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DO PRESIDENTE GETULIO VARGAS AO GOVERNADOR ARGE-
MIRO D E . FIGUEIRÊDO: ---;~~_:_JOÃ~o;::~Afº\~~t~M~R~R~~E~cg:1~isA/~L~~~i~~;fJME 
AGRADECER O EXEMPLAR DA MENSAGEM QUE APRESENTOU Ã ASSEMBLÉA LEGISLATIVA DO ESTADO, FELICITANDO-O PELOS EXCELLEN
TES RESULTADOS OBTIDOS NESSE PERIODO D E SUA OPEROSA ADMINISTRAÇÃO. CORDIAES. SAUDAÇõES - G E T U L I O V A R G A S " , 

A -DEFESA NACIONAL PROSEGUE TERRIVEL A GUERRA 

E A IMPRENSA ENTRE O JAPÃO E A CHINA 
O CONSEl.HO DA LIGA DAS NAÇõES DECIDIU, HONTEM, QUE O JAPÃO VIOLOU O 
TRATADO DAS NOVE POTENCIAS E O PACTO KELLOG - AS FORÇAS NIPPONICAS (Serviço de Imprensa do que podem ser mobaizados, numero 

Departamento de Propagar~- de rcscrvi(,tJs e de officiacs de rescr
d:1) va, movimento de tropas em occasião 

O «Dia rio Carioca., fez em torno <lc tensão na politica internacional, 
adaptação de estradas de rodagem a0 

de um m 3 gno assumpco - ª defesa transporte de material beilico, fabri
nacional e a imprensa - alguns com- cação desse material no país, etc 
mentarios ~o mais. alt~ interesse e que Tudo isso constitúc inneg:wel se
coi:n a devida venta divulgamos a se- gredo de Estado, cuja publicaç:io col. 
gu!.r: . _ , locará o p.1ís sob o controle de países 

A defesa_ n~cion.d, e (]~ando cm I interessados cm conhecer os meios de 
Juando., _preJud1dcada pela d1vulg.1ção que di"lpOtnO'i para 3 defesa d.1 no,;:sa 

e not1c1as_ ou _ocumentos que so- integridade e nossa soberania 
m~~te podia~ mte~essar . aos meios Tambem poderemos citar como 
militares Nao h_av1a, ev1dcntemen- sendo de dominio exclusivo do Esta
tc, qualq•1er_ manifestação de_ m~ fé do a acqui,icão de m:itcri,d bellico 
ou de derrot1s~o da parte ~a impr~n- no estrangcir~ e noLicias de mano
.s:a que os pu~h~~ . f habit~, porem, bras, dcsc1~vcndo mcthodos <lc com
t~r~ou-dse pdreidu ,cboia e qua quer es- bate ou cxpcriencia de arma1~1encos 
pinto ota o e m senso compre-
hcndcria facilmente esse perigo * * * Devemos convir em que :\'j mano-

MELHORARAM, HONTEM, CONSIDERAVELMENTE AS SUAS POSIÇÕES EM SHANGHAI 
SHANGHAI, 4 (A União) - O chinês:1 rc.~iste bravamente á occu- sa nipponica revida cm termos violen-

alto poder esm.1gador do exercito pação nipponica. tos os ataques que vem recebendo 
nipponico reppellíu as forçac; chinê- nestes ulrimos dias dos jornaes inglê-
sas dos dois pontos principaes da de- NANKIN, 4 (A União)-Cons· ses ~ sovieticos Dize~ as folhas ja-
fesa desta cidade ta que o marechal Chiang-Kai-Chek ponesas _que Londres e ª. responsavel 

Até este momento a rcctaguarda cons:eguiu comprar ao goYêrno sovie- pela att1tude hostil da Liga das Na
------- ---- -- tico 600 novos avlões de bombardcio. l ções contr~ o Japão, sobretudo no 

Esta noticia, comtudo, não foi caso dos at,iques aereos A Inglaterra 
22 PAÍSES INTERES• confirmada. proseguc com a finalidade puramente 

_ commcrcial. pois que visa estabelecer 
SADO$ PIELO ALGO. GENEBRA, 4 (A União) _ O o boycote das mercadorias japonêsa, 

DÃO BRASILEIRO Conselho da Liga das Nações decidiu, na_ China, _á semelhança do que já 

RIO, 4 ! A União) - De 
um artigv d'O Jornal de hoje, 
cxtrahimos o seguinte trecho: 

hoje, que o Japão violou o tratado existe praticamente na lnd1a Usan
das Nove Potencias e o Pacto Kellog do dessa arma, a Inglaterra mostra 

Para corrigir esse mal, o sr Gc
dofredo Vianna apresentou um prc
jecto que depende da appn,,ação d~ 
Legislativo, dispondo sobre (., assump
to 

O rcfcrj<lo projccto encer:a, sem 
duvida, urna grande necessidade 
Em todos os países do mundo exis
te uma indispensavel reserva cm to
dos os casos nos quaes C"itcj.1m cn"ol
vidos os altos intcrc:,sc~ Ja defesa na

bras militares envolvem grar:dcs rcs
oon\Jbilidades. Nessas, os Est:-tdm, 
Maiores descnvolven1 planos estratc
gicos guc, divulgados, chegariam ao 
conl1ccimcnto de estrangeiros, com- J 

prometten<lo todo o esforco dos che-
fes militares · 

"Apesar das condições dcs
favoravcis em que se apresen
tou a colheit:1 do algo<lJo, n:i. 
safra actuaJ, mesmo a,;:sim seu 
movimento teYe accentuado 
relevo sobre a procura. do anno 
passado, elevando-se a 140 240 
tonelada~ ,,;uas sabidas, durante 
sete mêscs do anno cm curso, 
contr.1 l O 5 9 51 tonelad:11,, ex· 
pona<l.1s no .uc~mo pcriodo Jo 
:tnno pJCi\,1Jo 

TOKJO, 4 (A União) - A im
prensa nipponic:1 ataca a Liga das 
Nações di?endo que o Japão não per
tence ao fnstituto de Genebra, dei
xando, portanto, de attender ás suas 
decisões 

1 

AS VTCTIMAS DO "CHOLERA" 
EM SHANGHA! 

que os protestos da sua imprensa não 
se inspiram em sentimentos humani
tarios, mas apenas em interesses com
merciacs concretos e afastados de 
qualquer sentimentalismo 

A NOTA DO JAPÃO SOBRE AS 
OPERAÇÕES MILITARES CON

TRA NANKIN 

TOKIO, 4 (A B ) - O minis
tro das Relações Exteriores do impe'"' 
rio, sr 1-Iiroito, entregou hoje aos 
embaixadores da. Inglaterra, do.s Es
tados Unidos da America do Norte 
e França a respo,ta japonês:1 ás nota.$ 
dos referidos países relativos ao bom
bardeio aereo de N ank.in 

cional 
* ,)1, * 

Ha nos meios militares documen~ 
tos que possúem a mensão de "re
servados", ''confidentes" ou «secre
tos.. O proprio caracter de~~cs do
cumentos torna crin1inosa a sua pu
blicação nos jornaes _ Entretanto, não 
é rara a st1a divulgação, cm org:?os 
da .imprensa 

Mais uma serie de coisas exi~te qu" 
não pode ser dada ao conhecimento 
do publico. As~umptos referentes á 
mobilização de pessoal, cffcctivo."' 

V cm .1 proposito cit.1r aqui ª" no
ticiJ.s fl'(l'ntc, '-Obre .i f Jbric.1ç:io do.1; 
ª"iões 11;H.:Ío11.ic1. Os jorn.ic, ,1\ e,;
tampam no s<:utiJo do m.1i, dcL1do 
patnot1smo [' inncgJvcl 1\bs c:,se 
patrioti,mo vem a ser prejudicial a 
nós mesmo(; Pode-se sem duvida, le
var .10 conhecimento <lo mundo 'l_UC 

já fabricamoo, ~s no\sa,;: nuchinas !e
rcas Nunca porem, cc.,m a cspccifi
ca~;:ío de detalhes, como se tc111 feito 

E' essa situação que visa remediar 
o projecto do sr Godofre<lo Vianna, 
que não é contra a imprcnfa, mai 
procura acautelar o, supremos inte
resses da defesa da Patria contra os 
quaes não ha dircjtos, franquias ou 
previlcgios de nenhuma espccic.:'' 

A PROMULGACÃO DO 
ESTADO DE GUERRA 

UM TELEGRAMMA DO MINISTRO DA JUSTIÇA AO 
CHEFE DO GOVERNO 

Foi o seguinte o telcgramma. rece- 1 vossenc1a .em que ~mnmunica. h~er 
bido J?elo sr. governador Argem1ro de sido decretado Estaao ele Guerra. p 0 _ 
Flgue1rêdo do ministro Macêdo Soa- de voss-enc1a contar com a mais fran
res, a respeito da decret.:tçáo do esta. ca cooperação do meu Govêrno no 
do de guerra. em face da denuncia sentidr, d· manter firme apoio a bem 
apresentada ao sr. Presidente da Re- do exito da acção do Govêrno Federal 
publica pelos titulares da Marlrih::i e º!1 defês. -.a Pr,.tr~a. ordem e institui. 
da Guerra. em virtude da descoberta çoe.!:. Aguarc~o instrucçô~t urgente exe~ 
de novos pl~nos de acção oue ele_ cuçao estado guerra este Estado. At
mentos extremistas procuravam por tenc1osas saudações. - Argemiro de 
em pratica cm nosso pt:1is: Figueirêdo. Governador". 

"Rio, 1 - Governador Argern iro 
de Flgueirédo - Joiio Prssóa - Pa- GOVtRNO DO TERRITORIO 
;i'ct~~bt! ctaH~:;Jgli~:..°xr~b1ct~r ,;;,';,: DO ACRE 
exposição dos srs. Ministros da Guerra 
e Marinha encarecendo a ncc~ssida
de da decretação do Eôtado dt> Guer
ra a fim de salvaguardar as Iru:tituJ
çõe~ do pais, entendi. attendendo ao.s 
factos nella affirmados. propôr em 
exposlcão do sr. presidente da Repu 
blica fo~c encaminhada a Men!·agem 
ao poder legislativo solicitando a me
dida alvitrada pelos referidos titula_ 
res. legítimos representantes da8 for
ças annadas que, como sabeis. Sf' 
destinam principalmente a defender 
a patrla e garantir os poderes consti. 
tuclonaes, a ordem e a lei. nos ter
mos de nossos estatutos. Fazendo-vos 
esta communicação confio que envl 
dareis os vosros melhores esforços no 
sentido de cooperardes para o bom 
exito da acção do Góvérno Federal 
contra os inimigos da nação. Sauda
çõ"'~ attencio~as. Jo~é Carlos de Ma
cêdo Soares, Ministro da Justiça". 

m~rel ret~!~e o fftuf~;er~add~~~ªch~ 
subsequente: 

"João Pessôa, 4 de outubro de 1937 
-- Ministro Macêdo Soares - Rio -
Accu.so a recepção do telegramrna de 

Ao sr. governador Argemiro de Fi. 
gueirf'clo fôram transmitttdos os se
guintes de;.;pachos tclegraphicos de 
communica,.ão: 

"Rio Branco. 1 - Apraz.me com_ 
municar a v. excia. que seguindo vta_ 
gem com destino á c".pital da Repu
blica a fim de tratar de altos tnte. 
re.<::ses dc.;;ta administração passo ne.c:.. 
ta dn tn o .f'x< rcic10. do m':'u cargo ao 
dr. Jo.-.;é Vicente OJ1veirr1 Martins. se. 
cretario geral do Govêrno. Cordiaes 
~'.,'1.Udações. - Epaminond~.s Martins 
governador•·. ' 

"Rio Br~nro. ~ - GovPrnador Ar
gemlro de Figuelrêdo - João PeSSÕa 
- Tenho a honra de communi:ar a 
v. f'Xcia. que havendo o dr. EpamL 
nondas M:i1 tms govern~dor de.c,t<> ter
ritono s.eguido viagem com destino á 
capital da Republica a fim de tratar 
d;; alt~s in~ercsscs de sua adminü;tra_ 
çao, nssum1 nesta data na qualidade 
seu substituto lt:gal o exerciclo pleno 
do cargo cte governador do Terrítorio 
Cordlaes saudações. - José Vicente 
!~reº~:r:xe~~tc~~· governador do 

N.ida mcno~ de 22 p.ií.~cs 
vi1.:r:11n ao nosso país cm buc;c;1 
do nosso ouro branco, quando 
ainda em 193 5, apen.ts for:1m 
13 os que haviam adquirido es
se nosso producto Em 1936, 
a e.s\c tota 1 accrcsccn tar J m-se 
mais 4, que foram a China, a 
Dinamarc.1, 1-Iong Kong e a 
India lnglêsa 

NOTAS DE 
PALA CIO 

o professor Paulo Macícl offíciou 
ao sr Governador, agnidc·cendo a s. 
exc1a. a sua nomeação para cxercf'r. 
interinamente o cargo ele profess:Jr 
da cadeira nôcturna do sexo mascu
lino de Joaz'.'iro, neste E~t:ic!o. 

LONDRES 4 (A B ) - Sobe a 
. 8 5 3 o numero de victimas de cho

lera nos campos onde estão agglome
ra.dos os fugitivos chinêses de Shan
ghai A epidímia toma aspectos as
sustadores Só na noite de hontem 
para hoje foram communlcadas ás 
diversas estações de hygienc mais 150 
casos novo.s Nos ultimes dois dia!! 
morreram 3 00 pessôas <le cholera 

A IMPRENSA NIPPONICA RE
VIDA ATAQUES DOS JORNAES 

INGLÊSES E SOVIETICOS 

TOKIO. 4 (A B ) - A impren-

A notl japonêsa lembra que Nan· 
kin é o mais importante ponto de 
apoio das operações militares c.hinê
sas e por i1,<,o mesmo, com fins exclu
sivamente militares, o exercito japo
nês julga inevitavel o bombardeio 
das in,tallações militares alli existen
tes O Japão advertiu previamente 

(Conclúe na 5.ª pg. l 

CENTRICUL TU RA 
DA MODINHA BRASILEIRA 

HCRTENS!O DE SOUZA RIBEIRO 

Como de tudo mais neste velho 
,.J>nil~· Jg:iaifaE"lii~riefi~~~~~i-~~1(,de:si~ mundo, niuguem sabe ao certo a ori-
capital tel~graphcu ao .sr. governa- gem da canção Uma cousa, porém, 
dor Aigemiro ele Figueirédo, congra- talvez se possa com segurança affir-

Deus, o Canto do prisioneiro, a Can-
çiío dos B1irq11e1ros do Volga, etc , 
etc ? 

~~~~d~d':a·qu~~: sicialii:'o~1
~ 0j11e~ p~-~~ m:ir é que ~ canção, ?ª. mesma _fo.rm:1 

jecto apresentado á AS!lcmb!éa Lc- 1 que a modinha bras1le1ra, ex1st1u e 
gisla~iva do &tado pelo deputado existirá onde quer gue bata um co
Miguel_ Bastos. que autoriza o Poder raç~o .1p.tixonado 

Os frc1ncêscs no XIV scculo, n1Jr· 
ch:ivam para a guerra cantando Lll 
Chamon d e Roland Exprimia o 
mesmo arroubo patriotice a c:rnção 
de Malbrough E' verdade que esta 
soffreu o embate da critica e da sa
tyra no tempo da Liga, e tambem da 
Fronte, e ainda sob o rcirudo de Luiz 
XV, embate dirigido pelos epigrama, 
mclodicos de du Fresny, P1nard e 
ColJé 

~;eii~~~ ~a::Q:l~~~1~t~1Ct;r~e~~ ~~;~; ~ c.3n5ão é um facto univcrs:tl 
villa prolctaria. an.t1qmss1mo, podendo assegurar-se 

Por telegramma, a profe.c;.sora Vi
ce-ntina Pinto Pessôa ru?.radeceu ao 
chefe d'l Govérno a t-;111, uomeac;ão 
par" o ma~i:-;tcrio publlco cio E~tacto. 

D11rante o ctia de hcnfrm, fornm 
recebidas em Palacio, as seg:uinte.s 
pessõas: 'coronel Thomé Rodrigues, 
deputados Pedro Uly<·se::;, Fcr~-:.ando 
Nobrega, Adalberto Ribeiro, Newton 
Lacerda, Odilon C':'utinho. RRphael 
Sebas. Fern~.ndo Pes.sôa_ Celso Ma.t
ios Tertuliano Britto Geremias Ve
:1al1rio, Jcsé Antonio ·da Rocha, M.i
gue! Ba · tos e Anacleto Victorino; srs. 
prefeitos dr. Praxedes Pitanita ,,. Sá 
Cavalcanti, dr. Severino Barbosa 
Leite, Migue! de Almeida, jorna.l~st1. 
Tancrêdo ctr, Carvalho, Francisco 
Coutinho de Lima. e Mour~. conegc 
José Coutinho, Octacilio Monteiro, 
José Ramos da Silva, Roberto Tava
res. profofsoras Hortense Peixe e 
Hercllia Fabrício. 

O Chefe elo Est~o recebeu, ainda. 
em ~eu gabinête de trabalho, uma 
ccmmissão de professores do Grupo 
Escolar "Epitacio Pessôa ", de:r,ta ca
pital, const1tu1da do seu director, 
professor João Vinagre e professoras 
Ademanttna Neves Maria de Lour
des Carvalho. Geny Mesquita. Stella 
Barbosa., Maria da Gloria. Rczende, 

sem contradicção que a sua origem 
remonta ás primeiras idades do ho
mem, que por meio dcfla exprimiu 
tudo que lhe v.1c no intimo d, alma 
a prnprrn 1u1gu.1gcm hum.11u, ·1•ret 
de ser falada, diz-nos a scicncia h1s
torica, foi cantada 

Em todos os tempos e em todos os 
lugares, a canção existiu Ü'i Gregoi 
possuiam :is 'iuas, patrioticas ou sa· 
gradas O mesmo pudemos dizer com 
relação aos Romanos. A idade media. 
com os ,;;cus torneios, damas e castci.' 
los, fé nos corações e trovadorc.s, as
semcllu-.sc a uma canção de gesta 

Até cnl re nó,;:, abrinclo um parcn· 
thesi1., Rt.y Barbosa certa vez, ridi. 
cula.rizando a viagem do marechal 
Hcrme~ da Fonsêca, então prc'iidcn
te da Republica, ao Estado da Ba· 
hia, furibundamente lhe estocou o 
peito com o seu desdenhoso e celebre 
artigo, c,tampado no ''Diario de No
ticias" do Rio de Janeiro, sob a epi
graphe: Malbrougb s'm t•as-1-rn 
gucrre! 

Quase cm nossa época, q ueriamos 
dizer, mais perto de nós, Désaugiers, 
Armand Got1Hé e, finalmente, Bê
ranger immortalizaram a canção 

Quem haverá ahi que não sint• 
uma convulsão interior ouvinJo .is 

notas vibrar.tes e inflammada\ do 
Chanl du cl/j,ar!, IA Brabanro1111e, 
La Manâl!ai.sr, o God Sa,,e lhe 
Kiug, ou o tom menor do ll)mno 
IJralilâro, o Mais /Jcrto de· l_i...}!lf" 

Em J'r,nça. um grupo de homem 
de bom gosto organizou a AnoCÍa• 
fiou T.énpold-Bella11, cujo objcctivo 

Lucilla Gonçal\tes e Carmen Arcover- é cultivar a tradicção do cJnto po-

iiniir;_J~!a~~~v~:r b~~e~~i:~· d~ªcia1~ pular, tendo instituído premies que 
E 1 "A d C ,, t são conferidos annualmente ao me-

~:nt:eáq':iene ':~a~ele~l:-::td ~~r ;~: lhor autor de uma befü canção· O 
sino. J <COnclue na 1.• pag.) 



2 A UNIÃO - Terça-feira, r, de outuhro de 1937 

Assem~f éa legislatiYa ~a lsfi~o --- , 
CARROS E CAMINHOES USADOS 

A S ESS Ã O DE HONTEM 
em 

FOR D 
optimas 

e d e o. u t r a s m a r e a s 
condições 'e a preços mocticos 

Em pro.seguimento dos seus traba· 
lhos reuniu hontem á hora do costu
me ·a As..,;emblé.a. Leg'.tslaLiva Estadual. 

Presid.i.u a iessão o sr. José Maciel, 
:c:-:-c,etariatlo p•2lC!! srs. João de Vas
concellos e Ado.lbe!·to Ribeiro. 

êifferença de vencimento do C-01U:iultor na qual a Scc1·etaria da Assembléa avL 
Jurídico do EstarJoJ . Idem. savtt ao publico a necessidade de um 

!ngi·esso para o recinto da A.ssemblé:J. 
dur1nre as sessões achando ouc er:i 
de:mecessaria essa 'mectlda, põÍ'quanfo 
nenhum facto havido se veri!lca()o que 

AGENCIA FORD 
RUA MACIEL PINHEIRO, 38 

João Pessôa 
ComparPceram os srs. Fernando No

Lreua. Pedro Ulysses, Newton Lacerd~, 
Odilon Ccutinho, Raphael SélJ:as, M1-
1tuel Bastos, Paula Cavalcant1, Celso 
Mattos. J.:nmb:, Venanc1o. Paula e 

2.ª discussão d-O projecto ll.'' 24 < Au
toriza a alienação em hast..a publica de 
prop:ledad•.:s ruraes e urban:rn e dá 
ouLras providencias) . 

o sr. Romualllo Rolim. apresenta 
uma emenda ao proJecto. 

ex;f~~ ~Jdi~ecg~SSes, áp~rteando diz l..,,.. ___ _.-.. ..,_,..-.. ._....,_ .. _,.-.... _ .. -.... ____ ___ .. -.. _ .. _.., ___ .. ____ ,,._ .. _,.-,,. .. __ _. .. _,._., 
que €.c;..:a m·~dlda é usada em t.,odos os 

i~1~:8ri~1~,-~il:;t:ã
0
~ ~~~f~rd~s~~;:~ 

;~r~~~d~n~~sso1!~d~~~~~al~~ AJ~f~: 

o sr. Rodrigues de Aquino commu
nica que apresentará uma. emenda ao 
p: cjecto na proxima discussão 

Em segu·cta. é apph.1v,1dt1 a rna.t.cria .. 
com a emenda do sr. Romualdo Ro · 
lim. 

pa~l~~eil;a~·~~-Wo.nderley, também em ~~1~ªm1~.~~~;irà1!ª J{,!tiç~nt~;p'!~Ji~~! ~~ NO CENTRO E.STUDINT AL 
~:{'ltem~!~ei~~~ uªs;~de~·e~~!'•~J:º~it~:~ (Xciecs~~ Delfina CcstJ. diz que cte ac· DO ESTADO DA PARAHYBA 

severi!lo de Lucena I:' Anacleto Victo. 
nno 

F'ôl lido. e achada conforme a acta 
da sessão anterior. 

EXPEDIENTE 

APÓS, não havendo mais nntla a tra
tar, o sr. prc'-idente encerra O..<; trab:.i
lhcs. marcando nova ses.5ão para hoje 
á hora reg1mental. 

~r,;o q~~eosª il~~!~s~~
1
~ã~

0~fia~Ost:i~ ~~~~~en~~nàe ªcie~>~~tiJ~~.~ãfer ~~~~qi,!~ 
g1. 1.0 Secretario, a maior autoridade ceita corrcspond~nte . 

dao se;~el,i[;fberto RiQCiro. ainda apar- de~d: ào RqoJ~·i~~~~ ~esJ~q~~fí'n~c~~~ 
teando o sr. Rodrigues de Aquino diz diz que dl facto a Constltuição preceL 
que em S?ssão anterior um cidadão quo LUa que se creem d·:sf)f'.sas creando 

OE TELEGRAMI\(AS DE SOLIDA- se encontrava no recinto aparteou. também a fonte cte receita necessaria 
RIEDADE AOS SRS. PRESIDENTE const1ntemente, um dos deputados para cobril-a.s. Mas essa hypothEse só 

o l.º secretarfo d ... 'u conta do se- DA REPUBLICA E GOVERNADOR quando falava. o que é contra o Rc- é admittlda quando o Thesouro está 
r;uintc -- M·}morial do "Partido Pro_ DO ESTADO girnento Interno e todas as normas em situação pr'2caria. Havendo porém. 
gressista Estudant::i.l", em favor da pa.rlamcnares. po~ibllldades desse Thetouro cobrir 
creação dos cur~os complementa.i·es; Fôram os. seguintes. os telcgrammas O sr. Presidente. responde ao ,gr. á..c; despesJ.& cre:idas, nã:, ~m applica .. 
cfficio da Assembléo. Legislativa de de apoio e solidariedade dirigidos pela Rodrigues de Aqui.no, informa que a çào essa parLe da Constituição 

:ü:sco~::i~ic;~i~sad~di-e:b~~i~!c~~; ~;en;~~~s. ~~:lati::s~J~~~ ~~~~~ :~~fJ!~1
~ã~c;o~~e?.!n~:~u~iz~red~~~ P~~~ ap~~~~~:~diot~n~~tncçoã~, r~~1J~i~~~~ 

trabalhos 1-agislativos da Assembléà Vargas e Governador Argemiro de Fi_ que seja vedado o accesso ao recinto sx. Anacl•:>to Victorlno. 
cleste E..c;tado; idem do ''Cenlro dos gueirêdo : estando ainda o publico acomodadÔ Continuando a Otctem do Dia são 
Chaffeurs da Parnhyba", participando "PI"~sldente Getulio Vargas Pala. nas galerias conforme o Reg!mento. approvn.dos em 2.ª e 3.ª discussão o~ 
a elelção d::i sua nova Directoria; idem cio Cattéte - Assembléa Legislativa Pede a p:ilavra O sr. Sá e Benevides projectoo n."s 6 e 1, respectivamente. 
da sra. Chiquinha Rodrigues. presi- 1::.pprove.rido unanimirnE>nte requerimen: r lê a redaccâo finAI do proj~cto n.º 4. <considera d;> utilidade publica A Liga 
dente da 4'$ociedade Pcr:ira Barrêto··. te df}putacto Emili'.lno Nollrega ma.ni- cabre o credito de 9:915$000 para p~ Pé'lrahybana COntl'a a Tubcrculo.se e dá 
de s. Paulo enviando um impresso f~sta vostencia apoio e solidai-iedade gamcnto a di~rsos fornecedôres da outras providenci:ts) e <estabelece a 
ncerca dos 'trabalhos do "Primeiro ceante medidas fizer,.=m necessaria.S secretaria ct·a Assembléa) requuendo obrigatoriedade nas escolas do Estado 
Congresso Brasileiro de Ensino Ru- Pcder Central. para repressão extre- dispensa do interstJcio regimental a da propaganda contra os credos extre~ 
ral"; e circular da. "Grande Loja de mifmos presenaçã.o regimem e estabi- f1m de que a mesma pcssa entrar ·na mistas) 
Paral!yba", comn:iu_nicando a eleição lidade instituições vig,?ntes. - Jos~ ordem ào dia ele h"::>j,.?. E' attendido. O sr. Presidente declara continuar a 
do seu corpo administrativo. 

1 

ll,faeiel. presidente; João Vasconcellos, 1 Exgottada a hora do expediente este 2.ª discussão do projecto n.0 7 (aug-
0 sr. pres~nte diz continuar a ho- 1.0 secretario; Adalberto Ribeiro 2.º é prorogado por mais cinco minu'tos a menta os vtncimentos da Magistratura 

ra do expediente, moções. pareceres. secretario"'. · requerimento do deputado M:iguel Bas_ e dos membi:.os do Minist.Qrio Publico) 
etc. . ·~Gover~ador Argemiro Figueirêdo _ tos. que suoi:nette á consideração da E' approvado. 

O_ sr. Sevenno de Lucena procedeu Joao Pessoa - Assembléa Legislativa Casa o ~gumte pr:,jecto: (Projecto Entra em discussão a emenda n.0 1 
â. leitura da redacção final do projecto por sugestão do deputado João Vas~ n.0 19) A A.c;sembléa Legislativa da Pa- apresentJ.da pelo sr. Emiliano Nobre~ 
n ° 26 (Concede prorogação de licença concellos e a requerimento deputados rahylla resolve : Art." 1.º _ Fica o Go- ga que. apezar de ter sido defendida 
ao .s~. João OOnçalv~. do Nascimento, Fe•·nando Pe.5:5ôa e Miguel Bastos, ap_ vernador do Estado autorizado a man_ p~lo autor. é reg,Jitada. 
off1cial d~ reg·istro c1'.'"'il de _s. Rita) e prov~do unanimemente, manifesta vos- dar construir na povoação "Indio Py- Passa-se a d.lc;cutir a emenda n.0 1, 
requer disp,~nsa de mterst1cios, p~a s-:mc1a apoi<: e solida:i:-íedade necessa- ragibe'' desta capital, um pequeno m0_ do sr. Rodrigues de Aquino, que fica 
que a mate1:1a entre 1:,a ordem do dia. nos repressao. ext1:emismcs preserva- numento que venha perpetuar alli de deliberado voltar á Commissão de Le-

0 sr. CJ.di~on Coutinho 1~ o parecer ç~ _regime e ~stabi_lidade nOssas msti- modo mais condigno o local, já assig- gislação e Justiça. 
~a Comnu.ss&o de Ins~ucçao ao pro- tmçoes _,_ Jose Maciel. presidente; Joãc nalado pelo nosso Instrituto Historico, Em discussão a emenda n. 0 1. apre
Jecto n.0 14, de auto~1a ~~ deputa.do V~sc~ncellas, 1.0 secretario; Adalberto onde esteve aldeiado o chef~ tndigena sentada P'~lo sr. Octavlo Amorim e 
Newton Lacerda, que mst1tue prem1os Riteiro, 2. 0 secretario'' upyragibe", de cuja actuAção naquel- subscripta também !)('los .srs Fernando 
de viagem para os alumnos da Escola les tempos resultou 2 conquista da ca. Ncbrega e Ascendino Moura usa da 
Normal. Vae á impressão. .~CTA DA DECIMA TERCEIRA SES- pitania da Parahyba. Art. 2.º _ A fim palavra o sr. Adalberto Ribeiro e diz 

Em seguida, passa-se á SAO ORDINARIA DA TERCEIRA de cccorrer as despezas com a referida que acha a materia da emenda em 
REUNIAO DA PRih.1:EIRA LEGIS- construcção, fica o credito até a im- apreço deve .::.•.'r convertida em projecto 
LATURA DA ASSEMBLll:A LEGIS. portancla de 6:000SOOO <seis contos de especial. por se tratar de assumpto 
LATIVA DO ESTADO DA PARA- réis). Art. 3.0 

- R·.?vogam-se s.s dis .. extranho ao que se discutia. R~quer 
HYBA. EM 17 DE SETEMBRO DE posJções em contrario. s. s. da As- seja ret.irada a emenda sendo o seu 
1937. ~mbléa Legislativa da Parahvba 17 requerimento regeítado [)Or maioria de 

ORDEM DO DIA 

"O sr. presidente annuncia a seguin
te materia : 

3.3 discussão do projecto n.0 3 (Ins
titúe o fundo especial de Previdencia 
dos Funccionarios Publicas do Estado) .. 

fe!ci~:r~~dâep~~idoa.5Rci:~~l~os ;i: 

de setembro de 1937. <a) .ilfigÚel Bas_ votes. ' 
tos Newton Lacerda" A' Commissão O sr F'ernando Nobrega, enca-
de 'Justiça''. · m~nhando a vouição, diz que a emenda 

O sr. Fernando Pessõa : _ E foi Aoprov€itando a prorogação do ex- cabo= perfe1t!lmentP no proJecto 

<Conclusão) 

A reunião ordinaria de hon
tem - A fundação de um 
Departamento para combate 
ao communismo e ao inte

gralismo 
Coro o comp:J.recimento de cerca de 

cJttt::ntos prepan~oriano .• de todos os 
estabelecimcn: ~·-" de ensino 6ecunda
·ic3 da cidade. teve lugar, ás 14 ho
ra:.. de domingo ultimo no salão no
!:lrc dA Academia de Comr-1ercio .. EPi
tn.Lio PeS6ô1' uin:i. sessâ0 ordinaria 
do "Centro Es1...uc!anta1 do ~tado da 
Parahyba", orr; .. mlz.atá'!> qne visa 
congregar tocl;J. a ma~sa. estud::mtina 
do Estado. 

E~ia 1·eunif.:, foi pre!::iidida pelo sr 
D~masio Frni1ca e secretariada peleu. 
si'.>. Antonio de Alenc,,.r e G.1.stão Ne
ves. 

Foí creado um Departamento no 
sentido de combater a infiltração ex-

~~es~~f::s n~~~~:~~c:e~:t~~~~~riaie~:: 
existente no pais. Sobre a efficiencin. 
que terá certamente este Departa
mento. usaram da palavra o.::; centrio
tas Damash Franca. Jc.:..:é Maria, So-

~~tã~ei{ee\~!es'e H~t~~~o N~~1~~8;;·· 
Apôs approvaçCles de divetsos proble
mas pend€nte5 á classe, ficaram mar. 
cadas as do.tas dos festej0$ commc
morativos ao 2.0 anniver::.n.rio do Cen
tt"o e do Ccnse!ho l!:.studantal, o qual 
realizar-se-á cGm o comparecimt-nto 
dos representantes dos Centros Estu
dantaes do Ceará, Na La 1 . Cajazeiríl.::. 
e Campina Gr •. tncle. 

Os diversos L "Labelecimentos de en
sino da ciC:.ade se fizeram as.sim re
presentar· 

Lyceu Parzli.yb:tno: Pedro Palitot, 
Solon Benevide.:;; Ac:i.demia de Com
rr:creic: Albertino Miranàa, Escola 
1\ .... .-rma..J; Antonio Alencar; CoUegi:J 
Pio X: Ga5tão Neves; Gymnas.io C:1.r
neiro Leão: Gumercin.rlo Brunet e 
outros. 

lim. 
2.ª discussão do projecto n.0 31 (Re

ferenda decretos do Governador do 
Estado). Approvado. 

so~inh'O que a abracei. Preg::irei as pediente. \112m á tribuna o sr. Delfina I O sr. Joao de Va.sconcellos declan 
minhas ideias e quem qutzer acom- Costa: 1ue estã àe accõrdo com O sr. Ada!- DEPARTAMENTO DE FISCALIZA-

panhal.as que acompanhe ~~-· Presidente: Hontem precise.i me "/:{iti ~i~~~i ~;;~n~ft! ~~;a~g0~r~Õ 
9·bº d~!~!.R~~T~P~~ta~l~~t~· à~· ~s·~ 

àe~~ta:~~s~~~-i~o Ul~~c:~! q~6jeº ~~ re~I! ª: d~sta _ A~m~lé~ antes" de ter- '51". Governador do Estado. cali.zação Centrista do Centro Estu
dos maiores chefes do Partido Liber- :r.1;-t!1ª1 ~ sess~o: ojl.:!' 11 no_ Or1:,am Of- O(;r. Newton Lacerda L'equer a sw:;- danto.l do Estado da Pa.rJ.hyba. cen
tadcr. diz que não houve no comicio ~~c::

1 a~s~mn~~~1~n~~~t~:~a!~ ~ ~Â i)Znsão da discussão. O si·. ~residente trista Albertino ~iranda, f~~ sciente 
ae hcntem a intenção de me offender UNIAO" diz que eu hontem fiz um respo1:de que se está enc~mmhando a ~'?s senhores f1!::caes-centn.)~::i.s. qu~ 
e que houve sim allusoe- 1 d" v- def · . llst N- ª 1 votaçao e que a Mesa nao oóde sus- f t.or.a avante devtm cumpnr cem 
aliás nã:, devjam ser ict~eittd:s q~~ -;!o~do t!:ªreft~s e!~~n~ .. fe.::: e s~º ~: oender a discussão, sobretudo por se 

1

,.nawr rigor os regulamenlos que re-

2.ª discussão do projecto n.0 25 (Au
toriz;i. o Governador do Estado a con
tractar com uma companhia nacional 

~fc:gi~ª~~:!~~· e~r~ ~~~a~~ ~~mf~~ 
Pe:;;sôa e Cajazeiras) . Idem. me conformo com as palavras cte s foi por cont d enx;quec' qu O m tratar de emenda. Jem .este Departamento, co~orme en-

ex:1:J.. atacava no ~o~ento. Nãoª rat!i e~ O sr. A-dalbi~rto Ribeiro encaminhan.. cendimenLo cem O sr · presid~nte ~o 
3.ª ctiscu.c-,são do projecto n.º 35 (Crêa ~ sr. Rodrigues de Aquino: - Eu jornf!listas; apenas disse que esse ne- do. a votação, diz que o requerimento e. E. E .. P. es.~u~a.nte , D~.masio 

cargos na Secretaria da Agricultura e a~ian~o a v · excia, que falei no comi~ gccio d,a homem bom em jornal não I foi coherente, quando pediu que a :ra:1ca. ª fim de l: ~iLai rep~tlçoes d~ 
dá outras providencias). Idem. (;IO de honlem e não fiz a menor al- era c:.mmígo. Nunca ataquei a jorna- e~nenda voltasse á Commissão de Le- ':""cçoes menos dig!lil,c; aos pc,tencente!:i 

2.:i discussão do projecto n. 0 133 do 
anno ée 1936 <Estabelece descontos em 
folha de pagamento a titulo de con
hignaçõ~.,i) 

o sr. Delfina Costa requer sejam 
distribuiclos novos impressos desse 
projecto, para melhor conhecimento 
do.s deputados 

O sr. Fernando Nobrega apoia o re_ 
qu rimento. por ser o projecto materia 
de re-le\'ancla, requerendo seja o mes .. 
mo encaminhado á Commissão de Fa 
zenda. 

E' approvado. 
Segue-se a 
Recl,icçã.c, f!n,l do projecto n.• 26 

rconced·~ prorogação de licença ao sr. 
JOüJ Gonçalves do Nascimento) . Ap. 
provado. 

R<>dac~i'\o flna I ili! proJecto n.0 30 
rEmpre!'t !mo de 50 :000$000 para de
se1nolvimento da "Agua Mineral de 
Sta. Rita" J. Idem 

Dif.CUS5ão unica ~atação do parecer 
n ° 49 ao projecto n.0 45 (Altera o de
oeto n.° 123, de 28 de mato de 1931). 
Jdcm. 

1.:i. dl"'cu.ssão do projecto n.0 33 <Re
organiza o Departamento Officlal de 
Propaganda e Publicidade do Estado) . 
Idem 

Discussão unlca e votação do pare
C('!' n.0 53 ao proj,acto n.0 17 (Autoriza 
o Governador do Estado á abrir o cre. 
ólto de 779$992 para pagamento de 

lusão ao seu nome lista nenhum. Porque cada um segue o gJ.Slação e Justiça, por se tratar de ma_ ,. classe estudantma. 
O sr. Fernando Pessôa: - Eu sabia, seu destino. Então não se póde censu- ,€ria extr2nha e assim reatfirma suas --------

;e~~- c;~~a~
1
~~~~e~Jºis :~:;~~ü~~g~~; :~~s~d~~f:~n.~~nvs1~,~}0? ~~~~~~1~:: ~re !C~~~~:t~Ída a votação é a emenda VIDA RELIGIOSA 

