape; Belmira Maria da concei~ 
nmço da Silva. Luiz Antonio da SiJ... SECRETARIA DA FAZENDA - 1 Gonzaga da Silva, Luís _Salles, Lin~ Costa - Manoel Anis10 Filho - ~º- ção residente em Olho d'Agua ter-
va, Alvaro Severino da Costa, Sever1.. EDITAL N.º 4 - Aluguel de predio - 'donor Cavalcanti de Oh·;eira, Lau. sé Benigno da Nobrega - Sebastião mo' de Ararunn. de~t~ Esta-do·; td 
no_ C3:omes da Silva. Jo.ão soares de I Faco publico. para conhecimen~o de d~lino Ch~istovam Ca"."2.lcanti, Lou_ Araujo Dlniz - João Baptista Dan. dos de maior idade: João Feliciano dn 
Ollveira, José Cavalcanti. Barros, Ma- quem interessar possa, que 2.cce1tam- rival Araujo Franca. Liberato Ivo de tas - José Diomedes Dantas - Ma- Silva, Canuto Feliciano da Silva 
nuel Menandro de Almeida, Joaquim se propostas para aluguel do predio Salles. Laurenio de L!ma Bctélho. noel Uly~ses de Britto - Luiz Felin- maiores residentes no Manáos; Anto
Bezerra de Mello, João Baptista ~e j do Estado, sito á praça Venancio Leonillo P.'.!rE'ira de Araujo. I\.rilton tho de Sousa - João Gamara Morei. nio Feliciano da Sil\•a, de maior. re ... 
Moura, José Canuto da Cruz. Anz:i- 1 Neiva. 73. nesta capital. Fagunct,·s. Parede· Rabelh Sorren_ ra - Homero Victor de Mello - Lou- sidente no Pará: Joaqu:m Feliciano 
bal Cleophas Porto, Paulo Athanasio As oropostas deverão ser envtadas tino severino Felix do Na.sc!mento rival Benicio de Medeiros - Aristo- da Sih·a. de maior. residente no Rio 
Adolpho Gom.es da Sjlva. Joá<? Car- em eflvelopp?s fechados, convenien. SimJ)Hc:lo Andrade de Me~quita se- teles Athayde - José Augusto de de Janeiro e Alfredo Fe:aciano da 
los Cavalcant1, Franc1.,;;co Pereira da temente sclladas. até o dia 6 de agosto verino Meira de Albuquerque ' Se-- Araujo. E como nã..o foram encon. Silva. de maior. reBidente em Natal 
Cruz. Antonio Pedro dos ~antos, Se- p. vindouro. verino Jovino Pont.s Severirio d,c, trados '}T;los officiaes encarregados I capital do Rio Grande do Norte; or
vermo José da Sil~a. Luiz Gonzaga Se-:retaria da Fazenda, 27 de julho Oliveira. Sattiro Vi~ira da Silva. das dilli~encia.s i»ra serem citados I dc~ei que se publicasse o presente 
Angelo, Pedro Pere_1ra da Sil~a. Se.- de 1937 _ _ Severino Soares da Silva. João Hen_ pessoalmente, nos' termos do art. 61 edital de citação com o ~razo de trinta 
verlno !'r~i.re da Silva\:~ntomo Bar: Ch_rorna.c10 Ca~.1IJ1.nti, resp pela rique de Miranda, RoldJo Lima, § 2.º do referido Regimento, pelo 

1 
e sessenta ~30 e 60) d1as_ .Pelo qual 

basa Ribeuo, José Dan.1ao do Nasc_1 secçao de E:r.pediente Rivanda Duarte de Sousa severino presente edital com O praso de 30 dias , chamo e c1~0 ditos herdeiros, e os 
menta. , José P~ro da Cunha, {º~~ - Fernandri.s Biz" JTil, Severi.Ilo Dantas a contar de sua publicação os cito e I tenho por cit~dos. para no prazo 9e 
Gonçalve~ da Stlva,. Manu.e.l ~eo ia SERVIÇO ELEITORAL EDL Cabral, Salim Garcia de Araujo. Se_ 03 tenho por citados para todos o.s quarenta ~ o~o horas qu;. corre_rao 
do da S,lva. Franc_isco F~1mmo ... dos TAL.- O. Dr. José .. Saldanha de bastião Comes de Mello SeveriP..o ter:nos das acç?fs penaes que lhes ~:. ~ª!~~~· so~~~L~ d:ec~1~~~~esc1fte~= 
~~~~.~~~ ~r:~~f;a~%esé d~iq~~v~e ~~ '~a~~!º·e J~!ito1:1 d~:itfo.f~~~a CJ~ Vhu:na ct3: Silva, SeYeriflo Rodr,i- estao sendo movidas. sob as penas d.a tas pelo im·entariante, ficando desde 
Joaquim Patricio -de Sousa. José Ho. municipio de Picuhy Estado da Pa- g~1es Pereira .. -. Salvad~r. Innocen_c._o lei. E para que chegue ao conheci- ' logC citados para todos ulteriores 
no.i10. Pereir~, José Rodrigu~s . de rahyba, na forma dà lei, etc. . Lta',mªFed,.ªtos~. 11,S~~i~:adso"'r erJ1on.,.ºe· deSeFbrae:~ mento de todos rnan~ei €Xpedir o termos do inventario e partilhas. tu ... 
Ohveira Jose Fernandes de Ollve1ra I te ed " - ~ p~....sente que será affl .. ""<ado no~ legar , do sob pena de revelia. Para que 
Feli e , Xavier dos Santos José Vi- Faz saber aos que o p~sen. i_ tião Mcreira da Cunha .. se'verino d; de. costume e publicado no orgao of-1 chegue ao conhecimento de todos e 
<'cnfeP da Silva José RicardÔ de Arau~ ta~ virem ou delle noticias tiverem, Azevedo Ribeiro, se-.reruio Djahn1 ficiat do Estado, na for~a da lei. Da- . dos ditos herdeiros, mande! publicar 
jo Manuel Barbosa Luiz Enedino e ~nt·~ressar possa, que o Promotor Pu- d~ Amorim. Severino B'."t.Stos da do e passado nesta Villa de Santa l este edital que será affixado no lo
GÔmes Francisco C~êlho de sousa bhco _ desta ComaTca. em. fa ~e d.as Silva Sindelpho de A:::sumpção San_ Luzia do Sabugy, em 15 de Julho de I gar do co~tume e d1vulgacto pelo or
AntoniÔ Alex'.andre de Sousa Joã'.o 1 ~rtidoes extrahidas d_o Tribunal Re- tiago_ S, verino Xavier Cavalcanti 1937 Eu José Teodulo Fernandes, es, gão official oeste Estado e U.."lla copia 
Ignario de Oliveira. Jooé Gabi·iel cto gional de Justiça E~eitoral deste Es- de Albuquerque .. dr. severino C. cte cnvão eleitoral o dactilographey e SU-1 Junto aos autos do mventano Da
Nascimento Manuel Francirco da Sil. ! tado, foram denunciados nos termos Albuquerque Bunty &verme Ro- bscrevo Ca) José Teodula Fernan~ do e passado nesta ulla de Caiçã.ra. 
va_ Manuei Lop!'s dos Santos. ~1a· dos artigos .183 1;·~ 2 e 1~5 e segui'Il... dligues de Sousa. 'seb'.lstião Maun- des - Edgar Homem de Siqueira aos qumze dtas do mês de Julho de 
nuel Li!"ls do Nascimento. Francisco t~s do Cod1g<? Eieitoral vigente e ar- c10 da Co..,'1:a, Severir10 Rodrigu s Conforme com o ongmal - dou fé I mil novecentos e tnntfl e sete 
Paulo de Oliveira, Joaquim Alves t1gos 59 segu~ntes do Reg1mento I~- Corrc~E! Se\":rino Barbosa de Sousa, Data supra o escnvão tle1toral - (15 - 7 - 937) Eu Severino Jsma.el 
Bo.ptista, Ve.nancio Pessóa de Mello. terno dos Tnbunaes .. I:ºr. terem dei. Sc"'.ermo ·T.·onél. c...'e Albuq.·uei-que. St·_ José Teodulo Fernandes 
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àc Oliveira., e5crivão. o dactylogi,a~ 
José Ferreira Motta, Franclsco Vl- xado de votar na ele1çao de 9 de se- \·ermo Mauricio, Seba t.ião Gome'- _ phei. subscrevo e ~signo. (as.) An-
cente Correia_._ Pedro 1i:1anuel _ de Oh t.embro de 19~5! pru.·a P1ere;ta e Ve- de Mello Stvenno GJ.ma dos. San_ SERVIÇO ELEITORAL _ ED! tonio Rod_rigues Filho .. Está conforme 
veira. Seba!5t1ao Ferreira. Joao Bar- re~dorcs Mumc1paes, os eleitores se. tos_ Sevcrmo José Ba1)tl:ta. 88\"':l'i- TAL _ 0 dr Pedro Dan~ião ·Pere: com o .o:1gin~1, d<;>U fe Data supra_. 
basa de Oliveira, Mamirl Moura dos gumtes: Monuel Avelino dos santos, no José de Sousa Sevcnno Lucio de 1n d Alb · J i El ·t 1 O escr1vao. severino Ismael de Oh. 
Santos, Antonio Paiva de.B~1tto. A!·~ Man':1el Flo:entino da Cunha. Manuel Oliveira. Sebasti.l·o Ruf;n0 de M 1- ~r t° 
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;_ Z uq~er~, d u J pei 0~~ 1 veira. 

nulpho Fernandes de Oliveira. Joao Dommgos aos Santo~- Manuel Boni- lo Samuel de Almdda, SevcriilO es a , ona o a C a ara l • _ 
Manuel de França. Antonio Gucues facio de Macêdo. Minervino Cleodon Anselmo de Lur<>n·. ~t.ermo Elia.<' ba. . . JUSTIÇA ELEITORAL do Estado 
Fernand_es, Ainancio_ Frederico Bcr. de Farias, Manuel B_azilio Ferreira. Sindulpho Alcofora':fo de Almeiúa: 1 Faz saber a t°':1-os ~ mteressados da Parahy!Ja - ED~TAL de cita,,ão 
ges. Guilherme ~1be1ro Morats. -~ta- Manuel Rozendo de Luna, Octaciano s· bastião Vit:il Durrv•. Severino que. ~ pr;sente edital virem ou dellc com o pn,z~ de_ 3f'J d12s - O dr . .Sa
nuel Fernan~es !'lunes: Antomo ,::ioa- Alves de Queiroz, Publio Palmeira de Barbosa Corctelro Val:':<1tim dn G:i n?tici.a. ti rerem. Q1:1e havendo o Egre_ 1u:,tino ~111gemo Carneiro da Cunha 
res, ~cendu~o Martms de ~ima Lemos. Romeu Pequeno Torres Pe- i ma Ca:;tro Vicerite Galdino ele 01( g10 Tnbuna.l Reg1o~al de Justiça E- Juiz Ele1tora1 da 17/' wna. do Est~<Jo 
Franc:.sco Ak1des de França, Al!redo dro Garci:1 Dantas, Luiz LungÜinho, ! Vl'"1ira. viCCnte Ferrcir• d.a Siha ;; leitoral. em accordao de 3 . de ~ut:i· da Parahyba do Nort<:: _ munli::zplu 
Chaves de Albuqu_erque, Art_hur Ene- Sebastião Nobre Filho, Sebastião Sa- Vice1ite de PJula.. Douracio. bro d~ 1936. ca~cellado a mscr~pçao de Soui:a. na forma da lel, e~c. F~z 
dine do, AJ?-jOs. C1cero da S1l"."a, Joa- ) lusttano ele Souza Severino Tava- do eleitor Sevenno O:iofre Marmho. saber aa5 que º· presente edital v1-
Q~lm Ign~c10 B~bosa. Tertul~ano de res de Faria.s, Luri: Gonzaga da Cos~ T·JdO~ u it?r:s i..,sta ,.oua e ª~ - dest..1. 5.ª Zo~a, por inf~acçáo do dlS- rem e dclle noticia tiverem e inte-
L,mi:t.: Luiz Marmho de .oliveira, S~- ta Severino Henri ue da Costa Lou. tu.almenle de mt.r:"dizltS ~,m togares peste no_ artigo ~9, inclSO l.º do co_ rtt's3:r possa que pelo dr. Promotor 
bast.rno Bernard(! da Sllya, Antonio rfral HPnrique qd s Silva vicente igno:-ados O'!..l ruas n&o 3b!da~. se- digo Eleitoral, fica o mesmo eleitor ~ubhco d~ ccmarca, em ~ar-e da cer-
Gonzo.g:1-, Antomo Enedino Gomeb . - - s _ a • . gunâo crrtidões dos r'·~pe:.t!'.03 of_ intimado sob as penas da lei. para t 1 dá') extrohtdn pelo Tribunal Elei-
Candida da Rocha Ca,:alcanti, ~nto. F~~eirn ~e :Macedo, Tert~liano Pe. ficia~ de just.ica encar1 .:g;,i.Uo5 da, no praso· de trinta dias, a contar da 1ora1 deste E-=tndo. fm denuncuido nos 
nlo Fl_orentino de Mcd•.'irns. Mananno rei.a da Sll~a. Joanna ~{acedo, Fr:an- ciiJi~·ncl:\. E porqu,., não L, nllam publicação deste edital nos termos terPlos dos artl<;O'> 185 e seguintes do 
Franc:1fco da Cunha, Porohit1.J Fe~~ cisco ~tomo d~s ~antos, FranCL"iCO sido enecmtrado<: p:-•ra :--e1~m c:itad::s do artigo 66 1 3_, do citado Cedi O Codigo Eh.itorn.1, o í'Tt""!itor Jo<:é Go11-

~i1Wf i )!::a1ij;il0~::~&~~~!l~~ ;1?if ~~I !~:t1ti~L \1~;:.1E~ fJ,~:;:~;:~~.:t~}~gri1::;r ;(p\e; iFi1·:., ºc1;i~~i1t:~0 cin~:~,;.~ti :~ ~~:~~;~õ~r\fili_zaJ:}ª q~:~~:t~~ 
rr:s_ Joao Brr~ardmo _ da C1 uz. Jos:o; 5 dias e nao foram encontr~dos ne~· nho por C:ít:J..do.s, pr~ra todos o:: ter. ~ .. ferido el{'·iJoi . e dema,~ mteressn prefeitc, nmnicipne::s. E como dito 
A.hes de _Oliveira, Joao Cele.st.ino c,a 1e Zona. conforme consta d.as certi_ mo~ da:-. -1cço ... ~ P-fü!e: c;~11• lhl'~ us_ _os a provi encL1 .. ora posa em pre_ eleitor nao tenha sido encontrado 
Silva. Jose M~rques Villela, João !'::> J. dões co~stantes dos autos, passa.das I t.!o ~endo movirlas pela .... ~':>tiç::1 EL:i tlca e!!1 obedlcnc1a ao menc:onado nesta cidarlc paro. ser citado pe:.i':;oal-
lmo do Na. ~c1mento .. João Fr111. ,:1 O::l, pelo off1cial d. e Just.iça res~ctivo. E I torai de ~a ridad".'. P. elo prfl,cj'} ct"e accordao, manfou passar o p.esen. t.e men.té, v.1:b re!-iidir em lagar_ lnC'erto 
Borges, Eugc'110 Pa1.1.lo do Na r'lmf'r_l'J: para que ch<>gue ao conhecunento de trinta 130) dia a contar <.a pul,1'.- edital para se .. afflxado no_Iogar do ~ não_ s::i.b!do. conforme certificnu o 
Danl~l Carv~lho Cf':t.~r. Aloy Io E ~ todos. mandei expedll' este edital pa- C?.ção deste ed1t:-I. scti prn.1 ce rc_ costume e publicado no orgao offic1- t":cnvão que'.,c:>ste subrcrere. pno prc
:rerra da S1!.\ a. ,..Benedlct.o -Can,e1ro ct?. ra ser affb:ado no lagar do costume . \·eli.a na fúr..n1 P scb ª" p:n.·s da al do Estado, por trcs vezes, na for- .s.-:nte edital. o cito e o tenh5> citudo 
Cunha. Jo-e C" .aç-as dt Vi!:~·oncel:O':i. l e publicado por tres vezes no jornal i lei. E p::or:i qnc c!H"ciU~ ao con!-,,~ci_ rri_ da. lct .. Dado e passado neslc I para todos o~ trrm~ da arçao p{'nal 
Joio Soa~·- da S1ha. Ga_buel r'T·n· 1 .. A União", orgão official do Est::i.do. J mente de todo~. m~•nclei cxpt>dir o Cait?nO _Eleitora~ desta ;idade cte que lht. move a Justiça Eleitoral dr.s
ei co. Beze_l'.l. -~e. dr~ Se1c11ano P_.J!VJ. Dado e passado nesta cidade de Pi- presenk edltal que Sf'rá affixndo no Alagoa G. ande .::;édc .da 5. Zona e- la <'idade. pelo pr~zo dt: 30 dia~. a 
Ma.~ctel Joaqu1.n .1.1:oracs Sobnnho cuhy, nos 22 dias do mês de Julho de : lagar do co:,tmn"' e pt1b1ir:oido no jnr lf'itoral. em 16 de Julho de 1937. Eu. contar da p1tf)!knçao de.stc sob prna 
Am .. ro Arc~an.10. P:dro Frlizarcl? l 1937. Eu, Abdias dos Santos Andrade, 
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. nal official A UNIAO, ln•<. •.:]) ,.0: Luiz ThE:otonio da Silva .. o dactylo- de revelia. E p.nra que chC'~Ue eo ro-
Júanuim Luiz de Caivalho. Anton.o / e~crivão Eleitoral dartilo2"l'aphey zes n:t t"orrr.a da lei D'U.lo e pa.'1 gruphei, subsctrevo e assigno. (As,:; l nhedmnetc, de todo..c:. m.;.nde1 expedir 
Jt.JSt.1:0 da Silva Jo.sl5 de SOU.4la, An. subscrevo e assi:mo' Confonn°e O ori' ct' ca.T~orio eleiior.ai dP ·t cI - Luh. Theotonio da Sill-11 - Pedro Da- o presente edital que .,;;Prá affíxado 
~~~loci:i~tgf ~~j~~n~O~rei~:L<c~~,~~ g1~al a affiXB!',b c!~U fé. (J\ss.) Jos~ 1 ~!ct~ ~~ J?áo ~~óa, !:'-S 27 0: ju= mião Per"egrino de Albuquerque. riml~f~ftt?a1co-:1u1~y;,ifo p~3~li~~~.? \-~~ 
Na~,..lmer.to. Francisoo Gab:·tcl do Sat<!anha de Arauio. lho ~ 1037 · Eu. Beb"' ,tlfio Basto~.. EDITAL DE C!TAÇAO de herdf'iro9 ze.s n::i. forma d& ltt Dado e pas.::ado 
Na.tcimento. José J;larbosa Lima, Joa- 1 Ptcuhy. 22 e:: de Julho de l937. El:1, P.scrivao el"ltor~l. 0 dar~yl:'g:·anh_f't. ailscntes. prlo prazo de trinta e fif'"S- nesta cidade de soU.Sa. aos 12 d" .l'l
Qulm Soares Falcão. Jo.:.ê Morc.ra dos A~dia~ dos .... ant-os A_ndrade. Esc~t· •a"~.1 SizEnL·nr,o de oU;Pila. E"'t~ s··nta (ln e GOJ dfas - O cidadão lho de 1937. Eu T~mothro Pereira 
Santos, Frandsca: Alves dP Lima. João vao Eleltornl, o escrevi. tA&..> Abdias . crnfonnc o orli:;}n3l a a.;1xJ~. Dri.tl Antonio Rodr1gue.'- F.1lho. ~egundo rnp. de Mora("!!., escrlvú.o elelloral. o ~n. 
Fern"ndn da Silva_ JQão Ferreira ào,l Santos Andrade. 1 fupr_~· - _o C'Sl.riv3.r> l'LttOrc.1. Se- plcntr. ele Juiz Municipal em exnci. b-,crf'vo e as."ii:rno. Temotheo Pcrf'U'.l 
Nunes, Prezalmo Francisco Bispo 1 . . . . -. , 1 b2shao Ba.sto~ cio do t-ermo de catçára, come.rca. <11) de Morae,~ Salw:tino Ephlg("nio ca .. -
Manu~ 1 ,JO!-;é de Sousa, João Perelra ISER\ !<.-O ELEJ'IORAL - J·,tllta.l · ~ Guarabira. Estado da Parahyba. em I neiro da. Cunha, Juiz Eleitoral. E'sl.á 
da SIiva, Jo~é Bernardo dr Ohvcira . de dlat;ao com o j)r~zo Ut> 10 dilis - EDITAL DE C/TAÇAO C04'1 O vi ·cuUe da lti etc ' c·on!orme com o ori~inal e dou fé. 
Manuel Cordeiro de Lima. lgnaclo N.º Sei, - O dr. S1zenando de Oli_ PRASO DE 30 DI_AS - O dr. Edgar ·Faço c:aber 'n todos quanto O prp. Sousa, 12 de Jttlho de 1937. O es
P reira do Na.Bclmento, 6everL"lo da 1 vcira. Juiz de dlrc:1to n~ta comarca Homem de Siqueira, Juiz Prepara- sente edttnl de citação virem ou delle crtvão eleitoral, Temothett ff:'TPlra de 
8 va Oliveira, Severino de Carvalho e elelt.oral d~ta 1.• zona da capital dor do TerJUo de Santa Luzia do Sa.. not.lcla tlvcrclll, e lnter=r posoa Moraça. 