1e hont-€m; clles é que acharam JustOb :nodo geral. digna. Ha entretanto os 1pprovada. f'ED -
os ataques que me formularam. Sabia ciganos da imprensa. mos a essa gente Entra em discussão unica o parecer · ERAÇAO ESPIRITA PARA· 
ain~a. Por informaçõ~s que o comido eu não dou satisfação. Era essa a ex- n.0 128 á petição n.0 106 de Leoncio HYBANA 
reahzado hontem tinr.•a m:rnos o obje- ')Jicação qu.e tinha de dar a v. excia. Lopes da. Silveira. Dur:1ntj! a sessão publica de estu· 

:{~i,t~~ }~:~~eif~~p:gªq:~ª p!ºa !~ ·= ~a~as-~~ á ordem do dia : co~tr~ ·0 ~~l~~~~~ Nobrega declara-se dos philosophicos, :1 realizar-se, hoje. 
fazer allusões vE.ladas como disse o sr Entra em ctlscu.ssâo a redacção final O sr. Presidente deixa de submetter á hor:1 do costume, n:1 séde dessa 
deputado Severino Lticena. · do project::: n.0 4 rn.bre o credito de 1 votaçã:, pelo facto de tA::r sido im- 1gremiação, terá lugar uma palestr1 

O sr. Rodrigues de Aquino: - Ett g:915$000 p:ira pagamento a diversos pugnado o mesmo parecer ;ob O rhema: Ensaio tbcorico da sc,,-
)1?5.so informar ainda a v. excia. qu~ fornecedores da. secretaria da AsSem- Deixam de ser submettido a votos, ~acão nos <'.~piritas 

~~n:~vi~nd
0
t~r~! ~~ª~a~di~~~~~o ~~ blifã~~~~~~~~) Quem s= manifes~ a !ofe~~~c~·~s 1fi°\r~Ori~b~eub~ic~1tºe ª2~ 

~.r. José Amerlco. espeit.o o sr. Presid<'nte põe em vota_ '?bre o véto ao 'projecto n:' 49 <auto-:º sr. Em.tliano Nobreya: - Faço ~ão sendo approvada. nza ao Govêrno a concorl"!:'r com a 
mmhas_ a.s palavras_ do sr. Rodr.igUes E' '.linda approvado. sem ds;bates em .mportancia de mo :OOOSOOO para a 
d Aquino. 1.0. dü·cussão o projecto n.0 16 (que :onclusão das obras do Hospital do 

O sr. F.?'Tnancto Pessõa : Eu Sf':i manda gozar de c•:>rtas vanlagens da ?rompt.o Socccrro> e a discussão e vo-
q_r~ se v. v. excias. soubessem disso lei n.0 11, o~ membros do magisterio tação do pare~cr n.0 7. sobre O véto 
i.~~:, é, qu~ o comlcio era organizadÔ publico) . parcial ao µrOJ(cto n.º 92, que regula-
p. ra me atacar não D:?riam ido lá. E' ~pprovado ainda em 1.ª d~cussão menta a cultura do algodão, por falta 

De modo, sr. Presidente. que v. .., pro.1erto n.0 8 ,cons:dera de utilida- de num~ro leg::.l. 
cx~la. está vendo o que dizem os meus de:: publica a Liga Desporti\.·a Parahy. E a sessão é levantada designando-
c-:llegas. Que não consideram um acto bnn1l. ~·.J para a seguinte a ORDEM DO DIA: 
d:- venalidade a mính3. adhesão á can- Entra em votação o p:uecer n.º 6 ao Votação do parecer n. 0 1 sobre o véto 
didatura do sr. Armando de Salles projecto n.0 ~ que autoriza o Govêrno parcial ao projecto n. 0 1il (Força Pu-
0!1yeira, Isto m~ conforta. Levarei n adquirir terrenos para a con.stntcçlQ blica) . Votação do parecer n.0 2. sobre 
sozinho esta cnmpanh3 mas na cer- d• urna "Vtlla Proletaria". o véto ao projecto n.0 49 (a.utoriza o 
tlza de que defenderei" o povo e a3 Pe.1e a palavra o sr. Miguel Bastos Govêrno a concorrer com n importan_ 
si.:as nobr.:s ideias. Era o que tinha a para rncaminhar a votação e diz que eia ele 100:000$000 para. a conclusão 
dizer Agora, resta-me sómente expn.. a C_ommissão de Justiça parece ter se à3s obras do Ho'.sp~tal. do Prompto 
mlr os meus agradecimentos sinceros á equivocado em alguns pontos do pro- Soccorro). Discussão umca e votação 
Assembléa Legislativa da Parahyba . jt-cto. notadamente no qu~ se refere a do parecer n.0 7, sobre véto parcial ao 

continuando a hora do expediente m'.lneira de pagamento. Por isso, faz projecto n.0 92 rregulam"?nta a cultura 
o sr. Rodrigues d~ Aquino pede a p3.- algumas restricções ao parecer eil) dís- do algodão). 3.ª discussão do projecto 
l~vra e diz que r~ebeu com surpreza J cussão. n." 6 tcoru:idera de utilidade publica 9. 

u a nota publicada no Orgâo Officíal. O sr. Fernando Ncbrega. c.:>m a pa- Liga Parahyb3.na Contra a Tubercu -

BOLSAS PARA SENHORAS - Mo
delos elegantes, confecção esmerada, 
acaba de receber a CASA VESUVIO, 
rua Maciel Pinheiro, 160. 

osc e dá outras providenclas) . 2.º dis_ 
::ussão do projccto n.º 16 1 manda go_ 
zar de certas vantagP_ns ~3 lei n.: 11, 
:s membros do Magisteno Pubhco) . 
2.ª discussão d:, proj,..:cto n.0 8 {consi
d~":a de utilidade publica a Liga Des
po. tiva Paralrybana) . Votação do pa_ 
re~er n.0 128 á petição n.° 106 de Le~ 
oncio Lcprs da Silveira. Coptinuaç:ío 
da 2.ª d1scussão das emcnclas apresen_ 
tad3S ao projecto n.0 7 raugmenta os 
v·.:ncimentos da Magi~trnt.urn. e do.s 
Membros do Minist..erio Publico,. 

Paço da Atscmbléa Legislativa do 
Estado da. Parahybs Em 1'7 de setem-
b,o de 1937. ' 

Jcsé Maciel Presidente " 
João de Vas'concellos 1.º Secrl!tario 
Adalberto Ribeiro, f~ Secretario. 

GRANDE REMESSA DA AFAMADA MANTEIGA "LYRIO" 
ACHA DE CN.IGAR A ESTE ESTADO, COM GRANDE NUMERO DE CHEQUES DE DIVERSOS VALORES ATE' DE 

1:000$0001! 
NOTA: - Os fabricantes da mant~iga "Lyrio" avisam também que estenderam a distribuição de cheques á manteiga "ZIZITA ", iem latas 

de 3 kiloa. 
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A RA CIVIL 
NA ESPANHA 

BARCELONA FOI HO • TEM BOMBARDEADA - O GENERAL FRANCO PEDJU 
REFORÇOS AO "DUCE" 

BARCELONA, 4 (A U>1i,iu) -
trimotores 1llcionJltsu,; bumb;ir-

dcar.im, hoJc, cstJ cidac.le. v i'>ando 
principalme:nti..!, os. suburhios. 

SANTANDER, 4 (/\ U>1i<in) -
As tropJ.s in"urn·c.·us t:>,,ciCt.:m gr.111.

<.le pré,;sJo na\ A,turi;is, v, .... mJo a 
c:tpLur I Jc Rib.1 dl! SdiJ e Cov.don
ga, que nd .w ak;mce J:1 1rrill1.1ria 
pesada.. ' 

nos de Londrc,; vt.:hiculam essa infor- J Delbos e Anthony Eden Si o sr 
m.1<;ão .w11,;1c1onal com uma certa in- Mussolini consentir haverá possibili
'>isrcnciJ J\té o pn:scnte momento a dJdc do govêrno inglês se dispôr 3 

notici1 n.~o foi desmentida nem con- reconhecer a conquista italiana da 
firm.,<la pelo govêrno Abyssinia em troca da retirad:1 dos 

CO~J,tFNTARIOS DO "DAILY 
~!AIL" SOjjRE A NOTA I RAN· 

CO-INGILSA ENVIAl>A AO 
"DUCE". 

volunt:trios italianos da Espanh:1 

AVIÕES GOVERNISTAS ESPA
NHÓL) VOARAM SOBRE TER

RlTORIO FRANCÊS 
PARIS, 4 (A B ) - Informa

ROMA, -1 (A U111,io) - Con,,., 
que o general I~ranco t..:ri.1 pedido rc. 
forço J Muc;rnlini, n:io pod~ndo ser 
attendido em fac1.' d.t nova politicJ d:J 
Rcich 

l.O, 'DRES, 4 (/\ B ) - O re- ções tclegrophicas de ultima hor, 
d.1ct,>r d1plonutico Jo "D.11ly M:til'', procedentes de Marselha infornum 

Sab.,!-'iC que l' trop:1,; inrnrrcct.1s 
ficariam entregues á .;;uJ propri.t sorte 
do contr.uio a Franç.1 e a lngl.ttcrra 
est:1.rio abi.:-rtamcnt<! ao bdo do go
vêrno de V.,lcnci:i 

COVADONGA E' OBJECTIVO 
DAS FORÇAS IN'iURRECTAS 
QUE OPERA.~! NAS AqURlAS 

commentando a entrega da nota que durante as primeiras hons da 
fr:mco-inslê\,l em Roma, diz que os madrugada de hoje trêç aviões de ca
govcrnns d.1 frança e d.1 Ingl.ttcrra ça das forças marxistas espanholas 
cbborJ1an1 um phno ... obre como e tcntJ.ram atravessar a fronteira, che
q~:i.nd:.> pr-<li.?r.:io ~i:r r~tirJdos d1 Es- g:mdo sobre a cid.1de de Banyuls Sur 
pJnh.1 os vtilunt:1.rios cstr:mgeíros :f\1cr. As baterias anti-aereas francê
Primrir,,·)H~r.ti.:, o sr. Mussolini serie'! sas dispararam uma serie de tiros de 
solicitado pc-rmirtir que o Conde avi1;0 e os aviões vermelhos immedi:i
Ci.rno as ... ú,tiss..: a uma conferencia j tamente regressaram para o territorio 
junumenre com o,; seus colleg.ts lvon espanhol 

TÉLAS & PALCOS 
<ANTANOLR, 4 (A B ) -

Durante a ta.rdc de hoje JS forr::ts n:i
ciorialistas que actualmcnte oper.1n'\ 
no .c;cctor oriental da frente daç As
turias, continuaram :tvançanJo, lcn- 1 

''AMOS '\SSISTIR Ai\L\NHA, NO 
"PL~Z.~" ··A NOITE NUPC'IAL", 
(O~l ('ARY COOPER E A~ STEN 

:-.úS l'RI!'<ClP!..ES l'AI'EIS ! 

tamente, pcb ncc~~\id.1dc de simultJ- Q"J:indo dle a ci::,nheccu ambos cs
neam...-nte re.ilizar o polici.1mcnto tLh t'.lvam c,,mµromettidos ce,m e.ma ter-

regiões ,inud.1-. ao longo d.1 nurgcm cf1;~-:t ~~~;.ô~U~1~! as~~~e~à~~;~.';nº ie:~ 
C:SC]Urrda do riu SJntJ Cmz Ccrc;i ama."i.sH,l. o pa! de Arma St.en. ~a
de 70" 1

, • do p1.·rcur-.,, de,,t' rio a,.:lll· :se b2dcr dessa aHei<;ão, I"t::olve apressar 
direcume1:te sob o fü~o J;1:s baterias o cac-~1mtnlo da tilh::t, com R:1lph Bel-

pesadas <l.1 artilhJri.1 n.1~ionalist1, ~~~v's{~ pi~:111
'.;art:a~~~.c~t:~;t~! ;:: 

acontecc,1do o me.mio com :i cstr;iJ.1 , , n1 Ma5 G:ny Co::per revolta-se. 

de rodagem que 1'€a a cidadt: de Soco :~qc_~·~l~~[rg,t:.i2~~
1
P
0

e~-L
0
ef~

1
!~-.11~;~.,ds~ ~~~. 

com a aldeia de Cov::1donga -r ......, • 

A m.~nobr.1 tacticJ <las f0rçH n:i- s::.· ~~lP~~!t"?·? e :s~~ ~ell:.;./~n~~
3
e~~~~= 

cion~list.1~ con,,i:stC' cm reJliz.n o ccr- ihrs gernr.!., do mm magnifiro de 
co da ald~ia J~ Co\'adongJ, d.!stjJndo Ga1:y. Cooper e Ann St'.?n - "A Noite 

os_ nacir.naes apoJcrarem-~e do mos- Jiii~1ªk~gQ~~d~:~r1;~i~o!d~y.gl~~-ict 
te1ro d.! Covadonga, considerado co- , El':'Lf':.u3 amanhã no cinema PLAZA 
mo po~icão estr:ncgica de prim .... ir1 • 
ordem "~IF.NSAGE:\l A GARCIA" o ~'ILM 

GlGttJ.t,-firn~',\~~Aé,1k[t{IU', 
A NOTA ANGLO-fRANcfS,\ 

. 
proeminentes dos Iuctadores pela 1:
bc-rdade. pela grandeza e pela unifi
ca~?o de suas patria.s. 

Reu:1ldos pela primeira vez três 
grandes artistas dentro de um espec. 
caculo imi:r.enso, WaUace Beery. J .,.hu 
Boles e Barbara St'antWick realiZ'Jm 
;em ·ravcr aigum as suas mais impor
tantes performances. 

Wall~ce Beery trm nesta st.per pro
ducção il'lnE:gavelmcnte o maior pa.
pel da. sua gloriosa carreira ele astro 
inimitavel. fazendo dos grandes mo
,nento.s de Meru;agcm a Garcia o es
pectaculo emocicnante. forte, e d:l 
uma grandeza epica digna dos mai'.: 
,:·xtraordinarios acontecirnentas cir.e
matographicos desta temporada de 
exitos contínuos ! ... 

QUATRO GRANDES ASTROS NO 
ELENCO DE Ui\l FILll'I ! 

As areias do deserto de Sahara, os 
arabru cm revolta, os bravos legiona
rios da L<"gião Estrangeira, milhares 
dP extras, e quatro grandes nomes 1'10 
elen~o de uma grande supér-produc
çâo. 

ENVIADA A' lTALIA E;avura, patJ'iotismo e amor é : Sob duas bandeiras, o film. que será 

LONDRES, 4 (A B ) - A no
ta anglo-francêsa que dl'verl ser en
viada j Ital1a contém os scguint~,;,; 
itens: Prohibição da remess1 Jc no
vos voluntJri~s para a EspJnha; GJ
rantia de que a IraliJ não tenciona 
manter occupadas nem fortiÍicJd.1,;,; as 
]lhas L.1.learcs; Gannti:i de que, find'.' 
a guerra na. Espanh:1, todoc; os , olun
tarios i: alianos sedo rctirJdo'> 

::-dn1ira,el :- illogi:1 de:.te fihn hístc- lançado proximamente no ''REX'', 
rica: e b('Jlo que a 20 th Century- Fox natura!trtent.c apresenta romance, 
irá apresentnr no REX de sexta-f~i- drama_ emoção, alegria. e o trabalho 
.. :a a domingo ccntinuurn.lo a serie de adrniravel de Roatd l" 11man, Claudetw 
cxitcs que vem ap:i:e~:cntanclo desJe te Colbert Victvr Me Laglen e Rosa-

A QUEST.\O DO CONTROLE 
NAVAL DO MElHTFRRt\NEO 

,,~r~}~!~~ ~mAt.t;~~·; d: I hist.oria. e5te lírJJ!~:21
~uma histvria de renome 

filre de Darryl Zanuck revive perso- mundial, por Ouinda conta -nos o ro
n1e-i:.n5 Qlll" a immc~·Lnlidade das pa- rr.an~e de um homem' foragido da jus
~inr1,;~ tem g•.1ardado zclcsame'lte nos t!çn e de duas mulher~s ambas apai
~r ... hivc~ ~'l:; na1·rativn.s das lu~-tas e:.· 

1 

xonadas por elle. "Cig .. arr.ette·· .. 11'.). 
" :.. en. "O g··a,:d10~a'.s de dOL'., po- ap;:esent.ação de ClaudeLte Colbcrt 

~ uma r,<'!'í'Jrmanre adm1rave1 e R9-
Vc'vun a~~ r:. , _ olh·- ~ o.~ vulto.:-. !.-!ind Rus··ell, na dama anstocrat1cJ. 

que regenere o legionano. Victor M~ 
'\'. ()mi rc r \RTO l,lwlm é º outro ponto de ligação. do _, 1 

4 
, rcmanê~. Mas o C'lunax do film e a 

- · &cér.n de batalha entre arabes revol 
l'ARIS, 4 (,\ [J ) - A impren

sa frJn,êsa refere-si.! c.:ontrad1tori1-
rnentc ao estado em que !i'e encon
tram os trabalhos dos peritos :1nglo
fr3nco-ir:1lí:1nos .sobre :t qucstjo do 
controle na.v.tl do Mcdir::rn·'l"..!O 
Emquanto o ''f.xcchior" :1ffirnu que 
as difficuldades s:ío mini.11.:.:s, outros 
jorn:ic,; an.1.unci:1111 até qLt" a ltal.iJ 
ab.indonariJ J\ ncg:ociaçõ~s emqtJJnto 
não tivc-ssc J certeza de que Gcncbr.1 
não a qu.1liticari.1. de nJção a~gres!iO
ra. E emquanto llll!i jornacs ;1nnw1-
ciam para. hoje .1 rcunijo do.., peritos, 
outros affírmam que cs'il n·uiú5o ~erá 
adiada "!)i.ne-dlc''. 

O J.-.c.mlo dt "N'nnr,·ar·': - Reah· 
11-se. twm~tü 11 ncu,~ na re5ider. 

ia do f" JOrgc J\.·!a .'tir'Uó l?erei:·a, 
f;_1.~cc!onar10 d0 Lloyd Brasilell'o nes-
(a prai.:a. á ru:i Santo Elias. a entrt"ga 
d-0 premi(' QllP o jcrnalzinho hnmo
ristico ela !•'e'Ll da:~ Neve_ NONBVAR 
h,·_tituin r,i_b~ .1Jo a vict.oria á .:;PnlY~ 
rlta Or.;.n>-1 Mnrtü,,. Pereira, irmã dn
q,!el19 c1istnr.·to cavalheiro 

O c,.cto qu~ decorr€u com simpli
cidade. t, ve I0&nr ás 21 hora."-, falan
r... ne~, ic.i occasi.10. o prél,)aratorianv 
J ~ Rt"z:.: 1 :de 8r1b!'lnho. que em con-

dluo. 1s p'.:l.lavn15, di..,se d:i alegria 
,lUe .1 t wd _.5 tOU.t\'a, Ciogianclo a bel

.:'::l. e 1 , .:..ça da w·ncrctora. do con-

Agredecc ndo. c,n nome da se
•horita Graubi Perc·ira discursou o 
,r Ant'.1do Rabello Junior, em vi
."nf"" 1rnnr,:,.,•i"-O. 
A. fe.sü~ co:n;rnreceram as seguinte<; 

OS CJRCULOS OFFICTAES BRI
TANNICOS DESEJAM O FBI DA 

LUCTA NA ESPANI-IA } ·~;~~ dr. Vicente Freitas, José 
1, Oliveira Lima o.,wni.do Mar-

LONDRES, ~ (A B ) - A ne- ,,,. Erlgard Rez 11clc, Paulo Pm-
cess-jdade de pôr urn termo, ma,s ur- N::\<ano_ DorKi•,nl Gemes Gu!ma-

gcntementc po.,,;ivel :10 i.:onflicto t!!i- e~-· ú.'r.;~~t 11~'i61.~:nn~~~~tn~1~~lh~~:6 
panhol é ~cntida c1dJ diJ m;is noc; prrsr,1tanLc de "E'5mera1cla ·•; se.;. 
circulos officiJcs britannicos it,oras: Alice rrurtuo.so. Corinth1 

Segundo .1-. dcchrações de um '.,Ito 1 r<:_ .· /.urclta ROSf15, Durwalina Ro-

fuuccionarío do 1linistcrio d.1s Rela-
1 

JaAf{.º PA:~ll~;~º Jo~~-,~~r<;~~claH;~:~ 
ções Exteriores, o sr Novilli: Cham- 3:/f rt n relina R ... sa R:ibello e se
berlain csuru actu:ilu1c..,tc Ji~posto a h•1nta, l'farJy Rr: as. Anna Ameli.1 

fa71.·r oc; maiores sacr1fi1.ios p.1ra tlü..! ~d~~;;. ~a~~á,~'AG~~~?l~l{unt~:i . if.1:~ 
o '\:.1,0'' !ii~jJ rr olvido, de ,,!!rd 1<lc 1 l\fü """eira Sallcs, Carmen Sou-
P:ira obter isso é nccc~ ,Jrio a coll.ibo- o J\fakr D~lvn Gomf'".l. 
r.tc5o lc3l e incondtc.:ional d.1 lr;1Iia --- Hot\'(;; anim.a.do.s danças, prolon-

chi.:g:1-se :i ;iffirm:ir queº, sr Nevil- 1
'
1
~
1
"F~~-n~.t1A :~ti~~sh~~:~ias chapJs 

lc Ch.:1m.bcrl.on. offerrcer:1 :10 chefe I ph• t;;,...!'ap~1lca~ 
do got;·êrno it.d1.rno "o rc..:onhcclmcn- -
to officul hriLsnnico da conquist, Tf LEGRAMMAS RETIDOS 
jt:.fiana d1 EthyopiJ", cm troca da I J--H, n:l Repa.reirão Geral dos l'cle. 
"immt:diJt.1 rctirJdJ eh: toJos o<.. vo- ~r.1phoc:, tclcgrJnrn1as retidos p.1ra: 
luntarios ital1J11ch do 1~rrit1Jric, csiu- J ily Sllv.:-·r.1, ,,vrnich Jo'i.é Pcssôa~ 
nhol" _ . 1 lor1cs1 n.11 d.is Trinchl,,'!iras, 386; 

As prl!llciru edições dos vespcrt,- Leopoldo, 

ta::::oE e os destemido..; legionarics. ..\ 
dirf?cção lmpeceavel de Franz LIOyd. 
o responsavel por "Cave.lcade" fm: 
de::te film uma das mais bellas obras 
da "set1Iha arte"_ 

"Sob clnas bandeiras" é um a nova 
prcducção da 20 tlt C~ntury Fox, 

"Liberdade" pubtica hofe 
- "A NOTA" do Rio aconselha 

o furilamento. · 
- Ma.is um verel.dor de lta.bayana 

ameaçado de perder o mandato. · 
- Os ladrões de crc~nças na Pe-

11ha 
- Setima Jnspectoria Regional do 

Minbterio do Trabalho 
- Uma brin<'adeira. de "Rei d.os 

B .. •1s'' que se converte em lucta e 
.. angre. 

- A defe,sa. nacional e a imprensa. 
- O sorvête-da.nsante em ben l'ficio 

Ua Caixa Escol:ir "Al'ruda Camara". 
- Homenagem prestada ao Jnspec-

. or do 'i'ra.fego Publico . 
- A As~em biéa por dentro . 
- \'adas _, •ta.s polidaes . 
- A e~.:ccução do Esta01 de Guerra 

'"la. Parahyba. 

"Orpltãos do Desfüto", em 
benetlciq do Instituto 

"Sio José" 
Passará quinta-feira proxima, no 

Rex ··. a pellicula "Orphãos do Des
~no" em que tomai ão parte como ar

' 1st~ principaes Dlckle Moore, Vir
g-:ma \Veidler e Eleanor Whitney. 

!'ela critica auLortzada em films, ~ 
ons!dna,'a 11m"' d:i~ principaes pro

clucç3es da PARAMOUNT 
O result=1.do financeiro das du .... :) 

.._.f::sões que começarão á,; 181 \2 e á,; 
:;o horas ~;erá a.J')plicado em beneflciCJ 
tios Cursos Pro!iSsionaes no Instituto 
"S. José" 

Os íngre·s.,os estão sendo po.s.sadm; 
r;.or urua comml!1ão ck senho1·ltn.s f' 
J'.I estão tambem á venda ng bllhe
tcr!a do "Rex". 

PARTIDO PROGRESSISTA 
A r.rop:'.lsito da C'l~!çõo dn nova mê

sa do directorlo do Partldo Progres.
Si6ta cm Teix~tra. Eof'n<lo votada. nes
sa occ:aslão wna mo('fi.o de solidarie. 
dade oolittca ao sr. aovcrnador Arne
miro de F'iguetrêdo. 1 ctberam el.te 
e o dr. Salv1ano Leltt>, secretario da 
Segurança. Publica, os scgu!nte::; dei
pachos: . 

.. Teixeira, 4 - Governador Argemíro 
de Figueitédo - Jolio Pessõa - 1. e
nho o prazer de communicar Que de
pois de eleita. a mêsa do directorio 
do Partido neste munidpio foi votada 
uma moção de solidar1Pdadc polihca e 
de apo~o á p~.Fsoa. d:· v. e'Xci:1. como 
chefe do Partido Progre~·sista. Sau
dações. - José xa,'ler " 

"'Teixeira 4 - Dr. Sal via no Lei.t' 
- João Pt!.~:ôa - Tenho o praz~r 
de commumca.r que t:m s:s,c;õ.o rra.. 
li2adu. hontem foi ,eleita a. ~,eguinte 
r.i.ê::ia do Po.rtido Proi:;J.·~,S:,:bi:t neste 
munieipio: pr:::sidente, Jo.::ié Xavkr; 
vice-presidc..nt-0. Seb<tc.ti.io Ribei-;o; 
secntario. José Cai·neiro. Saudar.õc.::.. 
~;é Xa,·iC?t'" 

22, ' B, C. 

VI D A 
RADIOPHONi.CA 

PR 1- 4 
RADIO TABAJARA DA PARA

HYBA 

Programm:t para hoje: 

11 .. 00 - ProgrJmm,\ Aperitivo d.i 
PR I-4 

12.00 - Progc.1mm;i v.1ri.1Jo d 
J> R k!. 