A UNIÃO - Quinta.feira, 29 de julho d 1937 

ADVOGADOS 
MAURICIO GRACCBO CARD9so • ALCEU DANTAS MACTl':L 

advogadoa ln.,crtptos na Ol'dem, <"-Om escrlptorin ã. rua RPpuhli('a do 
Pf'rú 38 1.• andar, (antl~a. AssembJéa) no Rio dr Janeiro. acompanham 
cauaa.1 Perante a Côrte Suprema, encarregam.se de prPf1ar&11 defPndt"tn 
Junto ao Superior Tribunal EJeitora.1. impetram "'bahPR"l-corpt1"I" e man
dados de segurança. fazem cobranças commercfa•s P narti('ulart•s tratam 
;te naturalização e carta, de chamada de e:drangt>irn,-, effe<'h-,am rPr,•. 
blmento1 nos dlversoe MJnisterlos, ThMonro " rlf'msde: rflpar }rnf'or rm 
bllcH prestam e levantam fiança!. dando toda~ ,. iJn:'lP)lqUPr foforme ('ÕM 

que ihe1 fôrem 10Ucltadu, todo rom ,;,-,runT'rt ,.,.,.,i~n.a t rapfdf'"t 

•• re~e ..... 

EDITAL - SERVIÇO ELEITO_ ferida da 6.• zona CCanguaretama) 
RAL - 9.ª ZONA CAMPINA GRAN- Esljldo do Rio Grande do Norte para 
DE - CITAÇAO COM O PRASO DE a 21." zona (Santa Rita). 
30 DIAS - O Dr. José Farias, Juiz Anna Rodrigues de Castro, ,trans
eleitoral da 9.• zona. Campina Gran- ferida da 6.ª zona rPcdro Velho) Es
de por designação legal etc. Faz sa_ t!ldo do R:o Gronde do No te para 
ber aos que o presente edital virem a 2.ª (Mamanguape). 
ou delle noticia tiverem e interes$.:u Manoel Alexandrino do Nascimen
possa, que pelo dr. l.º Prom.)tor PJ.- to transferido d~ 16.• zona (Jardim 

:i~~~s ~~;ªar~~~:;c:, se~:i~7es !:~~-- Cri Seridó) Est~do do Rio Gr~nde do 
digo Eleitoral vigente e art. 59 e g&. ]'.~arte pura a 9.ª (Cn.m!)ina Gra·nde). 
guintes do Regimento :ntemo dcc; Francisco Ferreira cts. Rocha. trans
Tribunaes Regionaes em faC-P d'ls f'!rido da 9.• zona (Santa CrÜz) Es
certidóes extraidas no Tt'\bunal Re- :ado .fo Rio Grande td.o Norte para 
gional deste Estado, por ·.er'!m df'L l 7.~ <Bananeiras) 
xado de votar na eleiç5o de 9 d~ ~e- !vlancel Cat...,ilh d:1. Silva, trans
tembro de 1935. para Prefeito e V,> fPrido d" ·J0.1 zonrt (T_Amo~iro) Esta
rearlores Mrmiclpaes, os seguintes cj_ do cl:" P~rnambuco p ra a 9.ª (Cam_ 
dadãos: plr:a Gr.ande). 

Nem mais um ai! Com INSTANTINA 
adôrsevae! 
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Apolonio Galdho rlR Sil·!;•, }fito- João da Cost,. Pinto tr1.nsfe ido 
oio Faustino GC'mes Alcide-.s Isma"~ da 2." 7011a (Oli~da)' E~1.d~ d~ Per- fe~ida ,da 5.ª ~ona (A_Iagõa Grande) 50 d,~trut idem, 1dem, 1dem de 31-l'' vias. f'_ado ma d" ir'.trne 1tr- .,,..li .. 
~=~~~in;º~! 5;;:i~o J~~é S~~~i~;~: nambuco para a 9.• <Campina Grar.-1 PªSª~ a ~'\ ~~oao dPe~~,~). t f ·i / x J/6pa~·afusos de ferro, cabeça qua- ~:~l,l~e)e"'J~\~~~d:epr~~~OOP'~ ~~~l~r .... ~ 

':el. oao ar ms e .'-~e;. rans ei - drada de 11 ?" x 38" e por extenso. 
da Silva, Antonio E:erafino Alves df' ManOf'l Quirino de Fnias. tr::ins.. 1 do da 5.ª 1o~af (A~~go,a Grande) pa- l tm' 'ctitos, icÍer.,, idem, idem de 1 Us p·:oponentrs deverá" m-e i.:ar f'l 

Souza. Jo?o ·Emilkno da SilYa, ferijo da 11.n ?On· tBom J'l':'dim) j ra ª- 21.• (.S:in_.,a l·th " . 13 4" x 3 8''. prazo para a entrega do ·n9.Leri· l '1f 
Franci~co Gomes d,'1 Silva :Rrasili- Estado de P~rnambuco pare. a 9! , Jo,w 0hMP'"" _finlles, tran~, ,,.,rto 60 dito~. idem, ictem, idem de 1 ferecido. 
ano Co!;me de Almeida, Franci.~,~n 'Campina Grande) 1 da 5.'" ZO'!la <A1""C'l'l O:-a!1de) para & 1 i x .3'8''. As p· oposta.e;; de\' ri'io :t' , <'Pile 

~: ;a:!.u~~fia~P.Fe;';e~i-~inta?,~ H:clci~s Fialho Mari!lh'J tranc;;feri-12" (M:p-.1::in!?u~pe\. j G~ ditos. iden1, '1Pm, idem de 2'' "!::-.:;ta Ccm11ni<:.~~o. em en\.-el,·n_~.~s fe 
tas. Joaouht1 nomes da Silva. Odon do d!i 31.ª zona (Garanh,unsl E::.ta- J_o~é FrPir cte AI"''1t{:'P:qu~. tr:ms: x 3,8,. - . idem, idem. idem de ~~ãiºsci.o at;r~~J:tx~':,1idffii:~eni!. \~~ 
Alv~s da Silva. Manuel Emiliano da d? de Pernambuco para a 9.a. (Cam- 1 ~g~~,,i~aR. 6~r:~~1~) ~Ar<'Ia) pap a 9· 1 2

6H xd
11~;,. "l.<i· se.!:á antes elas 14 10ras 1'l r 

Silva. Hortencio Gald1no da SU,,a .. , prna Grande). . 1 M:inO!"l Diac- d(l Na••-rim"nto. trans- 40 dite:.. idem. idem. idem de 2 JO do corrente mês. 
Manuel, Gabriel da Maria. _Manuel Alfredo Hora~10 da Silva. tra'llsfe- fprido dc:i. ..-6. zoni:i lA-ela) p:ira O 3'4" x 318 ·: Os propomnte5 d~n't·ão offErec._ 
Adelino Leite. ,José Mendes de LYT~-. rido da 3.ª zona <Morenos) Estado de termo d':' Fsr,-errrnca. 4.0 ditos, idem, idem, idem de 3" x cotação para o.:, materiae" de nn,c· 
Manuel Fernandes Ferreira, José Ve- Pernambuco para a 9." (Campina j i')d.ori de Oliveira C?~ro, transf~- !{(8''. . . . . tiencia nacional ou n~.c'!onAlizo.i:.;, ...... 
lez da Nobrega. José Gomes da Sil- G;ande). rido do termo 1'3P Fspr.rrinca c6_a zc- 40 ditos, 1rlem, idem, 1dem de posto na repartição requisitantt:. e 1t.: 
va. Francisco Amado Coutinho Fe_ Art.hur Guef,ies Correia tranrferl- i na1 T'.'li;J.ra ~ 1 , (,To~o PPS4'ôa). 1\2" x 3,3" .. . . l" procedencia estrangeira, C. I. P. e, 
~~peeo:~uMa~1! ~:nt~ürÍe~\}~~~i~~ do da 3.ª zona C.J::tboatáo)· E.~tac1o de t 3"hole'.1tino Ni~r'au Men~<""i, tr:ms- x ~~16d,~~os, idem, ictem, idem de . be~~lo~nveloppes separado5 r';i• 1 
José xavier de Castro. severino Braz Pe"'n::imbuco para a 9.• (Campina fe, ldf> do tf'rmo ª"' Serrana para ª 1 cadinho para fundir 70 kilos. nostas, os eoncurrentes d~vert, J 

da Franca. Joaquim Rodrigues 1\-fau- Grande). , 2 ª zo_na <Ma'nan~uapi:i). . 1 cAdi11ho ':"lara fundir 100 kilos. ,ent"'r recibo de haver pag 
zinho José Martinho c1.rneiro .José Jo:P A""~onio S:-::bral transff'rido ?cse I'snar:'io ele Oliveira, ,.,t;ans- 5 chapê: de· a\'l ·'R·x~ct,iri'!:", marca postos federal, estadual. rr.r., !<'' 1 

Pedro" Ferreira. Demetrio Francisco da 16.R zona (Barreiros) E.c:tado d"' f~ndo do term~ de Arantmi < ! zo- R. M. S. M. ou e41.11Y1.Jrnte, ele 3 x 1 no exercício passado, bem ( 
do Nascimento, Ernesto Alves d~ AI- P~1·naJT1buco para a 1 • zona (Joã~ r,~) no:i~a ., 4· Z"n 1 (Guarabrra) · metro x 4,8 mm espe.s.:.•.1ra. ca11ção de que trata este Edi 

P><> o:· ) · . Moyses Gomes Ba"'bo~1._ transferi- 10 chapas de aço "Roeching" idem os prop?nentes obrlgat:-.:e-í. 
meida. Faustino FPTreira d:i. Coo;t~. ~!:iº~lb. 1 do drt 8.o. ?O...,'.'!. (Umbuzeiro) para a idem idem ou equivalente de 2 x 1 nar P.ffectivo O compromisso , q 
Camillo Francis-:o Barbci~a. Joaquim . ~a nrt:, fe Almeldn ~e:,.ar. tram;_ 1.~ ( Jo[:> Pessôa). :Uet;Ó x 3,55 m 1m espessm3.. propuzeram, caso seja acceHa ~ 
Avelino Nunes, Bernardo Franr.isco fendo c'l-:i. 2. zona - D1st:-1r.to FPde- Fl'!éas Co-reh Lima Filho. trans- 1 200 kilos de aço uRoecl1ing" R. :ti.1 nrop,,sta. assignando cont1ric 
da Silva. José Gomes Barbosa, ral - . para a 9.• rcamoir:,a~ Gra11de). ferido da a.• z(;ma fUmb11?:eiro) pa- j 4_5, ou equivalente, chato, de 1 1 4' Proct,radoria da Fa?.enda, com 
Francisco Bezerra de Menezes, Fran_ Iremo Ab"',z11 de Fl.,.,1e,1rPdo. trans- • ra a 9.~ (C~mpma Grande). 1 x l!2". zo maximo de 10 dias. apó~ ~01 

cisco Clementina de And,.Rde. Anto- ferido d. 11 1." zona (João Pessôa) pa-1 Joã:i !vlarmho da Sil':'ª· transferi- l metro de aço ultra rapidn m1.rc'"' naria ,. concurrenC'in. c""m previ 
nio Alves da Silva, Ovídio Galdino ra a 4 ª (Guarabira). do da 9.' zona tCam!)rna. Grande) .. Roeching" Kosmos, ou eqUivalcnte ção arbitrad:l. p2lo T ··ibun~l 
da Silva, Octaviano Galdino, Ante- Marcial de Figueirêdo Lustosa. u::i.ra o termo de Santa Luzia do Sa.. qua<irado. para ferramentas de tor- t~n1 ~. não infe:ior a f>º 0 sobrc 
nio Paulo. Cicero FerrP1ra <l@ Lima. transferido da 1 R zona (João Pessôa) . bugy (12.• zona). no, de 3[4". lor do fornecimen+o. a qual rc" 
~~éct~~~ ~~séSo~~~ Jd~sé s~:~~PJ0~ pa··a a 1&.ª (CaJazr:?iras) Luiz GonçaI,tes Chaves, transf~ri- 1 dito idem, chato, ou eqtüvaler.te ~~ãtª~~r c~~t~;;riº·s~ ~;~~o:~rl 
Feliciano Aouino. José Satyro da Zacari8:? SoarE:-5, transferidoª da 1.a. , ~~r/ªa 

92~ ~~~! {ii:~~~~~a:tn e) d\ 
1 
ctf~~"i;e!,

4
,~h.ato, ou equivalente ftcada e fundamE>n1.ada fl jui7 

Costa, Antonio Costs:i Farias. Jo:L zona. (Joao Pessoa) para a 21. (San- Elidia P,·anctsco da Silva, transfe- de 1" x 112". . ferido Tribunal 
quim Seraphim de Mello, .João Can~ tg Rita)· . . . , rido da 9.ª zona (Campina Grande) 200 kilos de aço marca "Roeching" .F'1ca reservado ao Estado, " 
dido de Andrade, Francisco Barbosa Maneei Moreira Filho, transferido para O ,termo de Esperança (6.• zo_ R. s. ou equivalente, de 1 118" qua- re1to de annullar a presente, ci:ia 
d , li lh N . da l.ª zona (João Pessõa) para a 4.ª na). drado. para caldear ferramentas. 1 do a nova concurrencla, ou ?e1x· 
t~. %:lJci,0~~a1~:eca~~~ro. j~fe~~ (Guarabira). 1 Eu:ebio Joaouim da Silva Coêlho 4 barras de aço para mola.s, marca effectuar a compra do m:1te1ial 
velino Gomes José Francisco Ped::o João Eloidio da Cunha transferi- 1 Fi1ho transferido da 9.ª zona (Cam- "Roeching" R. F. 4-5, ou equivalente, ta:1te d~ ~esma. 15 d 
da Silva, José Martins da €1sta. Be- do d= 2.• · zona _n..ramangllape) para pina 'Grande) para a 2.ª (Maman- chftâ.it~ ~d!~:· i~e~~6~dem ou equi- lh~ocTem{;~;~ de Compars, 
nedicto Satvro da Costa, Juvino N:1- a 21. rsanta ~1ta. guape) · . e: valente de 2 12 .. x 3'8" J. Cun..'1a Li':Tla Filho. presidPnl 
nes de Souza, José Maria da Silv~. Pedro Porfino de Britto, transfe_ .dosc;r [a"reira dr$ 'l ~uzl.) tra~sfe_ 4 ditàs, idem, idem. idem ou equi- Com1ais.o:ão de Compr~s. 
da B;t~~z z:~~;~h~~~~;?o ~~nrb~~~ lido do tenn~ de :=i1!'é (2.• zona)' pa- ;1ª ºzon~ úoI~ntessõ~t a e pata a valen~e de 1 13" X 14''. ou equi- ADi\fiNISTR:\ÇA'l DO 001\UNI ) 
tro. José Luiz de souza. Francisco raJ a _1.ª (.To~o Pessoa)_ . . A"ltonio Rodolpho Filho transfe_ 4. ditas, idem: !;tem, i?,em DA u 'L'O NA PJ,R,UIYBA - ED1-
Rodrigues da Silva, Bento Martins ose B::i.ptista Chaves, transferido rido do termo de s~nta Luzia do Sa- valente.- ~e 2 1 4 x 1-4 TAL N.n 'l:-A - Aforamento de um 
de Mello, João Emigdio Gonçalves. d:1. 3-• zona <Itabayanna) para a 9.• bugy <12 • zona) para a 14 • (Cato- 10 kilos de solda. de aço t marca terreno Proprio Nacional - De ordem 

Clementina Calixto da Silva, João K::ampirnl Grande lé <lo Ro~ha) · · "R<?t'<tinf' J'ª~ª 1 o~ .. ou O Au og., ou do sr. DPlcgado Fi.5cal do Thesouro 
Duarte Lima. José Pequeno de Arau- Ascendino Vi:ente B1.rbo.c;a, tran<..- Jo.<:;é Araujo ~reira, transferido equ1va _en e,. e ·d . ·ctem u u1 Nacional.ne..::;te EEhd-0. faço publico que 
jo, João Velho Cruz João Velho <lo f-erido ~a 3.• z~na <I~abavanna) pa- da _13." zo?a {Pombal} para a t.• va}2nr:~e 1~!~:.i em, 

1 
o eq - ct.Etüalia ViannadeOliveirarequereu 

Na.scimento, SeverlnÕ Cruz, Manurl ra a 9._ <Campm:i G1 an1e). (Joao Pessoa). 10 ditos idem idem idem ou equL o aforamento do terreno p:·oprio nacio-
Gornes de Araujo, Severino Ferreira ~~vermo Justino da Silva. trnns- Antonio Eloy Ramalho, transferi- valente, d'e 1;4"'. ' nal beneficiado com o predio n.º 76 
Dantas, Severino Dias de Araujo_ Se- fendo do t.{'rmo de T!1<;á (9.ª zona) , do do termo de Taneroá <19.• zona) 10 kilos de solda de aço para ferro da ·rua Mons. Walfredo Leal. na villa 
verino Candido dos santos, João Hy- para a !.• (João Pessôe) , para a _8.• zona <Umbuzeiro?. fundido, marca "Roeching" Lava e: districto de Cabedello, .munlcipio 
gino da Rocha, F1lomeno Pedro le ~_ntonio Deod:lto da Silva. ltrans- 1 ~ ApaTic10 ~rz-::,rra de ArR.uJo GaL f1md.ido Autog. ou equivalente, de de João Pessôa, ne3te Estado. 