18,00 - Pro~r.unma p:,i·J. o j.rn 
tar 

12.45 - IJorJ Jo gri•il 
19,JU - jJZz d, I' R J-4 
19,45 - \-tu~1~J~ V..HtJ.J..;,s 

Jaymc Bezerra 
2U,UU - úrchc,tn de ~,l.ío 
20, 15 - ;\tusic.1 am, r1c rnJ• ,:om 

Armando BouJou,c 
:O,JO - LJuc.:Jt;ão 
'.20,45 - .Mu'.)icas van1J.1s com 

Gl.!ny Santo-; 

!,t~;~~~~ie pgra c6~~~;:6~~nto, á 21,00 - Jornal offi~iJl 
secretaria do 22." B. e., do reservista,. 21,15 - Orcl1c,tr.i <lc sallo 

~a r~ªde d~ra'fa~ad;~s a~~~~~~o !!v!:~ 21,JO - Mum:as populJr~s com 
inttrtsse. (a.J Mario Amerleo de Mbü.. Csrncr.ildJ. Sih·;1 
ra. 1 ° ten. ajudante''. 21,45 - Progr.imrna leJJ.er com 

Roupinhas para creanças n,oo - Jorn,l íabdo d.1 J> R 

1 

M yrtillo Cardoso 

Novo e variado ,ortintento a prt"c;os 1-4 
,em concutrertéla, na CASA VESU. 22,15 - Rc~ion.il c.1.1 PR 1-4 
VJO. rua Ma.dei Pinheiro. 160 22,JO -· lnturnuçõc• Bü.1 nc~tc: 

Noticias ~o [ terior 
PALESTINA 

JERUSALEM, 4 <A. B l - O nu 
mero de pessóas prestis em consequen
cia dos assassinatos de Nazareth sobe 
a mais de 120, sendo que entre os de
tidos se encontram numerosas perso
nalidades de destaque. Sob:·e o anda
mento do 1nquerl~o policial soube-J:e 
hontem á noite que até agora m'Jtto 
pouco se esclareceu. Acredita_se- na 
po.!:..c;ibilidade de uma multa conectiva 
envolvendo toda a população de Na
zareth. Com es.sas medi.das a..s autor1-
da<les britannloos esperam conseguir 
esc1are:er o mys~erloso ca.so. Ao mes
mo tempo. como ha pouco Joi feito em 
Jerusalem, s'?rá offerecido um premio 
a. todo aquel1e que fór fornecer indl
cações susceptiveis de esclarecer a si
tua~iio. 

FRAflÇA 
PARIS, 4 <A. B) - Segundo a opi. 

n1ão cta maioria dos ._,espertinos pari
sienses de hojf:!, as pl'imeiras negocia
ções entre os peritos na va.es interna
cionaes titreram unicamente por fim 

mento de bótes dt p?[Cadores eh né
~e~. q·:e tel'ia occorrido segunda.-feir i 

passada. Prot.e~ta o gran<!c.' jornai lon
drino mels umn vez, ~ambem. con1ra 
os a taques aéreo~ realizados pelo_ .i t
ponêses rnbre cJdades chinêsas. O tm 
pedeament.o de embarcações dz r)es_ 
cadores c:'hinCSes, diz o ''Times", não 
é sómente um crime que devia encl1er 
de horror o mundo inteiro, mas é tam
bem uma acção que deve repugnar s 
todo o japonê& que ainda se r~orda 
das tradições cavalheL-eecas do seu 
pais. Quan~o aos r..on1bardeios conti
nua o "Times··, 1xuece que O Japão 
pretende d<:etnoralizar a China pelo 
emprego de methodos que outros pa
íses Já. condemnaram ha mueo te n-
90. Ne~e sentido o jornal faz um r -
k-' 110 aos seus Ieottoi-es para que nju_ 
áem no fornecimento ctc remedios e 
out:c!-i artigos pharmaceut.icos destina
dos á população civil chinêsa. att _ -
gida pela guerrn. Termina o "Tim=s ' 
affirme.ndo que o Ja!')áo est.i provo
cando a repulsa do mundo intfiro, do 
qual o Imperio Nipponico tanto depen
de . 

RUSSIA 
~l~!!ª~ta1f:~~~h~:~e~~e p~~n:;~;: t,i0SCCW 4 (A. B.) - A di.<;fincão 
techD1cos fixados em Nvon. De facto entre a União Sovietica. e o ramoso 
é interessante lembrar qÚe O Proto?ollo Kc nintern, cou~a em que sempre ln
de Nyon já tinha fixado a.s zonas de si.sli.·am o::: dlplomatico;; SO\'ieUcos na-. 
patrulhamento, 1nclu~l\'e a.e. que devL na.rõcs estrang-elra.s, pela primeira vez 
am ser destinadas á Italia. CJ.~o es~a adcmi iu eKisU"r.cia real. 
potencia tomasse parte no Con,,.:nio à· ',"odos cs jornies soviet1cos vêm de 
Nyon. Actualmente, serão novamemJ publi:-ar notick_:> da v1ctori~ ct:J."= tro
exminados os limites geographicos d'.i_ pa! d~. proviI1r1; de Shens1 .sob!"e os 
zonas. Antes de resolver a commtssão ; Japone!:es, no NortR da China. sem 
Extraordinaria Italiana <leverá orova- J mr .1cton~_r o facto de q_ue ~quellas tro
velmente informar seu governo- sobre · P~~~ chine~~s c:rr.1~_ bata_lhoes c?mmu
o resultado das primeiras negociac,Jes : nLs as. Long~, PC?;·''. ectao os dias_ em 
pedindo o accórdo do governo de Roma I que .crid<1 . v1ct0na do.s commun1sta..'i 

chineses em ~u:1 r,erenne lucta contra 

JAPÃO ;';~\~~~;~,ªt~n~;~e~~ l:c:~~fa_Jubllo_ 
A noticia àc QUC' o avanço nipponico 

H~~ff 0en1r~i~u B ;~ en~al:~~~iç:~ 1 i~e~~~~e ct~n~~~l!;~b to~ ~~~~~n~i ~~ 
Allemanha. sr. von Dirksen, uma valL terrerJl Chukh. que dUiantc 10 annos 
osa reproducção dos famosos frescos foi o commandante supr"'mo dos tXer
do templo "Heryuji" destinada aos cl'.o~ communlst:1-s chinê.se.o;;, r~cebeu 
museus da. Allemanhà. Esses frescos pubHcid:1.de sem ~mtra allu.são senão a 
datam do seculo VII da éra chrlstã. 1 de Que Chutch e um leal general do 

cxnrdto d~ Na.:1kln 

INGLATERRA 
LONDRES, 4 <A. B.l - Os ataques 

ao Japão continuam muito vivos na 
imprensa londrina . 

10 "Times", na sua edição matut:n1 
de hoje, levanta-Se contra os ataques 
dos submarinos Japonêses e o afunda-

t::-'>o não quer dizer qu~ ~ Uni:1o So
,·ie: i~e não rc,em.>~~e t"Om agrado a 
nc~l"ia clf" que os esforços do Japão 
P?H: :1cah:u com 3 re~istencia chinê
sa i.as r~iõe~ do Norte tinham sido 
ra·· !ysados. Pelo contrario. todqs as 
infcrmac~s sobre o conflicto s1l10-Ja
pon{s .s5.o publi~adas aqui sem com
mentarios parem os titulas indie-:!m a 
.saL.:·iação que produz o saber que o 

0 encarecimento do a11io• :r;~;~~~e º~!~;~~ russo está tempora-

movel r.cs Estados Unid13 ']!'1~~. ~!P~~~~ ~~"~J';e~!soes~r:'v~; 
Por informações colhidas em p:_11Jli 

cacôes officicsas e autorizadas dos E.s 
tad~ Unidos. sabemos Que- varias das 
mais importantes fabricas de auto. 
mn-cis nork:-am::rit'anas ff':t>lveram 
a.ugmentar os piE'Coc; ele reus orodur 
t:.os. variando a rnajornçfio entre 45 
e 100 ctollares. ronforme o.;; typos. 

Um Cos motivos apresentados p~. 
los fabticantes estadumdi'ff "'.-s e 1m~ 
ju:::tificativa pnra e"sa. alta é o .. E'.U
gmento nos preços d<" custo .. , A mcs 
ma .situação, isto é. <"levação. quf'r
nos preços das mercadoria.; e m'H.l"'· 
ri2.s p!'imas em gnal. ou~r no custo 
da mão de obra, poderíamos constutat 
tamb:m - no::. mercad'lS sul amnicJnos. 
P talvez mais orcentuadamenle no 
Brasil. 

<:m 1:iado para a China o ~elebre N!chael 
Bcrodin. que ha 10 annos idealli.ou o 
avanço do Kuomintang p3.ra o norte 
sã0 desmentidos pela prt'.'sença do BO
rodin nos thea.tro._ de Moscou, quasi 
!odas as noites. Todnvia muita gente 
ccnr.:ecida. tem de.s:i.pparêçido ultima
mPnte de Mc!'icou. Um delles é o ge
neral Levandowsky, ex-commandante 
de distrk,o tran.c~caucaso, que desap
r,art"ceu no mesmo dia da prisão de 
Tuchatschewski. Accredita,•a-se que 
Levandov:sky tambem tivesse t.Sido 
Pt-e:eo, porem agora um jornal de Kah
barovsk no'.Liou sua cleiçiio para. o 
e omlté comruuni.~ta do d1.c;tricto de Ex~ 
1rrmo Ori~ntl'. Toclas•essas nov·1s pro_ 
vas levam os observaclores estnmge1-
1 os a acréditar que 1\>Ioocow tencíona
r~!'·umir uma ntti~ude mais energ!c11 
<'111 sua poli1ka no Extremo Ori~ntc-

Não será, pois. _de est,rannar qu., a 
alta. agora verlficadn nos Estados 
Unidos venha, mais dín. menos dia 
o. reflectir-se tambrm entrP nó", c·;)t~ 
um augmento prouorcional no· pre- ELEIÇôFS livres tlvr.mo-s e o n!l-.,1'1 
CJS dos .n.utomovei.s cm nosso mer· ch·i~mo n!i.o desmentira, cm outra . 
eado, • essa conquista do esvlrllo democra.Uco. 



JOÃO PESSôA - Terçu-íeim, 5 de outubro de 1931 

PAR T E o F F 1 e 1 A L 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR ARGEMIRO DE FIGUEIR8DO 

dade, á. avenida General Bento da 
Govêrno do Estado I co da casa de taipa de sua proprie-

~!DF DO GOV!:RNO DO G~~à1~t~ Te,~r::rii~ · vasconcellos. 

Decretos: 

O Ooven1ador do ~tado da Para. 
hyba nomeia o tenente Antonio Pon
tes de Oliveira para exercer o cargo 
de Delegado de Policia do districto 
de Guarabira. 

o Governador do Estado da Para
hyba nomia José Olympio Maia Fi
lho, para exercer Interinamente. o 
cargo de 2.º Tabelhão do Publico, Ju
dicial e notas, Escri\'ão do civel, cri
me, orpháos e ausentes commercio e 
execuções do Juiz.o do Termo de Bre
jo do Oruz servindo-lhe de titulo a 
pre~ nte portaria. 

O Governador do E$:tado da Para
hyba exonera , a pedido J.~ão de Pai
va Maia, do cargo de 2.0 Tabellião do 
Publico Julicial e Notas. Escrivão do 
cível. crime orphãos e ausentes, 
commerci'J e· execuções do Juizo do 
Termo de Brejo do Cruz. 

requerendo llcença para collocar uma 
pedra tumular na sepultura n.0 281, 
no cemiterto publico desta Capital. 
- Como requer. 

V./aldy Luiz Bonahoom. requ~rencto 
matricula para um at.tomovel Opel, 
de sua propriedade. - Faça-Se a ma
tricula. 

José Severino Pimentel, requeren
do licença para fazer reparos na co
sinha do predio n.0 1266, á avenida 
Cruz das Armas. - Como requer. 

M-anuel Ferreira J unior, requeren
do carta de habitação para o predio 
recentemente construido á avenida 
dos Estados. de propriedade de d. Ma
rina de Azevedo. - Sim. Expeça-se a 
carta. 

Hermelinda Porto de Albuquerque, 
requerendo licença para fazer uma 
fossa. e installar agua no predio n.0 

213 á rua Floriano Peixoto. - Como 
reqtler. 

Barbosa Andrade & Cia., reque-
rendo licênça para abrirem letreiro 

e na fachada do predio n.0 38, á praça Secretaria do Interior 
Segtirança Publica 

EXPI.DTKNTE PO SECRETARIO D O 
DIA 4: 

Petições : 

De Antonio Geraldo de Carvalho, 
fiscal de policiamento da Inspectorin 
de Trafego Publico e da Guarda Ci
vil, ~olicitando para ser contado na 
sua fé de officio o período de nove 
19) annos cinco (5) mêse.s e quatorze 
<14) dias 'de serviço~ que prestou na 
Policia .Militar ôo Estado . - Como 
1·equer. 

De Elky Medeiros Vieira. solicitan-
do a sua inclusão na Inspectoria de 
Trafego Publico e da Guarda Civil, 
como guarda de reserva. -- Inclua
se. 

Decretos: 

O Secrrtario do Interior e Segu
rança Publica exonera Christianí' 
Ramos Collaço do cargo de Escrivão 
da 1.~ Delegacia de Policia do districto 
de Campina Grande. 

O Secretario do Interior e Segu
rança Publica nomeia Chateaubriani 
Williams Guedes para exercer o car
go de Escrivão da 1.ª Delegacia de 
Policia do clistricto de Campinq, 
Grande devendo solicitar seu titulo 
dc::;ta Secretaria. 

~~~o oM!~r:i~ecf!~~tgn~~~:~~f~} 
de sua propriedade. - Deferido. 

João Caldas, requerendo matricula 
para, o automovel Opel, de sua pro
priedade . - Como pede. 

James W. Dick, requerendo matri
cula para o automovel Adler. de sua 
prcpriedade . - Como requer. 

CONVITE: - São convidados a 
comparecer ã D. E. F. os srs. Tar
quinio Carvalho, Ovidio Tavares, Pla
cido da Silva Lucena e Augusto H 
A. Chacon; á D. A., Sidney C. Dore. 

COMMANDO DA POLICl i. MILITAR 
DO ESTADO DA PARAHYBA DO 
NORTE 

Quartel em João Pessôa. 4 de ou
tubro de 1937. 

Serviço para o dia 5 (terça-feira). 
Official de dia. 2.0 tenente Antonio 

Pontes de Oliveira. 
Ronda á Guarnição, 1.0 sargento 

º'gj~~~t~e !º~~fci!fªà:· dia, 3.0 sar. 
gento Antonio Siqueira Filho. 

Dia á Estacão de Radio. 3.0 sargen
to Ayrton Nunes da Silva. 

Guarda do Quartel, 3.0 .sargento Ra
miro Romeiro. 

Guarda da Cadeia, 2.0 sargento 
José Severino da Silva . 

Dia á Secretaria do C. G .. cabo 
Deoclecio FeITeira Leite. 

ma ªº telephone . .so1dado-te1cph,- p R E F E I T U R A M U N I C I p A L nista Severino Ferreira. 

Boletim numero 217. D E J Q Ã Q p E S S Ô A 
(As . l Delmiro Pereira. de Andra

de coronel commanc!ante geral. 
Confere com o original - Elfo 1 

Fernandes. major sub-commandar .. te 
interino. 

INSPECTORIA DE TRAFEGO PU. 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
4 DE OUTUBRO DE 1937 

BLICO E DA GUARDA CIVIL 
Serviço para o dia 5 (terça-feira). 
Uniforme 2.° Ckaki). 
Em João Pessõa, 5 de outubro <le Saldo do dia 2: . 

1937 . Receita do dia 4 
Permanente á S. T. P.. guarda 

n.0 14. 
Permanente á S. F .. guarda n .0 15:l. 

ltECElTA: 

DESPESA: 

d!º::s~a~te:·
33

~iscal Geraldo, guar- Pago ao funccionalismo vencimentos 
Boletim n.º 220 de setembro findo .... 
Para o conhecimento da corpora- Pago pes:;oal variavel . . . . 

~~rnie:devida execução, publico o se~ Saldo para O dia 5 .. 

M~r-;i'~u~~oE~~taMo Peà~ sr.b~~}~~! Em documentos de valor .. 
placa n.0 103-Pb., foi paga a multa Em dinheiro . . . . . . 
de 10$000. por infracção do art . 290 

5 :736$371 
4:901$800 

6 :735$000 
1 :200$000 

1 :745$100 
858$171 

10:638$171 

7:935$000 

2:703$171 

2 :703$171 

Cf~it"..... dix!f~~~ ._d'k!~~do O sr. ctr. Thesourarla da Pr.•te1tun Municipal de João Pessõa, em 4 de 
delegado da policia do 2.0 · distrirto outubro de 1937. 
em officio n.0 616, de 22 de setembro 
ul timo, mandado rerolhcr-~e a est~ 
Corporação o guare.ia de reserva n.u 
147, lu-nald.o Bonifacio Paiva. que Vl -
nha prestanào serviços naquella De-
legacia, e como o referido gu arda até 

:!~ar~fJl0 ~~~starid;s:n~~si~;!~~ ça Publica. conforme proposta desta 

Dante Grlsl 
2.0 escrlp ., substituindo o thesoureíro 

De sellos de chumbo 
De carteiras de chauffeur 
De promptuari~ 
De registro de petições 

62$000 
20$000 

1$000 
7$000 

124$000 

teria que O mesmo ao envez de vir se Inspect:nria promoveu, por actos de 
apresentar viaJou naquelle dia, por 2 do coITente. a guardas de 3.ª elas
conta propria, á cidade de Santa se os de reserva ns. 112, João Fran
Rita aonde foi ferido accidentalmen.. ci~o dos Santos, e 121, Arcelyrio dos 
te nO ventre_ na occa.sião em que es- Anjos Bezerra, os quaes tomam os 
tava negociando um revolver com n.s . 96 e 105 respetivamente. 
um commerciant,e alli estabelecido. IV - Entrega de importancia - O V - Petições despachadas - De 
falta essa commettida que muito de- sr . ·Enc . da S . T . P. , entregou, ne::;- Milton Ferreira Neves. requerendo que 
prime a disciplina desta Corporação, ta data á Pagadoria desta Reparti - lhe sejam entregues sua cert idão de 
0 exmo. sr. dr. secretario do Inte- ção a quantia de 834$000 corres.. idade e attestado de vaccina que se 
rior e segurança Publica, tend'J em pon'ctente ás rendas daquellà Secção fizeram acompanhar cto seu proces
\'ista a representação dc.sta Inspecto- do dia 25 a ~O de setembro p. findo, suario de exame para chauffeur _pro
ria ao sr. dr. Chefe de Policia, con- confcrme discrimina. ção abaixo: 1 fissiortal. - Como requer, mediante 

recibo . 
~~~~ 'ir;'êt~~;glv~;, t4;, :ito

29d/~ 1~ !0 ARA o THESOURO DO 1,,STADO De F. Mendonça & Cia. Ltda ., ha• 
corrente e«(merar O alludido serven- vendo recebiào, por liquidação de de-
tuario, 11.os termos do art. 137, letra De registro de vehiculos 200$000 bito do sr. João Belarmino da Sil-
"f" {a bem do serviço publico), do De vi~tos em carteiras 50~000 va. a Sedan Ford. placa 252-Pb., re-
Regulamento vigente. De titules de habilitação 60~uu0 quer transferencia do nome do refe-

Pelo que seja o prcfa.Iado g-mnda De outros emolumentos 295~000 rido sr. para o de Henrique Siquei-
Arnaldo Bonifacio Paiva. excluído de De placas para vehiculos l05r;ooo ra, e bem assim. a mudança de ca-
estado efecttvo desta corporação. a thegoria para pa:t icel~r . - Com".> 
contar do dia 22 ue setembro p . fin- 7108000 pede, pagando o que de direito . 
do data em que deixcu de se apre- <As:') Tenente João Farfas. 1ns-
sentar nesta Repartição. . PAR.A O CONSELHO ECONOMlCO oector geral. 

a/1
~e~e~·f:'~~~t;;lo~ ee~~~Úra

5
~: 1 De licen~as proviscrias 34SOOO dec~~~T~º~ug_fn~~~~~ -F. Ferreira 

Secretaria da Agricultura, 
Cornrnercio, Viação e 
Obras Publicas 

EXP.EDIENTE DO SECRETARIO DO 
DIA 4 DE OUTUBRO: 

DESFOBTOS 
beu o segu·nte officio da Federação 
B-rasi[eira de Foot-Ball : 

''De ordem do sr . Presidente. apres
so-me communicar a v . excia, para os 
fins que jogador Carlos Urtiga Es
cobàr não pôde obter registro nessa. 
fil 'ada nem ser inscripto por nenhum 

Petição de Francisco Caetano, au 
xiliar da fiscalização do Serviço de 
pavimentação da capital, requerendo 
90 dias de Hcença p~ra tratamento 
de saúde . - Submetta-Se ã iflSpec" 
ção de sa'ltde . 

Petição do sr . João Manuel de Ma
r ia , 3.0 cscripturario da Directoria do 
Fomento. requerendo 6 méses de li
cença premio. - Indeferido, em face 
das informações . 

O "BOTAFôGO" VENCEU O "UNIÃO" PELO SCORE MINIMO 
Perante regular asslstencia.. realizou

se ante-hontem o esperado embate 
de· campeonato entre as turmas do 
'
1 Botafôgo'' e do "União". 

Foi uma partida que deçorreu bem 
disputada. tendo o tricolôr pela frente 
um adversaria ardoroso e que tem de
monstrado sêr um dos bons teams da 
cidade . 

T.ricolõres e rubros se exhibiram 
bem, mostrando uma conducta viva e 
ch•eia de jogadas technicas. 

O ARBITRO ( , Os dois tecnns trocam as saudações 
do estylo e ft.?m szguida uma gentil 
senhorita da escól santaritense da. o 
ponta-pé inicial. 

Trava-se a lucta Os alvi-celestes 

Dirigiu a partida o juiz Paulo Fer-
1eira -que teve cuidadosa arbitragem . 
Ag•u' com açtividad~. isentando o jôgo 
da pratica violenta. {Santl R '.ta) trabalham com certa in

ciecisão na primeira phase da partida 
t• ~mquarito que os rubros-verdes. domi

nou constantemente o campo adversa
ria. 

O JOGO SECUNDARIO 

O jogo começou um tanto pesado, 
m:'l s. vae melhorando pouco a pouco, 
graças a actuação energica do juiz 

~~u~r~:;:r~~Ciam d:rr;,1~~~a~:~~;~~ 
guaya de Foot-Ball", por pertencer ao 
quadro de jogadores do 11 Mont.evidéo 
Wanderers F . c. '' filiado aqu,ella Also_ 
c ac1on . 

Rogo a v. excia . a fineza de trans
mittir esta communicação aos clubs 
dessa entidade para conhecimento e 
orient.aÇão dos mesmos clubs. 

Rei tero a v. excia . os meus prote.s
tos de alto apreço. (a ) dr. lberê Ber
nardes. secretar '.o". 

Pl'efeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 

DIA 4: 

A victoria do campeão de 1936 re
gistou-se tão sómente por causa da. 
rr.agnifica actuação da sua defesa. A 
retaguarda botafoguense jogou segura 
e devolveu vezes ~m conta a pelota.. 

A partida dos 2.ºs t'!!lm..s foi dcsinte_ 
res.sante, uma vez que o "União'' jogou 
com apenas 7 players finalizando com 
o resultado de 3 x 1 fe.voravel ao "Bo
tafôgo". 

Dentre os 18 homens jogaram bem : 
Carlos Neves A GRANDE CORRIDA DE BICYCLE. 

Esgctase o tempo regulamentar e o TAS DO DIA 10 
primeiro tempo é encerrado sem que o ~!m~~~;i~' ~~ii:.z, Raiff, Lampar:-

Não é possivel destacar nomes den - Estreou o juiz Aluysio Athayde <Lu-
score f~sse aberto· confórme ll.,_ sabe O mundo esportivo 

Dep01s do descança voltam os te~ons da capital, será levada a effelto no 
ao campo. Novos esforços _de pane a. domingo proximo a maior corrida cy
~rte e_ o score per11;1anece :nalteravel. l clistica Já. 1•2alizada nesta capital. 

Petições de 
que todos se nivelaram cimento e cnteno. 

JJelmito_ ~iª'- .r~qyer~,;id.o. }icença 
para fazer um augmento no precfio 
q.0 2, á rua do Négo, em Tambatl. -
Deferido. 

tre os defensores botafoguenses. por- , cas) que aetuou com bastante conhe-

Não Jogou O zagueiro Clodoaldo que 
teve Báu como substituto, este. SUi' · ESTADO ACTUAL DA TABELLA DA 

O r~ sao os santantenS<:s que fazem Promovida que é pelo "Centro dos 

::~:s:~e3i~~ :~oe:srn:ust~~:. s~: gicà~~3:o dtJr~:~!b:·~·e;.s!~c~:~ri~~ prehendeu pela segurança e numero 1 "L D. P . 11 

ôeo1/t;e;vea~~~nt~u~ote'~~·otafôgo'' não j Clubs (1 ºs "teams") Jogos 
esta va escuro. quando foi encerrada a 

Pontos partida e o resultado foi o mesmo d'.l Ceé:ilia Correia Ferreira. requeren
do licença para fazer diversos repa
ros no predio n.0 303, á avenida Véra 
Cruz. - C'Jmo requP.r. 

ap;~~!~a~-seca1:n~ui~~ ~:lh~~e:e~:; , Eo~~fôgo 9 
empenhou-se a fundo centrando bas IUSniao_ 8 

ra1 tida secundana O x O 
16 O Industrial" Jogou melhor na pn-
8 l merra phase da lucta Os seus elemen_ 
8 tos todos se ·2sforçanm. salientando-se Paulo Lourenço requerendo dis-

pensa de uma multa que lhe foi im
P(?Sta. - Reduzo a multa para a me
tade, de aecórdo com o parecer. 

tante. · - ol Levante 8 
Helio. que pouea appareceu no l.º S~rt _Çlub 8 

~!!i~ime. brilhou sobremodo na phase ::;~~r:a.s : 
Pytaguares 7 

: 1 g,~1;;m ~ guardião. o center-/onoard e 

7 O "Santa Rita". firmou-se mais no 
1 5egw1do tempa e vez por outra fazia Dr. Raul C.:e Góes requerendo car

ta de habitação para dois predios re
centemente construidos á avenida dos 
Fstados. - Como requer. 

Manuel Barbosa, requerendo dis. 
nen~a de uma multa que lhe foi im
PO'.ita. - Reduz.o a multa de 50~1 dt 
accôrdo com o parecer . • 

Caetano Barbosa de Carvalho. re
querendo licença para fazer concer 
tos no prcdio n.0 120, á rua s. José. 
- Como requer. 

Evan e José Hollanda agiram sem 
comprometter. Os dema:S não appa
receram 

Ajuizando-se a actuação do "onze" 

~~c~~~~~fJ~ : 6es~:i~:: ~~t~o~vir:~ 
tt-resse que usou em toda a peleja. 

Isso augmentou a attenção da assis_ 
tencia. constituindo razão bastante 
para o sucoesso desse offtc:al da 1'L. 
D . P .". 

João Benjamin Delgado requeren- Nos 15 minutos flnaes. os ºltnoty-
do licença para collocar dois postes nistas" pressionaram mais vezes que 
para illuminação elcetrica, na rua e a.dversario. não sendo obtido o empa .. 
Branca Dias. - Deferido. te graça.e; a heroica resistencla da de-

Dr. Manuel Florontiso da Silvo, ftsa do "Botafôgo". 
requerendo licença para cercar o.::; lo- Assim, o 1 x O, ponto que P itôta 
tes de terreno ns. 18. 19 e 20, do marcou no 1.0 tempo, ficou sendo o 
quarteirão 76. adquiridos do dr. San It!sultado . cabivel. porque a chance 
Juan. - Deferido. tanto sorriu a um bando como ao ou-

Jo.sé Bezerra de Aguiar, requeren- tro 
do licença para fazer diversos coneer- O arqueiro Dias fez defêsas de elas. 
tos no predlo n.0 168, á. rua dos Ca- se. chegando, mesmo, a brincar em 
nrys. - Deferido algumas occas'.ões no que aliás an-

Victorino Ramos Maia. requeren- dou errado • • • 
do licença para fazer substituição de Alceu e Mathias fôram os grandes 
uma trave do predto n.º 183 ã rua defen.sôres dos rubros notadamente 
CardC'l..<l,Q Viril-a, - Deferid'l. · aquelle. que refreou co'm maestria as 

Alc1drs Cordeiro Lima requerendo investidas cohtrartas. 
carta de habita~·ão para 'o predio re- A Unha média replicou com energia, 
i~~~::ntÍ1.ab~~.m;~~uidgrop~icct~d~ni~~ ':J,~~~~do o ataque tanto quanto 
dr. Abelardo de Oliveira Lobo. - Dos avantes. B iu teve os merltos da 
Deferido tarde. Nestor Lélo Anton ino e Mas-

Alnterinda do Na.scimento, reque- sUon fizer a m· apreclavel serviço d e 
rendo Jlcen~a paru. concertar o rebô· , colleboração. 

SECRETARIA DA L D P. 

Na Secretaria da Liga Despo··tiva 
Parahybana precisa-Se falar com o:, 
amadores abaixo no primeiro ex11ecli
ente das 12 ás 13 horas. e no segt·ndo. 
das 19 ãs 21 horas. todos os dias uteis 
para efe'to de regularização de ins
cripçâo dos m~smos amadores : 

Botafôgo - Appolonio Mirancia e 
Edgard Fernandes <2) . 

Felippéa - severino do Na.scim"nto_ 
(1). 

Sport Club - Vicente Rapôso l, 
Pytaguares - Waldemar Borba João 

Feliciano da Silva, Franclseo Jo~-é da. 
S'lva. J oão Ferreira da Silva e José 
Amaro de Oliveira 15). 

TER MI NOU EMP ATE O J OGO ''IN
D USTRIAL" X " S ANTA RITA" 

Constituiu um V'2rdadeiro aconte
cimento desportivo. o encontro de 
Joot-ball realizado no domingo ultimo. 
em santa Rita entre os fortes con
junctos locaes 

0

"lndustr'.al S Club '' ~ 
•·santa Rita F'. B. Club". 

A's 14 1[2 hOra, teve in icio a partida 
secundaria dos doi.s clubs. terminando 
empatada de o x O. 

A 's 16 horas entra em campo o juiz 
da "L . D . P.'". sr. CarJ os Neves da 
Franca especialmente convidado para 
arb'trai aquene encontro, em que érn 
di.sµ utadu a grande "Taça ! ndust,u" 

r,erigar a barra inimiga. Do seu con
juncto é de justiça salientar : Gerva
sio. Biu. Negrão e o ponta direita 

A a.ssist·"ncia que occorreu ao campo 
de "Tib!ry'' foi numerosissima e por
tou -se com muita decencie. O policia
mento em campo C!,tcve reforçado, no_ 
tanclo-Se a presença do dd~gado local. 

As autoridades Iocaes, comparece
ram ao campo. A torcida feminina foi 
a. nota chie do jogo . 

- O juiz Carlos Neves, agiu como 
sempre : com energia e criterio tendo 
conf'rmado mai'S uma vez as suàs bõas 
qualidades de verdadeiro juiz. A pós o 
jôgo, foi elle. alvo de significativa ma
nifestação por parte de elementos de 

~~st~Í~~~~1:f~.ie1:i~o 
10

s~~~ :uJ!~~ 
pelo ~r. Joao Cardoso. Sinceramente 

~~:~~~!º Jg:;~ fn~iiv::.ves. agra-
0 sr. José Cahyno que é o grande 

orientador dos desporlos em Santa RL 
ta. foi também alvo de uma man:fes
tação. pelo brilhantismo da partida 

Ficou assim. para ser decidida op
portunamente a quem caberá a "Taça 
1~1~~~'\ ·~·en~1!1do~~vo encontro, onde 

O JOGADOR CARLOS URTIGA ES. 
COBAR NAO_P ô DE OBTER R EGI S 
TRO NAS LIGAS COFEDERADAS 

commum . 
As insci'. pções dos corredores aug

mentam diariamente, numa demons
tração frizante do interesse que a pro_ 
va vem despertando, interesse que se 
encontra dominando todos os meios 
esportivos da capital. 

O INTINERARIO 

A 's 6 I 2 horas : part:da de Cabe. 
deli o. seguindo o percurso comprehen
dido pela estrada de Cabedello, avenL 
da Epitacio Pes.s~a. Juarez Tavora. 

~~!1i:n~o~::1f;~~~· Pre:ôaD~~~esc~~ 
rodeada 5 y,.:: zes. com o ponLo final em 
frente ao Palacio da Redempção .. 

A corrida será dedicada ao Prefeito 
da Capital. dr. Oswaldo Trigueiro e ao 
Inspector Geral da Guarda Civic .a 

OS PREMIOS 
O "C _ C. P. " offertarâ aos 1.0 e 2.° 

vencedores uma rt),zdalha. de ouro e 
~~r~e d;u~~~t.aVal~;:pccttvamcnte. am-

o sr. Prefeito Mun:clpal já frz en
trega ao ''C. C. P ." de um valioso 
relogio de pulso, com inscripçâo para 
ser conferido ao cycli.sta collocado cm 
1.0 lugar 

Além desses premias, serão distriJ 
buidos pelo "Centro'' os segu'ntes: 

Uma caixa de, vinho "Fellppén", of~ 
fereclda pela firma Lindolpho Carva
lho & Cla.: 

Um dynamo chromado offcrta de 
Mestre & Blatgé, por iritermedio do 
seu represen tante sr. Antonio Chaves; 

Um, "bagage:ro·" com dcscanço, of-

f~~, d;.~ir:"p~~:s }"15~~~~~:, premio 
do sr. José Araú.jo; ' 

Uma ~clla, offer~clda µc lR c8..':ia Eu. 
genio Vellô.so & Cla.: 

O "Moto-CluU Par!:!hyb!! r ( ~ f!!!.!!2-
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TENHA Pó de Arroz 

ORYGAM DE GALL Y JUIZ O A MAIOR DESCOBERTA 
GRANDE CRIME o pó de arroz que valorisa a 

propria belleza.. 
>-' VENl)A EU TODO O BRASI1, PARA A MULHE R 

CASAR DOENTE 

Grande numero de homens casados, que 
em solteiros adquiriram doenças secretas, 
ficam m com ellas chronica.s; els a razão 
por que milhares de senhoras soffrem sem 
saber a que attribuir a causa; nestes casos, 
para recuperar a saúde bastam 3 vidros de 

1{814:4°$ EJ-9, 
Com o seu uso nota-se em poucos dt.as: 

1 - O sangue limpo de impurezas e bem estar em geral. 
2 - O desapparecimento de manifestações cntaneas de origem sy

phllitica. 
3 - Desapparecimento completo de RHEUMATISMO, dõres do<. assoo 

e cabeça. 
4 - Desapparecimento das manifests ções syphlliticas e de todo., o., 

incommodos de fundo syphílitico. 

Tribunal Regional de Jus• 
tiça Eleitoral do Estado 

da Parahyba 
Acta da vigésima nona (29.u.' ses

são ordinaria, em 21 de julho de 1937. 
Aos vinte e um dias do mês de ju-

h~~s~~t:11 o~º~::~:r:a~~~: ~l~~ti2 
ardo Lima da Silveira, Mauricio de 
Medeiros Furtado e José FIO!i·colo <la 
Nobrega; doutores Antonio GaJdtno 
Guedes. Horacio de Almeida, Braz 
Baracuhy e Sabiniano Maia, procu
rador regional, sob a presidencia cto 
desembargador F1odoardo da Silvc;
ra, abre-se a sessão á hora e loca.1 
do costume. E lida e unanimemente 
approvada a acta da se,;são anterior 
Expediente: - telegramma do mi
nistro da Justiça communicanct.o 
haver providenciado. junto á Imprct1-
sa Nacional. a remessa do materl'll 
requiSitado por e::te Tribunal; tele-

(O REGULADOR VIEIRA) 
A mulher não soffrerá dôres 

Allivia as colicas uterinas em duas horas 
Emprega-se com vantagem para com

bater as Flõres Brancas, Coltcas Uterinas 
Menstruaes, após o parto, Hemorrbaglas e 
Dõres nos Ova.rios. 

E' poderoso calmante e regulador por 
excellencta. 

FLUXO·SEDATINA, pela ru!l ··cÕm
provada efflcacia é receitada \)nr mais de 
10. 000 medices 

FLUXO. SEDATINA •racontr&--s• em 
toda a parte. 5 - O apparelho gastro Intestinal perfeito, pois o ELIXIR 914 n~o ato.e& 

o estomago e não contém iodureto. 
E' o un1co Depurativo que tem attestados dos Hosoitaes, d2 especla.

llstas dos Olhos das Dyspepsia syphilitica. 
re~rroi:;:1 ~~ ó~~f:et~~~~~n~!~J~na~ 1 ~ ======~==================,:!) 
~~;~~~~!~ n~~are::~~i~l ~~~ie~~ :i;:. c~mo sejam ?~ magi!s.trado~ t' . fun~.-
tado; telegramma do bel. João Bap- c1.o.nanos ~ubhccs. e~ gr,'ll) 9" lJCHlça. 

Dias Galvão & Cia. farão também en. PARTIDO PROGRESSISTA tista de Souza, juiz eleitoral da 11.• fota_'~? seu. domiciho na epoca cta.s 
trega de dois premios, que estão sob a z:ma (Alagôa do Monteiro), comrnu- ele_iç?e". m~sm') c~m conheeimcnt 

1 

cathegor'a de "surpreza". ESTUDANTAL nicando haver entrado no gozo de I prev10 e p1ovas cx,strntes na. Secre· férias em data de 17 do corrente· tana. Responde1,_:-;e pela a.tf1!:mat1-
INFORMAÇõES telegràmma do l.º supplente de ju~ va. ten.do vota·d.~ com r~tn'.'.'(.•oe.s c.s 

Após um entendimento com varios de Direito daquella comarca em drs.- Braz Barac1 hy e Ho1ac10 de Al-
A corrida será de categoria "livre.. deputados da Aissembléa Le-gislativa exercício. communicando que · as.su- meida · . A Tnb~nal resolveu au~da, 

~ndo _acceita qualquer bt~ycleta. corri do Estado, que se mostraram viva. miu as funcções de juiz preparadHT q~e 
O 

JUIZ mumcxpal e preparadm ~
excepçao porém. das machina

5 
de mar- mente interessados sobre a creação eleitoral; telegramma do 1.º supplen- leitor~l .d~sde que t.enh.a a garant1:i 

cha e de cambio de velocidade. dos cursos complementares nesta ca. te de juiz municipal de S. José de d!i. vit&.hciedade. ª~~u~mdo 
O 

exar-
As respectJvas inscripçfus serão fei- pital. a Mêsa do Partido Progressis. Ptranha.s, cornmunicando que a.ssu- ClCIO do car~o de .rniz .cl~ comi~c: 

tas mediante o pagamento de 10$000 ta Estudantal dirigiu ao membros da- miu o exercício de juiz preparador exe_rc~râ tamoem a:,; funcçoes de Jfül 
até o dia 5 de outubro. quella Casa de Congresso o seguinte ciaquelle município; i:,elegr~mma do eleiLotal da zona· __ Pela ordem, o d~-

Os interessados poderão se dirigir officio: juiz eleitoral da 10.ª zona (Picuhy), semba!~ado~ Mauuc.1? F_urt2.do mu!-
ao sr. Ignacio Vinagre á rua. Rogger "O Partido Progressista Estudan.J communicando haver dado posse aos d_a rc 0 _.s~rai as mscnpçoes de Seve
n.º 113, como também à.os srs. Orlan~ tal", secundado por diversas associa- vereadores eleitos do municipio cte rma Vieira d'JS Santos. ~aul Fernan
do do Rêgo Luna, ã aven:da Vera cruz ções do Estado, vem chamar a attenção serra do Cuité; telegrammas do che- de~ ?e Carv~lho. Severino ~?'la rte 
n.º 321 e Venelyppe de Almeida á ave.: desta douta Casa, para o urgentissimo fe provincial do Integralismo neste Ohve1.ra, Pe~10 Alve.s. da Tn:1ctade, 
nida 12 de outubro n.º 264. ' problema em que se debate. actual. Estado, communicando factos poli- Sev~rma Fellx da Sllv~, Sever~~º A-

mente, a classe estudantina. e oue ciaes e attentados occorridos na sérle Ie:1c10 de S<;>uza. Pedro Ferre~ia de 

DINHEIRO HAJA 
'· _ affecta, indirectamente todas as es. dessa corporação; officio do juiz mu· Lima, Sever•:,o Manoel êo, hantos, 

pheras sociaes de nossa terra. nicipal de Serraria bel. Amaro Be- ~evermo_ Ca~aicant1 de .Bntto. ~ebas-
0 l.º prem1·0 da Loter1·a Fe- i·ecAtoeddueccaocgã1ºt'açno5>esB, reamsila. utsasmi tosiddºasºabs. zerra de Albuque.que communican• t1an~ S1lve.s re, Severma Ahce de do que assumiu 

O 
eXercicio de juiz M~.ced0. Smfu~·oza Ca':'alcant1 A.lbu-

d I 
. administrações, suggerindo reformas , auerque Severma B:1.pt1sta rla Silva 

era no dia 9 de outubro I cujo alcance pratico nos a.bstemc• eleitoral da 7.• zona. no impedimen• ~ - . . .· . . " to do effectivo; officio do 2.º sup- ~aul de Go:~veia. Severmo ~anos ~'3 

Será de 2.000 contos ! ! 1. ~ifir~~~.e';,~"su!llasexpt~tçiso dPoe rm~o'. plente de juiz municipal do referi:lo --:esta Seve11no Alves da. Ctuz. Se,e. termo comrnunicando que assumlu rm? Rodrigues da S!lva, Seve1mo 
tivas, ser orientadas no sentido de as futl.cções de juiz preparador; offi Fehx "dos San~os. Sevc.~ma P.nna d~s 

P 
tornar a cultura cada vez mais ampla, cio da Secretarl~ do Interior e Se- Merce~·- Severn~o Pat, 1c10 de Souu.., 

ROSEGUE TERRIVEL A ~~~!ai:~ ;n:A~ufa~ll~e~or:~gt~fa~~i~ gurança Publica, communicando as ~ebast1a? Rodrigues d~ .sou:>:a. S::ve-

GUERRA ENTRE 
n JAP-o d C nomeações de supplentes de jui1es rmo Fellx .. Scvermo _V1e1ra d?S S!1n-:,{, A co e ampos, addicionando dois an.. municipaes e de adjunctos de pro· tos. severmo Baptista· Gunnarnes. 

E A CHINA I no~ ~~t~X~~ie d;a~~~~~~~~d~~e tem motores publicas; telegrammas e or- Se\~erina Alves da Rocha e s;"erm: 

monclu!\11.o da 1.-. oe. l 
a~ potencias estrangeiras e tudo tem 
feito para proteger, n:i medida do 
passivei, as propriedades ·~ os inte
resses dos subditos estrangeiros O 
govêrno de Tokio se mantém fiel ás 
suas affirmações anteriorés de respei
tar tanto quanto possivel os interes
ses das demais potencias ,A respeito 
dos preiuizos causados a c.sSas mes
nus potencias durante a lucta na 
China, o govêrno japonês mantem 
invariavelmente o ponto de vista já 
conhecido, segundo o q uai espera a 
c~lbboração d, França, da Ingla· 
terra c dos Estados Unidos da Ame. 
rica do Norte, de quem solicita a 
comprchcnsáo das medidas adaptadas 
pelo Japão 

a familia em João Pessôa, ou que re- ficios de varias juizes, requisitando Pe1e1ra d~ Cunha, todcs da 6 .. zon:1. 
side em cidad~s do interior, onde exis- material; requerilllento, devidamente O que foi ~nammemente appiovado 
tem estab le · e t d · il}struido do hei. Milt.êm Marques de ~ me,s~1

0 ~utz manda . .r~~~r~r .R 
vê-se forçad~, càra.n~eosdas ~~~~n~{~:s Oliveira Mello, juiz preparador do t1ansfe1enc1a de An~omo V1e11a Let
difficuldades que se lhe deparam. a termo de S. José de Piranhas. pedin- te. para a 13.ª .z~na, iend~- a.porova
arrostar com os mais acres sacrificios, do noventa dias de licença, para tra.- do. O d~emba1gador JCSJ Floscoto 
para concluir seu curso, quando não tamente de saúde; idem do bel. manda reg~~trar as .1~cnpço:5 .~e P~
é obril{ado ã di,:iistencia por impossL !Francisco Vaz Carneiro, juiz prep?.- dro de Ba11os, Pet1omlla Ta.r.eua do5 
bilidades economicas. Si a permanen- ! ador de Anthenor Navarro, pedir,- Sa~~os. ~e~ro Clemente ~es~oa ~ar
eia de estudante. s,,)m cid~des do Esta~C, do trinta dias de férias: idem do bel. P!Una .Dm_1z. Ped.r~ Bapt1~t~ Gu1m~.
on.de se mlnist~a o ensmo secundar10 Antonio Londres Barreto, juiz prc- raes. !'ed10 S0a1e.-:; da Silva, Pedro 
exige das famtl~as penosos esforços e~- parador de Pilar, pedindo tambem Janua110 de. Vasco~1c~llos. ~ntonn 
tes se tornam unrr.iensamente afflic~I- trinta dias de férias. Publicação de c.arlos da Silva: Ameho ... _R

1
ufmo da 

vos quando se c<;>g1ta d~ sua remoçao accordf"' .-s: _ São· publicados e as- S~Iva A~na Fehppe da .:::,11' ª: Ant::i 
par~ centros mais Iongm_quos. . signados os accordãos refer~ntes a mo Firm_mo da Costa. Ant~mo B');-

E. deste modo, a creaçao dos C)àrsos varias processos julgados na sessão ges da Silva., Pe?ro Pantaleao da S1. 
compl~mentares na Parahyba uma anterior em numero de 56. Julga- va. Pedro F1delhs de. Lim,a. A.nna Ay
necess1dade premente e de ~aracter ment.os: _ o sr. presidente submet· r~s de Jesus. Antonio _Pinheiro .. Ma
geral. Protel~l-a é uma medicla que te ao juízo do Tribunal O pedido de na Bezerra cavalcanti e Mana do 
se ch<?ca ao senso comm~m me!1os ~s- licença do juiz preparador de 8 José Carmo Fernandes, todos .da 6.ª wn:1, 
clarec1do. E a Assemblea Leg1slat1va de Piranhas. e em seguida 05 · pedi- b~m COf!lO as tr_an~fercnc1as ~e Oct&.
ria Parahyba, qu-E: tanto tem concorri. dos de férias ·aos juizes Preparado- v1o Jose de Ohve1ra, . Impenano Pc · 
do, por suas sábias e opportunas de- res de Anthenor Navarro e de Pilar reira cte Souza. Beatnz Ferreira dos 
hberaçõe~. para o_ concett<;> e bom no- sendo unanimemente deferidos. Pel.1 Santos. João Luiz Freire. Iliam co-
:~n?~ Et~adgOn~i~ºue:~~~tirá, :J::~ ordeIT.l da pauta, 0 desembargador reia de Andra_de, Hugo Carl"s. de Sa
desta · ~o angustiante defi~iencia Mauncio Furtado relata O proce...<:SO ~oya Seb~stiao. Alves da ~1uz. Pf

POUCO SATlSPATORlA A RES. eui!l. co•reccão iá foi verificada em n.0 397. classe 5.• referente ao pedi. aro Nogueira I'tlho, Braz Peiazzo Pe. 
outros Estados de possibilidades mui. do de cassação do mandato do depu- droza e Lmz Corte Pires; o que fuJ 

POSTA NIPPONICA A WAS· to mienores às nossas. lado classista à Assembléa Legislati· approvado .unammrment~ .. Contra _o 
-HINGTON E' pois, cheio da mais sincera con- vi:i- Estadual, Ana_clcto Victorino da voto do me;;mo . Jµ~~ .!..~~latoi:) · sao 

fiança, que o Partido Progressista Silva, pelo respectivo supplente Je~e c:~noelladas. as 1r1scr.ipçoes de. Ant~-
TOKIO 

4 
(A B ) N . Estudantal se dirije aos legitimes re- Ramalh~ da Co~ta. o Tribunal, por mo Fl?rentmo da .silva. P_ed10 Ba.1-

, ·. - os ':1r- presentantes do povo parahybano, unanimidade, indeferiu O pedido, bo.sa Filho ~ Antonio Joaqmm da ~1
1: 

~ulos nortc•amen~anos d_csta capital I traduzindo uma aspiração que interes- porquanto a r.emmc1a apresentada va .. P~.r nao . t~rem .· decla~ado sua., 
;ulga-se pouso sat,sfatoria a: resposta sa a toda a Parahyb::i. foi em temno retirada sem que che- pr?fl~oes no~ 1eq.ue11mentos de qua.-

J
.aponêsa , t d III d W O estudante parahybano. a familia gasse a produzir effeitos. o mesmc I llflc1çao. Fo1 designado o desembar
. ª no ª 0 govern~ e as- parahybana, nossa '<ultura e nossa juiz relata o processo n.0 534, cla._r-se gador Mauric10 Furtado para O ac 

h~ngton. ~obre o bombarde10 de na- prosperidade, confiam n8:QUelles a ).ª. relativo á consulta do juiz. el.ei-1 corci·ã.o. O d. r. B. raz ~ar~cuh:'<' m~. n.· 
v1os chmeses Acredita-se mesmo na quem entregaram seus destmos. .oral da 6.ª zona <Areia) si O juiz da cancellar a 1nscn~-çao de Alice 
possibilidade de que os Estados Uni- ::Manuel Figuei~êd.o, Presidente d.o ?lettoral de Guarabira é , subst1tuido Gabmio de Canal!1o, tambL·m da 6 . .'i 
d d A . d N Partido Progressista F..t!tudantal. pelo de Bananeiras Respondeu-se ..1. wna. por onun1ssrio de e::Ldo civil 

os a rncrica o arte entrem em José Domingues Figueirédo, vice- :.onsulta pela affin'nau;a, unanimc- da ahsl.anda ~entra o voLo d0 de'-e:n-
contacto com outras potencias a pnslden~e. . . _ . . .. mente. o mesmo juiz. desembargactor ba.rgador Jose Floscolo. O. me51.nu 
fim de que estas ultimas enviem tam- Antonio R1be1ro Pessoa, .secretario. Mauricio Furtado. relata o procesjo jwz manda effectuar os rcgJSlros oas 

bem protestos ao Japão Hoje, na sessão da Assembléa, será ~~:n~~~-ici~'lomâ~m~re~i~~~ic 5d':rba~ i~~- 1}~~~ete~·;z~ãâe~~1~1~\~~d~~~~~~~ 
fl~~~ig ~ !!1J:i~~sir~:~:fut~· ~~= mara Municipal de S. Jo<;é de Pir?.. AlbnqwTque Pcdrc,a Jo.c;f Fcll'rirn 

AVANÇOS DOS J APONÊSES tudaiital ., o comparecimento de todos ~~~!ts ct;in~1eraftouve~e~~~~~s J~·=q~~: ~6n~d~~~11e~t~·c ~~:~~h:1 de M~f~1vªei1r1~ 
SI-IANGHAl, 4 (A B.) _ As ~~ h~~~~~ntes á referida reunião, á-5 sões da 2.ª reunião ordinarla da mes- Anna Lucia ela Concei .. ft.o. Adcli·rn 

tropas japonêsas avançaram algumas vae collaborar nos ultimos retoques :ias~ª::!~~!tou!~r a ~~:~~m~:d~a~~ ~ai;~air~. i~~i;.~s·c!~\l~:~ºct~cl~~:::i~~l 
centenas de metros cm diffcrentes dato do veread0r referido. Em se- Luiza Gabina Romerv e LUii'í Morre., 
ponto~ ao .!iul de Liuhong, entre Lo- do entendimento tacito e que se es- gutda, o desembargador José Flos- de Oliveira, todos d~ 6.ª zona .. b, m 
t1en e esta ultima localidade As for- pera seja ostensivo muito em breve colo. reformando o seu voto em ca.- como as tr~n:-;fercncia~ de n.1vald•) 
c;as chinésJs executaram uma retira- entre a China e a Russia, logo que O S':)S -~emelhantes, Julgados por este Sil\'erio da F'om,t:ca, Milton Gou·"& da em ordtm até á linha de defesa exercito vermelho sovietico estiver ~~;~~~:~· ~~~~~fir qu;u!f ~Ol~w~~~~~ ~!!~iêl ~l:irN·;::1:::!~to?

1
.~~.~~:;~ ~n::·1 t~ 

tnçad 
1

, como .!ie sabe, em torno de em situação de emprehender campa- dos eleitores que verificam praça \'O- mcmente uppro\'ado. O m~m') rC'"l-

Shangh~i As po!>ições de ambos os nha ~~~;t~~~:en0te s~~vi~~rt~igft~'r 
3 

!~1~i3~ ~~o~~d:.ª t~r;b~i; ~·~~~~~~r F~r/~\~; 
lados de Kiangwan permaneceram, A IMPRENS DE T por lei. Discutida e posta rm \Ota- de Al111e>ida; 0 que foi approrado. G 
entretanto, invariaveis A OKIO ATACA cão. é acceita a suggestã.o apresenta- dr. Ant·wio Guede;:; manda rc~l'>tr,r 

A LIGA DAS NAÇÕES da pelo desembargador José Flosco· as insc:·1pçõcs de ArmandJ Fclippe ct, 

CHAMADO A MOSCOU 

Si IANGHAI, 4 (A. B ) - A 
chamado urgente do govêrno sovieti
ce, partiu de avião para Moscou o 
H. Bogomoloff, embaixador sovieti
co em N,nkio Dá-se' é:ttliordina· 
ria irnport: ncia a essa· viagem Nos 
meio, japonêses de Shangai acredi
ta·~c que Q cmb,ix,dor Bogomoloff 

TOKIO, 4 (A B ) - A im- ~im~~1~1%~~~:· c~n~~Cr~?J~ci~R~~ ~~v~c,~~:~fn ~~i1~ts.d:a~~n~~i1aM·~; 
prensa japonêsa ataca vehementemen- confirmar ') seu v0to anterior con- Oliveira 1\1:anoel C'='"~fmiro cic /\ 1-
te ª Liga das Nações _e affirma que a tra o cancellamento de tnscripçÕes no rneida. 'Maria Manct:1 Gomes nr~·
Russia está fornecendo canhões anti- caso em apreço, declarando que nfi.0 ly, Manoel d t SilvA Filho. Fau~to F~
acreos á China Accresccntam o.e; jor- se oppunha é. consulta suggerlda. O Uzardo da Silv:i Antonio Mathias t!:, 
naes nipponicos que ~ Liga das Na- cty. Sabiniano Maia. procurador re- Silva. A1~tonb Leal. Antonh Rcgi11n 

_ :1· ~1')nal. pede a palavra pai l consu~- . cte Medeiros .. J;.11ton1c n::i1Jti. ta ( ... "' 
çocs se engana se acre ata que scrvid tar si na falta dos eleitores que de1-1 Costa, Anton1a da Co!)t.1 i'~l'~.re. A 1· 

a causa d.i paz appr-)Veitando-se da xaram de cumprir o dever do voto, tomo Barros ela Sll'la. Arnaldo Alv~ 

~o~ina p.ira seús pro,:rios fins politi- ~c':i~:o s~1~!{~~i1,º d~~~m32~e:.e\~cl~id~~ l~1t~~foz· A~~~~~o dia A~1~i~·~nt:r11;,(_ 
ou í~entos da obr!satoríedade do voto, frer:lo F'ellppe ela S!lve, 11,,J1uct? Tai1N 

LOÇ ÃO 

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

savel para urna toilette 
elegante. 

A' venda em todo o Brasil 

/1morim. Antonio Ribeiro do Nasci
mento. Angelica Band-eira das Neves, 
Alice Barretto cie Almeida, Antonio 
Mathias dos Santos Alzira de Albu
querque, Amelia Anilliita da Rocha e 
Pedro Adelino de Lima todo.s da. 6 ª 
zona; o que !oi unanimEmente appro
\ ado. O m~.-no juiz manda registrJ.r 
a3 transferencias de Vicente Innoceri 
cio da Silva Crnudio da Cunha Ca
\ alcanti. Agl'icio José da Pai.xi'> 
Jo~é Ambrr ~io Ribeiro Franciscà 
Assi.s de Oliveira, Paul Àthanasio dit 
Cesta e Joaquim Ferreira de Arau
jo; Fendo approvado. O dr. Horacio 
de Almeida manda registrar as ins
cripções de Felismina Dias da Silva 
João Franci.sco Diniz, Joaquim Bap: 
tista da Silva. João .'\thayde Caval
canti. José Pereira Barros, João Ro
c:n~ue.:; de Souza Jooé Bernardo êe 
Lyr~, João Tibur"cio cta Silva, Joi=é 
Hygmo da Rocha, José Tertuliano de 
Vasconcellos e Jo.sé Lino da Costa e, 
primeiro da 3.ª zona e os demais ·da 
5.ª; o que foi approvado. O mesmo 
juiz manda Lambem registrar as ins
c.ripçõr::s de Antonfo Mendes da Silva 
Alice Go1nes da Silva. Antonio Fran~ 
cisco de Araujo_ Antonio Patricio d:. 
.Silva, Antonia Victoria Dimz, Anto
nio Fernandes àa Cunha, Anne. A
Lhayde. Abd1as Paz Bezerra, An-ania.'i 
E;lo.r. Antonio Fernandes da Cunha 
Amelia Rosa de Va.sconcellos, Anto~ 
nio J~~ de Lima. Adaucto Rufinu 
de .A.,ra1.1Jo. Amelia Pereira Castro. An
í.Onio .. Tosé da Silva. Antonio Patd
eio d:'! Sil\'a. Apolinario Bezerra cta 
rtocha e Antonio Goyuna d'! Olivei
ra todos da 6.• zona, bem como a3 
tran.sferencias de Severina Virginb 
àe Souza. Niciana Maria da Costa, 
Abdias Costa e Jacob Rubinsky, ., 
os processos de 4as. vias dos titulos 
E:leitor~te::, de Arnaldo Gomes da Sil
va. Severino Soares da Costa. M.i~ 

.rJ.uel Rolim de Britto, João de Deus 
ri'l_ ?:f_ascimento. Val~ntim Thomaz da. 
Silva. Odi:..ifl. de Oliveira Cast,:o e Epi
t::icio Alves da Costa; sendo apprü
\ ado ,111animementc. Contra o vot.o 
do desembargador José Flo.scolo foi 
e;anccl1ad:\ a in...'-Cripção de Pala Me..,_ 
Cri. No julgamento dos processos tla 
5.ª zona. o dr. Braz Baracuhy ctecld.
rou ·Se impedido. Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a sessão ás 
dezesseis horas e 25 minutos. Eu, 
Luiz Ramazzotto. auxiliar da Secreta
ria, escrevi a presente acta. E eu, 
Carlos de Alb11qnc1que Bello Filho, 
àirector-~ecret?rio. a rcdh;l e subs
crevo ( ASS. > Plodoardo Lima. da Sil .. 
VPh·a. 

PLANTÃO DE PHARMACIAS 

DURANTE O MtS DE 

OUTUBRO 

Povo 
Central 
Minerva 
Londres 
Mercês 
S. Antonio 
Teix<>ira 
Çonfíança. 
Véras 
Brasil 

1-11-21-31 
2-12-22-
3-13-23-
4-14-24-
5-15-25-
6-16-26-
7-17-27-
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J: ~ D :e e A D o :e 
' DOENÇAS DA PELU. E VENEREAS - Sl'l'HlLIS 

DR, OSCAR OLIYEIICA CAS'fRO 1 R • NEWTON LACERDA DR, EDSON DE ALMEIDA 
CLlNICA MEDICA CONSULTAS COMMUNS AB SEGUNDA-Pl!:IRAS, QUAR• DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 

DOltNÇA!I DAS CRIANÇAS - D, S. P. C't!EFE DA CLINICA DERMATO-SYPIITLOGRA-
--- EM GERAL --- TAS E Bl:XTAS, DAS U AS 13 RORAS PHICA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 

COoault.orl6: - Rua Duque de CaXlas, 812 <De 14 u li la.) NOtl tlemala dlu utela, aó atteoderi. no consultorlo, o. cU- Tratamento por processos especializa.dos de &t'G6 (espl• 

--- 'I"eiephone, 281 ---
.,:otea em hora previamente marca.da nba~~eiç:iri:Sis u::s~,co~~:ec::;

9
n~:s) ce:::u:::~n:~e:raa, 

Rl:SIDENCIA: - AVE.:nDA VIDAL DE NEGREIROS, 171 
CLINICA MEDICA Orientação moderna na therapcutlca. da SYI)hllls e d.a 

Lepra - Physiotl1erapia dermntologtca - (Ultra violeta 
--- Telepbone, 156 ----

Doenças Nervosa.a e Mentaea. Tratamento da Tut,qrcaloae -Infra Vermelho - CtomayeJ,1 - Dlathermo coagulação 
pelo PllillUl\lOTORAX e • FRENICECTOl\lÍA para o tratamento dos tumores malignos da. pelle 
Rua Duque de Caxlaa 604. - Telephone, 11~ DIARÍA...,!:E;NTE DAS 141 12 A'S 17 HORA!J 

C"118ultorlo: - Duque de C11.xla5, ;;04 - L •nilu' 
JOAO PESSOA 

·-
CLINICA DE DOENÇ,\S DE OUVIDOS, NARIZ E DOENC,:AS DOS OLHOS 

GARGANTA 

DR, CASSIANO NOBREGA DR, H' COlTA BRITfO 

FORlliADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
1!:X-ABl!ISTENTE DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO P'tlOP, 

~ORA, 
EUDESIA YIEIRA SANSOU NO RIO DE JANF.IRO 

EspeciaHsta do Hospital Santa Izabet, da Jnspectorla Sa-
OCULISTA DO ..IOSPITAL SANTA ISABEL Ditaria Esoolar e do Dispensario de Tuberculose - MEDICA -

DIATHERMIA, ELECTRO-COAGULAÇAO, RAIOS Tratamento medico e operatoriu daa doenças dos olhos 
INFRA-VERMELHOS E VI0L1!:TAS. ConBUltorlo: - Ru"' Duque de Caxias, 312 (Alto d& Pbar- mento pela chlmlotherap!a associada t pbyslotberapla • 

ConsUltas dlaria.s: pela manhii, das 11 ás 12; á t,11rde 

1 
ma.c1ll Véras, 1.0 anda.r) Ultre~v1olêta., onaas longas, cmtas, ult:-a-fturt.M e 

das 16 ás 18 horas Restd~n.lca: - Avenida Juarez Tavox-a, 113 bydlotberopia). 
Consultoria: - Rua Duque de Caxias, 312, 1.• COnsUltaa: - Da, 10 112 e., 12 e das 10 '8 17 boru 

Resldencla e COnsultorlo: - Rua Duque de Caxias, 518. 
~ 

Residenca: - Rua General Osorio, 180. - TeL 259 
Coru;uJtaa: Secunda.._, quartas e ijextaa das 8 i1 11 e dae 

H is 17 horaa, 

Terçu, quinta< e sabbadoo das li as 17 horu. 

(F=--

GABINtTE ELECTRO-DEN'l'ARIO 

l V. S, PRECISA DE ADVOGADO? Da Cirurgiã-Dentista PROCURE o 
DR. JOÃO MANOEL DE MARIA LIN6ALVA GAMA l..<IENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPEkAÇOES 

CAUSAS 
Clinica-Citurgica e Prolhese Odontologica 

1 

COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL DR A, NEUSA DE ANDRADE 
IRINEU JOFFILY, 218 Odontopedic 

Comultorlo: - Ru Barão do Trtumpbe, 133-1. 0 -.nbr -::-
Conaurtorto: - Duque de Ca:11:laa, 504. - 1.• a.nda.r ACCEITA CHAMADO PARA O INTERIOR 

ÓONSULTAS - DAS 14 A'S 17 HORAS CONSULTAS - DJ: 14 A'B l'I HORAl'I 
JOAO PESSOA 

~ -- Re&ctencla --
&UA EPITACIO PESSOA, tn 

,,. 
1 R, JOIO SOARES 
CLINICA D J: l:&IANÇA8 .. 

CLINICA DE VIAS URINARIAS E DOENÇAS 
Da Criclle .. Cua doa E:,:postoo •o li.lo de 1•ndff DR, J, WAHDREGISELO 

DO RECTO E ANUS (8e.-vlço de lactentes) 

Tratamento especializado .o!e\1jco do Berv,ço de Hygtene Infantil do Estado ESPECIALISTA F.M ldOLF.STIAS DOS OUVIDO!ó 
da BLENORRHAGIA • suas 

complicações no homem e na mulher. e do Instituto de ProtC'cção e Assistencia á Infancia 
NARIZ E GAB.OAN1'A 

VA&IZES - HEll?ORRHOIDAS - cura iarantlda. sem Consuítas diarías das 16 ás 18 horas, á Rua Direita, 348 

operação e se~ dôr. S~gtiro tratamento das flssliras, re. (Altos da Sorveteria Werner) { 
Conailltu dM 14 ú H horu 

ctites, estreitamento do recto, etc. R?JdID..:NCIA: - R112 D!Ogo Velho, 2114 (Parqee CONSULTO RIO: - Rua Duque de Caxias, 348 - l.º andar DR. JOSÉ BETHAMIO Bolon de Lucena). 
(Ex-assistente do serviço de PROTOLOGIA DO - RESIDEKCIA: - RUA DA PALMEIRA, 208 

HOSPITAL CENTENARIO) -CONS\JLTORIO - MACIEL PINHEIRO, 211 (altos dR 
Souza Cruz) d.1s 14 horri.c;; em rl,,.::1nt.e. 

1 RESIDENCIA: - HOTEL GLOBO 

~ ,, 

l 
1 

DR, ALUIZIO AFFONSO CAMPOS DR, ANTONIO DE MESQUITA 
ADVOGADO ADVOGADO 

;;,- · Escri!)tori<>: - Epitacio Pcssôa, 113 Escriptorio: ~ Rua Maciel Pinheiro, 164 

DR. ISAAC FAINBAUM CAMPINA GRANDE 
Campina Grande -:- Parahyba 

Ex.assistente de Clinica l\lc·dira do HospitaJ C•~ Ccnte-narlo, Mc.:dico do Hcspital Santa 1:,abcl e do Instituto 
de Prote<'çã.o á Jnfanda. 

DOENÇAS DAS CRIANÇAS 
Doenças do adult,o · Coração. aorta, estornago, inlestino, " 

1 

tigado, rins, sangue e nutrição. Tratarn~!1to da neura.sthenia 

JOSÉ MOUSINHO sexual, syphilis. 
Consultorio: - Rua Barão do Triumpho. 420 - l.n andar. 