Mello, Antonio Francisco Barbosa, fendo do te,rm'J de Pila,· <3 ª zona) vao~ transferido_ do ter:mo de Tape.roã 114". ' os detalhes technicos e demais es-
José Gonçalves de Andrade, José de para o t<'rmo de Sapé <2.ª zona). 1 09. zo~a) P81 ~ ª 6. zona <Areia)· 10 ditos. idem, idem ou equivalen- clarecimentos constam do "edital n." 
Azevêdo Cruz Vicente Pereira Cor- José Santiago dA Silva transfe- ~_oaqmm P~tn"io de Souza_. trans- te. de li8". 2, publicado no jornal officiai "A 
deiro e Severino Gonçalves do Rêgo rido do te,rmo dP Pfü1r C3.• zona) pa- ~eudo ~a 21 · 7,cna <Santa Rita) pa.. 10 ditos, idem, idem .:>u :quivalen- União", desta capital, em sua edl-
Toclos eleitores dtsta 9• zona, e po~ ra ,-, 1• (João P,.s..c;;ôa). 1 1ª a _5. (Al_agôa Grande).. te( de 3j16"'. ção de 16 de Julho de 193't. 
se acharem em togares mcertos e ,.. . · . . , . . ~ose Rcdngu-2s de Oliveira: trans-
não sabidos conforme portou j:)or fé O J....s: Peieira da. s_.Iva transferido ferido da. 21.0. zona <Santa Rita.) pa- Para a Directoria Geral de Sau'de Administração d.o Dominio da U-
officlal de Justiça encarrcgadD das da 4. zona_ (Gua•abira) para o ter- ra ~ 6.ª fAreial. - Publi<·a !'liõ.o, em i.G de julho de 1937. 
citações. E porque não tenham sido l mo de Sape ,2.1.. zona). Nilo de Andrade .. trans!endo da 
os m<2smos encontrados para serem ~verlno Ignac10 da Cuni:a, trans- 21.• zona (Santa Rita) para a 3.• 1 kilo de Neosalvar:::an, em empolas Sabino de Campos. escrivão encar 

J>essoalmente citados, pelo present~ fe:-:.do da 4.º z:na (Guarab1ra) para Utabayan?~). . . . de seis, dez e vinte doses. regado d:i Administração, cla:se G 
edital com O praso de trinta dias os a 7.11 (Bananeiras) José V1eua Dm1z_. transfendo da J 1000 mamadeiras de vidro de 125 / rr=============:;. 
Cito e os tenho por citados para t0- J~é Pereira Pinto, transferido da 21." ~na (Santa Rita.> p?ra a 3.• 1 gra~mas. ' 
dos termos da acção penal que lh-e.5 termo de Caiçara <4.• zona) para O zona Ita~ayaru1a) .. · , . 24 escovas gros&as par~ unha. 
está sendo movida pzla justiça el~i- termo de Sapê <2.a zona). Secr~tana ~o Tubun~l Regional, 5 kilos de acido lact1co puri!simo 
~~ral desta zona. E' pn.ra. _que chegue ~gripina Rodrigues Martins ,t-:-anJ- ~~7 Joao Pessoa, 27 de JUlho de . . . . de "Merck". 
rnru J~nh~imPnto dos mt<:,ressados fenda da 5.• zona (Alag-õa Grande) Cass.) Carlos Bello Filho Director. ~ººur'{o~m:ase~t~-lg~etgu~~ofe~~º·ca5-
se f ei _expedir o .presente ecutal qu,~ par'il. a 1.ª ( João Pessõa) ' cara sagrada., Silva Araujo. 
cardo ª~~1X~1º Jnfd~~.~ i~f~1~~ffcfu.1tb~i~ Joseph.a de OJiveira Coêlho, trans_ 10.000 capsulas amylacias n.n 1 
Esta.do, por tres veze.s seguidas., de 1'J -SECRETARIA DA FAZENDA - Os proponentes deverão fazer no 

em. lO dias na forma da :ei. Eu Nt-- E s TA ç A o e H I e ~~~:a~ ~o ;ire-co~~:~~~f: pa: ri~~~~~~ feº 5;tas~'t)reur;;\i1~~ç~~o~~~ 
~~u terelra' dos santo~, c.c;;ctivão .EleL o fornecimento do segulnte mi:i,tcrial; vel do fornecimento, que servirá paia ;;~as~ J~t~ty11~rf~ta~~\;0·1~f or~':é co~ - DE - garantia do contracto, no ca,.c;o de ~e 
~ orlgino.l; dou fé. Camp1na Gran ,e, M. e. Campello & Cia. pa:~oluc~te'{~~!tate e F;:;.~~:a.sda ce~çt~o~~si~ºP~:t:rão ser escript;.1s 
Jer~: i~~~r:e d~:31a~to~C:d ão <a), Ac:ronomicas a tinta ou dact.ylographactas e ~.,-

ORIENTAL COM GAZ 
SAO AS LAMPADAS ELE
CTRICAS QUE SE PODE 

USAR COM GARANTIA. 

Vendas cm grOS"lo e a retalho 
na ILLU~llN.\DORA 

Rna Maciel PfnbeJro, 145 

Unico distribuidor neste Estado 
ALFREDO CHAVES 

E,;tabelecimento iue mantém 10 a:-n~tos completos para cultiva- ;~1ª~!sen~~ miio b~~~~~· ~~ 1J~~~ 

TtÇRAIBUNAL REGIONAL DE JVS- :~r::i:~ ~:::.a li~~~o~~.t~:n;~s ~= ~g;~s°i \~~o~:1 s;~~ints fg;:~~ct:~1t~=' rr============================:;. 
ELEITORAL DO ESTAhO DA tidcs. 2 t:rantes duplcs rom 9 palmos 1 , 

PARAf!YBA: - ED!TAL - lTrans_ rlança, cabochons. fitas, rendas, de compri1~1,..nto. 1 cabeçndn com re-
ferencia,~) - A S'.::'c:etaria rio Trfat..-1 colchetes para cint~s. clips, luvas, dea:::: de 18 palmo:. e o respc-rth'o JJl·'. 
nal Regional d.e Justira Eleitoral d'> Iôrcs, fivelas, enfeites para cha- toral. devendo a conf~{.ç.:o do<: me,s_ 
;~ado da Pa..rohyba Jaz publi::o, pa- péos, véos, boines cm tod.3.s a~ cô- mos ser feita em !õ::::ila c1e boa qualida-

:\ conhecim<"ato dr,s lntP!"PS,58..jo.3 .. es. e muitos out ·os artigos que de e r()sturnrla a. rn~~hino. Ex-assistente de- Clinica l\ledira do Hospital do Centenarlo. l\ledico do 
Que foram trnn.sfeiidO! coniorme pe~ vende por preços jámats vistos na ?.4 thnmometr.,is "Taylor·• ou f'QUl-
clidas 805 j·,tus el,.it0traes das res- cidade. ~:le;tt~fa~':p~~ia;~,\~~ ci~br~~~~~iaf~ Hospital Santa babel f' do It,stituto de Protec('ã.o á Infancia. 
P.ctt.,.s zonas, cs eleitores abaixo: Che.m2 a attenç.'io de suas dls- "Fahrenheit". c•nn revesrime,.'o ex- DOENÇAS DAS CRIANÇAS 
tr;Marla Ma,..arlo do Nascimento, tinctas freguezas para a rica ex- terno de .1.vi.!1a. compr!mcnto 24 cen- Doenças do adulto: Corr1ç\o, aorta, f'St..omago, fn~tlno, fh:~.do. rins, 
t arusr~11a da 6.ª zona fCangua~- posição de chap~os que apresen- timetros. santue e nutf1ç1\o 'T'rata1,1ento d~ n~urasthenia sexual, syphills 
~rna, Estado do Rlo Grande do Nor- tará em todo mê, de Julho e du-

1
,~ºx kJ~fG

11
de bt=irrn ,ie ferro preto de Consultorlo: ItUA BAr..AO DO TRIUMPBO N.º 420 _ 1.º a.ndar. 

Para a 21.• zona <Santa Rital. rante o perlodo da 1 80 dito.e_;,· idem. ldrrn, idem de .. 1 (Por cima do Banco Central). 
Manoel Cacdoso do Nosclmenl-0 FESTA DAS NEVES x J:4 ". 1 Consultas: - De 15 ás 18 horas, diariamente. 

~,n,rericto da s.• zcna rcangu~r/ 1 100 d1.to,. Idem, Idem, Idem de l / Res•denc1·a·. - Rua Ba1·a-o do Tr1·umj)]10, 3,;3 ,,. maJ E:starto do Rio Grande do ~or- Chapéos de 15$000 até 55SOOO , 1,4 .. x 1.4 ,, • • v 

~a•a a 21 ' zona /Santa Rita) RUA DA REPUBLICA, 720 ' 100 d1'0 Idem, Idem, id m rte 1 ACCEITA CDAMADOS A QUALQUER HORA 
1 

bfol do Nnoclmrnto Silva trans_ 'll:============,d/ 1,4" x 7,Je," ~========================== 

DR. ISAAC FAH~BAUM 



'.A UNIÃO - Quinta.feira, 29 de julho d 1937 

-:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~--;d;:e:;:sc:;;o:;;;nto algum ao concorrente ellmi-

t 
A QUEM INTERESSAR nado no julgamento. Do mesmo modo 

tos passiveis serão prestados aos inte. 
ressados na Directoria de Viação e 
Obras Publicas. 

O PEOQ HAL 

DISTRIBUIDOR PARA O ESTADO DA PARAHYBA 

AGENOR GOMES 
RUA JOÃO PESSôA, 260 - Campina Grande 

se procederá no caso de annullação 
ELISIO PATRICIO DA SILVA, da concorrencia. 

conta.dor diplomado, avisa a quem 6) A caução em apreço será restitui_ 
interessar que as suas aulas dei da 90 dias a.pós o ultimo pag'l.mento 
Contabilidade e Escripturaçã.o Mer- feito a.o contractante. caso nada haja 
cantil acham-se abertas das 21 ás :ei~~u~~!fizi~~~to' ás condições do 
22 horas no predio do "Curso 7) Além do dlsposto.. no art.. 60 <le-
Franco Brasileiro", á rua da Re- tras a. b e e. do Regulamento da Di-
publica. n." 906, rectoria de Obras Publicas - Dec. 

Directoria de Viação e Obras Publi
cas do Estado da Parahyba. em João 

-Pessôa. 17 de Julho de 1937. 
Byron Brayner - Chefe da Secção 

,fo Expediente. 
Visto - Italo Joffily Pereira da 

Costa - Engenheiro_Director. 

389. de 19 de mato de 1933!. O con- SECRETARIA DA FAZENDA 

cimentos de Beneficiar e prensar algo- ~~~~~ict1~~ f~~s f~~;~í~~esin~~~~~á. em ~~~:;A;·0

_
64Abre \~~r~~!~ ~a~ 

dão e fabricas de oleo. de :c~~rg~9 cogi ~~ ~! g ~o~~~ci~~~;f::/;1"b contra- ra O fornecimento do seguinte mate
~7 ~!· ~~;çod~eDle9c::~oE~~ licença' so~ cto sem prévia autorização do Govêr- rial, de:1ti.nado á Commissão de 
mente será concedida dlrectamente ao no do Estado ou sub-empreitar a Saneamento de Campina Grande: 
proprietario do machlnismo ou pes- obJf" O Govêrno se reserva o direito ra~hfrozas de lapis pr.eto com l.101 

!ô~sf~r J~~::it~fid: ~~e~~Í;~n~~~~ de annullar a coricorrencia. sem que 1 groza de Iapis de .,copia. 
curação. Para concerder-se a alludi- por este facto, possam os concorren- 6 duzias de Iapis bi-colôr 
da licença, torna-se preciso que os t.es reclamar em juizo ou fóra delle, 1 duzia de canetas. 
Estabelecimentos estejam com os seus salvo a restituição do depo.;ito feito 5 caixas de pennas de qualidade 
machinismos em perfeito estado de no The.gouro. ~upenor. 
funccionamento não apresentando as 9) As propostas. devidamente sella- 10 litros de tinta preta (Pelican 
suas serras. costellas, escovas, etc., das. sem entrelinhas nem rasuras. ou Stephens). 
estragadas e possuam ainda quarto deverão ser endereçadas ao director 1 litro de tinta vermdha, idem, 
de pluma forrado e assoalhado em de Viação e Obras Publicas. no Pala- ldem. 
madeira. Esta Commissão fornecerá cio das Secretarias. em João Pessôa 20 folhas de matta_borrão de 100 
0 modello de requerimento a ser uza_ Parahyba, devendo as sobrecartas ltbras. 
do pelos interessados, o qual deverá trazerem bem claramente a legenda: 6 bouvard íberço para matta-bor .. 
ser sellado com 2$000 federal de Edu- rãa). 
cação e Sau'de, devendo ainda a. fir- EDITAL DE CONCORRENCIA - 6 reguas de ebonite de 0,50. 
ma ser reconhecida pelo Tabelião do i~o;f~;fifi:0 ptitA~QJ:\'!~gr~~ 1 12 reguas de madeira de 0.30. 
!rou~ic:;~b~l~ii~:~J~contra installa- DE LUCENA,.. ve~~:i~:s ~ea;a co1;~~hina, preta e 

Em despacho n.0 154. datado de 2 10) ESPECIFICAÇÕES: 6 caixas de. clips n.0 3. 

~~ct~~d~~te ds!;~:~~º~rici~~~~r e~Í~ igr::t.=:i~e~:gua a empregar na con.. 2 caixas de colchetes n.º 47. ta-
Commissão evitar fossem aproveita- fecção das argamassas, deverá ser 2 guzias .de borracha ''Ruby ", 
das restos de aniagem já uzada ou dõce. clara, limpa. praticamente manko mJ1or. b. 
sejam pannos rasgados e pedaços cos- isenta de oleos. saes. ma.terias organi- d 1 ilo e gomma ara ica em .pe_ 
turados o que sobremodo deprecia o cas ou quaesquer substancias que ra. te d 1 h . . d 
aspecto· do fardo. Assim sendo esta possam prejudicai-a. lOO paco s e pape ygiemcg e 
Commissão de Classificação Official Areia - A areia deverá ser quart- 1.000 folhas. 
do Algodão não consentirá que Sf>- :~:t.af1~f:s :;at~icisra~ca::~~e de~: ca~:~rc!~teloppes ordinarios, typo 
jam applicadas no enfardamento do quescentes. 3.000 folhas de papel para ma_ 

t:i;:11~!El~~:~~1i~11~t~:~f r~i;;:i?~:s 1,J?!~~!N~ gsti~i;à~J: cht~Jffºctecal;~~ld~if~m~if~;clo. pa. 
teressados áquella Repartição, á rua Ih~~ ~Kd[;i~icRiro~oi;1;;.pr~~ar:Í6 se~-e~~ ~~ foer~~tr~~~·gura de 75 cms., peça 

B.L~~e~:í~u~~~oo:~: ~:à;~~t~;~r:~~ drados. tendo cada peça 20 centime- 10 ditas, ide~. idem, de 10 metro~. 