(Por cima do Banco Centrnl). 
• Const!Jtas: - De 15 ás 18 horas, dia.•iamente. ADVOGADO HORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO Res1dencia: - Rua Bai·ão do Triumpho, 353 

ACCEITA CIUMADOS A QUALQUER HORA Rua Monsenhor Walfredo, 487 ADVOGADO 
ACCEITA CHAMADOS PARA QUALQUER PONTO DO 

TAMBIA' -:- João Pessôa INTERIOR DO ESTADO 

1 
llfflüncla: - &nnlda Joio dp -tt&, lff 

CAMPINA GRANDE 

Agrimensura - Cadastro - Vistorias 

l Arbitramentos BEL, PEREIRA Dt 11 z 
ESCRIPTORIO D1l ENGENDARIA 

1 

DR, LOURIVAL DE GOUVEIA MOURÁ CALZAVARA & C IA, Consultor Juridico do Estado 
' João Peuõa - A'f'rnida Guede, Pereira n.• JI Tlslologlsta e radlologl,ta do Dlspensarlo de Tuberculose 

Telegr. CALZAVARA - Jülo Pessoa. ACCEITA C!lUSAS CIVIS, COMMERCIAES J: CIUM1- e ehefe de clinka da Santa Casa de Imsericordia. 
1 Peçam sern compromissos informações e preçOB. NAES NA CAPITAL E NO INTERIOR no llSTADO Tratamento da Tuberculose pelo pneumothorax artificial 
i Opt!Jnll!I <lew:,ontM para trabalnos de vulto e levanta-

1 

l.!lberculinlthcrapla, phl'eniceptomla, phl'en.lalcoo. ' 
mentoe em conjtmcto. .&VJ:NIDA JOAO MACHADO, ••• li-li.o, et<l. etc. 

A~deQl-so chamados de qua:quer ponto doo 11:.tadoe Consultorlo: 312, lfua! hque de Call:lse 
de Pa.rahyba, Rio Grande e Pei=mbuco. J O A O P B 1! 8 o.& Das 11 6a 13 - Das 16 ás 17. 

- Telephone 196 JOAO P&8BOI. 
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NO INSTITUTO HISTORICO E GEO· 
GRAPHICO PARAHYBANO 

ALUGAM-SE dois modernos 
predio!-l, reeem_c()n~truidos Pm 

local aprnzivel. á Avenicla do8 
8stados (Therezopolis), com 
doi8 p.avimcntoH. quatro qum·
tu.°', fostallrl(:ÜPR Hanitari:..t!-1 í'om 
ph•ta~. no~ a1Jd.11·C'8 tPrr(•ti e Hll

CENTRICULTURA DA MODI~ 
NHA BRA SltEI RA 

JJt1rior. 
Donde ú po1·ta. A SESSÃO DO DOMINGO ULTIMO 

(Conclusão da P pg.) 
A tratar com o flr. Antonio 

de
8
~eJefr

1
~c~~i~~~;!ta~~'lg~·o~·~1~º~~;~~~ 1 ~~~osc~:.y~~ri~~'.ª ll.'-;o das nossas es_ H.apÔRO, á Hua 13 <l(• Maio, 42!3. primeiro concurso, informa Le Jour-

dr. Florentino Barbosa e e3criptor Não te\'e. i:;orém. a felicidade de vér na/, :ittrahiu apenas 50 concurr~n-
Pcdro Bnptistl.l r:..uniu. r.s 14 borns de publicada :1 sua obra didaetlca flút~- t M 1927 d 1 

~i~jj;~;?afy8
b
5:~~~·e~ s~~s~;~~0eir~1

:~: qu~r~ismg;,;I~t~ ~~1
;

1 
t~1i;c1~

11'f0't~;~esi- ~~~1~~·ni~
0

\~v:;:caJ~?º Aif~~1;í~Úlla~~~ 7~

5

u en~
5 

Pe~;is o 4' ºqu:c:t:msee, r;i::: 
são ordínaria da nctual chrectoria dente do club. p1·oduziu ·'Earr :ir.1 ··, Morelra, Alberto Ccrf. negociantes e ram-sc representar 314 c.rndidatos :í 

dltj:~~s ~~u~~~~gi!~L~c~t~etifi~~~'.·º~-~c~~ ~-2~~n:~'l d:çrit~6s .. i~"J~~~)·;icbuÀ !ó- o ;~~:s~~·1~1Tl~~~n~~~r;;r,~1!:~ dos scguin- laurc.t de compmitor, e o anno pas-
bidas uJtimamenre no:· aqu~·lle sodali- Doe;; out1:os scciO!:i, Ulh npre<;~ntn- t .. s arL1..,La;,;; ca:1tora,; Candlda c.J,, &S sado este numero excedeu de 500, 

~~º·~;:{~~z~\;~~~,fi::i.ci~rtv~~~-~agies~~~irg ~~
1i~-o~ E/J~~~ n~u~J1~~;.~ edgo g:~~l,~~~· f!~r~:.~n~~g~~;n~ot[;1;~~ªtfi~ito:~f;~~ C<mvindo ob~crv.u que entre os can-

&-ssâo, a conf!T:,,ucm da professora mecUcos concc:>1tundo.;, ch~fe<:: de re- 11tL.:ts M.:..ria Fausta ~l~ Queiroz. Vcig~ did;1tos m ... criptos ,;;e norav.1n1 conhe
OHvina Carneiro da Cunhn.. que di~- part'iç9õ:-s estaduaes e fect,•ra~-. tJrio. P· -s~u (' Joac1uim Silva; violini.sta::. ciclo-. e apreciados v,rcuoscs Um 
sertou sobre a \ida das soc1~dades h- sos m1htare!S. emfim, nio cle~m2nliram Pla~·1do Cesar,. Rodolplw do" Snnto3, jury arti>tico examina c.1<.IJ com-

~~~;!f;0; a~~·,\~ú~~~1,~\2~~~~.h~IJ;a:!~~ !~st~~7J:>t~e?b~~ eS( ~~ir ~Oàl;~11~fJ'f1c/;~o~ t1;::dª Al~~r~,
1
~

11
~á f~~~~ºci":P~1~

1i~t~ po~ição lev.ida a concuno1 <: confere 
tra da distincla ed11,.adora, oue publi- suri.. t::rra. natal. Maria Adelina. Mel!o, Judith F,gueL ao seu autor inspirado o premio de 
camos em E€gtüdn, foi ouvida com a 'Est::o club urocurava alar1;1r a sua rJdo, H.;.rmantma Mattos, Neomizie. 1 000 fran::o~, beneficio e estimulo 

m~~ia n;L~~r:s~~a da proxiI1)a reunião. aci~~i1it~~·av~r~,~~vr~~il.o E~er;:g;e~.rga- M~q~~~i~n~i?~ut:i,;c.,rto foj realizado a á rn:1 comprovada aptidão mu,ical 
aue se realíznrá no c;,egundo domingo nizou um.1 grande exposição dP pin- 23. de Junho de 1902. em sua s~rle, no Est:1 ,ociedadc t~m a sua séde em 
de outubro, foi designado, pela prcsi- tura. e tr:.ibnlhos mnnua~s pm·a a bmrro de Trinrheiras, no pnlucêt.e de Paris, á rua des Jeuncurs, n 30, II 
dencin. o ctr. Horacio d~ Almeidn, ora- oual cor.:.:orrernm ctiver.'ios prttricias, cel. Edua,rdo Fcrn:mtles, predio onde ;\rrondisscmcnt 

dofofºo I;~t~~~~ o db::urso da proles- i~~~?~~dâ~ses:11~~ctt;1rf: ;ut·.~~~~:~~~ ;~~~~~~~nte funccionn o "Centro d~ N<1 capital da Parahyba, acaba d~ 
sera Olivina Carnetro da Cunl!a: trabalhos de ngulhn. prcnclu...c:; domes- Tomaram parte nessa auctiçã'): 1\fa. ser fund;id:1 uma sociedade qu:isc 

tr~· ~~~~~~í g,_~:ªse'\·~i~;~~~r:uc1:~~a i;~~; tig~~o e o t~:iri,~ir~·i~~~ü~ ~ o~~·a i~=~ ~~é BF•e1;~~~1d~~~1aJuc1iri"~t~·ir~;;~ri~ ! nos mesmos moldes, se não h: :n-

se tc.:ntas~c, ,;ob m amp1cio, de ho
mens esforcados, com gosto pelas 
nossas rem1111\..:enc1.1s folkloricJs, 
aproveitando-se as arrogantes voca
ções de que di~pomos, Glz7i de Sá, 
por exemplo, seri:i util e provei
tosos, diziamos, que ao menos se 
procurasse colligir o que e-xistc Jc 
grande e de terno, rccolherdo <la<.; 
dobras (b memoria p,Jpuhr, no to
c:mtc :Í modinha parahyb.in:i ou bra
sileira, o que exi"itC rcalmclltc de or
g:1111co e aprovc1tavd, f azenJo-sc 
dcs,;;.irte um:1 obra de sy,;tcm:1ti71-
ção, á semclhanç:i do que se ji fez 
em outros lugares, notadamcntc a 
Espanha, onde o,;; seus grande., mu
s1cos: Granado,, Albcrniz, Nm e 
Falla - rr.1nsfor111:ir.1m :i c1nc5o 
popular ou nacional, technic;1mente, 
em grande,; obras c:uacteristica~. 
coordcn:1d:1s e estudadas com pa
triotismo em e,;;coJa., bt.!m definidas 

conterruneos. , dalha de ouro - pela p:•rfeiç:Io com Herrnantlna l\.fattos ao piRr:o; Ride.,!. ga,no de nossa p:1rte, da AHon.altou 
Reporto-me no anno de 1899 quando que fóram executadas essas obras de Pho elos Santos, Placido C'·<;;"lJ'. AJ;r.e Leojwltf-Brlla11, J qu:il se destrna a B I B L I Q G R A p H I A 

uma pleiad,e de moços de e!:iCOl flmda- arte. d€ Sá Andrade. Carolina Falcão, no promover o enthusia,;;mo e a cultur:i 
ram o club cívico .. Benjamin Con<;,_ Angelina Balthar, hoj? professo!·a 1~~~~~)n ~i~~~~ J'eªd!~ªLui~? nnQ~~::;f! Ja n?,;sa_ modinha popular, sob a de- "Santo lt;n:t.cio dP Loyola" - P«>-

ife~~~1~6~ iº~s~~~~f=~ ao fundador da ~:nt~~se~:1~o~·6so~~c;J;d~~r~a!·o::iJ~~t Cantarrim a~ senhorinhas Cnndidd nominaçao de CENTRICULTURA ~T~i!º1
~ ~!t:ª°--1.: i~:;os-at~'?'1;i~ij~ 

Eram na mór parte alumnos des_ la. olco e pintura de phantasia_ ·coube de Sé. Andrade e Maria Jo,:;é Fer- DA MODINHA BRASILEIRA prodigiosa do chefe da Oomoa.nhi~ 
lígados da Escola Militar e alguns do a ests. concurr:mte o 2.0 premio. nande,;: Esta associação, que eçtá :1 merecer de Jesus contada por um doS mais 
t?~i11!.s~~raeh~~~

1
1;1e~~~·v[;;~~ioJa d~oec~~ pe~a ::i~ ct°os''!~~j~r:l;ent~s°~.:~~~t;~ El~~a;om~~n6 e t:~~ilg~·ebas~~chr_icos n estimlo e o apoio do poder publi- ;;1~:~;c;; membros da mesma commu-

dade estudaram e pratit:avam o c1_ va o 5€.U programmo. com admiravel Este club deu \'arios concertos em co, que agora se volve com ardor Santo Ignacio de Loycla é das fí_ 
vismo. exactidão. beneficio da SanLa Casa de Mis~ricor- p~ra a,;; coisas da P:uahyba, conta guras mais impressicnanLes da Histo-

Assim é que as datas r.acionaes . Disso1ve1~-se este Club quando os dia, das obras da igreja dP s. P1·dro ri?.. A sua vida é grandiosa_ a sua 
eram festejadas por elles com passea~ '~eus assoc1adcs tiveram de deb::ar a Gonralves. cm beneficio dos pobres ~ cm meu seio com nomes prestigiosos cbra é notavel e o seu valor é immen. 
t as e sessões civicas. terra natal, uns para continuar os em C?mmemoraç5o ás datas nacionues. entre os quaes citamos com prazer .i.uravel. Já Fulôp-Miller no seu ex-

cia!!:8"~aer:érae r~~li~~~~i/ºr r~o~e1b~~ ~~~:o/s;~~is p~o~~:c~l~o/:&i;i~~~!: m~~~a u~~e !~c~Los~: t~l~it ! s~~t~h~{~ os do dr Isidro Gomes, professor ~~cfc~6~~o s~~r°eo~~s .. J;i~i~iu \~ 
Que de Caxias. onde actualment? é a do Estado. se a.ur:a. Coriolano de Medeiros, o poéta Ame- perfil rnuíto vigoroso e honeitís.simo 
l'edacção da ''Liberdad~". sc1êlo ou- E.m 1900 out,.ros rapRzes talvez por N?r. di:t..5 doeterminar1os parn uma rico Falc:i~ e ainda outros df"~&il figura de santo e gue:,r"iro, des-

~~oseni:!~1~ici:it~-o:1~~~·s~gci~!·:do- ~fe~ri~?7 e~ ~~~:~i~.~~; o~\·1~ªdo~~n~ ~~~;:ft~e d~r~;~:~~l~~~11~~~~;~~'tnºvaªr~~~ Corno todos sabem, a nossa Par3- gav:}~?rov~~:~dlitI~~~~:eo ~:J~:eBie 
Quem não se lembra de ter visto nhou de perto o movimento do aspecto fesuvo. Em frenLe á séde es. hyba, d1 mesma forma que outras tholcto Brnun declica uma monogra_ 

pelas ruas ainda. moJ calçadas desta "Benjamin Constant" tacicnav: uma grande multidão ou"' provincias brasileiras, sempre culti- ohia. a Jgnacio de Loyola. A fartura 
cidade os bustos de Tiradente.s. José Este gremio durou O annos e t<>ve esperava. com anci· cinde e inicio ·d~ vou com ::imôr accndrado :1 modinhJ de docum~ntos. a pa1xã".:l e o carinho 

!~~J~ci~h!r~:j~~~ic~6~~s~ae~teenii: ~6,r i~~~o f~~dai~~~a1~i.th
2ti9 ~~:~ CGQ~~~~~ o insigne mu.i.ic:> e comoo_ romantica e sentimental, que é, não ~~~0°~.6,·~a:ºrªi~!~~ r~~~.o~b;a t~;~ 

namentadas de flôres natura~s verdes Falcão, Claudiano Carneiro da Cunhn.. s1tor Abdon Mil&ncz. nome :1rmádo ha negai-o, uma especie de canç5o comme!ldavel por todo.s 05. títulos. 
e amarellas·1 Manuel Simplicio de Paiva. Pa11lino no mundo arLisLico e conc,~r-:u:do no · d · o a'1tor apr 0 senta lgnac10 de Loyola 

O prestito era acompanhado por Marcos de Araujo Eugemo Ribas, M,-,. , Gon~rvatorio de Muc,_ka do Rio de °:usica a, po_r _isso qu~ nesta p~que- ! sob tcdas as p~h~"E'<ói di:> s11a v\da P..drr'!i 
cre!:icido num. ero. ele senhorinhas que nu~l .News, .Diõgo. Flores, Aug.·1->·.to J.an!:1ro dt:> onde fo_i d1.rec.lor. veiu vi_ nma composiçao, CUJa melodia so ravel. Drnde º? primeiros dias de sua 
fntoavam hymnos ã Republica ou á I Belmont e Carlos Pinto. . :::1tar o s~u berço natal. ficou maravi- adapta :1 um texto determinado, bem infancia, até os grande~ dias de sua 

!~~!!~r~c;:rr/ºnforme a data qua tiv~s~11~1:~.u~~~~~J:,~/i;·~~~m~n1~~ .. ~~.~= ~,~ª~~-~e~~r d1~:n~o1~~m:~% 5:mª:~: escolhido, verbi-gratia: um verso ~Ji~te~!ªJe~~~v!~~1: aeierf~·~l da victo-
Fôram socios fundadores deste ::;0_ reo do predio n.º 539, á rua Duque so m<:1~ de Eudes Barros, 0 povo pr~cura, Quem quer que dese.1a conhecer a 

dalicio Felippe Dias Paredes, Agricio de Ca~tas. . .. ~ ~ss1m é Que ao assistir um ensaio em todos m momentos, manifestar vida. a obra e a alma de Santo Igna-

ifm~ei~~ã;'ºfJ:esde t~~~~~~I~~r~~~ na~l~~~~~v~~~~~t:~c~os~s~g~s f~r;fia°s~ ~\r~~1diom~it~. ei~t1J;~i~~~~u ;:ª!\~: os sentimentos e as paixões que lhê ~~e ~er~~~fà~· ~~~n~ .. ~-ª J~i~~:l?~~~ 
gusto Belmont, J. Soares Neiva Filho. e quas1 sempre ero.m encnro.das as. solveu clar ury.1a .aud1çao com o~ rH"- agiram O espirita e mesmo O cora- e onde se encontrarã os rxemplos mais 
Oct.aviano da Silva, A. Gomes Pes- festas com d_?.nsas no salf:o do ge. ment?'- con:-;t1tut1vos do Club Svm- C:io dignificantes e mais nobres de uma 
~~ª·Afbr;~:rq~g,reru~z Lid~Uv!~~oi~~~ ?.~ra~n~;~ i_gªin~~~a elliic;~sidia no ph~~ic~oite de. 29 fü, julho de 1905 Seria interessante que entre nós ~i::~ d~ homem, de santo e de sol-

~~;~~~o d~eLi~1~;ci\11~~los e Franctsc·J or;~~~~!~a~ cl~~u
1
!mªru~~~\~~~aeSi b~~ ~~:1;e~" !~~~a~~~n~ô;~:e~~~.i~:sb<~~· VIDA ESCOLAR B~~f1~~i~0

o 
1t1

~:~~. de~tkº~~~a ·~1!~a~6; 

po!~~ite!s~s·c?Üb e~fi~t~vv°: is c~~; ~~r;~ ;fit~~~i~S ~Jrt a~t~~aci~:
1
~ ve~~ase~~~àg;~ç~e1:1ºct!ºJ~1~~;/;~:~~°o LYC'EU PARAIIYRANO ~;i-!~~~~agão p;i!p11fC~~o rm~~id: 

~~igr::~r~!ª:i!11 te~;~·e;;~:~~~e é ;:~~ m~i!~~e~~~Os de imaginação Oertil i~- ff1h~~mai:~ra;~ç~s T~~~aii~a~;as;. Prova parcial ~~g~~t.ante ca~a editora de Porto 
dade. porém, i;rand-emente patriotica troduz1ra111 n::, g:remh1. como um me10 funaarc..l!l o c.lub civico .. Valpa.raizo .. 

za!ã~ e~tftJ~!º bi~mel:g~~do~~·gi:~ ~~o~:.~ei~~~i~:~~o,b~~ ··i~~~r.:s~~~
5
t~- ~~~1i:i i~p~

1
tifaªd~~ret·,te~~a h~~~~= L:c~~ a~~~~~~b~~6~:ui:1 pg~~~:n~6 "A R~volu~ão Francêsa" - Otto 

finalidade era: estimular a cultu:!'a Traziam para a rala de aul:ls bust05 nagem ªº· grande martyr da InconfL hoie á prova oarcial todos os matri. Flake - Livraria do Globo, 37: -
doe. sentimentos moraes e cívicos a0,5 e photographias de homens íllustres '!encia Mineira. Foram os seus fun- culados na,;; seguintes disciplinas: Trinos nest~ livro a Revolução Fran-

~~\1;~~'ri~~ ~!~g~r~i~1~~t~rii~S:~~ fri:~ée ~:ii~ia:;md~r;1:i~:~~~·;\ ~d~~~ ~g~~! r:O~r;:i~·~, ~~~~sãodlr~::i.ª~i~ A's 8 horas ;;:~te \'~~~o ~eat~~qit!~âa ~~~l~~~ 
untversnl, de veueraçâo para com O gados entr~ o.3 .'~1·us consoclos. n.atha~ Costa, João Aurelio de sou.sa vendado por nenhum outro escriptor. 
passado e de dcc.:icacão para com O Os d~ma1s membros compunham O Lemos e Jad12r . de Almeida. Historia 2.:1. sérin r")ttn Flake. hic;toriador e biographn 
futuro; desenvolver entre seus a~so- ~udlt!1!'10. Est_e gn..mlo viveu 6 annos e po::;suia A's 1.1 hora$ allemão, vem juntar seu nome ao~ .jâ 

~~~fr~~a.º u~~:~ia ~
1
~ej~~!~~ção sei- zi:~

0
~efês:c;~~5:n~t~ eº o ~1~{~~~~ /J~ ~tr/i{t~

1 
~~

11
. interessante - .. o ~:~~:~:U~! i_': !2;.'f~ turma Q ~~~ii:~.d~a L~~~;;~ t~~~;·o~Os 

8g~::~ 
Para isso O club empregava trê3 obtmha a absolvicao. o que era meti_ As c:es.:..oes c1v1cas eram concorridas, de.:; escnpt.ores do mundo moderno. 

roetos: as sessõ~s. uma bibJioLh,::ca e vo para c!llorosos ~pplat.sos. sendo oradores da.1 mesmas os pcc.;- A's 14 112 horas Este li"'.ro, 9ue agora se apresen-
?,Ulas gratUitas para os consocios e Ja havia nessa cp::,ca um jornal. de prios socios. Mathematica 5." série turma R ta. pela_ L1vran~ ~o Globo, em optima 
irmãos destzs. moços - .. O Combate", orgam hte- No anno de 1916 João da M:: tt _ traducçao brasileira. e. numa bem 

Era ~nsameuto desses enthusia.s- rario1 no~ici.oso. cnt~(:O e humcristiro. Oorreia Lima, espirit'o de scintiila;ã~ Da Secretari,a da Academia de Com- cui~ada brod~ura. foi Já vertido para 
tas publicar uma revist~. Mas, como Este p~nod1co foi tundaclo em. 19~2. fulgurant:;s reuniu-se aos moços Eu- mercio "Epitaclo Pessãa". recebemos mais de 10 hnguas, ~endo alcançado 
fazfl-o, ~"-:e ellcs não tmham meios com sede á rua Gennal O~ono n.º sebio Coêlho, Rob~rto Lyra José A - a seguinte nota, com pedido de pu- grande successo. atra\:és dn. Europ:i. ~ 
para custear as despesas? 45. E~ sua 1.• phas-e ~ra pullhcndo na. Lonio Gonçalves de MtllO Alf .º~ blicação: nos Esta~os U~udos. . . 

Passaram-se 6 annos e a idéa fm redacçao ~a "A !-?1prens.1". Coêlho e Vasco Tolêdo e eis'que a1'JPa~ '·Na reserva da E. I. M. 223 o rcs-. SuggesL1vo,s sao os t1tulos_dos cap1-
ama;f.m·ecend. o naquelles. oerebroo l ·T. e.ndo sido, P<?1 ~m. su.spens1. a pu. r~ce a "Colméa", clu.b I.iterario de r· .. r- pectivo Sargento precisa falar com os! tul.os ~le:5t3: im. portan~e.obra. ~) Q~a
QUtlm\\dos pela chamma do civismo e bhcidade desse JOt nal. voJtou elle a levo naquElla época ' 1 reservistas Luiz Gonzaga Teixeira de I t.ro Mm1.E:tios da Faz...;n<l.a .. b) ...,upeuo
de ~cenrfrado amor á pf\tria. c11cular e1!1 :·ª phase: mais !,>Ello e ten~ Nao tm11a' este gr~m1o séde ron .. ia Carvalho e Hcrnani Cosia, das 19 á.c;; rcs e Inferior~s~ e> Os !)ias de Ve~~ 

Ainda !!em moços e guiados por u·a d~ nessa ep.,ca u~a typog~aph1a pro- e fazia as sv:is ses~õe.t; ora mf' LYc·'u 20 heras I ra1Jles, d) Pa-~1::, Intervcm. (') Pan .... 
imagmaçao mflammada e viva. sabiam pria .. ªº andar. tei reo do ~obra~o da I P::i.rnhyb~no. ora na redacçào do C'lr- No mesmo horario precisa-se ainda Vence. fl Mn~beau, gl A festa da. 
Querer e sabiam esperar pzlo dia da · familia elo Barao. do Abiahí. hoJe sé- 1 reto da Manhã e ate mesmo na r~si falar com o r'"servista Manuel Mene. Confraternizaçal?, h) º. sefJ'undo ann?. 
vlctor1a. Ell~.s pensavam sempre· 0 de d8: Ordem dos Advogados e cnde dencia Jos socius · · - z~s Can:i.lcanti". lJ Uma r€.wluçuo funcs~a. jl .. º cho-
muncto é conquistado pela in,.efügen_ r1:1ncc101:1a tamb::rn o .Jardim ~a .1nta1~- Promo·,ia O c:lub "Horas de Arte" que de fóra. kl Os co~deliei::i. n O 
c:1a, mas ao mesmo tempo subjugado eia da illustre e presacla consocta A11- aa!:i quars tomavam parte senhorin'1ac; <"nthusiasmo pelas letrns e artes de- d~sthronamenlo. m) Set~~broc de 1792. 
r,·1a .vontade · ce de AZt:!Vêd~ Mon~f'Ir~. ie no,,s2 sociedade 1. d . '. ~ n) O Processo contra Lmz apet, ol 

A idéa illu~ina. a 1déa é luz. a idea Em 19~3 foi este Jornal empastella- Tercia Bon;vides . S~l~~nha ª'b:r1its eh~: ~~~re~:e~luc~.m~~~a~~;e. l.'lll A. d~rrocada - da Gi~onda p) O c:?mi. 
ap·ua ghrias. • do. Em Junho do mesmo anno. rtap_ Branco Nair TÔiéd M .· s ed O té de Salvaçao Pubhca, Q> Robespierre 

E. foi pelo e!':forc;::, da vontade que pareceu €m sua 3."' phase, porém des- Matta C1bral de Vas~cn~ellos aua ~ bºud~eou\:i;~~~a d~~dgu~xt:::.~~t.1;: ou Bonap3:rte, r1 A inorte de. Danton, 
ern l9G5 realizavam aquella idea que sa vez como propriedade do club "7 As.3isti é. uma das mai bC:11a " suas Jdéas ele Uberdnde e de civl..smJ. si Thenmdor. ti Moclernn!,ism5l, u) 
Ctnnlnára no esplrilo ~~ quantc-s de Setembro". "'õ·-s deste sodalici . l's d~ - ... r.~.- O Salvador, v, A conspiraçao de 
comprmham aqt!ell~ sodah~10 .- a· vu- Collaboravam nesse periodico não ~ó- láÔ Lebre do LycriU r~:/!~y~a~ ~ 1 se Fe.:i~~ciºJ! 1~d1rr~~~f{s~~\~1

~~~ Bab.euf x l A_ ~xpecUção no Egypto, Y) 
~lica.~~'> da revista ''BenJamm Cons. m..:.nte os sccios como também pes- h~menrgem a "Olavo l3Hac·• eng t~- surgir. aos poucos. nas escola.e:;, c~:1_ 18 E~e Bruraired l"it proveitosa. e 
ant , sõas estranha.e; ao grrm1o. Faziam mmado: o Principc elas poetas bra- tros estudantinos com suas !rvista,; e is um lV_!o e w ura 
.A l:J de novembro todn vestida da parte do corpo rcdaccional cuv:·rsas siletros. F'oi orndür da ·rnli·nniciuctê :, jornaes e propagnnclas contrn. ., anal- agrP.~avel. Nclle consegue-se u~ co~ 

cc,r oa e.t:!)('rao<"a com lavores doura- senhol'itas enLre ellas Maria Fnustu dr. Flavio Marójo., presid.:outc de non- phabetismo de nos.ses contel .. f!W'úS. nh1:.cunento completo de ~oda,. a eJo 
drs (.lla apJMn•cP.u no meio intelle- de Queiroz, St-tllita Vbnna d? saudo- ra do gr,~·mio. Eate club l'1t <·:-.:bncto O Lyceu C!Jffi o s~u "~·ntro Es~ll- }liçto F~a~cês?· 1º~ hg.ni1fi e_. 5 o~ 
e Uai .de no&Ea gleba, contendo pabi- sa memor)a, Angela Mor{ira Lima e em 1921. dantal Parahybano", que publi- ac os, os pun.c pios . ~H r l_ano 
na~ v1~rantes de enthusíasmo. a minha humilde pr.c;;sõa que se oc ~este mesmo anno. a 27 de março ca O jornal "Classe", a Escola Nm-- dos seus effeltos, n~ c~y u1.ç.i,o con. 

O pnmeiro numero veiu embflleza- cultavR- sob o pseudonymo "Chrisan- vem á lum~ a ··Era Nova, revista mal com O "Centro Normalista 6e temporanea tudo ch.:scupto nu~ es: 
i ~"com artisticos sonetos. "O violinls~ théme". qwnzenal e illustracta. Fundarem-na Cuitura'', o Collég:o das Neves com a ~ylo de ~013ancii o que faz o l~~die~;ro 

~· .da l.avra da inspirada po?.tis2. Quantas vezes o AJ;,aro d-e Caria_ S~":erino .de Lucena, Horacio de AL revista "A Flôr de Nev~". 0 Colle-gio Jar por O O r.° ivro sem um 
-.:l.elhta .v1anna.; ".Primavera" de Men- lho esta figura oue teve nítida prn_ m.e~da, Smes10 Gui.n;irães Epitacto Diocesano com a rsvista "P1o X". 0 de lntenupçao. 
~:Ps Freue; "Osorio ... de João Coêlho; jecção no scenario político G0 no<:1-·a V1dal. José Pessôa da Costa· J J. Go Instituto Commerctal "João Pessôa •· 
ttat~1a.'', de .,Americo Fal_~ão e_ "UL terra, subia a ef;czda do :-obrado e h me~ 1t:.,1io~ e Marjokt'·o N;cr~. · com o seu club Hterario "Ruy Ba!lv:>-

l::::~ Fc~~~ctdise ;;be:;~~Ja:'ianna, r~1i~-~.~ ~:in~ªg~l~~rn~trªE ~~;~ll~~; se:t~o
1
1f;:O\~J~1~e~Lnri~l~

1
r':i:s p~~~~ ~a ·: .. C~nt~ª~:111~r:~ia?ºd~:!·t!~o 'Cu~ 

Ne.sta revista collaboraram ai:1da na alurnna da Exola Normal. (1P1:..:a- tacavam-se: Carla<; Dia.s F'ernanctes Parahyba" que publica are ista ·').1o
~c:tolano de Medeiros. Moura Junior, va os ~tuclos e rabi.~caYn ... lgum- CJl- J5>sé Americo de Almeida, Flavlo M3-~ vimento". a Associação Parahvb1.ia 
13°ao Carneiro Monteiro. Arthur de <"fl para que não fnlta~..;p o numero roJa. Alvaro de Carvalho, Celso M.i. pelo Progresso Feminino com s4.,s 
1 arros, Ro?nl!lo Pach.zco, Oscar Soa.. tão ancíc~amcnte esp:>rado r.o do1nin- 1:: .Manuel Tavare.3, Alcides Bez~rn. 1estas de arte, palestras Uteraria5 e 
es ~ outros 1nteUectua~s. go. Con:ilano de Mecteiro.c:;, Abel da Sil- ''Pagina Feminina" publicada no úr-

6 Foi uma g"'ração br1lhante que pas~ Este jornal viveu 3 nnnos ªP",YU va. Joao da Matta Cot'reia Lima. Dlo. gam officlal do Estado. demonstram 
e°~à -~~~~~i~a ~iaç~~c;"~~~i~~~O~.istoria da grancte difficuldade em QUt"-" sr n~~ec~~!!~<;, Americo Fa\câo C A~..:- clt>.r:nnente QUe se Opt:.ra uma grao...L~ 
ll Joao Carneiro Mont.eiro ligou-nos ~~~:v~~ni:t~.irectore~, no momtiito, Encerrou ?. sua publicaçfi,0 em s~. ;~~r:~~ri;a~~ :1~1vi':,n~g i:!~\}1~:.~~ çr trabalho de va1or sobre a revolu. Ainda em 1902 foi fundarlo nesta tembro. de 1926. E' nue a Parahyba. cnminha verti-

o dP 1817. . cidade o .. Club Symp1:lonlco .. , reuni_ D~po1~ .º movimento &.rtlstlco hu.:- ginosamente para a sua "R~nascen-
ca~splrtto avanço.d~, dedicava espec1Q do elementos de destaque na socitda- rario ~. c1vico de no.~~a terra, rC'd.:>- ça ", como no seculo XVI em que ~s 
Sitn ného ó. nossa hi toria patria, e, as- de parahybana. Os socios fundadores mos dizer .soffreu uma tregua demo- artes e sc1enc1as. patrocmadas pelos 
1"' t que havia 1.nki::tdo u~ livro de fõram: dr. João ·BapU:,ta de Sá An. morada. papas Julie II Leão X e O rei oe 
ll~r

11
a wbrc m:il1vo.s da h1."'.>toria do drade, medico notavC'l. dr. Souc.:i Mat~ O:. sports r o cin('ma abso1veram a França, Frand!,CO I rnpancaram a~ 

cm collaboraçl!.o comrnlgo e ou• Los, eng nhr ilo, ccl, Eduardo Fer _ vida cto, moços, e aque!l.; lebre de , trevas da Idade Media, 

"0 Aventureiro" - Edgar Walla('C' 
- Livraria do Globo. 31 - Mais wna 
av-Enlui-a. policial fscripta por me.S-1 
tre Wallacc. inconfundiv<'l e tncgua
lavel em seu genero. Este livro nos 
conta a historia de um aventureiro 
internacional, incrivelmente hnbil e as. 
tutc. 

O romance é movimentado, a sua 
trama. urdida com lnLclHgencia e im· 
previsto. A leiturc. é ngrad:tbllisstma. 
prende a att:nção e cllstrnc o espin
Lo. E' um li\'ro para todos O!.i espi_ 
ritos. 

"O Aventureiro" faz parte da Col. 
leccão Amarella, qm: vem dlvulgando 
no Brasil as melhores novenas dos 
melhores autores britannicos, francê~ 
.ses e americanos. 
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REGIS TO FESTEJA, HOJ.E, EM BENEFICIO D A CAI X A 
FIZERAM 

TEM: 
ANNOS ANTE-HON 

o joven José Mathias, filho do sr. 
&:verino Mathias, residente nesta ca. 
pltal . 

bairro da Torrclnn(li:·l, o menino Til_o 

{~;iii~l,~i<!~1
º1·:~a~~-o~ªJ':1t!.

1
~

0
v~!a

0 ~~~f: 
AS SUAS BODAS DE PRATA 
O CASAL JOSE' AMERICO 

DE ALMEIDA 
ESCOLAR ~'ARRUDA CAM ARA" 

FIZERAM ANNOS UONTEM : 

cial ". qu.? se publica nesta capital. e 
de sua fspo::.a :;ra. Thomyres souto 
Maior Limn 

S~n·iram de padrinhos o dr. Seve
rino Alves A:-tres. advogado no fõro ~e 
João Pt55Ôa e .sun espo.sa sra. Amella 
Théo ·ga AyicS 

TrJncorrc, hoje, o 25 ° anniver
s,uio do casamento do eminente con· 
tcrranco dr José Americo de Almei
dà, ministro do Tribunal de Contas, 
e de su,\ dignissima esposa, senhora 
Alice de Almeida . 

O sorvête dansante do proximo domingo no "Grupo Es
colar Epitacio Pessôa" 

A senho1·a Maria das Neves Macêdo. 
esposa cto sr. Antonio Macédo df' 
França do commcrcio desta praça. 

_ A. m'.'n'na Leoniza, filha do sr. 
Luiz Carvalho e sua esposa 8ra. Leo
nor Oliveira Carvalho. 

_ O joven Severino Eduardo Ban
deira. mechanico, residente nesta ca
pital. 

- O sr. Francisco Pere'.ra Lima. h1-
ferlor da Policia !\1Iilit ar do Estado e 
sua esposa sra. Julia Pereira Lima. 

FAZEM ANNOS HOJE: 

VMJANTES: 

Dr. F'raacisco Es1Yin(lla : - Após al- O illustre casal, que pertence :.i. 

f~ts r~l~:n~E' i;i;~n~neg~~~~~C:~ª 
0
cag;~ duas familias das mais destacadas da 

Frân"i: ,.0 cta Nobrega Espinola. juiz sociedade parahybana reside actual
muniC'ipal daqu~lle termo. mente no Rio de Janeiro, onde. pelas 

O digno conterrn.neo, que se cncon- suas virtudes, desfruct:i do maior 

~:S:iait:mg~1~it~e áf~~}!\xv~é~-~ fa~71~~ acaumento social 
2qui domiciliada. Por iniciativa dos amigos e admi~ 

Está çcndo esperado com ancieda
de no-. circulos sociaes de nossa tc1 -
ra o sorvête-dansante a re;ilizar-se no 
proximo domingo no Grupo Escolar 
"Epitacio Pessôa", em beneficio da 
Caixa Escolar "Arruda Camara", 
que funcciona no referido Grupo 

Iniciativa de caracter philantropi
co. vem ella, por isso mesmo, mere
cendo o melhor acatamento por par
te da sociedade conterranea, sempre 

prompu e cfec1d1da para auxiliar os 
verdadeiros movimentos de bcnemef" 
rencia 

Dahi a generosa acolhidp com que 
estão sendo recebidos os ingressos ... 
conYites para essa reunião elegante, 
que se auspicia das mais animadas e 
brilhantes 

As danças terão inicio á tarde, to
cando para as mesmas uma das nossas 
melhores orchestras Dr. Clemcn:,~ Rosas · - Do !rec!f~ .. rads>re.s do mivistro José Americo, 

aonde-fôr:i no trat:> de essmnpto par- na Capital· d.t Rcpublic .1. será cele
JC:é m~~:.:I~oM~!a ~w:_,. ~~~~r~~a~-~O ticuiar, r:ere!~OU, hontem. O nosso brada, hoje, u'a mi,;,;a cm acção de Festa de Santo Antonio na A AVIADORA FRANCUA 
nesta capital. dign.~ amigo dr. Ch•mente Rosas, des- graç.1s, pelo feliz acontecimento 

- A senhorita Renée Gomes Sch- pachrinte geral da Alfandega neste Es- Desta capital e de outros pontos egreja de São Pedro MARYSSE BASTIÉ VAE RE• 
napp, filha do sr· Oscar Gomes Sch- tado e figura d·:>stricada nos circulos do país, onde o ministro José Ameri
na~,.,{á s!~1~~~~~ • Alzira Placida de so:ob('s de nossa terra co e exma esposa gosam das mais 

Gonçalves ALIZAR UM VôO EM REDOR 

~~t~ifi~~fe~,~~~-~a A~!~~~~ .. a:"fi.~i sasH;:~~:m~~s;~º~u~ ct;·;m~~~:t:~eq:e~: :~~ta!a:~vas c~:t:~:~::~ia, e:e;;!~s~~!~ 
Encerraram-se, domingo ui- DA AMERICA DO SUL 

:rt~· rl.~e~·.o f.ªf: ~eF~ªJ!fà fc~~~i!~~ la repartição aduaneira. , mensagens de cumprimentos 
timo, as solennidades em PARIS, 4 (A B ) - A aviadora 

- A- senhora Nanóca Santos. esposa Professora Em~rentina Coelho : -
ão sr: A:1tonio S~lverio dos _santos. De sua viagem a uma estação de re
~!g1t,r;7.tano na praia de Jacuma. desta r pouso no sul do p~ís, regressou ante-

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

(Secção do Estado da 
Parahyba) 

homenagem ao glorioso I francêsa May~sc Bastié • iniciará em 
outubro prox,mo um voo em redor 

thaumaturgo da America do Sul, devendo percorrer 

- o dr. Lgudelino Cordeiro juiz de hontcm, a esta capital a exma. sra. 
direito da comarca de Piancó.' Emerentina de Gouvêa Coêlho con-

Fl~e:ci:~i~~idoM~~i~·au{i.h:e~~~e:~ ceituada educadora conterranea .' 
em s, Bento. A professora Emerentina COêlho 

- A menina Jacy filha do sr. An- \'iajou em companhia dos seus filhcs 
:n~h:;

1
fil de Oliveira. residente em senhcrita Clemens e academico Moy

sés Coêlho 

Por iniciativa da "Pia União de 
Santo Antonio", realizam.se todos os 
annos, durante o mês de junho, n~ 
igre.ia d"' São Pedro Gonçalves, as frr. 
tas em homenagem ao glorioso thau. 
maturgo Santo Ant.onto. 

Este anno, porém, devido ás chu
vas, fôram essas solennidades tran:..
feridas para o começo de outubro, 
quando também o calendario catho-

a distancia de 2 5 000 kilometros O 
seu apparelho, de marca Caudrom· 
Reynault-Simoun, está sendo actual
men te preparado para esse vôo que 
dcverit durar três mêses Marysse 
Bastie, voará sobre os Andes pela pn· 
meir:i vez, e será acompanhada pelo 
mcchanico Lendroit 

sici;n~ s:-i~st~s~~:l~ues da Sil\·~. re- Dr. /1.belardo Jurêma: - Retornou 
Senhorita Lourdes Rosa : - Trans- tront~m de Recife. o nos..(;o prezadÕ 

corre, hoje, o anniversario natalício â~ll·:>~~;i~!~da;J!º· Je%na~~ta c~1:c\~~; 

Deixou de realizar-se, hontem, a 
sessão convocada para debater o caso 
da regulamentação da assistcncia ju
diciaria. 

Deixaram de comparecer, sem 
causa justificada, os conselheiros drs 
Guilherme da Silveira, Synesio Gui
marães, Osias Gomes, Joaquim Costa 
e Praxedes Pitanga 

~f:rcoho~~n~~~ciscr1edeA~~!~º sera. 1 ;--------------, 

da prendada senhorita Maria de Lour_ com approvaçõrs distinctas o ieu cur. 
des Rosa, elemento de realce de nossa so Juridico pela Faculdade' de Direito 
sociedade e f'.lha da exma. sra. Julia daqu'.'lh capital. 

Barbosa Rosa, viúva do saudoso con- rê:~n;!~._s:~1~~ ~e~r p0!:1
~~fa ~~= 

Assim, a população catholica desta 
capital teve o ensejo de patentear o 
seu testemunho de fé aos dois mila
grorns santos, com as festividades li
thurgjcas, ante.hontem occorridas, na 
matriz de São Pedro Gonçalves. 

Anteriorm-ente, foi alli officiado um 

Antes de comprar CIMEN· 
TO consultem os preços 
de CUNHA RtGO IRMÃOS, 

terraneo sr. Fernando Rosa lha ·~ no DPpartamento de Publicidade 
Pelo grato motivo deverá a natali- tendo rPcebido muit!:1.s felicitações ctOS 

ci.ante ser muito felicitada pelas suas i;~; oci1~~:~1heiros de trabalho e ou

Dada a urgcncia do assumpto rea
lizar-se-á nova sessão na proxima 
quarta-feira. 

triduo solenne, com o romparecimen- l '------------

numerosas relações de amizade. 
- A menina Rivalda da Silva Frei

~:n,il~:st~º c!~ita~.ivaldo Freire, resi-

NASCIMENTOS: 

Antonio é o nome do menino naf
cido, ante.-hont>?m, cm Sapé, filho do 
sr. Arnob10 da Cunha Coêlho abgst~.
do fazendeiro alJi e de sua esl)osa .sr;i 
Anna Madruga Coélho. 

BAPTISADOS : 

. Foi levado, ante-honlem. á pia bap_ 
tLSmal, na capella de s. Gonçalo. 110 

1 SAIBAM TODOS 1 
Em. BrNtlau. Allf'manha, fundou. 

se uma agencia devera~ cm·io!-.a 
Me~iante contribuiçio mensal quf' 
varia de 5 a 20 rnarros. os jow•ns 
casaes encot\tram tcrfa a frlfrida 
de para a sua jover. pr-'lle. . As
sim é que a agenda lhes form.•<'f' 
uma lista de nomes autht>nt.ic~
mente germanices, na Qual c~o
lhem o nome que devem dai' aos 
seus bêbês, fornece.lhes ama "'i<>C· 
ca ou de leite. indica.lhes medko~ 
especialistas. em C.t!io de doen<'a. 
das crian~as, com vantajoso ah-:ttl. 
mento na.si contas do f'_:t::uh µio. 
indica.lhes, tambcm com aba tt. 
mento, estações rlimat"'.'ri(''l,;; em 
montanhas e praia.;; adequadas, -pa. 
ra cura ou repouc,o dos garotos <'. 
se um obito infantil se verifiré! 
na familia . íncumbe-~e a agencia 
do sepultamento, da mantira mais 
economi<-a possivcl. 

Quando Branly l' Marconi i n
ventaram o radio. <'f'rt.am<'nt .. n:lo 
lhes pas~ou pela idéa qu<' hou\'f'S
~e ellc de ter uma utilização tão 
estravagante, qual a que c:c:rln 
jornal de Nova York revelou rC' 
<'entemente. E' o caso que um pro
fessor da f'~t'ola S. Jor(E'. no On
tario. Canadá, quc-rrndo r~fupi~·"· 
mPnte humilhar um ~aroíinho d,.. 
seis annos culpado df' uma hHa 
de collci:-iaJ sem maior impor1an 
eia, applícou-lhe al,:;-nm_.s boa .. pr1!. 
madas nadega.es dean~ do mL 
crophone, de nwdo que as pai 
madas e os gritos da <'fiança fo. 
ram ouvidos em toda a escola " 
nas redondezas. Os pa.es, natural
mente, indignaram.sf', dando qm·i 
xa. contra o bruto, QUf' foi ~ev•ra. 
mente punido Pl'las autoridade""· 
do ensino. E' d~ lamentar qur
náo tivessem apr,lirado ao tal 
professor a. pena de Taliio 

to de grande numero de fiéis. 
Domingo, ás 8 horas, no altar-mór 

NO DIA 9 DE OUTUBRO ~:~u~~a ~tei:,1i~.~ci;,~t~fferi~v~;"::: 
ENl'FRMOS : 2 000 CONTOS milia Lianza, seguindo-se a missa so
N1 residencio de .sua tia. á rua 13 L o t e. r i a F e d e r a I ~~~ne cantado. 'pelo revc!mo. frei Cc. 

de Ma_10, n.º 5?3, ach~-se enferma a A scola. cantorum do Coll':'gio Se-
c:;enhonta Maria Anmta Cavalcanti raphico executou os hymnos t-acros. 

~t::ss~~a u::a~~:~~:~~ªrei~itaf~~~-1~~~ FOI PRESO, MONTEM, EM ap~~sen~iJ~,d~e~u:!;lo ~:ri~~ i?i~~ 
1 

~-~<ói~'~ul~~rft~ ~~i~~~- Annita Cavalcan PORTQ ALEGRE, O EX• na~;Uiram.se os festejos externos. na 

~c~~?f:tàoº~1~:i~r~~~l'.;~~~-~~~th·os nÕ CAPITÃO TRIFFINO COR· ~~~çfnt~e:;:~:~~~ d~~~~~~~ão v;~di;~ 

l\TIS8~\S: REIA, QUANDO TENTAVA e ! ,cr:~~oíte, verificou-se um anL 

Por alma da i:ranlcacta sra. Esther NOVO PLANO SUBVERSIVO ~adrtiºdolesilt~ f;.:~e"n~i~u~i1ºp'ot~~~ re-
Fern~ndes de Oliveira, esposa do s1 1 

Mant•el Rodrigues de Oliveira alto POR TO ALEGRE, 4 ( A B ) - Por _ctetermin.ação <:10 sr. Governadcr 
commerciantl' rm Esl){'rança, o~de é O ex-capitão do Exercito (Triffino :-rJf~~Ig4.dâ/d~u~1!1gi'}~~hre~;6~ç~';,~ 
r:re.c:'.r1~ 11te do Dircctorio rio Partido Correia foi preso hoje, aqui, quando varro. 
Pr_ogr.~s~i~tu, serão c~·lcbradas, am:mhã, procura:a .. ligação com a tropa, a fi~~ Mfüt~~~~eJi~;:iu;!i~ ~~l~~~f~~~ic~~ 
-:nJ.Ss:.t5 c:e set1mo clla lltl matriz local de \ubver1..er ª ordem, havendo Jª Andrade, abrilhantou os testejos. 
de\'endo compancer áquelle aclo d~ marc:tdo encontro com alguns ele- os productos da festa de Santo An-
J.>iedaclP clni.1..tã, amigos e admiradores rucnt-os militares t tonio, como acont-ece todos os an~os, 
da famiJi~ c:nlutacl:t Ao ser preso por soldados do Exer- ~~\!º p~:si~~t6s d~osi:~r~·e~,e ~ã~tii~~ 

VARIAS; c1t0 o capitão Trifíino Correia pediu dro Gonçalves. 
Sra Alice de A"'e1,(·,c10 Mu,itciro _ qttc n'.lo o matassem, pois estava des- No dia_ 13 •do. corrente. ás 8 horas. 

A comsêlho do SE'u mcdiro assistente armado, sendo então recolhido ao haverá d1stn~mção de roupas .e v1. 
em guard·,do ultimamente relativÔ Quartel da Comp:inhia de Adminis- ve~e;,e!: ~:~~.p~~·e~e~=~~âocig:~~ 
... pou ;o a distinC'ta br-llctl"ista e -rug11a tr:l.Ção; de .ooête ·será· rcmetcido para folha.' a' Commissão encarregada da 

~~J;~~~!\~~zi:os 8cº~~~~
1
:-~nt~:t~: o Rio festa de Santo Antonio, qu~ nos pe

pra, .•rc1. Alice de Ar."·vêdo Monteiro, - O commando d,1 3 1 
Região Mili- ~1~~ J~:~~~~dir sÁ~g~:~~h~~

1~i~~~il'.f-
un conseqtitncia d:õ! melindrosa opera- car está investigando o plano sub- do e Commandante Delmiro de An. i!Z.P~ que fôra submettida ha pouco vcrsivo, a fim de capturar outros drade, _pelo apoio mate~·ial que pres. 

B::.::;~ facto, rntrrtrinto. não tem afas- cumplices taram as mesmas solenmdades. 
Lado .l opercsa propngandista do ex. ----· - --· - ·- ----
crricb cl·i suas fnnrç()('s na 'ctirccçãn 
ela in,µcrtanLe cbra hurrianitaria, pri
,.rmdc-.-l, apena:-;. de acompanhar na 
excw··.ão ao mtrrior do E.o;;tado a sua 
llw;tr .. J.miga e companheira de tra-

MELHORAMENTOS 
~!I;;.~ ~;;~,, },'.'~:i;.i:••ver. como crn ·, MUNI CIP AES . EM SOUSA 
-- o pr~fe1to Elad10 Mello. commum. 

AO car.do ao sr. governador Argem!ro de 

DESPERTAR... -~~:~\~~º p~bl\~~~gitr:ii!~do~e n~e~~~ 
Obtenha bem nicipio de sousa pela sua administra-
estar poro o "ã-o. transmit.tiu a s. excia. o tele~:-am. 
dto todo com ma oue se segue· 

"SOlL';R, 4 - Governador Argemiro 
de Figueirêdo - João Pcssôa - Com. 
munico R v. fXcia. que inaugurou.se 
hont.cm um serviço rad1ophonico cons
tante de r~dío mícrophone auto.ta. 

DIRECTORIA DE VIAÇÃO E ~:~:,'io•t;ó ciii,aondopo;gag~!~~!ç4:: 
OBRAS PUBLICAS F.Iadio Mello, prefeito" 

GRAVATAS CINTOS E SUSPEN. 
SORIOS as ' ultimas novidades aos 
melhores' prt-ços encontram.se na 
CASA VESUVIO. rua Maciel Pinhel. 
ro. 160. 

CONSUMO BRASILEIRO 
DE GEOGRAPHIA 

Decretado, pelo Govêrno do 
Estado do Rio, o regulamen
to desse Consêlho e consti-

tuição do seu Directorio 
O dr. Christovam Leite de Castro, 

secretario geral desse Consêlho. tra ·1s. 
mittiu. a respeito. ao chefe do E-:e. 
cutivo Parahybano, o despacho ,:.;e
guinte: 

"Rio. 2 - Governador Argemiro de 
Figueirêdo - Tenho a honra de com 
municar a v. excia. que o govérno do 
Estado do Rio de Janeiro, depois de 
decretar a ratificação do rea-ulamen
to do Consêlho Brasileiro de Geogra. 
pltia e creaçào do respectivo Directorio 
ficou o mesmo constituido segundo 
dcliberRções da At..;sPmbléa Nacional 
de Geographia realizada aqni em ju. 
lho ultimo com a participação do Go 
vêrno de v. excia. Saudaçães respei
tosas. - Christovam Leite de Castro, 
secretario geral do Consêlho Brasil:iro 
de Geographia ··. 

Cooperativa de Producção e 
Venda de Fructas do 

Littoral 
Fundou.se. sabbado passado, em 

reunião realizada ás 9 horas na Di
rectoria de Fomento da Producçáo 
Vegetal e de Pesquizas Agronomicas. a 
Coop~rativa de Producção e Venda de 
Fructa.s do Litt!Jral. a.c:sociação <'SS& 
que se propõe a valorizar. pela expor
tação para outros Estados e mesmo 
para o exterior. a fructa produzida. na 
..?,Ç>na litoranca, fruct~ esta. que em 
tempo d,e safra tem o seu valor extra . 
ordinariament:e depreciado em vista 
do sub.consumo local. 

Preliminarmente foi empossada a 
directmia do Consorcio Profissional 
Cooperativo dos Fructicultores do 
LittoraL fundad&. no dia 25 do mê~ 
de setembro p I passado 

A directoria do Consorcio. que to
mou posse. foi a seguinte· Presidente, 
Sizenando Costa; secretario. A biatar 
Va.sconcelloo; thesourairo, Lindolph0< 
Bezerra Cavalcanti. 

Por occasião da fundação da Coopr .. 
rativa o agronomo Pimentel Gnmes 
fez wna detalhada ex._jlanação dos 
objectivos e do alcance social e eco
nomico do coop:rativismo, tendo me. 
recido franco apolo de t.odos os pre. 
sentes. 

A primeira directoria da Cooperati
va. eleita no decorrer dos trabalhos 
de fundação, ficou assim constituída: 

Director~p-residente. dr. AppolloniO 
Nobrega; director-commercial, Roque 
Falconi; director.gerente, Walfredo 
Guedes Pereira Sobrinho. 

Além das pessôa6 que constituem 
a directoria do Corsorcio e da Co
op:::rativa, compareceram os seguintes: 
Agrippino Leite. José Vicente Monte
negro, Abdon Cavalcanti de Albuque1·~ 
que, Terencio Ferreira, Gustavo Ma. 
ciel Monteiro. Manuel Antonio dai 
Neves. Pedro Fla vio cele::;Uno. Sabl
no Lourenço da Silva, Sizenando Go
mes· da Silveira, João Magliano, An.. 
tonio de Mello Filho e . j·o~P Antonio 
da Silva. Fizeram.se representar PS 
o:>rs. Ma theus Ribeiro de Oliveira, Al· 
ll!\"ir Gom€s de nueiroz, João Pereira 
de Lima, João Victormo, Samuel aou
veia Fílho e Clcero Leite. 

Oirectoria Regional dos Oor• 
reios e Telegraphos de 

Pairahyba do Norte 
Recebemos: 
"Solicita-se o - comparecimento do 

sr Vicente Je P&Ulo Araújo da Silva, 
na 1 ª Secção da Directoria Regional 
dos Correios e Telcgraphos deste Es
tado. a fim de tratar de assumpto de 
seu interesse'' Karl Haupstchlachtdn bafa ! 1 

grar~de e rioo fatri<'ant.e d<' cl"rvcJo\. 
de Munieh, morreu re, entementr 
deixando no slu testamento a cu
riosa. clausula seguinf P: ··Lego 
somma. de 10.000 marcos ,·orno pr,. 
mio de um conc•ur.:o annual d(' br. 
bedores de cerveja, rr. ,;;1 rvado ao:i 
premio qut'm tiver bebido " maior 
quantidade de cerv('ja c-<"m por i~-
1,0 !ier incommodado, e seu rrtrato 
será. publicado nfl'"~ jom:ies A Pli
nha custa". - Qur: reserva. a.os h~ 
bltantes de Murjir·h o original con. 
curso'! Quanto!I litro, engurgitará 
o btl:en:h~ vente,1(!r? 

Cm f Jcc <lc uma nota da "A lm 
prcn,.1 ·• ,ohrc a\ ponte<; entre esta 
cidJdc e ;i praia de Tambaú, a DircL.
toria de Vi:i.ção e Obras PubllcJ, e, 
chrccc que nio s:ío de 5UJ. re<;pon
!..tbilid.1dc O'i rcp.1nr di ponte antiga 
Qu tnt,1 .í ponte de madeira exls
tentc. n::i. avcnidi Epit:icio Pcssôa, 
tr.lt:1-sc de um:.. ohr.1 de caracter 

A INSTALLAÇÃO DO MA
CHINISMO DA USINA DE 

ARROZ DE PIRPIRITUBA 
proví~orio, comtruic.b ao tempo do A proposito da installação do ma
Jtcrn1 .ltr:t\l:s J.1. v.trzc,1 do JaguJn - chinl~.mo adquirido pelo Govêrno do 
LH.: rom o ohji.:ctivo prinl.'.ip.11 de per- E':itodo para a Usina de Arroz, locah
mitllr .i pH'i.tgt:m Jc C.lmin.hócs cm- zada em Pirp1r1tuba, recebeu s. exc1a, 

1 prc~ado~ no transporte ele terra, a ct3:~li1r~i:1~~~~t~8 d:_:p~~i;rnador Ar. 
qual. cntrct.into, vem scrvinJo a to- gemtro ele Flguelrêdo - João Pes.:.oa li 

L? o 1 ~ 1fc~o d1·. T.1mb.1ú dc\\fo que I cio~nd~c~~~
5
~e~u1fa~~;º!ai1~\~t~~~-

f ,~ou .111te1 r,,n1p1do o_ tr.11u1to pcb _ saudt1.r,ões - Françisco Leodega- j 

~N~T~O: :O~E~:; ASS::l'~C~A ~ ~t:~ ::1 1 
PAGO HONTEM UM CHEQUE DE 

RS, 100$000 
ENCONTRADO NUMA LATA DE 3 KILOS DE MAN'lEIGA '"ZIZITA'". 

1 pruncira das pontes citadas rio", 
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2 A UNIÃO - Terça-íetra, 5 de outubro de 1937 

D :t T A E s 
COMMISSAO DE SANEAMENTO , 10 agulhas de 20 x G. 

DE CAMPINA GRANDE - CON- 10 idem de 25 x 7. 
CORRENCJA - EDJTAL N. º 8 - 6 inlermediario.s l';lrn sertngnf die 
Acha.:Se aberta concorrencit para o lO e 5 cc 
torueclmento de !erro redondo, com :r metros de l>o1TQ.eha. 
fl.$ st'guintes ctu11eu:,õt:,;: :J tentacanulo 

Di11metro de :i 16" 4.500 kgs. 3 pinqas de '' KOl·hel'". 
Idem de 1

1
1/" 11.100 kgs. 2 thesourns. 

Iàem de 5 16 " 24.300 Iq:s. 2 bi~tm·Js . 
Idem de 3 8 ·• 4. 600 kgs. 2 calice, graduado de fiO cc. 
Idem de 1 '2" 3. 900 kgs. 3 fogareiros a alc'ool. 
Idem de 5 8'' l.800 kgs. 3 f.D.~006 para agua quente. 
Id<:m de 718 l.2(}fJ kgs. 3 the1mometros. 
JdNn. áe 1" 2.20u kg.s 2 e-tojos para ser1ngns de f> cc. 
As condiçõe~ do material sfLO a~ 3 c~lixaiõj, de :sabonete "Protecwr" 

c·ommtms pan~ ~ obras publica. ... CP Serão Indicados as murcus, e os 
nmento ~rm .1 dc. ; : enro rect1sado. e-e mrchc.amentru dPverão sn de l , 1t c1ua-
nfio !" ;.1.tislizer lU lll.t'snuis . lidr.de 

O.· proponrntt>s d~chroráo o prnzo Os mrcW•runentos se1·ão entreguPs 
par:1 o fo1·necimento d~n.tro d~ 1 Oetl'!?.J dtas após n. a&'-ig-

0 mote1is l será entr('g11e cm Cam. natura do contracto depois da. de
p ina Grande. onde serão verificadas ciSão de~ta. concorretlcia.. 
a s fultas e avarias. Será recu.so.do o artigo que fór en-

No pr<'co Hâo .será incl..1lcio o fr~te contrado defeituoso devendo :;:er sub~
de Cnbedello, João Pessõa ou_ Recife tltutdo dentro de 3 <três) dia~. 

pal, no exercido passado, bem como 
a caução de que trata este edital. 

os proponentes obrigar-se-ão a 
tornar cffectlvo o compi-omisso a que 
,.;e propu2erem, raso seJa nccPlta a 
:.:1a propo:,,la, as.,tgnnndo contracto 
no t'tiCl'lpturío de(;ta. Commls.são, t,m 
prebença do µromolor publico desta 
cidade, com o prazo max.lmo de 5 
, cinco) dias, após ,'ioluclonacta a con
correncia, com previa aucão arbitra
da por esta Commi.ssáo, não inferior 
a 5% (cinco por c•ento> sobrf o valor 
do forne-clmt>nto, a qual reverterá em 
favor do :E.-1tactv nc C'1.!'IO ele- ser r~~
cindldo o coutrudo. ~,em cau:sa Justl
Ucada e fundamentuda, a Juizo desta 
commi~:áú. 

Pica re&ervado ú Oommissão. o dL. 
l'etLo <le annulla1· a. prest>nV·, chaman
do a nova concorrencla. ou deixar de 
comprar. no todo ou e10 parte. o ma~ 
teria! de que tra tu esta concorrencia. 

Camplna Grande, 28 de setembro 
de 1937. 

Jonas 1\langabf-ira. - Contador. 
VISTO - José Fernal - Engenhei

ro-chefe. 
utf' &la cidade se.ndo fornecida re- o~ preços coinptehendem-se par.i. 
quk.icão tle transporte na estrada de os medicamentos entre~ues no almo~ 
ferro. x~rUado da comm.Jssão de Saneamen-

0 pagamento serâ em duas presta- Lo desta cidade. COMMISSAO DE SANEAMENTO 
çõcb: 7 ~010 co(ltra .i_ entrega. dos ctor'l- o5 proponentes deverão fazer. n'l DE CAMPINA GRANDE - CON
mentos e 25º1º, apos a verUlcação dO Recebedoria de Rendas desta. cidade, CORRENCIA - EDITAL N.º 10 -
materíal descontadas as faltas e a- uma caução em dinheiro de 5% sobre Tendo -sido annullacta a concorrencla 
varias . · 0 v:alor provavel do fornecimento, de QUe trata o edital n.0 2, por não 

s ~rá substltuitlo dentre 5 dias o que servirá para garantia do contra.e- t.ere.m os proponentes apresentado os 
mRLeria1 recusado_ to no caso de acceit:t.çõ.o da propos. documentos exigidos pelo ~esmo, 

doria de Rendas desta. cidade . As propostas deverão ser escriptas ra o fornecimento a esta Comm1s~ao 
o p:1gamento será f~ito na Recebe- ta: 1 acha-se abe~o. nova concorrenc1a. P!1,-

Os proponentes deverão fazer na a tinta ou dactYiographadas e assig- do mesmo ~ateria!, que é o segumte: 
n.ecebedona de Rendas ctests cidade. 

1 
nadas de modo legtvel sem rasuras, 80.000 (oitenta núlJ metros de ara

uma C!'.ução em dinheiro de :iºIº sobre J emendas ou borrões 6m três vias. me farpado, para cerca, em rolos de 
0 va_lor provavel do f.ornectmento. que ::;endo a primeira. devidamente sella-

25g0t ,5:in~~t:) kilos de ara.me li
servirá para ga.ran!ia do contracto da , <sello estadual de 2$000 e sello ?e 50 de ferro galvanizado n . 12 em ro-
110 caso de acceitaça? da prop<:'sta. saude), contendo preÇo por alga.ris- los ' 

As propostns deverao ser escn~tas a mo e por extenso. • O arame farpado póde ser em ferro 
t_inta ou dactylo~raphadas ~ ass1gn!l- o_ pagamento será feito na. Recebe- ou aço galvanizados, sendo especifica-

:esni~s 
1
~~ob;:;õ~:> es!m q~~~~~a~ia~- ~º~\~tr~:s. ~~~d~e!~!\~e~~~!~e, apó~ 1

1
!

1 
na proposta a qualidade do mate-

~endo uma devidamente sellada ~seno As pr~pcstas deverão s~r ;ntregues o· preç.o entende~se para O material 
estadus.l de 2$000 e sello . de saude), no Escnptorto ai Corrum.ssa de Sa- no Almoxarifado da Commissão de 
contendo pteço em algarismo e por neamento desta cida.cte. em enveloppes Saneamento. 
extenso. . _ fechados. até ás 14 horas do dia 8 .de O prazo para. entrega será de 15 

A s propostas aeverao ~ei:_ entrgues outubro. para julgamento posterior (quinze) dias após a a.ssignatura do 
no Escr1ptorio da .comm1ssao de Sa desta. Commissão. contracto, depois da decisão desta 
neamento desta cidade em envelop- Em enveloppes separados das pro- concorrencia. 
pes fechadas. até ás ~4. horas do dia. postas. 0,~ concorrentes deverão apre- O maierial deftituoso será recusado. 
9 de outubro, para Juigamento pos- sentar recibos de haver pago os im- clevendo ser sub5tiLuido dent.ro de 5 

ter~: ~~~~~oiie~m~~:i~das das . pro- ~~St~:e:ii~fiª~ass~<;J~du~ffi l~~~~ip~~ (cw1~~ll~~SÚma recu~a superior a 
postas os concorrentes deverão a~re- caução de que trata este edital. 10%, o contracto será rescindido, re
bentar recibos de haver pa.go o~ _1m- Os proponentes obrigar-se-ão a vertendo a caução em favor do Esta
postos federal e estadual. mumc1pal tornar effectivo o compromisso a que do 
no e_xercicio passado . bem .. como d'l i:i-e propuzernm, cnso seja acceita. a O pago.mente será. feJto na Receb~
cauçao de que trata est~ ea1tal :. sua proposta, a.ssignando contracto doria de Renda.:t desta. cidade, ~e~i-

0.s propoi:ientes ob~ga1:-se-ao ~ no e.scrlptorio desta Commissão. em : ante. requerimento a essa repart1çao, 
tornar effectivo o com~1om1s.s_o a que presença do promotor publico desta depois.~~ processada a conta. nesta 
se propuzeram, ca...'-0 seJa acce1ta. a sua ·cidade com O prazo maximo de 5 CommIS-,ao, a._ qual será extrah1da em 
proposta ._ assignando ~or:tracto, no (cinco) dias, após 50iuccionada a con- 1 4 <q~at~·o) vias, devidamente sellada 
escriptono desta Comm1ssao~ em pre corren"ia com previa ce.uc;ão arbitr:,.. a. nruneira. - . 
sença do promotor publico desta cida da po; e.stJ. Commissão não inferior Os pro~onentes deverao fa~~ na 
de. com O prazo maximo de s dias, 

8 5c;., eobre O valor do fornecimento, Recebedona de ~nda~ desta c1dRde, 
após soluccionada ª · concorrencta, a qual reverterá em favor do Estado uma caução em dinheiro, de ~% so-
co~ p~·evJa ca~çãf lrb1t~adar:p2r ~~_a no ca:;:o de rescisão do contracto. se,l: ~~~ ~e~~~~ã ~~~~a.~e;r:riu~r~:~~trt~ 
CommISSRO,f na0 

1 
n erf°1 a :.> ~ so .. e causa justificada e fundamentada, a cto no caso de acceitação da pro~ 

o valor do ornec men o a qua rever~ juizo desta Commtssão. pos'ta. 
~erá. ~ favor ?º. Estado. no caso e\~ Fica reserve do á Com missão o di As propostas deverão ser CSCiiPLas 
1 e.c;cisao do contu1.cto sem c~~sa jus- reiio de annullar a presente, c1~aman~ a tinta ou dactyJographadas e assig_ 
Uftcada e_ .r1:1ndamento.da a Jmzo des, do a nova concoi·rencla .ou deixar de nadas de modo legível, sem rasuras, 
ta ~omnussao . ; . f: ffectmtr a c.oml)ra doe artigos con« emt::ndas ou borrões, em Quatro vias, 

~1ca reservado á Commissao, o d1- tantes da mesma, no todo ou em seu<l.o uma devidamente sellada (.sello 
i-eito de annullar a presente, cha. pa , estadual de 2SOOO e sello de saúde) 
m ando a nova concorrenc1a. ou delxa1 }0~13.5 Mangabeira contador. contendo preço por algarismo e po; 
ele effectuar a comprJ. total ou em Visto· José FrrnaJ engenheiro che- ex.tenso. r:.;~ do material constante da mes. fe • . ' noA..1:i~f&tº;r\~s d~ev~~ã~~1:ã~n~:g~:~ 

t~~~~ ~~~,::::::::~ i~~:~~t~o che- rôMMISSAO DE SANEAMENTO ~=r~~~dts~;_~é c~af:· h~~as~ndvoel~f; 

COMJUISSAO DE SANEA:\IENTO gÜR~::J~N~ i~í\.N.ft W ~O~ t;ri~~ ~~;/;b
1i0i::~~~sJ~Igamento pos-

DE CAl\lPJNA GRANDE - CON- Acha-~e aberta concorrencia para Em enveloppes separado.s das pro. 
CORRENCJA _ EDITAL N. o 7 - fcrnecimento n esta Commissão, do postas, os _concorrentes deverão apre
Acha-te: aberta concorrencia para o seguinte material· :;enta1· recibos de haver pago os im-
1ornectmento a esta Commis.são, dos 4 .000 <quatro mi1l kilos de dyna- postos tederal. r.stadual, municipal, 
seguintes medicamentos: mite . no exercicio pas.sado, bem como a 

20 dUzias ataduras de 5 x 5. 3 .500 (três mil e quinhentos) kilos caução de que trata e.c.;te edita.!. 
10 Idem Idem de 5 x 8. de estopim impermeavel Os proponentes obrigar-se-ão a 
20 idem· idem de 5 x 10 . 5.000 (cinco míl) espoletas n.0 8. tornai effectlvo O comprom.isltO a que 
6 ídE:m.°idem ges.5ada larga.. 2.000 (dois mil) kilos de aço oita. se propuzcrem, caso seja acceita a 

20 idem. idem de gnse hydrophi1~ vago !~~;;atªJ:V:roc;I~. de primeira ~~a ~~~i~~f~ ~::~;n~no~m~~ã~.race\~ 
10 kls. de algodão de 25,0, qua!idade, declara~a a marca de cada presença do promotor pub!ico desta ig i~~e:, 1J~~m ded1o~~à~ · um. sendo substiLuido dentro d~ 5 cidade, com o prazo mo.ximo de 5 

2 lltros de tintura de iodo em vi- ~~~Ji~~o~ias o que não satisflzer a esta ~~~~~~i~i6~m ª~1~v~~ug!~~ii~ª a:bfti,~= 
clro proprio de 500.0. Havendo uma recusa superior a 10% da por esta Commissão, não infer\or ; J~!~ ~! gi::;:g: f: ,:·:~~~~~~... (dei por cento) o contracto será res- a 5',{, sobre o valor do forn~imento, 
da seguinte formula: z~~<l~~o,E~~:~~t-endo a caução em fa_ ~o q~~lo ra;e~~~~~ã~ á6v~~nf1?acf;t:~~ 

25.o de oleo de amendoas. O pagamento serã feito na Recebe- causa justliicada e fundamentada a 
Q. S. de oxido de zinco, para dar d:Jri:. de Rendas desta cidade, medi. juizo desta Commlssão. 

consistt-ncta pastosa e acrescentar: ante reauerimento a. eS&a Repartição. Fica reservado á Commissão. o di-
2,0 de sub-azotito de bismutho dr pois de proce.a;ada a conta nesta reito de annullar a presente, chaman-
1 O de cnrbonato de cal. Corr,missão. a qual deve ser extrahida do a nova concorrencia, ou deixar de 
3° duzias esparadrapo 4 polegadas. em quatro vias, devidamente sellada, effectuar a compra do material cons-
5 idem hypochlorina de 1 litro a 1 ,, via. tante da mesma. no todo ou em parte. 
2 idem 11quido Dakin bortcado de O preço entende-se para o material Campina Grande, ~7 de setembro 

1 litro. postr> no almoxarifado desta Com- de 1937. 
4 idem agua oxigenada, vidro de mis:úo. Jonas Manga.be.ira - Contador. 

600 O A entrega do material será em duas Visto: - José Ferna.l - Engenhei-
4' idem agua Rabello . parc~llas iguaeci., sendo a primeira ro-chefr. 
2 ídem agua vegeto-mineral cam- dentre quinze dias da assignatura do 

phorada. conll'acto P. a segunda trinta dtas 
4 viàros solução de perchloreto de após a prin.eira. 

ferro de 250.0. O material será bem embalado, de 
18 idem chloreto de calclo "Fon- forma a evitar ptrlgo. 

toura". Os nroponente, deverão fazer na 
5 idem galacol. Recebedoria de Rendas desta cidade, 
1 caixa de 100 ampolas de oleo uma caução, em dinheiro, de 5% 

camphorado. <cin<'o por cento> sobre o valor pro-
3 idem de scollna. vavel do fornecimento~ que servirá 
5 idem de ergotina. ~!r!ci~~!~i~ª ct!º P;~~~i~º· no caso 
6 idem de cafeína· . As proposta.a deverão ser esrtptas a 
6 idem de ,parteina · tmta ou dactylographadas e a.ssigna. 
iZ lg::: :: c\~~~r:

1 ct!~11
~:

1ª5d~~. das de modo 1egive1. sem rasuras. 
6 idem de protinjectol "B''. de !:~~da.~ º~.~orJ!~da~n~rêssen~S!'. 
~ idem de comprimidos ce.satll <sello estadual de 2$000 e sello de saú. 

100 cnveloppes. de) contendo preço por algarLsmo e 
10 ampola.., de sóro physlologico da o; por extenso. 

de 250.0. As pr_oposta.c; deverão ser entregues 
5 Idem de sôro glycosado das de no escr1ptorio da. Comml.>são de sa. 

2520.0li.tros de t;~tura de arnlca en1 vi- neamento desta cidade, até é.s 14 
~· horas do dla. 11 de outubro Plfuturo, 

<lros de 500,0. para .iuJaamento posterior desta Com-
2 kllos de •ulfa.to de sortlo. missão. 
6 tubos de chloretyla. Em enveloppes separados das pro. 
6 se11ngas do 10 cc. p~tas, os concorrentes d,veriõ apre:. 
6 idem dP 5 cr. sentar· recibos de haverem pago os 
C idrm de 2 cc. impostos federal, estadual e munlci .. 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.0 89 - COMMISSÃO DE 
COMPRAS - Abre concurrenc1a para 
o fornecimento do seguinte material: 

PARA A IMPRENSA OFFICIAL 
Material para l!notypo 

460 matrizes de 7 122, sendo: 
50 A 
50 E 
50 S 
50 O 
50 I 
100 conjuntlvu 
100 virgulas 
90 matrizes de 7 J26, sendo: 
10 A 
10 E 
10 I 
10 O 
10 S 