AU1'I:NIS'IRACAO DO DO!\fiNIO (1 n parte..pequen~s .anituaes) do commissão. ~~~~t~e~:adic: 1~~:n~~n~:!s):i~~i~~~= d/
0
1 ~~f:o.d~Jeg:p~~ ?~!~'tr~~rgura 

n \ UNI \O X:\ PARAilYBA - EDI-' Concurso de: Vetennaria. Mario Uchõa. auxiliar. me. perfeitamente igual á amostra 10 peças de papel vrgetal, largur'l 
'l '\L N" 11-t\ - AFORAI\IENTO DE Faço pubhco. de ordem do sr. Di- que deverá ser apresentada na occa- 1,10 peça de 20 metros. 
'I LltRF.NO DE MARINHA E PRO- rector que está aberta a con_tar l\HNISTERIO DA AGRICULTURA sião da abertura das propostas; 1 e tojo de desenho, contendo: 4 

;;~!,~a~:~~~AfoTh~o~~~e;aii~ns:1 ~ef:c~fptài ~~~ ~ P;i~~u~;o l~~ t:~- ~o~DJ~:r~.:ºc~~m~ã,~r~:'1b1~~frt ct!? resistentes e bem desempena- ~irt ~~!g~sJ 1i~~~~~~~op!rªa/i~~~ 
uc.:.k Estado. f!lço publico que o sr fessor cathedratico da cadeira de Pa- cação Offic1al do Algodão neste Esta- c) de face perfeitamente plana tras JYças 
.João ceL.so Peixoto de vasconcellos thologia e Clini~a Medica Cl.ª parte do, levo ao conhecjmmto dos senha- sem fendas ou falhas. de tamanhoS serão indicados os fabricantes dos 
)"('QU('rf'll O aforamento. do terreno. ~e - g~que~os ammaes) do Curso d~ res proprietarios de pequenos descaro- iguaes e are6tas vivas; diversos ma.t..eriaes enviando amos 
n1·1rinha e proprio nacional. ~eneflc1- Vetennana. . çadores, uzinas de, ben•~!iciamento e d) alêrt. dos ccnt~os (~rancos) ha- tras dos ·mesmos. · -
~icln l·oin a casa 11.o 264. situado á O concurso constará <;1e titulos e dâ, reenfardamento de algodao e bem as- verã sanefas de cor ngorosamente O material será entregue dentro 
])r:iüi F'ormosa. districto de Cabedello provas. o. c~ncurso de t1~ulos con~tar sim uzinas de extracção de ?leo que, negr~. que limitarão os extre~os de d uinze dias a ás a fncommenda 
mirni.dnio de João Pessô2.. neste Es- da. aprectaç.ao ~os segwnt.es. elemen-, os serviços constantes da Gma de In-1 passeio e o contorno dos canteiros oc- ,e-oi preços COn{prehendem se par; 
t.ado. tos comprob:'1.tonos do menta do can. timação que deixou ficar em podei cupados pelas palrr:eiras. _ Das s.ane-

0 
material entregue no eScriptorio 

<'l:~;c~~;~~r: ii~~l~~Os âo d~~~l ~~ dt1~t':_ De dipJoma e outras dignida- ~:f~~i~tn\:r~eJ:~iJ~ ºd[isf~~a~iia~:~ ~~s, ni:miª~;~oa Ji:- c~~tr~/ª~~~~~:, da C?mmi•~ão de Saneam{nto d? 
11 publicado no jornal official. ·'A d~..s univers1tanas e_ academ1cas apr~- rocedida t:m 1936 terão O prazo ma- ser tambem apresentada amostra na Campm~ Giande. _ 
t i1li:1.o ··. desta capfüd. em sua edição sentadas pelo candidato; . ~irno improrogavei de 18 mêses a occasião da abertura daS propostas. Os pi OJ?On-entes deverao fazer . na 
<l~ 2:.1 de junho de H)37 . . 2.v. - De es.tudos e trabalhos SCl- cont-ar da data em que o proprietario O contractante deverá seguir, na R~rebedoria de Re~das de Camp!?n 

Adrninbtração do Domrnio da U· e11t.if1cos. espec1al~ente ct~quelles que. d Estabelecimento recebeu a alludida execução do trabalho. desenho for- G1ande. uma cauçao em dinheno 
ni:1o C'm 23 de junho de 1937 as.signa1em p~sqmzas or~grn~es, ou o t·fic ão Entretanto para que os necido. pela Directoria. mostrando a de 5%. sobre. o valor . p_rovavel do 

Habin.o dt> campos - Ei·.crivão En- revelem conceitos doutrmanos pes- no ih. aç · t· d 1 0 d . lhJ disposição dos centros e das sanefas. fornec1mento. que servira para ga-
r:nregado da Adrninistraçfio - Cla.s- soat:s de real valor; mac misrs ~ par 1~ e . e JU. 

0 
Além das propostas para centros rantia do contracto, no caso de ac · 

:.e G. 3.'' - De actividades didacticas poss~m uncctonar, orna-se prects brancos e sanefas negras. conforme CPitação da proposta._ . 
exereidas pelo c~ndi9ato; . esteJam com as. !;'erras, costellas e ~- está re,.ferido. o proponente deverá A~ propostas deverao ser escnptas 

4.º - De re3:Lzaçoes prat1_c~. de covas em perfeito ~stado de funccIO- apresentar tambem preços para cen- a tmt~. ou dactylogr.aphadas e as_ 
A<lmini,;;tra<'âo do Dominio d=t União n:itureza techmca. ou profl_ss10nal namento e bem assim possuam quar- tros de cõr cinza e saneias brancas e signadas de modo Jegivel, sem rasu_ 

na Prn·ãhvba· - EDITAL N.º 12-A - part1cularmen~ daquelles de mteres- to de pluma fo~rado e assoalhado, re- centros amarellos e sanefas negras. ras. emendas ou borrões, em duas 
Afor:w1cn'to ele um terreno proprio ::;e c:vl.lectivo. _ q.uere~do antec~padamAente a ne'?essa- Il - Execução: vias, sendo uma devidamente sella-
n:l.(:ional - De urdem do sr. Dele- O simples desempenho de funcçoes na ·Licença. Joao Pesoa, 26 de Junho Argamassa - A argamassa a em-1 da (seno estadual de 2SOOO e sello 
gado Fiscal do The.souro Nacional publicas, technicas ou nã~. :1 apr~- de 1937. . pregar na collocação dos ladrilhos se- de saúd~) contendo preço em algD-
neste Estado. faço pt:bl1co que o sr. Pt.- sen~ação de trabalhos .. C:JJa autor~a VISTO: - Luperc.10 _de Sousa. Bran. rá de 1 :4 - cimento e areia - e sua rismo e Por extenso. 
<ho Lopes Gmmarães r~queieu o afora- n~o possa ser auth'!nttcad~. e ex~- co, Ch.efe da AComm1~s~o. confecção obedecerá o seguinte: o pagamento será feito na Rece _ 
mf'nto do teneno propri<::, nacwnal 1::-iç'lo de atte.stados g;rac1osos nao Mar10 Uchoa, Amnhar. a) se_rá preparada em amassador~s . bedoria det. Rendas de campina 
~iLuado no Largo da EgreJa. a~ nor- ccnst..ltuam documentos 1doneos. . - convementemente. executa~os. a fi_m: Grande, após a entr.:ga do material 
lt· da: casa n.º 1, da rua ,PrE:51de"l1:<· o cor.curso de p~·ova.s constará de. DIRECTORIA DE VIAÇÃO E I de ser sempre ev1tad.a a u~tr<?ct_ucçao 

I 
e processo da conta no Thesouro do 

,João Pes-;ôa. na villa e J1:;tr1cto ue 1 ° - Prova escr~pta. . OBRAS PUBLICAS - EDl'I'.AL D_E de qualquer substa~c13.: preJudlcial; • ID!tado. 
f'ahPdcllo. neste Est.ado. l 2.º - Prova pra~lC~ e experimPntal CON~O~RENCIA - li!ª D1rectona b) a dosagem sera fielmente obser- As oropostas deverão ser entrP _ 

Os detalhes techmcos e de~als es- 3.c - Prova didactica_. de Viaçao e O~ras Publicas do Estado vada.; . . . gues no escriptorio da Commissão 
C'lareuinentos constam do e~ital n.º A PSte 1:oncursc, poderao concorrer da Parahyba f.ica aberta por este Edi- ~J a mistura de cimento e areia será de saneamento d,,. campina Gran-
12. pllblicado no Jornal official ·~ _A medico~ v~terinanos e _veterinario.s. t~l concorre~cia publi_ca para a execu_ ~e~ta a sêcco e_ de m.o~o o mais per- rte ,em enveloppes· fechados até ás 
União", desta capital, em sua ed1çao 1 . Os. r:~!i.dtdatos deverao. no act~ de çao_ do passeio a ladnlho em torno ~a t~1to. se1:do apos a~d1cionada a quan- 1f horas d d' 10 de agosto' vindou-
rtP 2 de julho_ de 1937. . . msenp<;ao. apresentar os segwntes lagoa d~o Parque "Solon ~e Lucena.'. t~dade d agua estnctament.e necessa_ p j ºig~ent posterior da re 

Adminü;traçao do Don,mio da U- \ ducuu1e1.to~· de accordo com as segumtes cond1- na para que a argamassa fique com a ~º··id art u . - 0 
., -

11i:.t.o, em 2 de julho de 1937. 1 1.° - Di~loma profissior.al devida. ções: consistencia pastosa e firme. ei ª 01_!mussao. 
Sabino de Campos, escrivão encar- 1 mente legalizado. Calçada - Na execução da calçada Em envdoppes separados das_ pro_ 

rC'i:,ado da Administração. rlassl· O. 1 2: - Pro\'a de que é brasileiro r,ato 1) o prazo de apresentação das caberá ao contractante a pavimenta- postas. os cobncurrentesh deverao a-
- 1 ou 11,u .. uralizado. propostas terminará ás 15 horas do ção superior com O ladrilho hydrauli- presentar reci os de . a_ver pago os 

Adminl:..tra.('áo do Domiuio da Unif..o 3.''. -- Prova de sanidade e 1done. Í- dia 4 de agosto vindouro. procedendo- co anteriormente. _referido .. sobre a impostos fe~e1:~1? mummdpal ~ esta-
>, . No A _ dade moral. se á abertura das mesmas ás 17 horas argamassa especificada. ficando- a dual, no ex- :c1c~o passa o, m C(' _ 

~~0~;~1~.~t~1 ~ !~ITt!~·en~ ~~~oprio 4.º ·-:- Documen~açã_o de actividade do mesmo dia. cargo da Dir~ctoria de Obras Publi- 1~0. da. cauçao ae que trata este e_ 

1,adonal _ De orctem do sr. Delega- pn~flss1onal ou ~c1~n~ifica que se 1.~- 2) Cada concorrente deverá apre- c::ts a execuçao da lage de concreto ditai. 
<lo Fi.-.cnl ao Thesouro Nacional nes- 1Cl.C1one rom a d1Sc1plu~_a em concnr.: .. o sentar um envolucro fechado e lacril.- simples sobre que se fará o ladrilha- Os proponente3 obriga'n,se-ão a 
t~· Estndo far;o publico Que O sr. Pedro . ,c·o!11p.~rnhado de r~h,.çao de se~l.S t~a- 1 do contendo separadame~~ o preço menta.. . tornar effectivo o compromisso ~ 
Lopes Gnimarães reouereu O 8 fora balnos pubhcad0;:5, que devera#:) , er do metro quadrado .do ~aanlho no lo- Ladr1l_harnento - Sera executado que se propuzeram, caso seja acCfi_ 
m<>nto dn turcno pi:oprio nacional, annexados .em tres vias, se poss1vel. cal, antes da apphcaçao, e o preço do segumte modo: ( . ta a sua prop.osta .. assignando .cº!l· 
Lcnefidado com a caBa n." 195. antL 5.0 

- Titulo ~t: docente ou pro~a do metro qua~rado para o 9:ssenta- a) ª!1~es de coll_ocar os ~adn.lhos. as tracto no escnptono da ~omm1s.'iaO 
í'oS n~. 177 <' 199, da rua dr- João d.a d.e haver conclmdo o. curso profis_ menta, m~n~i~mando, ou~ros1m, os superflc1es a ladrilhar serao l~mpas a Ide Saneamento de Campma Gran
Matta. esquina da antiga Tr:i.ves!->a do s10n

0
al, p~lo menos seis a~nos antes. prazos de mic10. ~ conclusao do tra- vassoura e lavadas para re.tir~r as: de, em pr~scnça do pcomotor publico 

l\frrcndo na vilhi e districto de CJ.- 6 .. - Prova de estar qmtes com o balho e a.s condiçoes de .paga!Ilento. substanc1~s que possam preJudicar a I daquella cidade, com O prazo maxJ, 
he<lello fle.ste Rst·)do. ,:;erv1ço ~nlltar. _ ~ . 3) Como prova de 1done1dade o adherencia ~a argam~ssa; . mo de 10 dias, após solucionada n. 

O;;: d·~Lnlhes tcchnicos e demais es- ! Mais mfo;ma~oes podera.o ser obti- concorrente deverá apre~entar doeu- b) os l~drilhos serao previamente 
I 

concurrencia. com prévia cauçã~ ~r-
darec:imcntog constam do ~dita] n.º: d~ na Secietana da Escola, das 8,30 mentos que. demonstrem. molhados,. 

1 

bitrada llela. m(l<,ma commLSsao. 
JO, publicado no jornal official " AI ásc: 11.30 1:_oras. . a) Deposito n.9 Thes~uro do Esta_ e). ~epoi.s ~o assentamento. a SU- não inferior a 5% sobre O valor do 
Uni:io , .. dt.'·sta capital. em sua cdi- ..... r.ecrl'ta11a da Etcola de ~gronomia d?. de uma cauçao de cmco contos de perflcie ladrilhada deverá ficar ~em forneciminto. a qual reverterá en .• 
c·ão de 2 de julho àe 1937, \_~tt rma;1a. em. 19 de n:i,a10 de 1937 reis (5 :OOOSOOO_); desemp~nhada e as Juntas perfeita- favor do Estado no caso de resc .... 

Adruinislração do Dominio da U- ~icola '\erlangien Jumor, Secreta- .b) .Estar qutte com a Fazend.a. ~u~ mente 1guaes. . são do contracto', sem causa justifi 
ni: o. cm :? d~ julho d" 1937 10 bhca. federal. estadual e ~umcip.tl, 11) No andamento ~o serviço. o I cada e fundam,.ntada a juizo e,,\ 

Sahino rle Ca•·"'""'·~. escr:vão encar- e) Ter, legalmente._ capac1da~e te_ con~ractante dev~~rá .cteix_ar J1vres. de referida Commissão. 
T('t,i:J.do d.:l. Admmkiração. cla:,~e G MINISTERIO DA AGRICULTURA chnlca para a execuçao. do serviço de a.c~ordo com ~ fl:.cahzaçao, as super_! F·c .. eservad ao Estado o dlreL 

- SERVIÇO DE PLANTAS TEX~ Ql~) tg'tªcin~~~::~:: Ec~~;~hicado em ~cilii;~~e&J:nfitu:ina:~:~ta;~ri~ºa da; to ~eª ;nnullar ºa. ~rese_nte, 'cham.a.n ... 
ADM!NISTaAQAO DO DOMINIO I'EIS - COMMI::.SAO DE CLASSI_ primeiro lagar será convidado ª· den- do bancos que serão distribuídos ao do a nova conc~.11ren~1a, ou deixa, 

DA UNIAO NA PARAHYBA - EDI- :i'ICA0Ã0 OFFICIAL DO ALGO- tro de dez dias, assignar O respectivo longo do passeio. 1 de effect1,1ar a comp1a do mat<rial 
'l'AL N.º 9-A - AFORAMENTO DE DÃO - EDITAI., N." 4 - De ordem contracto. sob pena de perder a cau-1 Outrosim. a execução da calçada constam;~ :~ª mesma. . . 
UM TERRENO PROPRIO NA- do sr· Chefe da Commíssão de Classi- ção de que trata a clausula 3 (letra deverá' ser precedida da conclusã.o dos Co.mm1s:sao de Compt as, .27 de_ JU. 
CIONAL - De ordem do sr. De- ficaç5.o Official do A!godão neste Es- a). do presente Edital. necessarios trabalhos de canalização Jho de 1937. - J. Cunha_ Lnna Filho, 
1f"gado Fiscal do Thernuro NacionaJ t:-do. levo ao conhecimento dos senho_ 5) A caução a que se refere a clau- da rêde subterranea de illuminação. prosiden~ da Commissao de Com-
~e;~;n!~tJ:ºFr~1~ P~~~~~e~u~ ~fo~~~ ';~aS~~~:.ie~~r~~ ~: 6eeJif1~~~~1~i~ª; sula 3 (letra a) será restituida sem 12) Quaesquer outros esclarecimen- pras. -
mf'nto do terreno proprio nacional e~nfardamento de algodão e bem a~-
bcue!íciado co:n a casa nº. 79. antigo irn uzinns de extração de oleo que, 
6, da rua Monsenhor Walfredo Leal, 

1
~P12r~~~Psir:i~~~d~~firvj~ic~s:

1:~= 
outr·ora. da Lagõa. na villa e districto 1 
<lf> Gal>cdcllo. municipio de João Pes- r,ello da .Associação Commercial neste 
sõa, m,str Estado 1..:stado baseado na representação das 

O~ d"tnlhcs technicos e .demais escla- tLª~~;~s pair"ate~~S:ªf:Siemreti~;1:idi~e a~ 
r<;~·1mentos c.onstam o edita.~ n.º 9, .P~; 4 ">i'..;"nch.s constantes das Guias de 
h.icado nn Jornal offi~ial. _ A Uniao . ~ 1tunação que deixou ficar em poder 
<le. t:1 capital. em sua echçao de 6 de e -) 5 senhores proprietarios o Fiscal do 
J 1Jlho de 1937. 1 E "nefici::imPnto. quanrlo da fiscaliz~-

AdmJ 11 t·eçã.o_ do Dominlo da U- çao procedida em 1936, fosse contado 
niao. em 6 de JUiho de 1937. <181 d<'zoito me.!:ês a partir de 1.º de 

Sa1Jino (le Campo.,; Escrivão En- \ julho de 1937. 
r;,~~~tio da Adminitj;;3çf«) - Clas~ ! emAsp~~~~ gi; ~e~i~~i~! ~~~~~fft~~i~! 

1 

flc·u5o alteradas. devendo as exigen-
1 1l'\'ER~1D '\DE DF: POR.TO ALE. ciJ..! ccn-Lantes das mesmas. serem 

f. IV - I "f"Ola de A.gronor,ia f' Ve* cumpridas df"ntro de ~ezoito (18) me-
h'·nn.1ri:i EDt'f .\.1, Conc·ir 0 sf"~ :i pa"tir df' 1.0 de Julho de lfl17 
J. " oro11 :01 e" hr~rnt1rr, c11 r·a- Já estf~o sendo concedidas o.s llcen ... 
d lr.i t.:c Pa.iholoC'ja e C.'linka !\l"dic-a ça.;:; p:1.r:.1 Iu1l<'c10namento tios Estnbele ... 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para ürippe, Rest-riados e Febres diversas, remeo 

dios que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia. 
A "CASSIA VIRGINICA" é rernedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VffiGINICA" regula a funcção dos Rin11 e é um anti-febril !err 
(gual para Grippe, Resfriados e toda11 u febres infecciosas. 

- Distinpide co1111 menção bonroaa ne z: ConrreHo Medice de Pernambac, 
( fll>• PROIIPSCTQ QUJI ACOMPANHA CADA VIDRO! 

--- a• VIIIID• •t<• ...... f'll'•V ••••,. UllU 



'.A UNIÃO - Quinta.feira, 29 de jullio d.1937 

O QUE AS NOIVAS 
DEVEM SABER 

Ma.da.me Besiuha. residente á 
Praça. General João Neiva, n.0 

47, recebe directo do Ceará, ter .. 
nos, colchas, toa.lhas. rendas e 
applicações para noivas. 

Do Recife todos os artigos de 
Jersey. 

Do Rio e de S. Paulo meias 
dos melhores fabricantes, vende 
tudo por preços commodos. 

Visitem a casa de Madame 
Beslnha. 

9.758 _ Christina Luiza Bezerra, 9.778 - Manuel Luc!.ovico Correia 
filha de Manuel José da Costa e d. filho de José Ludovico Correia e d. 
Marta LuiZa da Costa, nascida aos Francisca Maria da Conceição. nas-
241711918, nesta capital, onde é dom~- cido aos 23 1211906, neste Estado, ca
ciliada e residente, casada, domest1- sado, cperano. domicilia I e residen
ca. (Qualificação n.º 8.032). t.e nesta capital. (Qualificação n.º 

g. 759 - Oscarina. Maria Pereira 7 .911). 
filha de João Gabriel santiago e d. 9.779 - Bt:lnor Alves de Oliveira 
Maria da Conceição Santiago, nasci- filho ele Severino Alves de Oliveira e 
da aos 24 1 511919, nesta capital, onde d. Olindina Alves de Oliveira, nas-
é domiciliada e residente, casaJa, em- cido aos 2712 1915, nesta capital, on
pregada do commercio. (Qua!ificação de é domiciliado e residente, soltei-

SERVIÇO ELEITORAL - EDITAL n.• 7.821,. ro, operario. (Qualificaçâo n.• 8.053) · 
de intimação de sentença - Pelo 1 9. 760 _ João de Andrade Guima- 9. 780 - Maria Emilia dos Santos 
presente edital ficam intimôdos os rães, filho de Ft'ancisco Fernan~es filha de Carlos de Abreu Pessôa e d. 
eleitores e réos abaixo relacionados, da Silva Guimarães e d. Margarida Z~t~2~1~ii~i~, d!n~bxr:gr:s.sJ~va~ª~~iit~ 
~:r/~r~~;a~º~i:s j~f;a~o d!s 

1~eJ:~~ ! ~~;ª:0/e11f.rf1i\~~e n~~;m;;f:Jó, ns~t Estado, solteira perante a lei, domesti

~ftitcir~~fe~~~f! f.:1ºzo~:.ri~fi~~tJ~!~: ~~iJ~é ~:;~~a~;;ita1~~~~~t~fca~ãie~i.~ ~fta1~º1f~~~t1~a~ã~e~~e~t.e06~fta ca-
G b' · d e t M h d 9. 781 - Luiz Primola da Silva, filho 
ce~~~

1
~o,~dosº

5
p!lo Jt ~r~ffi~r~r p;i= 1 

7 ·~~~~i _ Ovidio Tavares de ~(!USa de Daniel Emygdio da Silva e d. RO
blico desta comarca, á vista das cer- · filho de Mathias Tavares da Fonseca e sa Primola da Silva, nascido aos · · · 
tidões extrahidas do Tribunal Regia- d. Dionizia Tavares de Som,11, n1.s- 71811918, nesta capital, ond.e é domi
nai. neste Estado e referentes á elei- cido aos 191611918, neste Estado, ~íl~- ciliado e residente, solteiro banra
ção de 9 de setembro de 1935. uma teiro. auxiliar do commercio, (lr.m1c1- rio. (Qualificação n.º 7.980). 
vez que até agora não fôram encon- liado e residente neSta capital. (Qua- 9. 782 - Heronides Leão Bezerra 
trados para re~eberem a intimação lificação n.º 7.804). filho de Arthur Leão Bezerra e d. 
pessoal. Os eleitores ora condemna- 9.762 _ Jos'é Pessôa de Albuquer. Francisca Anna da Cruz, nasddo aos 
dos á multa de l~S000 além das cus- que, filho de José . Pessôa de Al~u- 301411919, ~m San~~ Rita, deste ~-
tas do pro.cesso, sa~: querque e d. Mana da Conce1çao tado, solteiro, aux1har do comme.rc10 

José Jovmo da Silva nascido aos 16]611918, em Moge1rn rle domiciliado e residente nesta capital. 
Pedro Guedes de Oliveira Cima deste Estado, solteiro, pcrteiro (Qualificação n.º 8.006~ · 
Pra~cisco Suminho da SBva do Hospital Colonia "Juliano Mq~ 9. 783 - Cantidio Vieira de Britto 
Clovis Pessôa de Araujo reira". domiciliado e residente nf~- filho de Manuel Almeida Filho e d· 
J':)ão Hilario da Silva ta capital. (Qualificação n.º 8.0331. Francisca Chagas de Britto, nascido 
C1cero Octavio da Silva 9 763 _ Onelio Leal da silva, fi- aos Si8ll910, no Estado de Pernam-
José carlos de Andrade lho de Pedro de Sousa e Silva e d. buco1 solteiro, artis~a, domiciliado e 
João Martins de Lima Olivia Leal da Silva, nascido aos residente nesta capita! .. ~Transfer~n-
José Barbosa da Silva 27 211919, em Areia, deste Estado, sol- eia da 13.ª ~ona, mumc1pio de Caicó 
Joaquim Gomes de Arruda teiro, estudante, domiciliado e resi- 1 Estado do Rio qrande do Norte, para 
Ignacio Barbo.<:ia de Aguiar dente nesta capital. (Qualificação a 1. ª desta c_ap1tal). 
Manuel Tavare.s de Oliveira n.º 8.093). 1 9.784 - ~oao Baptista. de Carvalho 
João Dyonisío da Silva 9. 764 _ Antonio Belarmino dos filho de Migurl Archa1;1J!) de Carva-
.João Jeronymo de Oliveira santos, filho de Chrispim Soares da lho e d. ~oanna Porphiria de Carva-
Manuel Rodrigues da Silva costa e d. Belmira Maria da Con-1 lho, nasc1d~ aos 7171~919, ne~t~. ca-
Severino Seabra de Andrade ceição nascido aos 201811898, em Sapé pital .. solteiro, ope;ra~o, dom1c1~1~1clo 
Aarão Barbosa Monteiro deste 'Estado, casado, operaria, d~mi- e_ res1d;nte nesta ca.p1tru. (Quahftca-
José Ribeiro de Albuquerque ciliado ~ residente nesta capital. çao n. 7. 714) · 
Severino Alves da Silva (Qualific'ação n." 8.047). 9. 785 - Hermogen.es Gome-s da Cu-;-
Ig·Jinagle de Oliveira Gaião g. 765 - Alfredo Cabral Gomes, f1_ nha, filho . de Mana Fran&..sco d.e 
José Correia Filho lho de Manuel Cabral Gomes P. d. Souto, nascido aos 161111908, e~ Areia. 
Salviano José de Queiroz Genuína Maria da Conceição, nasci- dest.e Estado, c3:sado, motorneiro,. do-
José Francisco de Santanna. cto aos 28i10j1904, em Alagoinha, mu- mic1li~~o ~ res1~ente nesta capital. 
Pedro Leite de Queiroz nicipio de Guarabira, deste Estado (Quahficaçao n .. 8.113) · ... 
Olivc·ira Florentino de Oliveira casado, serralheiro, domiciliado e re- 9. 786 - Ant9mo de Barros Ca~tro 
Severino Pereira de Lyra sidentP nesta capital. (Qualificação filho de Antonio de Barros da Silva 
Pedro José de Queiroz n. 8.030). Castro e d. Olga de Barros Castro 
Mo.rianno Pereira de Araujo 9. 766 _ Dario Moreira de Carva- nascido aos 14\.ã\1~19 no Estado de 
Pedro Firmino de Negreiros lho, filho de João Moreira Dalto e d. P~r!1~mbuco, so,lte1ro, estudante,. do-
Jo.'Sé Araujo vasconcello~ Tertulina Moreira de carvalho nas- m1c1ha.do e residente nesta capital 
Manuel ele Araujo cido aos 251311916, neste Estado, sol- (Qualificação ~-• 7 .931) · 
Marcolino Marcellino da Silva teiro, auxiliar do commerc10, dom1- 9. 787 - Jose Franc_1sco d.e Sousa 
severino Barbosa de A1•1ujo ciliado e residente nesta capital. (Qua filho de Manuel Francisco Pn~to e d. 
Severino Matheus do Nascimento lificação n.º 8.088). . Maria Rufina de~ Sousa, na.sctdo aos 
Antonio Guedes da Silva Q.767 _ Wilson Nunes Brayn~r. ft- 2!211915 .. neste. ~:tado, sol~tro, com-
Manuel Carneiro de Farias lho de João cancio Brayner e d. Ire- merc1a!10, dom1c1~1~do ~ res1~ente nes-
Manuel Vicente da Silva ne Nunes Brayner, nascido aos 101 ta capital. (Quallficaçao n. 7 ._999) · 
Oswalcto Cavalcanti Dioná 1211918, nesta capital, onde ê domi- 9.788 - M~ria de Lourdes Botto de 
Paulino Fr::mcisco de Assis ciliado e residente, solteiro, funccio- Menezes, filha. do . desembargador 
Enéas Correia Lima Filho nario publico estadual. <Qualifica- Gorn;alo de Agutar Botto de Men~zes 
Manuel José do Nascimento ção no 7 710) nascida aos 515\1907, nesta capital 
Merciano Faustino de Andrade 9. 168 ~ JÜvita Gonçalves Ferrei- onde é .domicilia~a. e r~side~te, casada 
Manuel Amaro de Sousa ra, filha de Brasiliano F,omualdo das domestica. (Q~ahflcaçao n. 7 .. 946),. . 
José Carlos Jayme Chagas e d. Rosa Gonçalves da.s Cha- 9.789 - Joao_ Carlos.._ de F~gue~r~-
Francisco Bernardo da Silva gas, nascida aos 1'011111911 nesta ca- do. filho de. Jose Carlos d~ F_1gueire-
JPueldioroPBe10·e1ibroasadªde8ilva0u,·~ pi tal, onde é domiciliada e. res!dente d? e d. Regina da Annunc1açao, nas-

te! n casada costureira (Qualif1caçao n.0 c1do aos 31511910, em Mamanguape, 
Severino Gomes de sousa 8.040) .' · de_s~e. Estado, C!3-5ado, motorista,. do-
Jose candido de Aguiar 9 769 _ Thereza de Jesus Nepomu- mtc1hado e residente net>ta capital. 
Antonio Amaro Cavalcanti cenO. filha de José Victorino Nepomu- (QuaJificação 1!·º 8.~84) · . . 
Severino Gomes da Silv,1 cena e d. Josepha Maria da Concei- 9.790 - Jo.se Ma.na de Ara~JO, fl-
José Medeiros Coutinho çáo, nascida aos 191811900, em ca- lho d~ Franc~sco Dias ~e Ara~Jo e d 
Antonio Vicente do NaMimento bedello, desta comarca, solteira, do- Synesia da Silva ArauJo, nascido aos 
Antonio Ferreira da Silva mestica., domiciliada e residente nesta 1011111917, .cm ltabarana, deste ~s-
José Feliciano de Oliveira capital. (Qualificação n.º 7 .283). . tado: .s.olte1ro, fu_ncc1onario pubhco, 
Umbuzeiro, 3 de julho cic 1937. 9. 770 _ Edith Torres Camello, fl- .don11c1had'? . e !6Stde~te nesta capi-
0 etcrivão eleitoral, José de Souto lha de Manuel da Silva Torres e d tal. (Quahflca~ao n 7. 713). 

Lima. Maria Emilia de Oliveira Torres, nas- 9. 791 - M~na de. Lourdes da Ga
cida aos 5 911917, nesta capit,1, onde é ma Cabral. filha de Manuel da Ga-

REGISTRO CIVIL - EDITAL - domiciliada e residente, (Qualificação ma Cabral e d. Cora Lopes da Cos
Faço saber que em meu cartorio, nes- n.º 7 .841). ta Gama, nnsc1~a aos 17111]1912, nes
ta. cidade, correm proclamas para o 9. 77l _ Rosendo Herminio da Sil- ta capital, .solteira, ~rofp.s.sora publi
<:a.samento civil dos contrahentes se- va filho de Miguel Antonio da Silva ca. dom1mhada e residente nesta ca-
guintes: e 'd Francisca Espirita Santo nas- pital. (Qualificação n. 0 • 8.073) · . 

ORRIS BARBOSA 
ADVOGADO 

RUA DUQUE DE 

Titulo n.0 11. 623 - Inscripçáo n.0 

9. ô45 - Daniel Severino de Me1lo 
Titulo n.0 11. 624 - Inscripçâo n.º 

9.646 - Isaura Maria da Conceição 
Titulo n.0 11 625 - Inscripção n.0 

Q. 647 - Edson de Moura Machado 
Titulo n.º 11.626 - Inscr1pção n.0 

9. ~48 - Maria do Carmo Pereira 
Titulo n.º 11. 627 - Inscripção n.0 

CAXIAS, • l ' 

entrega de novos titules (4as. vias) aos 
eleitores seguinte::.. 

Agostinho s~rrano de Anctrarle 
Waldomiro Leite de AlbuquerqllP 

Luiz Pereira Pontes 
Fernando de Almeida e Albuquerque 
João Alv1no de França. 

João Pessôa. 28 de ju'1ho ele 1937 
9. 649 - Clementina Rodrigues de Re-
zende. O escrivão eieitonll, Se}Jac,tláo 

Titulo n.0 11. 528 - Inscrípção n.º Bastos. r 
9.650 - Josepha Maria Martins 

Titulo n.0 11.629 - Inscripção n.' SERVIÇO ELEITORAL - EDITAL 
9 651 - Arnaudo Lopes Bezerra df' dtação com o prazo de trinta. (30 

Titulo n.0 11.030 - Inscripçâo n.' dias _ O doutor Paulo de Moraes 
9.652 - Lenira Soares da Silva Bezerril Juiz de D1reito e Eleitoral 

Titulo n.0 11.631 - Inscripção n.() da 19.n· zona, comarca de São João 
9.653 - José Felippe de Oliveira do Cariry, na forma da lei. etc 

Titulo n.º 11.632 - Inscripção n.º Faço saber aos que o presente edl-
g 654 - ~ugenio de Lima Pe.drosa tal de citação virem ou delle noticl,1 

· Titulo n.º 11.633 - Inscnpção nc tiverem e interes•ar possa, que pelo 
9.655 - Isabel Amaro de Brltto dr. Promotor Publico desta comarr:i 

Titulo n.0 11. 634 - Inscripção n.C em face da·: certídõe~: e..::trahidas do 
9 656 - Maria das Neves Noronha Tribunal Regional de Justiça Eleito-

Titulo n.0 11.635 - Inscripção n.º ral do Estado. foram denundados no;, 
9.657 - Anna Gomes da Cos~a _ termos dos arts. 185 e seguintes do 

Titulo n.º 11.636 - Inscnpçao n.º Codigo Eleitoral vigente e arts. 59 
9.658 - Andradina Gomes da Silva e seguintes do Regimento Interno dos 

Titulo n.0 11. 637 - Inscripçáo n.º Tribuna.es Rf'gionacs. por terem deL 
9.659 - Maria Carvalho do.s ~antos xado de comparecer e votar na eleJ

Titulo n.0 11.638 - Inscripçao n.º ção realizada nesta comarca, no dfa 
g 660 - Elisa Modesto da Silva nove (9) de setembro de 1935, parn 

·Titulo n.º 11.639 - Inscripção n.º pref~ito e ve.readores municipacs, ni 
9 661 - Luiz Gonzaga Amancio. segumtes eleitores: - Jo:.é Firmino 

Titulo n.0 11.640 --;- Inscripçã<? _n.º Alves dos Santos, da 2.n secção; Ma-
9.6~2 - Odacy Brasil de F.igu~1red~ nuel Ayres de Queiroz. da 4.• secção: 

Titulo n.0 11.641 --:-: Inscn~çao n. j João Torres de: Araujo. da 5_11 sec-
9.663 - João Sebastiao da ~111:a "l ção: Marianno José Bezerra da 8.º 

Titulo n.0 11. 642 - Inscnpçao n. ' secção; Domingos Vieira de· Faria.i:. 
9.664 - Cyrillo Wanderley ~et!o 

O 
da 10.ª secção; José _ Rodrigues de 

Titulo n.0 1,1. 643 - ~nscnpçao n. Farias, Balthazar Hygino de Lima. 

S-~tu~ ~~jic;r~~~4M~e~~!r~;;iis;.º ~rt;:};so d~er:ri~ni f~:t5:<\l~e~a~~il~~:-

9 ~~u~ ~arf ~~;4le_ A~~~1i~ç{~lc~.~ 1;. ~~n:e~ç=~iuaT~~~\e e~~1i°Jiri~e~t~ 
9.667 - Rebilde Pessôa de Albu-' Jogares ignorados, conforme cerlafi, 
querque e Mello . _ 

0 
c~ram os officiaes de justiça incum-

Titulo n.0 11,.646 - Inscnpçao .n. bidos das citações. E porque não te-
9.668 - Antomo Nobrega de. Al}neid~ nham sido encontrados para serem 

Titulo n.0 11.647 - Inscnpçao n. citados pesisoalmente. pelo presente 
9.669 - Mílton dos Santos Barretto edital com o prazo de trinta 1 (30) 
(Frei Pedro de Alcantara ~ar~etto); d.ias, nos termos do art. 61 do refe-

9 iiiu~ ~~1t~}ii~
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J~qJg~cr~~~~~ f~- r~~hoR~~~n~~~c~~ p;·;~, t~
5
do~it~s \e~~ 

n.º :~~~lt;~~::: g: \'~!ec:!r:~ :~~~~ 
movidas pela Justiça Eleitoral desta 
19. ª zona. E para que chegue no 
conhecimento de todos mandei expe
dir o presente edital que será afhxa
do no lagar publico de ,:,stylo e pu
blicado no jornal officrn.l A Un.ião 
oor 3 três vezes consecutivas. Dadc e 
passado nesta cidade de São João ao 
Cariry, aos 23 de julho de 19:n. F.11 
José Chagas Brito, es-crev,~nte com# 
promissado, o subscrevi. (ass. > Paulo 
de Moraes Bezerril. Conforme '.',O 
original; dou fé. São João do C~rirv. 
23 de julho de 1937. O est::0!.o·r·nt~. 
José Chagas Btito. 