20 conjuntlvu 
20 virgulas 
160 matmes de 6 91, St!ndo: 
20 A 
20 E 
20 I 
20 O 
20 B 

30 conjuntivas 
30 virgulas 
90 matrlzes de 7 80, sendo: 
10 A 
10 O 
10 E 
10 I 
10 S 
20 conjuntivas 
20 virgulas 
i peças F. 2272 
5 peças e. 938 
G peçss c. 1264 
3 peças G. 1527 
2 peçss O. 34-05 
12 peças X. 103 

~4 ~:· / 7i391 
12 peças D. 6 
12 peças E, 355 
12 peças E, 1272. 

Para maoh1na. de pautação: 
100 disc°* n.º 3 conforme amostro.. 

nesta Commissão 
50 dLscos n.• 3 112 conforme amostra 

nesta Ccmmi.ssii.o. 
50 discos n.º 4 conforme amostra 

nesta Ccmmlslliio. 
50 discos n.0 5 conforme amostra 

nesta C<:mm!&são 
50 discOs n."' 6 conforme amostra 

nesta C<:mmlssão. 
50 discos n. 0 44 conforme amostra 

nesta C<:mm!&são. 
10 discos n. 0 3.6~3 conforme amostra 

nesta. COmmi.ssé.o. 
10 discos n.o 3-S conforme amostra 

nesta COmmlssão . 
10 discos n.0 37 conforme amostra 

nesta C{:mm.issii.o. 
10 discos n' 8 conforme amostra 

nesta Cem missão. 
1 fogareiro "Primus• n.0 2. a kero

sene. 
52. 500 folhas de papel oouché, de 30 

kllos. 
5. 000 folhas de papel couché, de 4-0 

kilos. 
20.000 folhas de papel assetlnado de 

16 kilos. 
20.000 folhas de papel asset!nado de 

20 kilcs. 
5 ooo folhas de papel" A.O.". 
1 peça B. 63 para l!notypo. 
6 peças F. 28 pa1·a Unotypo. 
1 peça E. 1121 para Unotypo. 
Os proponentes deverão fazer no 

Tht-souro do Estado, uma. caução em 
dinheiro de 5% sobre o valei, pr-ovavel 
do fomeclmento, que servirá para ca-
[~tª d~o p~~~~· no caso do acei-

360 ditos de cantoneiras de ferro de 
7 8" X 7'8" X 118". 

250 ditos Idem, Idem, idem de 1 112" 
X 1 1'2" X 118" 

1050dll,o.'i Idem. T cl(" 1" X 'l l8". 
4 ditos de vcrgalhao de latão, 1 112" 

pnra roldano..,. 
~5 kilos d• latlio velho plfundlção. 
l 3 chapas de ferro preto, de 2, 00 x 

1. no x 1116". 
l kilo de arame de aço para molas 

ar fe::-hadura. 
24. metl'os de 1ntã.o em ba1Ta, de ij4" 

X 3 4'. 
:&10 metros dt- cnntoneira.'i de fnro , 

Ó<' 3 4" X 314" X 1\8". 
Conatrucçlo do Instituto ct,, Educação 

80 Joelho..; d~ fNro galv . de 2". 
Oo nlples ictem. Idem de l ·!f4". 
4.i.) y idem, ldem de 1 114 11

• 

30 metros de canno de chumbo de 
112". 

1 kllo de estanho. 
HlO grampos de !erro, de 1 •. 
100 ditos idem de 314'' . 
100 grampos de ferro, de 1 1"4". 
3 torneíras de passagem, de 1". 
5 tubos de t•nta o.rloo. 
28 W. W. C. e., com siphão externo 

e "~:,.ntilador. 
38 caixas de descarga de !erro esmal

ta<W. 
38 cannos de descarga., metal nlcke

lado. 
44 lavatorlos de louça, de O, 61 a O, 63 

x O, 51 a o. 53, oompletos. 
4 ditos Idem sobre columno., comple

too. 
4 espelhos c j moldura meto.llca, de 

º· 60 x O, 60 . 
18 bebedouros de bôa qualidade. 
90 arruellas de metal nlckelado, de 112·1 de- furo, com 1 l 14" de largura. e 

l 16" dt: grossura. 
180 torneiras bico de mamadeira, 

nickeladas, de 318". 
60 Tês nlckelact<,s de 318" . 
1 torneira ruckelada de baixa pres

si.o de 314" . 
2 torneiras nlckeladas de baixa pres

são de 112". 
20 cruretas nickeladas de 318". 

x t~
8

;.".ducções de ferro galv. de 112" 

50 metros de cannos de ferro galv. 
dll: 2". 

10 joelhos de !erro galv. de 2". 
55 metros de canno de ferro galv. de 

112". 
x ~~

8
.;~duções de ferro galv. de 112• 

pr~:O ~~~~~~r:::a :iv:;!~rl;~t~tl!rr~ ~pl:~~~~~ç~~ J~u:ªaod! & :8; 8: ~s 
cido. c: nforme desenho nesta Com.missão. 

A1:. propostas deverão ser escriptas a 20 torneiras nickeladas de 318". 
tinh. ou <1auylograo!:-adas e ass11;nn- Nota: - M louç~ santtarias do 
das de medo Iegivel sem r·;,~· . .a·ilS, e- presente Edital, serão Twyfords, Horn-

r;:'~a Ol~~ii~~e:t~ :Í~d\~~·(:I~~ ~:c101~:e.s o~::tr~~~~as.equivalent~. 
estadual de 2$000 e sello de oau'de, Os proponentes deverão farer n, 
contendo preço em algarismo e por Thesouro do Estado, uma caução e-m 
extenso. rtinheiro de 5% sobre o valor provavel 

Os proponentes deverão offerecer co- <fo fornecimento, que M"rvlrá para :2a ... 
tação para. os ma.tetia.es de prooeden- rantia do contracto no caso de aet"i 
da nadonal, ou nacionalisad,cs, postos taçüo da lffO))osta. · 
na r~partiçã.o requJsl;ante. e de proce- As propostas deverão ser escrlptas o. 

\dencia estrangeira.. t,._ I. F. Ca~ello. tinta <:U dad.ylograrhadas ~ assigna-
As propost~ _ deverao ser en.reguPS I da.s 1e r.iodo 1egivel. sem ra.,mras, e

nesta Comrrussao, em envelopp,s f~- rr.f'nrtas ou borrões. e:n duas vi<i.s, se-n
chados. até ás pl'Cx!mldades da reunlao do uma devidamente sellada. (sel'J 
do Tribunal da Fazenda. que não será estadual de 2$000 e sello de 'sau'dê) 
antes das 14 horas do dia. 15 de outu- contendo preço em algarismo e por 
brQf vindouro. er.tenso . 

Em enveloppes separad.JS das pro- IOs proponentes deverão marcar o 
postas, os concurrentes deverão. apre- prazo para entrega do material offcrc
sentar reciOOS de haver pago <>S unpos-

1 

cido. 
tc:5 fe~eral, estadual, municipal, no Os proponentes deverão of!erecer co 
e~ercic10 passado bem c'?mo, da cau- tação para cs materiaes de proceden
çao de que trata este Edital._ eia nacional. ou nacionalisaclos, postos 

Os proponentes obrigar-se-ao a tor- na repartição requisitante e: de proce
n~r effectivo o comp~omisso a que se dencia estrangeira, e. r. F. cabedello. 
p1opuzeram ca;so seJa aceita a sua As propostas deverão ser entregurs 
proposta, assignando contracto na nesta Cornmi.ssão em en velopoes fe
Proc~radoria da Fazenda, com o prazo chados até ás pro~imidades da feunião 
ma,omo de. 10 dias, após soluclo'!ada a do Trtbunal da Fazenda. que não ser .l, 
t?G;.~en~':i·o co~nf~:iª 0c,:~na~- ~ntes. das 14 horas do dia 8 de outu
não 1nferior a 5% sobre O valor dà ,_..ro vindouro. 
fornecimento, a qual reverterá em fa
vor do Estado, no caso de rescisão do 
contracto. sem causa justificada e fun
damentada a jutzo do referido Tribu
nal. 

Fica reservado ao Estado, o direito 
de annular a presente chamando a 
nova concurrencia, ou deixar de effec
tuar a compra do material constante 
da mesma. 

Commlssão de Compras, 23 de setem 
bro de 1937. 

J. Cunl,a Lima Füho - Presidente 
da Commlssão de Compras. 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N,• 88 - COMMISSAO DE 
COMPRAS - Abre concurrencla pa
ra o fornecimento do seguinte mate
rlal: 

PARA A DIRECTORIA DE VIAÇÃO 
E OBRAS PUBLICAS 

Construcção de Grupos Escolares no 
Interior 

60 metros de ferro em barra, de 1 
1:4" X 1/8", 

x 1~~
6

~'.tos idem, Idem. Idem, de 314" 

Em enveloppes separados das pro
p~tas, os con<:urrentes deverão apre
sentar recibos de haver pago os impos
tos federal, estadual. municipal, no 
exercício passado. bem como1 da cau
ção de que trata este Edital. 

Os proponentes obrigar-se-ão a tor
nar effectivo o compromisso a que se 
propure:ram caso seja aceita a sua 
proposta, asslgnando contracto na 
Procuradoria da Fazenda, com o prazo 
max!mo de 10 dias, após solucl-Onada. a 
concurrencia, com previa. caução ar
bitrada pelo Tribunal competente, 
não inferior a 5% sobre o valor do 
fornecimento, a qual reverterá. em fa-

:~11~ct~::· c~~;_j~1iic"~~ã1u~~ 
damentada a Jutz9 do referido Tribu
nal. 

Fica reservado ao Estndo, o direito 
de annular a presente. chamando a 
nova concurrenc!a, ou deixar ,de effec
tue.r a compra do material constante 
da mesma 

Commlssã.o de Compru, 23 de setem 
bro de 1937. 

J. Cunha Lima Filho - Presidente 
da Commissão de Compras. 

I

r;= LUTZ FERRANDO 1 81A. L TDA. 
CIRURGIA EM GERAL - ARTIGOS CIRUROICOS - APPARB
LHOS DE DATHERMIA, APPARELHOS DE RAIOS Jt DOS Ml!I• 
LHORES FABRICANTES. EXCLUSIVISTAS DOS MICROBOOPIOB 
LEITZ E TODOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT., TODO MATERIAL 

PARA LABORATORIO CHIMICO, 

.,reoentantes uclualvos nute l;atado: 

CORRIA 1 011. 
CAIXA P08TAL 6~ -:- J!lND. Tl!:L. _ nu.uc 

Rua Maciel Pinheiro, 269 
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MOVEIS GERDAU 
-E-

CAMAS PATENTES 
e torlos 08 moveis como f'ejam: camas, guarda-roupas, 
pentewleil'a~, mD.,,as de caLeceii-a, ~rupos de diversos ty
pos, po1ta-chapéu~, c.,;tantes, bureaux, mêsas de jantar, 
guarda-louças, bufets, trinchantei;;, mêsas de filtro com 
pedra marmore, etc. 

Tudo a 1n·cços Lm;atos ! Antei;; de effectuar as 
suas compras, co,1fira os nossos preços e a qualidade 
das mercadorias' 

J O S E' M E N E G O L O 
l'raca Pedro Amel'ico, 71 

JOÃO PESSôA 

COl\BIJsSA.O n1; '- \)IEAMllNTO 
DE CAMPI~.\ GR.l. ~DE - C'o11cor· 
rentia. de uma c:..lba 10."!Erlt1 a para 
e!õ-,eôLos - O E.;c:riptorio S;.1.lurnino <;le 
Brito. em nome cto Gov .... rno dn Pa. 
rah.'\'ba, receberá até o dia 10 ele de
zembro ás 14 horas prnpoAt.1...; p,nn. o 
fornecimeLt.o para µ appnr<'lhrlb,"e:n 
de calha n1f'didorn, compn h"ndc11c:o 
registrntlor de descargJ.S f' os Oemai!. 
access::>1ios necessari.:-s. paru a. des
cPrga mnxima de 138 litrn:- por segun
do, clesttr.ada ó. CammlsbáO de Sanca. 
menta de Campina a~·ande. 

/\s co!ldiçóes de p'..l.gament-o e 0s 
pra~os de fornecimento cc-m .. tJr.·lo úJs 
p,·cp0s1as. 

150 metros lineares de corntja.s de 
C€dto p~ra forro, de 0,07. 

20 mr·tros quadrados de azulejo bran
C'O nacional. (centro) enviando amos
tra. 

80 rnetros l.nea.res de calhas de co
bre, conforme desenho nesta Com.tnis
são (typo n." 2) . 

18 mf'tros lineares de calhas de zin
co n.° 12, idem, Idem (typo n.° l). 

33 metros lineares de conductores de 
zin~o n.º 12_ idem. idem ct.ypo n. 0 3). 

Os materiaes constantes do presente 
Edital, ~('rii. ... postos no Deposito 1·1S 
Obras Publicas. 

Os proponentes deverão fn~r no 
TJ1<.:souro do Estado, uma caução e,m 
<linheiro 0.P 5% sobre o valor provavel 
clr') fornecimento, que servirá para ga
ranli:i do ccntracto, no caso de acei
tação da propcsta, 

As pr~postas .deverão ser escriptas a 

4DMINISTRAÇÃO DO DOMINIO 
DA UNIAO NA PARAHYBA - El}J . 
TAL N.0 15 - Aforamento de um ter. 
reno proprlo nacional - De ordom 
do sr. Delegado Fiscal do Thesouro 
Nacional n t?.s;te Estado faço publico 
oue o sr. Bcnedicto Vleh·~ requereu o 
níorfl.mento do tenel,lo proprio nacio
nal, ber.eficiado com a casa n.0 203. 
<1a rua Dr. Solon cte Lucenn. nntl~a 
rua da Paz. na villa e districto dP C:i., 
bedf1IO, munlclpio de João Pes.sOa, 
n&t.P F.stado. medindo de frente 
6m. B2; ela frente aos fundos 29m. 35 
e 29m, 6;, e no fundo 6m, 45 abran
gendo a área de 198m2, 9675 

LIJ\.HTES: - Ao Norte, com o ter
reno prnprlo :iaclonal beneficiado com 
roquPiro·; í" rt-q~erido em aforamento 
pQr Es,hni..'llau Fraucisco Dlnlz; a 
r ,ést€. r.cm uma pequena parte do cl
tulo ), rreno propri) nacional e rom 
() <la mr-:~ma e5pecle beneficl~do com 
a ca.sa n.0 221. nntigo 227. da rua Dr. 
SQ!on <I' Lucena, na posse ill:gal de 
Olindinti Jostphn. Qe Sant'Anna; P.o 
Sul, com a nta Dr. Solon de Lucena, 
em t-eneno proprio nacional; e a 
Oost.P. com o terreno p:i;oprio na cio 
nal benPficlado com a casa n.u 195. 
do. rua Dr. Soloo qe Lucena. na por.
se illev,~I de F!·anclsca Maria <le Oli
ve1ra. 

São convidados todcs os que se juk 
garem prejudicados com o afora.men 
to requel'l<'.lo para. no pr:lZO de trintfl 
130) dlos. costados da data da prl
m~ira publtcac:ío deste edit;-1, apre
,5-antar prot::ostos no Gabin~te 'dest.a 
Delegacia Fiscal, de acc6rclo com o 
artigo 16 do decreto n.° 4 .105, de 22 
de Fevereiro de 1868, provando sua.e. 
allcga<:õcs com documentos habeis sob 
penn. de se proceder pela f6rma que 
melhor P.aranta os interesses da Fa
zenda Nacional. 

outroçim, faço sciente que o afora. 
menta em questão ficará sem effeito 
sL Pm qualquer tempo, se verificar a 
existencia de ardas monaziticas "'T 
metaes preolosos, nos termos da Cir· 
cular do Ministerio da Fazenda, n ." 
39 de 4 de Setembro de 1912. 

Administração do Dominio d.a. U ~ 
nião, 16 de Setembro de 1937. 

As propostes p(Jderão ser r~p:es,.·;1. 
tadas no E~criptorio Saturninc de 
Brito, - Sala 1517 - Eclificio de ·' A 
NOITE" - Rio de Jrn1~iro - Br~il 
ou n:t Commissão de Sane.;.1nr-nt,J de 
Cam)ina Grande. ;i~~taàeºum~~~t~~º:V:fh~:.: ;~,c:~;~;n:: Sa.bino de Campos, escrivão enrarre-

1\,0'"il, TERIO DO TRAB,\LHO, IN- me1:c1:-. ~ ou borrões. em dua.5 vias. sen- gado da Administração classe G. 

~.:;;r.,~:~I.t!i_;,'.!~~;:gi\L ~· i~r~ ~~aJ:af <l~e~~~''.t!tese~ll~~'\a~J:~ EDITAL de clt.aç~o de herdalros 
present,e edital e para def?sa de seus ·~onU'ndo preç.o cm algarismo e por ~~~a~J:;3'7J1e d1·:j~~ª}u~ ~e dBh;~t~ 

!~:~es~~~t,/\;~pe~~~~lit•~~~~~n~i~ai~ ex1t:s~~·oponentes de·l':?rão marcar O desta comarca de Picuhy em virtud~ 
rante o r ~s-pcctivo n:p,0 d1enle, de 12 ás p-o.zo para entrega do material offere- daF~~iô ~~ber a. todos a ouere. este inte. 
18 hora.:, os portadores de recibns cte rEc'dc. ress~r possa que se tendo iniciado nes· 
carteira·: profissionae<s que Liver(>m os A.s propostas deverão ser entregues ,e Juizo e no cartorio do escrivão q~e 

nuJ~:~
0
~:;, i/d8

;º0utubro de _1937. ~1~!~ªos_c~~~P~~xi!1rcta~!eà~P~~f: este subscreve, o inventario dos bens 
A d d v n t deixados por fallecimento de José 1 

.rma.1 o e ascon<'l" cs. esrrip U- do Tribunal da Fazencia. que não será Tertuliano de Maria, {oi declarado pe_ l 
rano G. chefe do S. I. P. · no Estado 

I 

antes dos 14 horas do dia 8 de outu- 10 1nventariante Nemezio Alexandrino 
da Parahyba. . bro vindouro. je Maria, q~e se achavam 11usentes 

Visto: --: Dustan Miranda. - Ins- Em enveloppes separados das pro- o.s herdliros, saturnino Clemente de 
pector Regwnal · postas, os con~urrentes deverão apre- Oliveira. residente no lugar Carnaú-

ADMINISTRAÇAO BO D0M1111i0 sentar recibcs de haver pago os lmpos- ba, do termo de Parelhas. do Estado 
DA UNJAO NA PAfl AIIY~A _. EDT- tos federa!. estadual. munlcipal, no do Rio Grande c;lo Norte, L•or,oldina 
TAL N . ., l4-A _ AFORA:'ttE:\''CO DE exercício passado. bem como, da cau- Maria q0 Sacrame?J.to, Te31dent~ na 
TERRENO DE ~MRJ:IIH,•. E l'RO- Çii.o de QUO trata este Edital. cidade de Patos. deste F•tado, Fran. 
PRIO ?,..'.·\CIONAL _ De ordem c'lo r-r Os proponentes obrigar-se-ão a tor- cisco 'José da Silva, residente no lo
Delegado Fiscal ào 'I(}FS'llll'.:> N· .,10rn:1.l nar cffecttvo o compromisso a que se v-ar Jararnata1a, do termo de Pate-
neste Estado faço publico que o sr PP~gposnu~~-am .. ~.,f.º°nansedoja coªncetlrtaªctoª sunaª !Nhoorst'e disoaEsb,1taMdoar1daºdaRico o~~çnf;, l~~ 
Raym,mdo Nonatc:. ll:t. Cr,tz r !Oue~eu """"" -

OS DfNTISTAS REVELAM-

O SEGREDO DO 
HALITO PU O 

QUANDO FAlA, SEU HAUTO É NOTADO 
TODOS os encantos, toda 
a belleza, se desvanecem 
instantaneamente quando 
existe o mau halito. 

fc:,~ l5to: 
Pela manhã e á noite usan
do Colgate, escove os dentes 
superiores da gengiva para 
baixo, e os inferiores da 
gengiva para cima. Enxa
gue a bc<:ca. 

Depois, ponha na língua 
um centimetro de Creme 
Dental Colgate e dissolva-o 
com um sôrvo de agua. 
Boch~cnc com este liquido, 
fazendo-o passar entre os 
dente~. Torne a enxaguar 
a bocca. 

Além de tupprimir o 
mau halito, Colgate limpa 
e aformoseia os dentes e 
conserva as gengivas rosa-

das e firmes. Sua bocca 
fica perfumada e 
com uma deliciosa 

.ensação de fres
cura. 

0 afcrarnento t1 terr<~:10 .:.:e matlJ"\l'.:t e Procuradoria ,dfl Fazenda. com o prat-0 sid,ente n:i vma de Esperunça, do ter. 
prop:io nacional. bt:.nefi~:in.do com El. maximo de 10 dias após solucionada ª I mo cte Areia, deste Estado, Bernardi· 

s~~~ l~:s~ãà.si~~ad\~ll~ l~U(Lciírt;~~\~~~nt~: ~i~.;~r:e;\~• C~bg~:ria ~:;!fentt ~:l' ~=~~-a~~' J~~~· ~~l~de~~•~e~~ l~e 1 --~:::::::~'.::::":::::::::::::::::::::::::::~34~3>~L~--
Cabed~ll0, município de J~j:J F,;,;,:!ôa. não inferior a 5% sobre O valor do passasse este edital com o prazo de 

1
• 

neste E.stado. fornecimen~o. a qual reverterã em fa- 60 dias com o teor do .qual cito e. hei 
Os detalhes technlc'1:s p ctcm:i.is es- \•or do Estado, no caso de rescisão do por citad-06 os referidos her~e1ros, 

~~areit;11~:~~ ~is~~~w?º or?~~!tfi1 .n~ â~~~~~~cio.cem causa justifkada e fun- ~~::t1orr: ct4: ~i~rda q~!ti~!re:i~Ç~ 

'J'RIBUNAL REGIONAL DE .n•.,. Jocé Fructuoso de Almeida, Jonquun 
TIÇA F:LEITORAL DO ESTADO DA ºedro da Silm, Jo.sé E\lrique NeLto, 
PARAHYEA - AVISO - o Exn.o. H<cir:que José doe Santos, João Ma 
sr. desembargador Presidente d~sig!!OU i1 'Vi, d- Ohv ira. João Candido Fer
o dia 6 do corrente. ás 14 horas, par;3. n~nd··c:., João :Marinho de L_una, Jost!i 
juW.amento do:;; st.gllintes proc:·: so..~: ALi:..o da S.1.lva. ,10,é Barbo~a de 

Uniã.o ", desta capital. cm , aa t ct;ção Fica rese"rvado ao Estado, 0 !irei to dizerem sobr~ as dec!araçóes ~o in.. 
de de annular a presente. chamando a. v-entariante. valend.o aind~ a c1taç.ão 

Administração do DómiJ1lo d=i U- nova ocncurrencia ou deixar de effec- para todos os ulteriores teimas do m. 

ni~~·bi~~ a~ c~~-~s· ~ E.~cr:.,n~· ·en: ~~a~·n:sci~~pra clÔ material constante ~!n~:~~~ia:t~ ~~:~ R~~t1~~!gu~\le~~ 
N.º 50, classe l.ª <Acção pz.nal c:1·1. '3o isa Antonio Cl::rndino Leal Ranrs 

tra Antonio Vieira. de Luc:rna, offi- F Anv,1üo Loiz de Paiva. e AnLonio 
ci~l do registro de obito.s de ··Eug:,_ Jo1.quim Moça. de Alagôa No·,·:::., de:,
nheiro Avidos··. municipio de CaJa- ta 5.3 zona. Sebºa~tiana Maria de An
z~iras. 18.ª zona); sendo relator d::> dr:1àe Olga da Silva Mzsquita. B a
feik> o dr. Antomo Guedes; ti.;~ Guerra. de Vasconce!los. lgi:acio 

carregado da Ad1~inist.·,;-:;ão - CJa,s. commi.ssão de Compras, 23 de setem nhecimento de todo~, notadame~te e 
se - G. !' :o d<' 1937 . dos. referidos . herdeJ.I"os ~ande~ ex-

SECRET AR! A DA FAZENDA - . J. Cunl!a _Lima Filho - Presidente ~~d~~g::~u~~~l d~u:sJiiªe ;~~~~~~ 
EDITAL N.' 87 - COI',f:MISSÃO DE da Comnnss"o de Compras. do no jornal of!icial '·A União" pelo 
COMPRAS - Abre ccncurrencia pa- .\DMINISTRA<'AO DO DOMIN!O menos duas vezes, deixando de ser na 

ra o forneoimcn>o do sc;uinte mate- !;!1L u~~-\~ ~\ fr!~~!:!\;- t~:::: t~~~~0
1
º~!~;}ºrc1g!cte h~~e

1p1~u"h';:'. 

N.º 602. classe 5." (Consulta do Antonio <la Silva. Jcse Augu.:.;to de 
Juiz preparador de Con,:"?ição - 20 . .i. Arauio. Joã.::, F'2i1PiJe de Araujo. José 
zona - · m exercício. so'.:>rc si proc~.c:.. Fr:u.:.cisco de Ait. 1querqur·. João So
so rualificação requerida e julgada bral c!:i 81Jv .... do munícipio de Ala
noutro muntcipio póde instruir pedi. gõ:i Glaüdc, cies1°:"I. 5.ª zona. por in 
do de inscripçáo naquelle JuLz:ol: scn. frr,cção do di•,posto no artigo 59. do 
d> relator do !i.ito o dr. Antonio Gue. Ccdigo I.:;leitornl, ficam os me:,mos 
des: [ll'itores intin..,ajoz. sob pena da lei. 

rial: aos 25 dias do mês de setembro de 
PARA A DIRECTORIA DE VIAÇAO n!> ~~pri~i n;:~on~l ::---- ~h ordemNdo 1937. (As.) Eu, Walter Xavier de 

E OBRAS PUBLICAS ~r~nal ;~~t~ E. :r~~o. af~ço' ;~~TI~~ ª~;, Macêdo, escrivão interino, que dacty. 
cl. A~1tünia ck Alm~ida Pires, herdC'1- 1º!:~~hâ~ ~~;.re~~·0 f!~c:JºJ!u StJ-

(Construcçã.o do or,1po Escolar de ra de .i.\-Ianurl Francisco Pires, rcqtK'. Dada supra. 0 escrivão interino, 
Santa Rita) ~';~ig

11
:{º~:~~~\~d~o c~c~c~o c:~p~i~ \\1a1ter Xavitr de Macêdo. 

N.º 63S, cla,;se 5.• CTeLgn::.mma fio i:ara no pra~o d 0 trinta Liia::.: a con· 
Juiz prt"parador eleitoral de Anth ·nor ta.· da puhl1cacã.!) d~ ·te cd1tal. no."' 
Navarro. 17.'' zona, communican:to P t rmo.~ do artigo 66 . 3.c> do citado Co-

3 janellas communs conforme n.o 1 67, s!tuado a rua Mon~?nhor \Val. 
nesta Commissáo. frf'dO Ual. antig-a rua da Lagôa. nn 

2 ditas ídem cjdesenho n.º 4. idem, villa e districtü de Cab1d~·llo. mu-

id~~~culos fixos c:desenho n.º 2 idem, ~~;~~ºct:e ct1º~;.:~~s.s~~.2i~~1a Ff1:1~~ 
idem. o.os ftmóos 32m. 65 e 33m, 53 e no 

1 porta. c)desenho n.º l, idem, idem. i\,!ldo em. 23, ab1angendo a área de 
8 ditas e desenho n.0 2, idem idem. ~~6m2. 6851. 
4 ditas: cidesenho n:• 3, idem. idem. T..IMI'TER: ·- Ao Norte. com um 
10 ditas, e! desenho n.0 4, idem, idem. o·:-cn lie ~:rvidão publica, e:n tzr_ 
Nata: - Tudo conforme detalhes e 10 pMprio nacional; ao Sul, com o 

especificações nes~a Commlssão. .~;rcno da m~sma rspecie. occ11oado 
620 mttros quadrados de mozaico de i::cm n crt.t.l n.0 75. á rua Monsenho:

ciuas côres, de bóa quahdade. envian- \-... 3.:frC"clo Lral. na posse m. g.11 de 
d;:> amostra \-:i:anue-1 Lafayette Alcantare.; a Lés:·.P. 

1:onstrJcç:io do b~~:lf~s Escolar de Ca- ~f?~ n~'\ t~:~~o d~i1~~ d~r~:tm;c!1~i~~ 
180 metros quadrados de mozaico l1 D:':1zil n nlway Cia. Llcta.; e n 

de duas cô1:es de bôa. qualidade, en- ·:>,sk. com a 1·ua Mun,t::nhor Waltrr. 
viantlo amostr"a. ~l') Leal f'm terr~no proprlo nac1011a.l. 

1 porta conforme desenho n.º 1 des- São r.on\'tdados todos os que ;.0 mi_ 
ta Commís.são. r:g~~~.1 ~~e.i~~!~~d~~ c;~a~o atg:i6-?~[~ 

1 dita. idem, idem n.º 2. idem. idem. ;:30, dias, contados da data da primeL 
2 ditas idem, idrm n.º 3 idem, idem. ra publicação deste edital. apreocn~ar 
~ :\~ i~~~.i~â~nn~_;5:~~~~di~~~. 1role:.to'.~ no Gabinete desta Delegacia 
rJ. vão simples cidesenho D-º 6, nesta :~~~i'o d~.ºac;~ro~~ â~m22° J;tj~v~~et~'.~ 

Commissão. de tr68. provando suas allegaçõrs com 
1 janella commum, c)desenho n.º 7, Jr·cumentos habcis sob pena de b;:p 

1d~min~~;:tlos c]desenho n.º 8, idem, ~~i1i~d~is ~~ier~~~~a diueF;;~~°:[ ~!: 
idem. cional. 

1 janella de canto CI desenho n.0 10, nutroslm, faca !.Ciente que o afo_ 
idem idem. ramento em questão ficará sem effeito 

Noi.a: - Tudo d"" accôrdo com as es- .\i, em oualquer tempo, se verificar a 
pc,clficaçóc.; e detalhes nesta Conunis- ncistencia de areias monazíticas ou, 
e:ão. m"'taes prf!<·iosos, nos termos da Cir~ 

30 metros quadrndos dC v!dro bran- cular do Minlsterio da Fazenda, n ° 
co. transpan-ente e liso, d O 003 de es- 19. de 4 ele S<: tembro de 1912. 
pessura. em laminas de 1, 00 x 0.40. Administraç:io cio Dominio da U 

220 metros quadrados de forro de .-.o 9 de Ago.,to de 1937. 
cedro m:u,hcado de bôa qualidade. 

1 )0 m tros Ifneares do Ranefas ele 
ce-ir,, pa,.~, rorrii, de 0,10. 

Sabino de Campos, ('5!'rivão encat. 
re:;ado d:, Administração, elas.e G, 

fallecimento de Sergio Ribeiro l'v'la.Ci· digc. devolver o seu titulo a t:sW Juízo. 
el, Presidente da Camara Munlcipal E para que chegue ao con:.1ecimento 
do mesmo município. em 5 do C'OTrPn. dos rdericlos eleitores e Cemai.s inte-

EDIT.\L de cib.çfuo ~~ h«rdeird~ ~a.~rfc{~ ~~~iaJ6~ator do f. ito 
O 

des. 1 ~- 2,~i~;s r~ PJ~~fe~~cc1~ i~: J~~~1:c~~~ 
com o prazo de 30 dias - O dr. Jose I N.º 639, ela~ 5.ª (Officio do Juiz ctc . ..; acccrdr.ms, mandou pas~ar o prc. 
Saldanha de Araujo. Juiz de Direito eleitoral dn. 11.• z0na, Alagóa do Mon. "' 1': ~ clhal pnra <T a.ffixado no lo. 
desta. comarca de Picuhv. em virtude teiro, rc.mettendo a relação dos del. gn: do costume e publicado no org:\111 
da lei. etc. tores daquella zona que deixarnm ne c.fficial do Estado. por três vezes, na 

Faço saber a todos a quem es~e. in- pagar as multas das resix-ctivns con· fórl'la_ da lei. Dado e passado nest1 

~~r5~~ªl'ui~6~!ª nbu~a:for\~n~~ ~~~~-~!1~ ~~n;cº;f~~;}~~do relator do ffito o d~r:Ár~~ôit~~~~de~e~~~e cJ~ªi~; z~~; 
que este suk,screve, o inventario dos eleitora:. em 2'1- de setembro de 1937 
b:ns d1dxados por fallecimento de Secn:tari:l do Tribun2l Regional de 'Su, Luiz 'lheotonio da Silva, ~CI'l\ ãr, 
Bemvinda Maria da Cruz. foi declara- Justiça. Eleitoral, em João Pessôa, 4 1n.~tv1Jgrap11ei e e~crevi. (As.l Pf'dro 
do pelo inventariante _Manuel Thomaz de outubro de 1937. n;::,~ni?.o Pd'<'grino de Albuquerqnt 
da Cruz, que se achava ausente o her. C:t:ifo:·me dou !é. Data supra. Eu, 
cieiro. Thomaz José da Cruz. marido Carlos Bello Filho. dircctor. Ll iz Tlwotonio da. Silva, dactyl0gra_ 
cta fallecida, resideute em togar igno- phei e su!J: crtvo. 
rado, pelo que ordenei se passasse es- SERVIÇO ELEITORAi, - EDITA!, 
te edital com o prazo de 30 dias com _..,. o dr. Pedro Damião Peregrino de 
'J tP.or do qual cito e hei por citado o AlbuQuerque. Juiz Eleitoral desb. 5 P 

referido herdeiro, para em 48 horas, zona do E~tado da Parahyba. 
que correrão em cartorio, do dia da Faz saber a todos os interessados 
ultima citação. dizer wbre as decla- que o presente edital virem ou dellE' 
rações do inventariante, valendo ain. noticia Uverc-m, que harendo o Egre
Lla a. citação para todos os ulteriore::; gio Tribunal Regional de Justiça Elei. 
termo,:; do inventario, até final par- toral, em nccorclam de 22 de dezembro 
tilha, sob pena de revelia. E para qu: de 1936, 22 de abril de 1937. 28 de nbcil 
ehegue ao conhecimento de todos no- de 1937, 29 de abril de 1937. 5 de 
tadamente e do referido her<leiro. maio de 1937. 12 de maio de 1937. 19 de 
mandei expedir este edital que será tllD.io de 1937, 17 de maio de 1937, 2 
ofllxado no lugar publico do estylo de junho de 1937. 16 de junho d• 
a publicado no jornal olflclal "A 1937, de ns. 234, 582. 583; 496; 512: 

Prefeitura. l\iunicipal de João P1,;s!S<ja. 
- Dirt:C'loria de Abastecimen~EDJ. 
TllL n.0 1- De ordem do .sr.Prefeito 
Municipal, torno publico. a fim de_ que 
che~ue ao conh~cimento de quem mtr
re-::. n po~sa, que a. Prefeitura accc1ta 
prepostas para arr~ndamcnto do Açou. 
cu} de Tarnbaú, 9:3 quae~ <l"vcm ser 
1:ntr:.g11cs f1~~ta ctu·ectoria nté o din. 
12 do corrl,;nt,c, em env.el::>ppes fcch:\_ 
das . 

Os proponent.~s de\'crão estar qn:tes 
co;n as f:,.zcndas municipal. cst.1.du 11 
e federal. , 

A abertura. das propo~ta ~r-râ 1. 1-

ra. no dia seguinte ás J 5 llora • no 
Gab:ntlte do H. Prefi..ito 

o açougw• funccionarã d11ra41t" a 
temporada tio \'l'rào a começa ,lo ciu 
15 do correutc- mê ~ 

União" pelo menos duas vezes, del- 513; 514; 522; 523; 524; 525; 52:J; 530; 
·<audo de ser na imprensa local, por 540. 541, 542. 543; 544; 545; 546; 547: 
náo haver. Dado e passado nesta ci. 548: 576; 580; 581; 582; 583. 584. 585. 
ctade de Picuhy, aos 18 dias do mé.s 586; 602; 603, e 604, canccllado as ln.,
rle setembro do anno de mil novecen· cripçõcs dos eleitores Severino Bo:
tos e trinta e sete ( 19a7 l. (As.) Eu, Res dos Santos, severino Gomes do 
Walter xavier de Macêdo, ascrivão Nascimento Moysés Carlos Mnrinho. 
i11terino. aue dactylographei e subs.. Maria do Carmo Freire, Manoel Vi. 

J!~vbo~~~-~/º~~u
8~l~ª;:t~ :~p!r.ªO f~~1~os1~~~~~s ~~~;ç:i~~:l d1a~s~~~ó F.DITAL _ ).li ZONA ELEITORAL 

escrlvão interino, Walter XavJer de ele Almeida, José Bento Thomaz, JoSP -· Município da c·apítal e hub~Prc-
1\lacêdo. Ma:·tlns Sobrinho, João Alves Leal, fc.tura de Cabedello. - Juiz Dr, Si-

.João Pcssor1, 5 d. outubro dC' 1937 
}~1anchco Xavier Pedrosa, dirr,;ct:.ll". 



A tJNIÃO - Terça-feira, 5 de outubro de 1937 

DR. GIACOMO ZACCARA 
ES P EC I A L I S T A 

Vias urinarias - Syp h i l is ....,,- -
Ex-Interno dos serviços do prof. Baena na S. Casa, do prof. Bel-
miro Valverde na Polyclinica Geral do Rio de Janeiro, na Funda

ção Gaffré Guinle 

Oonsllltorto: Rua Barão do Trlumpho, W 
Dlatiamente das 2 6s e 

ARTE CULINARIA 
Marta das DOres Tavares, pro

fessora diplomada, avisa t\s dls
tinetas familias desta capital, 
que lecciona e executa, mediante 
preços modicos, qualquer serviço 
concernente á. Arte Cullnar1a, 
como sejam: bõlos decorados, sal
ga.doo, etc. 

Informações t rua 13 de Ma.lo, 
n. 0 656. 

'!::======================,....==" fornecimento a esta Comm'.1ssão, do 
seguinte material : 

zenando de Ollveira. Escrivão, Seba3- , Titulo n.0 12.664 - In.scripção n .0 4 (quatro) pneumaticos 9.00 - UJ, 
tiáo Bastos. - De accôrdo com o que 10.685 - Gil de Paula Simões. lOm o nt!mero minimo de 12 (do.e) 
dispõe o Codtgo Eleitoral vigente. Ca- Titulo n.0 12.665 - Inscrlpção n.º lonas. 
pitulos I, II e III, torno publico, para 10.686 - João Ribeiro Bess.im~. 2 (dois) pneumaticos 6.5(; - 20, 
os effeitos Iegaes, que estão sendo Titulo n.0 12 .666 - Inscnpç.ao n.0 idem idem 6 Csets) ionn.s. 
processadas a.s 1nscripções e requeri- 10.~87 - José Fernandes da. SiJva. 8 Coito> pneumai.ico~ 6.00 - Vi, 
mentos das pessôas seguintes: Titulo n.0 12.667 - Inscripçao n.0 idem :dem 6 (seis) lonas. 

10.840 - Estefania Mafra Maia. fi- 10.688 - Amadeu Benicio cte: Sá. 4 (quatro) cama•as de ar, reforç.i-
lha de José Joaquim do Nascimento e Titulo n.º 12.668 - Inscnpção n ° êas 9.00 - 18. 
d. Nam·a Mafra Maia, nascida aos 10.689 - João Baptista de Carvalho. 2' (duas) idem, idem, 6.50 - 2(1. 

~~;t~1
:~.~o ca~:~!~º d~!"estt~~g~';,°: ,/~~~!~ ~~t~~i~

6
i:..ntu;:~~pxt~n~;; i ~~~:ri!\

10:i·á i~eo~o. 
5
,;~~ ;;;r!:eic-

miciliada e residente nesta Sapital. Memoria. tando ctef::dio aigum. 
<Transferencia da 5.0 Zona Palmeira Titulo n.0 12.E70 - In.scripção n . ., SerP~ subst1tuido o material que, 
dos Indios. E. de Alagôas, 'para a l.ª 10.691 - SeverJno Dutra. ·lentre 30 (trinta) rlia\ d~ s,,rviço, ::.e 

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

DOENÇ,A•S INTERNAS 

l 
Especialidade: - Moles tias ln!eeto-eontaglosas 

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR PELO PrlEtJll.10-
THOX ARTIFICIAL E DEMAIS PROCESSOS 

Consultorfo: - Rua Duque de Carias, 34~ - t.• andar. 
Resldencla: - Rua Engenheiro Retumba, 237 

CONSULTAS: DAS 16 AS 18 HORAS DIARIAMENTE 

CIRURGIA GERAL - PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 
DR. lAURO WANDERLEY 

CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADE 
CHEFE DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO DE PRO. 

TECÇAO A' INFANCIA. CIRURGIAO DO HOSPITAL 
"SANTA ISABEL" 

TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO UTE
RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas desta Capitnl. Titulo n.0 12.671 - Inscripção n.c. clarr.nifica1 em virt11de de estJ.r n:!;e-
10.841 - Oct.avio Luiz Nunes, fi- J0.692 - Severino Feliciano c1 • cada cu po. defeito de f:tb 0 1caçilr.>. RUA DIREITA, 389 -:- DAS 3 A'S 6 DORAS 

miv~\tu':~!s L~~~:~~e!o~ i·12~9~~i.a e~! c~1ri1~ n .0 12. 672 - Inscripção ~ 0 l é ~e Pft2'êct~z)radi:~.tr:g~oi~ar· n~!e~~:~ PHONE DA RESIDENCIA, ZO 
Recife E:- do Pernambuco, solteiro, 10.693 - Celestino da Silva.. Eignatura do contracto. : ~ ,-,, ,., ~ 
func10IlaTio da Great Western, ctomi- Titulo n.0 12.673 - Inscripção n.0 o preÇo será dado liquido par~ 
ciliado e residente na villa de Cabe- 10.694 - Adeladio José de Macedo. cada ~rtigo, entregue no Almoxa1L 
dello, desta Comarca. <Transferen- Titulo n.0 12.674 - In.scripção n.0 fado desta Comm1ssão. 
eia da 6.ª Zona districto Federal, para 10.695 - Manuel Porfirlo de Britto o pagamento será feito na Recebe-
a 1.• desta Capital. com domicilio e- Titulo n.0 12.675 - Inscripção n.0 dor::a de Rendas desta cidade, mP· 

leitora} na referida villa). 10.696 - Deusalina Primola Gabinio. diante requerimento a essa repartição, 
10.842 - Ivan da Cunha Soares Titulo n.0 12.676 - Inscripção n.0 depois de processada a conta nesta 

~!dl:s,el ~il~oa ttal:!ª~°ael ii~~ t~~~ lO T~i~lo-n.~~~~:~7 P~fi~~c~l~ç:~
1
\;~; ~~m4m~:~iro~ vi~!,

1 
d!~~~ame:*tr:h~l~ 

dres. nascido aos 2s:~J19ll, ·nes~ Ca- 10.698 - Paub Moreira Pin.ho: Jada a primeira 
pital, onde é domicthado e residente. Titulo n .0 12. 678 - Inscnpçao n ° Os proponentes deverão fazt..:r na 
solteiro medico. (Tranct"erencia da 10.699 - Francisca de Oliveira. Recebedoria de Re1h1~ :i':!sta c:da-
6.ª Zoria de Copacabana, Districto Titulo n.0 12.G79 - Inscripção n.0 de uma caução em dinheiro. de 3 
Federal. para a 1.ª desta Capital). 10.700 - José Gomes Sobrinho. (r-;

0

nco por cento) 5obre o valJr prova-
10.843 - Edgard Moura de Faria, Titulo n.0 12.680 - Inscripção 11.º v,~1 do fornec1m~nt.J, que senirá para 

filho do General Marçal Nonato dP 10. 701 - Thales Araujo. garant!a do contracto. no r:aso de ac
F3.ria e d. Adelaide Bem Dias d':? Titulo n.0 12.681 - Inscnpção n .0 cC'ita~o da prtiposta, senGo. entã,,, 
Moura. nascido aos 13]11 11906 em 10. 702 - Edjard Cavalcanti Piment'l. 1e~o!"çt1da para. 1;y- tdez por crnto) 

fu~i!~!:ia~iod~utwi·~O f~;::t- J~i~t 1o~J~~-n~a~~~
6
:a~Ji~!crá~ç~h!'' a ~lsnt~r~osâ:ti~~~-~t~n~r~~ e:c~:~;;~ ---y EN O E• f E 

1i}i~nsr~re~~f~dºS!º 1..!'esz:ina cií~il~: 10Tiir_ nU;/~! Freft';'.°'~1;;i. u.º ~~,~~:'ti;!º a::'º:n~ºf~'.;, ,~,,~~.;~s~:i!!: O PAVILHÃO DO CHA' 
E.1t~4~a~ g~ ~;,i:1~~!ª ~!pi~~:: lOT~g~l~ n;o:Jã~

8
t;;:uri~~~e~gtºas~l: f~n~~a'à'ia"i ~!vi~;gr;" s~fi1~"'~~ ~;t , a mais bem montada Sorve

~: ~ilha°_ d~1i~~é :~~rl:u~~sdc:a:s~~· m~t~lo no 12.685 - Inscnpção n ° ~~.' ;t~~~~o preço por algaus.no e l teria desta Cidade. 
:!,'::;~:~~ ~:;" s~,;,11~°.2,;act~º !iru~fro R~~ f~Y 706 - Nina de Oliveira Wander· 1 no"1s~~~gt~\~s d~ev~~~m~~~ã~n~;g~;'. l A tratar no mesmo com 
~:~t';,.eli~~i,it11~m)*;'.."!°1er:nci~es~~en}: 10 T~J~I~ n;le~~o~!

6 
ao.;e~scJ~~ev~s'. ~~:UJ;~~~di;_"!rt::~\ 1~~:'a,"~;;1~~; O seu proprietario. 

Zona, S. Salvador, E. da bahia, para Titulo n ° 12 687 - In5eri9ção e. 0 13 de outur o. para J ?~ 1l:nr l,o pos-
a l.ª de~ta Capital). 10. 708 - José :ri.rarcolmo dos Santos. tenor r!est'J ·c.;1~1:11:-: ... ;rn 

Trans.ferencia da mesma região . Tnulo 11.º 12.688 - Inscripção n.0 Em envelol)pes separados das pro-
Processo n.0 339 - Eliezer Alves 10. 709 - João Aleixo de Moura. postas, os concorrentes de,·erão npre-

Cruz, filho da Manoel Alves àa Cruz, Titulo n.0 12.689 - Inscripção .n '-' sentar recibos de haver pago "IS im
c d. Aduzinda Simpllciana da Sil,·a. 10. 710 - Arlindo Celestino ele SoJ- 1:.ustos federal, l:'stadoal, municipal 
nascida aos 1211 11910, neste Estado, za. tto exercicLo passrtào. bem ·;•)no a ,·au-
solteiro perante a lei. domiciliado e Titulo n.0 12. 690 - Inscripção n.0 ç5., de que , r,.,.:,. <>~ti:' ec1i1,,.. 

ALUGAM-SE as casas de 
numeras 791 e 799 sitas á 
avenida Epitacio Pessôa e 
recentemente construidas. A residente nesta Capital. (Traasferen.. 10. 711 - Leodorio José de Sant'an~ Os proponentes obrigar-se-ão a 

eia da 6.' Zona Areia deste Estado, na. tornar effectivo o compromisso a qac tratar na mesma avenida na 
paraca 1.ª desta Capital). Titulo n.0 12.691 - Inscripção n.0 St" 1nopuzerem, ca.so seja tic,~e~ta .ª 
t/~"g~~~."-;n~~o ck ~~f!i~nB~~~\~= ;i:712 - Severino Raymundo Duac- ~':;"' efii~~~;'t~ d~~~gn~~~;m;';~~i"~;:~ casa n.º 821. I·, 
ta Gondim <' d. Alexandrina Pereira Titulo n.0 12.692 - Inscripção n.0 presenç.a do promotor pui.>Eco àesta 

EM BANANEIRAS ;t~~~
1
º~ª~~~-dºai~?.ita~

16 iJ~1cin~J~ 1ºi!t1;-n~ª~~~6~~p~ ~~i:ãº n.-· n1~~~j âf~. ~p6;·t:uc~~:~~
1

\ ~~n~ 
e residente nesta Capital. (Transf,,._ 10. 714 - José Manuel da Costa. correncia com prévia caução a!'httra- Compra_~ deposites de arueira 
rencia da 21.11 Zona, Santa Rita, des- Titulo n.0 12.694 - Inscripção 11." da por esta Commissâo, não mfrríor para aguardrnte, novos ou usados. 
te Estado. para a l.ª desta Capital)· :o. 715 - Luiz Gonzaga de Miranêa a 10% (dez por cento) sobre 1) valor Óc1.rtas a Luiz Bezerra, em Bana-

Processo n.0 341 - Joaquim Mes · Freire. do fornecimento. t1. qual reverterá _â nerras. 
quita. Filho, filho de Jcaquim CamPi- Titulo n.0 12.695 - Inscripção n.0 favor do Estado. no caso de resc1-

~~ dÍta~i~~t.a,d~~!ci~taªd~. ~;;:i~: :ioT~l~1;;-n:/ª1~~~~i ~ :n°s~~~f)ção r •. 0 ~:~a d~ ~~~r:~te0nt~~~ ~a~~~zojuJ~fi~ 
1 
____ V_E_N_D_E_•_S_E ___ _ 

empregado do commercio, donicih.i- 10.717 - José Luciano de Medeiros. commissâ".> 
do e residente nesta Capital. (Trarn•- Titulo n.0 12.697 - Inscr!pção u ° Fica reservado â Commiss-ío. o rli
ferencia da 9.ª Zona. Campina Gran 10. 718 - Sigismundo France1lino da rei to de annullar a presentr-, eh a-
de, deste Estado, para a l.ª desta Silva. mando a nova concorrencla, ou ori-
Capital). xar de effectuar a compr4 do mate-

Um motor de fabricação americnna, 
com 6 ca.-.. allos de força, com dispositi
vo para queimar os seguintes combus_ 
tiveis: Gasolina. kerozene, Oleo crú e 
J?87. pobre, assim como poderá ser ac_ 

CAIELLOS BRANCOS 
Evitam-se e d.ese.pparecem com 

"'LOÇAO JUVENIL" 
Usada como loção. não é tlntlJn. 

Use e não mude. 
Deposito : pharmacla Minem 

'Rua da Re"n),ltr_... - JoA.n PNaÕ&. 

Optima acquisição 
Vende-se uma bôa casa, construcção 

moderna, rtoda de alvenaria, bons 
commodos para. familia, com instai
lações d 'agua e luz, optimo local, 
bairro de Jaguarigc, avenida Floria
no PeLxõto, trata-se na mesma e.ve .. 
nida. 360. 

Confecção de Flôres 
Confrccion::i. m-sc flôres para cha

péus, vestidos pera enxoval de crian
ça_ grinaldss e ramalhetes paro. noivas 
e flôres par 1. tumulos. 

Avenida CorernM. 489. 

VENDE-SE um carro 
"Chevrolet", typo 34, em 
optirnas condições e uma of
ficina de sapateiro, a trataJ." 
á Rua da Republica, 706. 

~oã~!fi:~a._: i~b~~t:~·o :a;t~:~7 TRANSFER:~gi1oDA MESMA ~~l ;~~t~~nte da mesma, no todo ou 

Jonas :Mangabeira. Ce,ntador 
~~~!faºr P(:a:!::n:~º;n:ea{tcria ou velb CASA A' VENDA 