SERVIÇO ELEITORAL - EDITAL 
de citação com o prazo de trinta (30) 
dias - O doutor Pau!o de Moracs 
Bezerril, Juiz de Direito e Eleitoral 
da 19. • zona. comarca de São João 
do Cariry. na forma da lei. etc. 

Jo,e AnU:ito do Na.scü11ento e d. cído · aos 61511894, neste Estado, ca- 9. 792 - Rít~ de Freitas, . nasc1~a 
Odet.te Baptista de Mendonça. que .são sado artista domiciliado e residente a.os 16)311915, filha de Jo:;qutm Lmz Transíerencias da mesma região -
!-Cltciros e naturaes deste Estado; eUe nest:i capitai. (Transferencia da 2.• de Fre1tfl~'i P d. Maria L~iza da C~I;1- Processos de ns. 2!:!2 a 234: .· _ 

0 agricultor, maior, f~lho do f\\ll~cid:J wna. Oli.nc;Jl, para a 1.• zona desta ~eição. 5?lteira, domest1c.a, dom1c1: Titulo n.º t.025 - Insc11pçz.<: n. 

Faço saber aos que o pre-:tn~e edi
tal de citação virem ou delle Holicta 
tiverem e interessar possa. que pelo 
dr. Promotor Publico desta conu1rcu 
em face das certidões extr:Jlücl~•s elo 
Tribunal Regional de Justlça Elr>ito
ral do Estado. foram denunciados 
nos termos dos arts. 185 e seguin
tes do Codigo Eleitoral vigente e 
arts. 59 e seguintes do Regimento 
Interno dos Tribunaes Regionaes. por 
terem deixado de votar na eleição rea• 
lizada nesta comarca, no dia nove d.,. 
setembro de 1935. para Prefeito e Ve
readores municipaes. os seguintP~ 
eleitores: Euclydes F'lorencio dos An
jos, da 5. • secção; Onias de Sousa 
Ramos. da 9.• secção; e Seba.c-Lião 
Alves Campos, da 11. ª secção. Todos 
eleitores desta 19.ª zona, e actualmen
te residentes em logaL'es ignorado.,;, 
conforme certificaram os officiae.s d.,. 
justiça incumbidos da.s C,)tJaçõ,·s l-.! 
porque não tenham cido encontrados 
para serem citados pessoalmente. pelo 
presente edital, com o prazo ae trin
ta dias. nos termos do art. 01 do rP. 
ferido Regimento <~ 2.0

), os cito t' 
os tenho por citados para todos n.~ 
termos das respectivas acções penars 
que lhes e.stão sendo movida!i 1wt:i. 
justiça eleitoral desta mesma. 19 • 
zona. E para que chegue a.o conhrc1-
mento de todos, :mandei expedir o 
presente edital, que será affixudo no 
lagar publico do ro.o;;tume e puhlicntl.o 
no jornal official A União. por t l t-., 
vezes consecutivas-. Dado e pa<;~aclu 
nesta cidade de São João <lo Car!ry 
aos 17 de julho de 1937. Eu. .lost' 
Chagas Brito, escrevente cnmprorni~ 
sado, o subscrevi. <ass.)Paulo de Mo. 
raes Bezerril. Conforme au origln~d: 
dou fé. São João elo CarirY. 17 c!1..· 
julho de 1937. O escrevente compr,J· 
missado. José Chagas Brito. 

Anisio José do Nascimento e de dona capital). . . l~a~a ~ residente nesta capital (Qua 351 _ severino Pacheco ~e ~ra2a
0
0 

Emilia Augusta do N1scimento; e el- 9.772 - Euclydes coutmho dos hftcaçao n.º 8.091). . Titulo n.º 61 - Inscripçao n. 65 

la. ainda menor, domestica e filha. de I santos, filho de João Arthur dos San- 9f. 793 - Affonso P~re1ra dos San- _ Pedro Teixeira serrano . _ 
Severino Luiz do N'lsc~mento e da tos Aguiar, e d. Joanna Brisida Cou- tos, filho de .A.ntoruo Pereira dos Titulo no 1 922 - I~ripçao n.º 
fallecida d. Maria Bapt1st'\ de Men- tinha nascido aos 19\1211885, no Es- Santos e rl. Felicidade Maria da Con- 500 _ Gilberto Cavalcant1 dP Alhu- · 
dança. sendo este, aqnell..1 e os 1.u- tado 'de Pernambuco, casado, pro- oeicâo, nascido. aos l.81.1~(1889, nest.a ! querque . _ 

0 bentes com moradia em Alagoinha e prietario, domiciliado e residente capital, on<;te e dom1ciha.do E.I resi- Titulo n.º 75J - In.scrtpÇaC\ n. 357 
Mu~:suré, suburbio destn. C:.l.Pita1. nesta capital, (Transferencia da 4.• dente, solte~r? p~rant; a lei, chauf- _ Antonio Guedes Barr~tt9 

0 Si alguem souber d~ algum irripe_ zona municipio de Goyanno., Estado feur. (Quahflcaçao n. 8.118) · Titulo n.º 260 - Inscripçao n. 260 
dimento, opponha-o na forma ria iei de Pernambuco, para a 1.ª desta ca- Hermo~enes Gomes da Cunha, fi- _ pedro Regis de Britto _ 

0 pital). lho de Maria Francisca de Souto, nas- Titulo n.º 9~6 _ rnscripçao n. Q4fi 
João Pessõa. 24 de julho de H:37 9 773 _ Sebastião Alberique Wan- cido aos 16,1 1908. em Areia, des~e severina Meirelles de Paula 
0 e_c::crivão do regis(ro, Sebastião cteriey, filho de Manuel Galdino Wan- Estado, casado, motornei~o. e _ resi~ -Titulo n.º Ml7 - Inscripção n.

0 
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Ilastos derley e d. Rita Eulina Wanderley dente nesLa capital (Quahficaçao n. _ Epaminondas Montezuma de Me-
nascido aos 511211894, em Picuhy, des- 8.113). . nezes 

EDITAL -1.ª Zona. Eleitoral -Mu~ te Estado. solteiro, perante a le1, pro. 7 .122 - Luiz Miguel da. Silva, f1- . . º 2 449 - lnscripção n.' 
nicipio da c~pital e sub-prefeitura de fessor esotherico. (Qualificação n Q lho de José Miguel da. ~1lva a .~· 'Titulo 1t ·1d Carncdro de Mes-

d 7. 764). Joanna Maria da Conce~çao, nasci o s.~26 - eooo o 
Ca.bedello - Juiz, dr. Sizenando e 9.774 - Etelvina Fausto dos Santos aos 15\8]1907, em . AlagOO qrande, qm~a. o I rri ão no B76 
Oliveira - Escrivão, Sebastião Bastos filha de Fausto Ma. ximo dcs Sa_n~os deste Estado, s~lte1ro, operaria, do- Titulo. n,. 676 - .ns apçs,·1va 
- De accôrdo com o que dispõe o Co- d Antonia Pereira da Conce1çao miciliado e residente nesta .capital. - Satm nmo Antonio .d ~ o 20 -
~igi°n~l~~i~~l ;~i~~t;_· ;:i?~t~~~ <'}fe{~ ~asCida aos 2011211916, no ~stado de <Pedido de novo titulo. 4.• via)· 

0
~it~li?ion·;e~~i;:; 1~~1

6eç:o n. 
tos legae~. que estão sendo procl.!ssa- Perz:i~mbuco, so\~i~t ~;{;ti~!P1~~- Segundo edital anteriormente P.U- P Tftuln n.º 1. 891 -· Inscripção n.º 
das as inscripções e requcr~mentos mic1ha~a ~ re\ e o:5) . blicado e Us;ta affixada em cartono 881 - Manuel Clemente de Farias 
das pes.sôas seguintes: <Qualiflcaçao n. 8 · · 1 · d a en Titulo n.º 10.147 - Inscripção n.º 

9 .755 _ Jo.sé Bezerra Filho, filho 9.775 _ Manuel. Joa9u m Miranda o dr. Juiz Eleitoral, or enou . - A ldo Bonifacio Paiva 
de Chr~piniano Bezerra Fil~o e d. filho de ~icolau .T1burcio de Miranda \.rega de titulos aos eleitores scgum- 1.~~fu~ n rn~ 463 - lnscripção n.º 
Rlta Coelho da Silva., bascido aos ~il~ ~o~n~ot~N;fgt d~OM~randdr~~J; t~itulo n.º 11.616 _ tnscripção n." 1.463 _ JÔaquim Fernandes da Silva 
]8,811914, nesta capital. solteiro. dacty- do Norte, casado, maritimo, do:nicilia- 9.638 - José Porphirio de Bri~to. o 
lographo, domiciliado e residente nes- do e residtmte nesta capital. (Quali- Titulo n.º 11 617 - Inscrtpçao n. 
ta capital. (Qualificação n.º 8. llU ficação n.º 8.074). 9 .639 ·- Antonio Rodrigues de Quei-

de9 }~~ -Fr~i:! !!rr1~~~j~e~t.ºct.º~~~ 9.776 - Walftrei'! PirFes Ferreira roTzitFuilioho,., .• 11.618 - Insc. ripção n .. " 
vninn Rosa de Lima. nascido ao filho de Benedic o ires erreira e d. 
1.01 111914, em Itabayana. deste E$- Nionizia da Silva ~ires, nascido aos 9.640 _ Analia Theodozma de Oh-
tado solteno graph1co dom1ciluoo_e 21'~ 1915. nest~ capital, 011:de é. d~mi- veT!iratu· lo n.• 11.619 - _I1.1scripção n.º 
re'id t t t I cn.11alifict•cao ciliado e residente, solteiro, .1E1rt1sta 
n.·~ 

8
e~~l ne'- ª capi ª ~ <Qualificação n.º. 8.061}. . 9.641 _ Pericies Flgueirêdo de Gou-

Novos titutos, (4as. vias) - (pro
cessos de ns. 54 R. 58) . 

Titulo n." 3.052 - Inscripção n.r 
3. 705 - Agrippino Almeida. As_sis 

'Titulo n.0 10.655 - Inscnpçao n.' 
8. 695 - Severino Rodrigues Pontes 

Titulo n.0 6.108 - Inscripção n.<' 
3. OO? - Raymundo Cojta 

niulo n.º 2.054 - Inscrípção n.º 9 7·57 Sebast·- M ·ac: de Sou- 9 777 - Mana Leopoldina Coutt- vêia 
· · - iao ess~. ia de nhÓ. filha de severino da Silva e d. Ttiulo n.º u 620 - Inscripção n.º 2.155 - Antonio de Lucena ~a~ral 

0 .sn, filho de Ildefonso . e,s s cel I Leopoldina Maria da Conceição nas- g 642 _ Lauro Alves Costa Titulo n.u 4 .. 907 - Inscnpçao n. 
~:,usa e~· Joi::eph\ 1r;~~1ª da ~ºjoã~ cida aos 24l12 l!H8, nesta caplta't. on~ ·Titulo n." u.621 - Inscrlpçáo n.º

1

3.187 - Francisco Baptísta Nunes. 
çao. na.!-i~ido ª.º5 4 ' em . en-, de é domlclliado e residente soltei g 643 - Edgard José de Sousa -r~. C'.~rli Y • clfost~li E;tado .. s~J~~~~· nes- ra. dactylographa. (Qualifica'.ção n.; l 'Titulo n.º 11.622 - InscrJpção n.º Nos termos do § 7.0 do artigo 66, 
t~11

~
1~;if31do~rQ~al~fi~a~j~e;~.º 8.0701 7 985) 9.644 _ José Correil', Lins do CocUgo Eleitoral, torna-se publico a 

PREFEITURA DA CA.PITAL -
EDITAL N.o 8 - Chama concurren. 
~ µaM a construcçâ:Q da ltermu <ú1\ 
poeta Augu,sto dos Anjos. - De or 
dem do sr. preteito,_e em cumprtm,d1. 
to da lei n.º ·11, da Gamara. Mllll1clpul, 
fica aberta. pelo presente edital. co11 • 
cur:rencia publica para a construcção 
da herma do poeta parahybano Au_ 
gusto dos AnJos, sob as seguintes 
condições: 

a) _ A altura total do monumento 
será de dois metros e oitenta Cfntl .. 
metros (2,m80) 1 sendo 2,moo para a 
columna da base e O,m80 paro. o bus. 
to; 

bl - Essa base de Z,moo será de 
granito, com $e<:Ção quadra<I• de 



g A UNIÃO - Quh1ta.íeira, 29 de julho d 1937 

O,m50 x O,m50, encimada pelo busto, 
confeccionado em bronze; 

c) - As propostas deverão ser en
tregues na Prefeitura da capital até 
â,3 15 horas do dia 15 ·de setembro, em 
envolucros fechados. e asstgnadas pe_ 
los proponentes; 

d> - Os prop:mentes terão plena 
liberdade para apresentação de ante
p! v}:!ctos. graphicos, etc., para me_ 
lhor orlentacão ri.e suas propostas. 

Prefeitura da capital, em 22 de ju
nho de 1937. - Sylvla de Carvalh,>, 
pelo secretario. 

emendas ou borrões, em duas vias, 
sendo uma devidamente *llada, <sd
lo estadual de 2 000 e sello <ie sau'del 
contendo preço por algarismo e por 
extt!ru:o. -

Os proponent.es deverão marcar o 
prazo para entrega do material of!e
recido. 

As propostas deverão ser entregues 
nesta CommU:são, em enveloppes fe
chados. até âs proxin11dades da reunião 
do Tribunal da Fazenda, que não será 

propuzeram, caso seja. aceita a sua 
proposta ,assignando contracto na 
Procuradoria -da FazenQa, com o prazo 
maxlmo de 10 dir.s, após solucionada 
ti concU;rrencla, com previa cauçao 
3l'bit.ada pelo Tribunal competente~ 
nê.o infe:·ior a 5% sobre o valor do 
fornecimento. a qual revel\terá em fa,_ 
vor rlo Estado, no caso de rescisão do 
contracto. st>m causa JUSti.ficada e 
fundamentada a Juizo do referido 
Tribunal. 

~"lt~~~~~~~ horas do dia lO de agos- Fica rcscrva":io ao Estado o direito 

baias; 4 latas de plantas; 46 vasos de plantas diversas ele., etc. 
Se,ta_feira, 30 de julho, ús 3 horas da tarde. 

A' Rua Caturilé, n.0 !18, onde estiver a bandeira do leiloeiro 
AHIST!DES F ANTI. ·1 

Tutlo ao correr do martello 
Agunnlc1n u1u grandioso leilão, ir.:.tovcis, ohjccto\ diversos, 

automrn~is, ele., pelo, leiloeiro otficial Jayme Fernandes Barbo
"' autonzudo pelo s:-. Onalúo Sá, alto funccionario do Banco 
do Urnsil. 

Aguardem! BreH! - Agenda: Praça Pedro Americo n.º 71 
JO.AO PESSOA 

Em enveloppes separado.e, das pro- de annular a presente, ch.9.mando a 
DELEGACIA FISCAL _ EDITAL postas. os coucurrentes deverão apre_ nova concurrencia, ou deixar de ef_ 

N.º 5 _ De ordem do sr. Delegado sentar recibos de haverem pago 05 jm- fectuar a comprn do material cons-
Fiscal, e de accórdo com a autoriza- postos federal, municipal. estadual. Lante da mesma. 

COMPANHIA PARAHYBANA DE ARMAZENS GERAES, 
BENEFICIAMENTO E PRENSAGEM DE ALGODÃO S, A, 

f~~âa E~c~Ón~\: Poi1:~~t~ub~~~l P~~ ~1~uce:c,er~~ci~uf~~~~ºes~~ft~fº· da lh~o~~mi1s3~~ de Compras. 21 de ju-
Balanço geral verificado no dia 30 de junho de 11937 ra conhecimento dos interesados, que OJ proponentes obrigar-se-ão a tor- J. Cunha Lima Filho - Presiden

:I:~~a P~::i :ea ~~~fua1\~~· d~a c~rt: 
1

n_a_r_e_l_fe_ct_iv_o_a_c_o_m.:._p_ro_m_iss_o_a____:_qu_e_se_t_e_d_a_co_m_.m_iss_ã_:o_d.:_e~C.:..om__:..pr_a..:.s:._. _ ACTIVO: 
corrente mês, á.s 16 horas, recebem
se nesta Delegacia Fiscal, cm envel
loppes fechados e lacrados, propostas , 
em (3) vias. sendo a primeira devida
mente sellada, para alienação do es
caler "BENEDlCTO HYPOLITO", 
no estado em que se acha, fundea{io 
em frente ao Posto Fiscal da Alfan
dega, em Cabedel1o, servindo de ba.5e 
o preço de quinhentos e setenta e 
seis mil réis C576S000), de conform!-1 
dade com a avaliação, devidamente 
feita, e respectiva dedução. 

SECCÃO 
..3 

LIVRE 
DR, JOSE' GL YCERIO DE SOUSA GOUVEIA 

~ 

Predics em Campina Grande 
Terreno e D svio . . 
Construcçfic Tanque de Oleo 
Rec01u.trucçi.i.o 
Prensa Che:,t~r 

~~~~A~~s:o~cntra ince~dio· 
Mcveis e Uten ihos . . . . . 
MaLeriaJ para Construcção 
Mad ira de Construcçáo .. 
Almoxarifado . . . 
Contas Correntes 
Caixa ....... . 
Conta de Prejuizo Exarct:::io 

1937 

365 :255$000 
32:800$000 
l:i:th.;U-.i~OO 

386:548S200 
369: ~odSOOO 
118: 608S300 

2:72UCCO 
62 :5<i0S0UO 

6· 122S400 
9:952$4UO 

134: 766S400 
14:J74.'SlCO 
3 :320$000 

57:858$400 
Os proponentes deverão provar 

que se acham quites dos impostos fe
deraes. estadoaes e mun1cipaes , e 

1 

~~~~g~!~:0 ~~\i~~:~~~ ~a m~!:: Setimo dia 
Delegacia Fiscal, neste Estado, a 1m- . Clal'lndo Gotn·ei:1. seus 1nnnos (au .rnles) e sn \ n1àe, con_ 

1. 578 :020$500 

portanc1a de cem mil reis (100$000), l ,:dam n lodos os p .. lll'Hlcs e ,un1gos p,1r,\ ·1ssist1re111, :1"i 7 ho1as 

~~a~o~d~n~;~i!~e~t~~~aÍsde ~~~~~= do <lia 2~J elo c·u1rcnte. , .. 1 n11s-.;,1. que p~H ,d!ll~l do . seu es~imado 
bihdade Pubhca. l10 e cunhado Dr . .Tose Gl.}ceno de 8ousn (,ou,eta, 1:illcl'Jdc, na . 

As propostas serão abertas na pre- r1dade de Hec1lc, rnan<i:Jm <.·elch1 ~u· n,t rgn Ja llc •• S do Ro- Capital 
sença das partes interessadas no d.ia J sario. 1 C':)1'1:tas ~orrentes · 

PASSIVO: 

800:000~000 
C48 :,22,500 

9:600$000 e hO!':l. acima alludidos. D1v1denuos a Pagar 
Gabinete da Delegncia Fj5eal na Fundo de Reserva . . . . _. . . , · · .. 8: .... ~~du .. J 

Parahyba, 12 de julho de 1937. Res_erv::i. pars 1?~prec1::içao. d." Pr~_ 
G~~!;~~ Figueirédo - Chefe do JOSE' GUERRA DE ANDRADE LIMA Ri,'.:':va"';a~:·~~~~~i:ç1;~r;:i;e;erre_ 

21, ;...,l.,2'..,300 

DELEGACIA FISCAL - EDIT.1.L 
N.0 6 - De ordem do sr. Delegado 
Fiscal e de accôrdo com a autoriza
ção do Exmo. Sr. Director Geral da 
Fazenda Nacional, torno publico pa
ra ,::onhecimento dos interessados. 
que, pelo prazo de quinze (15) dias a 
contar desta data e a terminar no 
dia 26 do corrente mês, é.s 16 horas 
recebem-se nesta ,Delegacia. Fiscal 
em envelloppes fe~'*-3dos e lacrados. 

~~=t~:~· J:1J~e~ ~f~d~n~~r! 
execução de reparos da lancha 
"SAMP~IO VIDAL", em serviço no 
Posto F,scal da Al!andega, em Cabe
dello, na base de quatro contos qua
trocentos e noventa e sete mil réis 

~ no ~ De-vio em Exerc1c1os Ante-~-4b> R!~~~~; pa;.;. 
0

Depreciaçio
0 

d~ Pre,;_ 

1~. ~s ~~e~~e1:. e~~ ~-x~r-ci:~os_. A~~te_r_i~~ 
Reserva para IX preciação de Ma-

chinismos em Exercicios Anterio_ 
7.° dia res ..................... . 

Reserva para Dapreciaçâo de Mo_ 
veis e Uten.silios em Ex. rcicios 
Anteriores 

Severina Guerra de Andrade Lima, ~laria de Andrade 
Gualberlo, Isaura ele Andrade :'.\loura. Catharina ele Andrade 
Si!Ya, Francisco Guerra ele Andrade Lima. Irene de Andrade 
1 ·erraz e Hely Guerra de Andrade Lima. conYidHm seus parentes 
e an1igos para assistiren1 á mis~a que nrn.nUan1 celebrar por ahnn 
de seu filho e irmão - José Guerra de A'l.drade Lima, sexta 
feira, 30. ás 6 1.2 horas, na egreja de :Nossa Senhora do Carmo. 

~\nlecipachnnente agradecem ao<; que cornparel'ere1n. 

Campina Grande, 30 de junho de 1937. 

Er5k Rosenvinge, 
Director-thesoureiro. 

A. Trigueiro. 
Contador. 

1 :610:';1iOO 

55 :393$200 

16:824$200 

10 :383,900 

l .578:02é$5DO 

(4:497$000)' de conformidade comi I PARECER DA COMJ\OSSÃO FISCAL 

feisstrir:i~ ri'~:~:: ~~fãa~':!= 1 M A G N I F I e o L E I L A-o o Ccn.selho Fiscal da Companhia Parahybana d.e Armaz ns Ge-
Os proponentes devel'áO provar q, 11 r;1:i~i:e;e:~~~~~e~;

0 
deir~:t,~~:g~~a~~o~

1
'!.~ª~~e~Ci~~ r:ti =~~~n~~o j~~õ 

que se Rcham quites dos impostos fe- 1 de 1937, e verificado pelos docum~ntos que fôram apresentados, a ..:xacti ... 
d~raes:. estadoaes e mW1icipaes. e cau- 1 D E M o V E 

I 
s àâo de todas as verbas do r 0 spect1vo balanço, é de parecer que sejam ap-

monarao, previamente, na Caixa E- provadas as ditas contas e todos os actos da directoria praticados no de ... 
coi:omica. annexa a esta Delegacia, . curso daquelle anno. 
a 1mportancia de duzentos mil réis , 
<200$000), subordinando-se a todas 
ás eld!l"ncias do Regulamento Geral 
de Contabilidade Publica 

Os concurrentes encOntrarão na 
Secretaria desta Repartição todos os 
elementos e detalhes necessarioo á 
realização dos serviços de que trata 
o presente Edital. 

As propostas serão abertas na p:e
s-ença das partes interessadas no dia 
e hora acima citados. 

Gabinete da Delegacia Fiscal na 
Parahyba, 12 de Julho de 1937. 

Arnaldo Augusto de Figueirêdo -
Chefe d.o Gabinete. 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N. 0 63 - Commissão de Com
pras - Abre concurren<('ia para o for
necimento do seguinte material: 
PARA A CADEIA PUBLICA DA 

CAPITAL: 
1 Fogão typo inglês, com capacida

de para quinhentas pessôas, tendo 2.40 
de comprimento. 1,10 d"!' largura e 0,90 
de altura, com as seguintes especifi
cações: 

12 boccas. 
2 fornos de 0,75 x 0.54 x 0,37, 
4 estufas. 
~:~n~~~O~!alt~t 0,28 X 0,24 X 0,85. 

chaleira de 5 galões. 
caixa_ para agua quente ligada á 

serpentma, com capu,:1dade :pa.ra 200 
litros . 

registros para ctida forno e regis_ 
tro geral, 

quadro e chapas de ferro fundido 
de I" de espessura. 

material rt!orçado 

se~r:~p~c;~:õ;ar~ d:;i~~~~5ç~cU::! 
cúncunent~. que poder&.9 fazer pe
QU(na!s alterações para mais ou me
nos 

O fornecedor receberá. como par_ 
te do pagam~nto. um fogão u.:.ado 
exlsteot~ na refert1a repartição e uma 
carcassa cte outro fog.5.o que ~ acba 
11"'J DeposltQ das Obras Publica...o:;, on
dr, os mtercs.sados podt:ráo examinal
a.,. 

IO concurrcnte de\•erá apre-.;;entar 

:\ro ::~z.:i:r~~~~~é:, c~n~~~~ 
alrena~·l:l <'m tljollDs refractf! .... ios, en
tregando-o em perfeito funccionamen
to 

Os propont'ntcs deverão fa~r no 
'The"otiro do Estado, uma caução em 
dinhuro. de 5% sobrf" o valor pro,·a
vcl do fornecimento. Que servirá para 
garantia do contracto. no caso de aceL. 
t;;.çao da propocta. 

As. proi,Ollta.s devei-ão ser escript .. 
e. tinta ou dactylograph'1<1as e assi-
1:11.!l<iaB de mOdo Je•lvel c;em ras,iras 

Campina Grande, 15 de julho de 1937. 

AMANHÃ 
< Ass.) Oliver Adrian vo~ Sohsten. 

RUA CATURITE' N.0 98 - ONDE ESTIVER A 
BANDEIRA DO LEILOEIRO 

< Ass.) Pedro Hypoli:o de Mello Cahú. 
<Ass.) Edik çosenvinge. 

Sexta_fcira, :lll de julho. as :i hor,,s da tarde eontinuanc!o CLJ!!a Dc~!vo~~ç~:OS / SYNDl:~:LH~;i~~ DOS 
durante a noite. até final liquirlação- com intenailo das 18 ho_ 
ras ás 19.:Jo. ac~trd~r~~;:: a.~ºarfs fsr!s~e~~ ist~~ · Convocação de Assembléa 

Dnidamenle autorizado pelo illmo. sr. Antonio Ribeiro t t f ct o G l E din · 
Can1pvs, U. d. socio da i1nportnnte casa Sou~a C:.unpds & Ci:.t., cfa:s. ~=1~ ~~~º~!u~ã: :e·sÀ.s~n~ era xtraor ar1a 
{JUe se relil a l)Hl':1 O sul tlo p.tiz. ~ié~~r~lo ~~:i:~i~r:ito ~eq~:~s~~~ ta~ c~}~sdi~~;ºtu~~sUa~i!ia!OSd~~l~!!~ 

ARISTIDES F.\NTJNJ, leiloeiro officietl, ,endcr,i, n" cor_ domtngo, r,<ela 3 14 heras, na séde 50• conhecidos pelo Exmo. Sr. Ministro do 
rer <lo nrnrlel1o, lodo o moJ,iliario e tle111ais ulensilio!-i, tudo <la · 1 e · cios que co:n Trabalho contorme carta patente de 
mais fina qualidade, e (.'01\lj)letauientc 110\'ü, conforme a rela- ~1:ré~~m: n~ d~º :e ;~aceder á. el~í- 15~ de Julho do corrente de ordem do 

Ção pai~ os cargos cte l.º .secretari~ Sr. Presidente actual fica marcado .áS 
1;;ão abaixo: e 1 supplente de secretario, carg~ 14 horas parn ser p~·c:edit:1a a eleição 

E:-/TH.\D.\ TEHH.\CE: - 1 grupo "Gcrclau", itnbuia e posse da nova d1•ectcna que tem 
C 3 peças; 1 banco de ni:tcleira, C'i)é~ de ferro: Jan1pcâo tlc âstes que~ ~eh~~ vrgos. ~m rdil't~f" ele dirigir OS d~tin~s SOCiaes até 1.

0 

lC'clo e 4 \'U!)OS de cirnenlo eon1 l)almriras. v!s r~~uSnâc1! E~ani e;a~:ttl.na o - de Janeiro dr 1938. Não compare-cendo rrumero legal de soclos fica 
SAL.~ DE \'ISIT.\S: - l grup,, <lc imhuia c,tut,ulo e~, 1 lr. d 1937 mircaào para o dia 29 do corrente 

Y~lludo rck;vo com -i pc('as; 1 tapete de pellutia; ;:, almofadas de ~d~et~~~~à ~e~~tJuaeº va~concellos, ás 19 heras: ainda pelo mesmo mot1-
d 1 l t 'J ) l ·i I · t' •> · vo não podendo ser nalizaâa ficará 

~e. a; _us re ro~n, golos:.' ga cri.as .cº.1.n~eo_r 11~~1..,; - Jarro'.S ]2.0 secretario marcada a tercri•~ e ultima convo-
cnentacs t.:om flores e 1 radH> ~1mer1cn110 holslcr , cação duas heras depois. 

ESCRlPTOHlO 1 estant~ 1wroha mm t:unpa corr~r; f ALLENCIA DE MANOEL Jcáo Pessóa. 28 de Julho de 1937 
1 l 

· · Jo~é Ayres Carreiro, Se~retano. 
_car c1ray11,cncan": 1 machina Sin~"r '""m :1 ;.:awta,: 1 co_stu-, FERREIRA DOS SANTOS 

ruro de ,11nf' e s<.·lLt; 1 galena con1 ~wre rcnd,ull'; e 1 ahal-Jour • • 
de lou\'a com fr:111.í:1. 

1 

Aviso aos mteressados 
DOH;\ll'fOlUO DE C.\S.\L: - l 11Hlbilia imbuia lrnba_. o abaixo assig!lado. syndico no. 

lha da cun1 U 11c\·a-;; l cokhãú de crina ,c::~eb11; 1 rolo jdem; 2 meado. e compromissado da fallencia 
tr~a\'csse!ro~; 1 la~np:1da de eahcc<.:ira; 2 tapete~; :> alinol':uht, ~t~~~!~ie~i~~R1~~l~g~O~A~t:S,: 
p1nla~as;. 1 galena ~·0111 ~tore dl' rcnd.1: 1 nii~tLJoUr de louça, mar" deste termo conrorme senten
com lra11Ja; 1 galena c01n n:p0sleiro dmLi..lSl'O. ça dÕ exmo. sr. dr. juiz de dir ito 

1.0 DOJ\~lll'OHIO DE SOLTEIHO: - 1 n10hilia ele imbuia da. comarca, de 8 do andante. avLsa 
rorn ;J pctas moderna" 1 co\d1~1o; l traH's;·..;clro; J tapete. aos credores e demais intere.c:.:5ados, d.a 

2.0 DOIUIITOHIO DE SOL'l'EJHO: J fOl\llllOcla pero!,,,, ~á~ª J:11r~g~~· ~Y!rt'aºm:~~~ ªda~is~º~; 
(>J1Yern1zuda de escuro. eom :~ g~1\·l·t~1..,; 1 .... anluario: l galpria 11 horas. no' escrlptorio Commcrcial 
cu1n ~l<ll'l' ele rendas; :1 almoJ'ar!as pintud~1s. dR referida firma Outr~im. avba 

.. , .. S.\~.~-D~~ ~A~T.\H: ... - 1 ... m~:hili<~ de.~n1!:.ui~1 .c<~m .. 18.1,<': d~t~,~l~~~fnfr~ªn:1~ttt7çªJe ~~º~~~: 
e;_ .. S, 1 potl,l ch .. tpl os, 1 llH <.:,l f).lhl Lld1•,1, 1 tcio~IO J)Uf,I CJlll~l d( e que a 16 de set mbro tudo do COrw 
nw,·eis; 1 l:qwll' lJl'r~:~ IP;..\:it:mn; 1 pan•10 ,lt: \'l'illl<!o; 1 j:1rr:io rc·ntc anno, tera togar' a assemblé:l 
,·,>111 flúrcs; J bar1.1 <'•)Jl\ cmT1'n!l' pnr:1 ln lo; 1 galen:1s CllHTni_ C:e '?redores. ás 13 horas, na sala das 
/adas t·om cortina"' dl• s(·d:1: ~ rspre:...·iiç:1dci1n..... aud1encia~ dcE.te Juiw. . • -

SAL.\ DE COPA~ 1 B'·ladcir:1 ''Hul'li"~··: gu~rda- ir.~fi~~~c~s :;
1
~~:a~n~i:f~c;:;;~;~ ~\~~ 

Convocação de "Assemiiléa 
Geral Extraordinaria" 

A Companhia Parahybana de Ar_ 

~r~~~~;ema- ~:t·~A1g~~fo!!f~.i:lr~nt~~1! 
!)rt-sente, conyida os senhores acci<:>
nist9.s para tuna a,<:c;embléa ge
ral extr~vrct-inaria a reJlizar-se no 
dia 12 d: agost0 proximo, cm :~ua 
~éde ~oc.tal a Rua d3. Republica n.0 

23. para o fim e:pccÍ'll de tratar da 
r~fcrma .de seus estatuto...._, 

Campina Grapde, 27 de julho de 
1937. 

Sociedade Ahonyma Companhia 
Parahybana de Ar~ ns Ger'a -, 
Beneficiamento e Prensagl'm de Al_ 
gcdáo. - O. I. Srale, dir;ctrr ,·Ice_ 
presidente; R. C. F,..,.~tr dirC't.:lor
secretario 

comida <·om lt'la~ 1 filtro marc:, "Brac,;il"; 1 supork para filtro; do - "A União". 
1 espelho. Ba.nanetra'.i. 9 d" julho de 1937. - FORMIGUINHAS CASE,RA~ 

Ol'TIH)~ Oll.lECTOS, CO)!O SE,J \\! LO(.(,'.\S: Jcfo Alves Sobrinho, syndico. Só desapparec<m com o uso do un!co 
:,µparelho <li' porcrll:in:i in:,d,•s:, ((;l!] 100 )'('\º,IS J Í<ICnt, p.1r: 1 ALUGA-SE a confortavel producto ]lqnldo qu, attrahe e exter-
thú c·o111 ;> p<·~·a"-: Jit-on:ir;.1-.; b~mdl'ja" ele fahncr; y,orla-t·op<,s; mina as formiguinhas caseiras e toda 
galheteiros; mant,·gu .. iras. etc.; DI\'EI\SOS: - banheira de f,·r_ casa da Avenida Epitacio ,specie de baratas 
to esm~1ll~ldo: 1 h:1teria de alumlnio co1n :!a pr"'·as e estante; "'BARAFORMIGA 31" 
1 ,i,-eiro de arame CO!ll pa,s:,ros; csl:tntcs; ]l\l'Sas; cadeiras; Pessôa, n.º 514, perto da Encontra-se nas bôas Pharmaclas o 
,.m1borcles; m:1ngue1rns para janlim com tr) m.; grel11as; bate· Uzina de Luz. A tratar nal Drogarias 
dores de• ovoi.;; 111arhína dr C':1rne; 1 rspr<·tnl·dor <k halalas; 6 I . . »ROGARIA LONDR>iS 
porb ... vn-sos dr 1nac1Piru; 10 p~1hneir3s; ;J l'rotons: fJ !5.aut:i1t1- ~ CflS:1 VlZlnhn, RuA M~rlcl rlnh"lro, 128 



A UNIÃO - Quinta.feira, 29 de julho d 1937 

Para commeirtJrar o 2,º anniversario do 11REX" ... e iniciar bri!hante111errte AGOSTO, o mês da cidade ! ... 
A m:::aior e mais gloriosa sensação de 1937 ! ! ! "Em trinta annos de cinematograpbia não se fez coisa igual 

annos outro fllm que uifrapasse este, em musica.., luxo, perfciçfi.o e art.e 
e não se fal'á. nos p1:oximos trinta. 

IRENE DUNNE - no seu trabalho maximo - em 

MACNOLIA 
Com ALLAN JONES - famoso teno1· - PAUL ROBESON - notavel ba1·ytono e mais 20 estrellas e 

1.200 figurantes ! 
A producção orgulho da n()va UNIVERSAL. 

UM NOVO ORA.MA DE MYSTERIOS - DO
MINGO, NO "FELIPPtA" !!! 

A figura inimitavel do celebrn detective 
chinês desta vez surge em Londres para 

solver o maior crime do século ! 

WARNER OLAND 
--- em ---

CHARLIE CHAN EM 

LONDRES 
Com RA Y MILLAND 

Uma novella sensacional da "FOX". 

A opera favorita do immortal "CARUSO", 
amanhã, no "REX" 

Realização clnematcgraphica montada, interpretada e can

tada com rzcursos de que o thc~tro não póde dispor 

Carla Spletter 
Helge Rosaenge 

Dois grandes cantores da opera estadual de Berlim 

- em -

MARTHA 
Um dos grantles triumphos musicados da 

CINE ALLIANÇA 

R E X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA. 

DE CBIC FEllPPÉA JACUARIBE 
SOIRtE A'S 7,30 SOIRtE A'S 7 ,I5 SOUU':E A'S 7 ,15 

"SOIRÉE DA MODA" - A SESSAO DA ELEGANCIA 

Um romance desenrolado em Hollywood ! 

O drama premiado com medalha de ouro ! A gargalhada maxima do anno ! 

REGINALD DENNY - em 

KAY FRANCIS - em 

AMORES TRAGICOS 
Com IAN HUNTER - PAUL LUCAS 

Um film da "Warner First". 

Bert Wheelcr - Rob W oolsey - os bambas 
do charuto - em 

EM PALPOS DE ARANHA EM PLENO ESPEOTACULO 
- com - Complementos: - FOX l\IOVIETONE NEWS _ .fom,il _ Juntamente a 4.ª Série do 

Com FRANCES DRAKE - GAIL PATRICK 

Um film da ••paramount 1
•• 

NACIONAL D. F. B. e ESCAMOTEANDO - "short''. OS A V EN TU REIR OS HEROICOS 
A's 4,15 - "Sessão das Normalistas'· Com BUCK JONES 

Complementos: - PARAMOUNT NEWS - Jornal e VE!\1 
CA' PASSARINHO - desenho de Betty Booth. 

Uma comedia impagavel ! - ,JOE BRO\VN - o "Bocca 
Larga" em TIRANDO o PE' DA LAMA - Um film da 

"Warner First". - Preço un.icn: $50\l 

UNIVERSAL 
Complementos. 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A's 7,15 - HOJE 

AMA-ME SEMPRE 
E' mais um film gigantesco que este casino offerece aos 

seus queridos "fans" ! - Um glorioso espectaculo 1 

musical com GRACE MOORE 
V ARIOS COMPLEMENTOS 

DOMINGO - P.....l?rta guryzada ! - Vamos iniciar ~ nossos "111.atinées" 
a todo alcance e gosto, como promett,emos. 

O BOCCA LARGA - em 

T I R A U D O O P E' D A L A M A 
o maior successo de JOE E. BROWn 

PAVILHAO 
Vcnde-!-ie um pavilhão bem afr~gue

zado, e~uina da rua Silva Jardim 
com a Amaro Coutinho, po1· bom preço. 

ARTE CUL!NAR!A 
Pre;>ar:ur-se bôlos enfeitados para 

ca~amcnt')S, baptisadcs e n~r,dmcntus, 
etc. 

Tratar na rui n de ::\laio, 466, 
A tratar com o proprietario do mes-

mo, na dita rua n.º 136 APlARIO MARIA IRE 
\'E;l;DE-SE um bureau minlstro tom .

1 

~E - Vende puro Mel d, 
~ i;aveta_s e uma estante poro lhrr.s, Ab lhas "Italianas e Urus-
de pet·(e1to acab9mer.to. L"'l. e 

ruo. Barao do Trium!lhO. 100. e J • p 
1155 ou ap. ose es· 

F A 'IORIT A PARAHY· 
HHA 

Club de Sorteios d~ Aseendino 
Nobrega & Cia. 

Praça An~onio Rabello, n.0 12 
(Antiga Viração) 

Plano Parahybano - "Diurno" 

Resultado do sorteio dos cou
pons..brindes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Parahybana, em sua séde á Pra.. 
ça Antonio Rn.be1lo, 12, no dia 
28 de julho, ás 15 horas. 

V' pre.rr..Jo 
2." ,, 
3.º 
4,º 
5.º 

Plano '' Nocturno" 

7720 
fü22 

/'~j!',', 

J6Z~ 
G173 

Resultado do sorteio dos cou
pons..brincles gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Parahybana em sua séde á Pra- 1 
ça Antonio' Rabello, 12, no clia 
28 de julho, ás 19 horas. 

1.0 pnmio ·- 8768 
2.º ,_, G786 

0891 
4.º 419!\ 
5.º 151:; 

J. Pc-s_i\.1,, 211 de juU1r eh 1937. 

ADERBAL PYRAGIBE, fiscal. 
ASCENDINO NOBREGA & 

CIA., concessionarios. 

1 

A t..at!r na LIVR,\.RIA_ PO!'t:LAR, I sú. Av. Joã'o Machado, 

VENDE-SE um piano Ro- ,ôj\. 2n I\!,=========== 
nlsch em perfeito estado e .

1 
duas camas de casal. Tra- CABELLOS BRANCOS 
tar á l'Ua 13 de Maio n.0 103. Evttam.;r'oc13esM~~~ eom 

~LUGA·SE 
Usada como loç~o. náo é ttnt,ira 

Use e n5.o mud~. 
Oeposit-0: pl'flrm.ac!R M1nerva 

Rna dA 'RP"'nhlfr,.. - .To6n Pp~"J11 

PRECISA-SE de uma en
gommadeira e uma nrru
mad<'ira. á rua Duc1ne de 
Caxias. 614. Paga-se hem. 

VENDE-SE 

CINE SÃO PEDRO 

HOJE - "St:ss.â!> das l\Io~.a.-s ,. - Dua.s sc;sõcs. 
Um film de enredo forte e suggestivo. onde JACK HOLT nos dá o seu 

' l QUANDO os EST.RÃNHOS SE CASAM 
Com LILIAN BOND 

Um film maravilhoso da COLUMBIA. 
NOTA - Será offerccido ás senhoritas um valioso b;.·inde, da con

ceituada manteiga LYRIO. 

PREÇOS: - Senhoritas, 400 r~is: Cavalheiros. lSOOO réis; Crian(as, 
6GO r~is; 2.'l cla.:,;~c, 400 réis. 

Amanhã - Clyde Betty em HOMENS E FERAS, e 
mais a 2.ª séi'ie de AVENTUREIROS HEROICOS. 
Domingo - "Dois corações ao compasso da valsa". 

CASAS - Vende-se a ca
sa n." 53, á an:•nida João da 
J\Iatta, nesta cidade. A tra
tnr com o dr. Camillo de 
HoJlanda ot1 com a Símhm.·i
nha Maria José de Hollan
da Chave~:, reflirlente á aw~
nida General Osorio n. 11:3, 
nesta cidade. 

ALUGA-SE o 1.0 andar 
rla casa á rua Peregrino de 
Carvalho, n.0 122. 

Bôas accomrnodações. A 
tratar na rua Duque de Ca
x:ias. 614. 

..,. 

Violão 
Vende-se um novo, de 

optimo som, da fabrica pou
lista T. Giorime. 

Tratar á rua M. W alfre• 
do. 28. 

PI ANO 
Vende-se um quasi novri, 

cordas cruzadas e cêpo de 
metal. PrP.ço razoavel. A 
tratar na rua da P~Imeira, 
n.0 486. 

PR AI A rORMOSA 
Vende-se uma bôa casa O tdtio situado á av. Epilaclo Pes

soa, ('t.\m ampla ca~a~ grande terreno, 
:l1·orn1no1latões para gado, agua e luz. 
Bond ~ porta. 

co:RA DE ABELHA. Resina de ca- 1 co~tmt1rªa ~acumhinaopdt1'emcoayproenltoe poaurtarandee- A CASA GLORIA como sempre cs- a t1·ata1· na l'lla Barão do 
juf"iro, Chifre de boi. - Compra-se 

1 
~ , .... pera receber a ,·tsita de V. Excia em 

A traLr: Duqur df" C':rxia!f1 2R~ 

Ernesto Wdner - Praça Pedro Ame. 1 godo. A trntsr na Av~ni<la Cruz de I su2": nova iastallaçáo. - Av. B. Roh:>n, Tl'iumpho, 271. 1.º Rnclar. 
rico, 109. Pf'nsão Pef11·0 .\m~rico. 1 ,t\rmíl!i n.n 724 ur 
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' NAV EGAÇÃO 
LLOYD . BRASILEIRO 

(P ATR IMONIO NACIONAL) 

PAR A O 
Linha Belém - P. Alegre 
Paquete AFFONSO PENNA 

NORTE 

Linha Belém - S. Francisco 

Lulzs:11~~1{,~~ dia 5 p1ra Natal, Fortaleza, s . Paquete RODRIGUES ALVES 

E 

PRUDENTE MORAES . . 
Sahirá no <lia 5 para Recife, Maceió, Ba hi a, T uto~:hi~á f~i/~ª B~~é!ara 

Natal, Fortaleza, 

~~~~~~ª'e ~~rL~e 1i!~
1
~~~·o. Santos, Rio Grande, J ' · · 

Linha. Porto Alegre - Tuioya 1 

Cargueiro UÇA l 
Sahlrá. no clia ~i tl e a.gos to para Natal, Ma

cAu, Arefa. Branra , Al'nc~ty, Fortalezn, Camo- j 
ctm e Tutoya . 

COMMERCIO 
B A S I L E U G O M E S - Agente 

f; 

Praça Anthenor Navarro n.' 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O SUL 

Linha Manáos - B. Ayres 

Paquete DUQUE DE CAXIAS 
Sahirá no dia 29 para Recife, Maceió, Ba-

Linha Belém - -S. Francisco 

Paquete MANAOS 
Sahirá. • no d ia 30 para Rrcife, J'.lh1a , Victo-

hia, Rio de Janeiro, Santos, Antonina, Para.- ria, Rlo de Janeiro. Santos, Antonina, Par&.~ 

naguá, S . Francsíco, Montevidéo e Buenos naguá e s . Francisco. 

Ayres . 

LLOYD N~\CJONAL S. A .. - SWE RIO DE JANEIRO/ COMPANHIA CARBONIFERA RIO-GRANDENSE. 

1· 

as.&VJC)O &Al"ll>O rZLOlt P&Ql]J:TSI ·&.au· llNTall C.&.IIIIDl!LLO ll POaTo &.Ll!OU 

P ASSAGEIROS 
Sabidas ás Quarta•- retrao "SUL" PASSAGEIROS 

P AQUETE " ARATIMBó " - Espe
r::tdo de Porto Alegre e escalas no dia 
28 do corrente, sahindo no mesmo dia 
p ara Recife, Maceió, Bahia, Victoria, 

::~rot:: tª;:!~~ .:i::::\u!~º º~~:"::~ 
cebe carga e passageiros . 

CARGUEIRO "ARATANHA" - Es· 
perado de Belém e escalas no dia 31 do 
corrente, sahindo no mesmo dia para. 
Re-cite, Maceió, Bahia, Rio de Janeiro, 
Santos, Paranaguá e Antonina, para 
onde recebe carra. . 

"NORTE" 
Linha regular de vapores entre Cabedello 

e Porto Alegre 

CARGUEIROS RAPIDOS 

"OLINDA " - Esperado n o dia 2 de agosto , proceden te de. T u t.oya 
e escala . deverá sahir logo a pós a n eoessar ia demora pa ra Rect fe. Ma
ceió, Ri~ de Janeiro, Santos, Rio G r:i nde, P elo tas e Porto Alegre . 

" CHUY " - Espera do no dia 3 de agos to, sahirá a.pós a n ecessaria. 
.demora para Natal, Ceará, Parnahyba, via Tutoya e Areia Bran c:i.. 

DEMAIS INFORMAÇÕES COM OS 

Agentes - LISBOA & CIA. 
RUA BARAO DA PASSAGEM N.' 13 - TELEPHONE N.0 229 

l
' Tinge em ~r~o ~ ~sta!!. G R~s!e

0
aos ba~hoe 1 

"Aras",· ·----o:===...-=======-" ,_ quentes, frios e de mar. 

PARA DEMAIS lNF'ORMAÇõES COM OS AGENTES: 
CUNHA REGO IRMAOS 

Bscrípiorio: - Rua 5 de Agosto n.0 125. Telephone n.0 360-Telegramma: 
ARMAZENS - PRÀÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

COMPANHIA NACIONAL D E NAVEGAÇAO COSTEIRA 
SERVIÇO SEMANAi , DE PASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

VAPORES ESPERADOS 

"ITAPURA" 

Esperado dos portos do sul no dia 29 do corrente, 
sahírá no me.-;mo di:J , para : R ecife, Maceió, Ba hia, 
Vícto1ia, Rio de Jsneiro, Santos, Paranaguá, Antoni
na, Florianopolis , Imbituba, H.io Grande, Pelotas e 
Pol'to Alf'g1'r. · 

AVISO 

Recebemos tambem cargas para Penêd.0
1 

AracaJú, 
Ilhéos, S . Francisco e Itajahy, com cuidadosa baldeação 
no Rio de Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em tra fego mutuo com a "Leopoldina Rallway" . 

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

DR. GIACOMO ZACCARA 
ESPECIALISTA 

Vi as urinarias :.:_ Syphilis 

Ex-interno dos serviços do prof. Baena na S. Casa , do prof. Bel-
miro Valverde na PolyclinJca Geral do Rio de J a n eiro, na. Funda-

çáo Gaffré Guinle 

Consultorlo : Rua B a rão do Trlumpho, 466 
Diariam ente das 2 ás 6 

PROXIMAS SAHIDAS: 

" ITAQUATJA .. - Sexta- feira G de agos to proximo. 
'' l TABERA .. - Qn inta- ft>ria,' 12 de agosto p , 

Os cor.signatarios de carga8 devem retirai-as do tra
piche da Companhía dentro do prazo de três (3) dias , 
após a descarga, findo o qual. incidirão as mesmas em 
armazenagem. DR. ONILDO M. CHAVES~ 

EX-INTERNO POR C(l'ICURSO DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ 

Pl\l'a passag·ens1 en<'01t1mfn das e valores, a.Uende-se no escriptorio até ás 16 horas na vespera da sabida dos paquetes. 

1 

DOENÇAS INTERN A S 
As dem a is informações serúo dadas pelos Agentes ; 

ESTA' DOENTE? 
J ,- h o llvro "A Cura Natural" do 

profes.c:..or Joflo Jalrna de An drade 
Llmn. Obl.f'rá o mesmo. GRATUIT A
MENTE. á rna B:u[w do Triumpho, 
329, ou pelo rorreio. remetLenclo no
me e (•llder ço ao mesmo numero e 
l'UA. • 

~o_!_essõa ·---=-P a.rahyba. 

VICTROLA VICTOR 
Vencle-se uma gabinête Ortophoni

ca, em optimo estado de conservação, 
itcompanh::mdo a m e81n:.1 20 discos, 
t.11rlo por 5UOWOO. A t.raLnr cem F 
JJonorato - Rua S. Miguel, 201 ou 
110 Cme S. Prdro. 

VENDE-SE 
11m~ optím:1 c~sa na rua 13 de Miiio. 
fiGl , sanPndn., c,um.Lal mt,rado com d1-
versns frncteltas tf'ndo oS segumtes 
comrnodO!.> · sala de espera, sala de v1-
,catas. 5 quartos, sala de copa, sala de 
janlnr e c~inha, A tratar na mesma 
r om t f ari'l P anl a na. Stlv:;i 

Bôa occasião 

WILLIAMS & CIA. 
Praça Antbenor Navarro n.0 5 - Phone 234 

l\'lello, n.º 22 . Faz-se tambem ('.essã.1> I C A $ A 
do ponto . 

A tratar na mesma ·. 1 Aluga-se a de n .º 175 sita é. rua. 
-0- CONTADOBDIPLOMADO Hy- Indio Pyragibe. Tratar na rua da 

polito Ribd .-o F\eire !ecciona Escri- Republica, n .º 778 , 
pturaçáo Mercantil pelo metbodo mais 
moderno e pratico á rua üa Palmeira 
n.0 543. 

VENDE-SE 

VENDEM-SE terrenos a prestações 
modicas de 4$000 a $400 o metro qua. 
drado. Á tratar na Fazenda Sta. Julia 
cm Tambiiá . 

MANICURE 
te~~:~e FI~~~~R~~gasº~ctf;?cR~~S O sa.lão "Central'' á rua Maciel PI. 
commerciaes. expõe á venda a sua! nheiro n.0 197, precisa. de ur4a. eximia. 

~~m ~~~6iY:: ª~~ ~;~cearia, á rua ~~~::~r-se com o seu proprieta.rlo~ 
O ponto é apropriado para se de- Ma.noel Herculano . 

s.c.nvolver grandes negocios. Aluga se 

~f~;;;';,;.'.'ommodos bast antes para re: MUITO BARATO! · 

1 

1 . ou vende.se O predio QUe também Õf 

1 propr ietario n o referido predio~ Na rua da Republica., n 302, ven- r.. 

· ' zishas de centro, um berço, 1 espelho 

Especialida de : - Molestías infecto-contagtosas 

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR P ELO P NEUMO-
THOX ARTIFICIAL E DEMAIS PROCESSOS : 

Consultorio: - Ru& Duque de Carias , 348 - 1.0 uodar. 

~ Resldencia : - Rua Engenheiro R etumba, 2;;7 
CONSULTAS : DAS 16 AS 18 HORAS DIARIAMENTE 

- - /) 

. 

DR. JóSA MAGALHIES 
NllDICO 11:SPl:CIALl!l;TA 

1'4Z QllALQUl:B TRATAMENTO 1: OPERÀl)Ol:S DAS DOl:N\IAd 
DOS OLHOS, OUVIDOS, NAIUZ K UAR!;}ANT& ' 

O.uwUorto: - ltaa D•qae de Caxlaa, 5Ut. De 1,. •• 1 bucu.. 
aeat•encla: - &u Visconde • ., l'elo!H, &O. 

1 O A O p 1: é l!I o .a J 
.. 

_ .... 

VENDE-SE um pequeno ~;~;1
~~tr~':' º~~~;~~ ;;.:,:~:~e~~':;; 

negocio de estivas, bem perfeito estado ENFERMEIRO DIPLOMADO 

Quem se interessar d1r11a se ao 1 , 1 ========================= ] 
./oã o Figueirê<lo de sousa dem-.se um grupo de cadeiras, 

2 
me- [ A R N A u D N o B R E G A •. 

f d , s h , Preço de CC!l-S!ão. I (DA ASSISTENCIA MUNICIPAL) 
a regueza o, a av. en or 1 --- Av. D. Pedro J, 915 

;;;:•:;;~'.".,:";::a:.~~'.'~ª ru:•g::;:" e <los Passos, 6, J aguaribe. 1 lm~~:t '!º JV:m!m.::;:;-;..! uma '=========================='' 
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