Perfeitamente novo garantindo se 1 Processos de ns. 321 a 326 
REGISTRO CIVIL - EDITAL --

Fà@.saoêr qífé'em lhe(i"éartbl·lb; lfüS: :Tibulo, n.". 1,819 ~ Inseripção n.• 
ta C1dâ.de, correm proclamas para o 622 - Placido de Araujo Sobreira. 
casamento civil dos contrahtntes S,:- Titulo n.0 4.635 - Inscrípção n.0 

guintes: 3.860 - Manuel de Araujo. 
Antonío Alves Cassiano e d. seve- Titulo n.0 228 - In.scripção n.0 228 

rina Pereira da Silva. que .são soltei- -- Ric:irda Vieira Moreira. 
ros, maiores e naturaes deste Estado: Titu!o n.0 1.118 - Inscn!ição n.t' 
tlle. operaria da Fabrica Pc,pular ..? 1.012 - José Sobreirn. Guedes. 
fi1ho d. o fallecido Ma1:uel Al\'es Cas-1 Tl.tulo n.0 74~ - Insc_ripção n.0 742 
s1ano e de d. D0m1tilla Maria d.. - Saturnino Lms de Miranda Pontes. 
Conceição; e ella. de profissão do·· Titulo n.0 771 - tnscripçâo n.0 77: 
mestica e filha dos fallecidos Jo-lo - Joanna Muniz de Lima . 
Pereira da Silva e d. Luiza Pereir:i 
da Silva, sendo aquella e os nubentes 
moradores nesta Capital á .. ·i1a Ani
s1olsalatlel, 182 e 198. ' 

PEDIDO DE NOVO TITULO 

(4.• Via) 

P1•.Jcessos de ns. 89 a 94.) 

Titulo n.0 8 - Inscnpção n.0 26 -
José Liberatv de F1gueirêdo Lima. 

Titulo n.0 228 - Inscripção n.0 2~íl 
- Ricarda Vieira Moreira. 

Titulo n.0 581 - Inscripção n.O 5~i5 
- OScar Ramalho da Luz. 

.. 1Vist.Q,; -=.:.. Josê · Fernal, engenpeirv-; 
chefe. 

se'u perfejt0 :tunccionrtmento. - Vende-se á .. ua Eliseu Ccsar (até 
Uma machina rle gelo de f1:t~ricação pouco Vida! de Negr<"iros), a casa n.º 

V E N D E M • S E :;~en~~'et::d~:i~~:b!fiº kil:~ . ~to 8k]~; :!~ ~eº r:=:,t:c~;;d:~õ':;r~•::: :~ 
dois motores, um de 16 k., a gaz po. emP/e~o~º~:\cca~ião. Vêr e tratkr <'om Lagôa, . fica~á. de csqu.~na, em exceL 
bre, e outro ·cte 12 k., a oleo, a]ém de AristidP.s F'antini, leiloeiro .• praça Pe_ lente s1tuaçao para. rcs1dencia. Tra.tar 
duas bombas proprias para irrigação. 1 rh·o Amrl'iC'o. 71. l·'-'ª_m_cs_m_a_. ________ _ 
Tratar com dr. Adalberto Gomes, _ R · 
serraria Parahybana, rua da Gamei- ATTENÇAO ! VENDE•SE na ua BenJa-
Ieira. João Pessôa. Precisanclo V s. e7'mprar JOias. re- min Constant, a casa n.0 

A TTENÇÃO ~~;t;~ia~,;b!ee~~A~~ª P6~~~~°:._ ":~ · 404 e o terreno adjacente. 
pe~:'!ft~doe ;i!~;:~~ºtod~xe~u!~al~~: ~~d:ºs~~~i·m!~~~ q~!s e:~~:n;;:.1~:; A tratar na mesma. 
reparo em Radios. Electrola.s, appa- novidRdes e pC'los menores prer.o· . 
lhamentos de cinema sonoro e tudo A -· CASA PONTES" mantem o ma
que se relacione com a Radio-Electri- ,cimo critcrio tanto na.'i ví:ndf:j dos 
:idade. artigos do sC'u ramo. como nos con. 

Dispõe ainda de machina apropria- certos de Joias e relogios. 
da para enrollamentos de qualquer Av. B. Rohan n.0 180 ,João Pf:'ssôa. 
typo de transformadores, bobinas Ho
ney-Comb, etc. 

Off!clna: Rua da União, 70. EMPREGOS 
<Em frente á Padaria Paulista). 

OURO - Agrippino Lei
te, compra ouro de 10$000 
a 17$000 a gramma. 

Rua Duque de Caxias, 
312. - Pharmacia V éras. 

I1'aulo Henriques de Vasconcello...:.; e 
ct. Helena Guedes, que são solteircs. 
maiore.~; elle, chaufeur na Director~n. 
da Produeção, natural deste Estado 
e filho de Mi:inuel Enriques de Vat
concellos e de d. Izabel Maria da. 
Co11ceição; e ena. natural_ de Goyan
n:>., Pernambuco, domestica e filha 
do fallecido Manuel Joaquim ele Sant
Anna e de d. Verontca Pereira Guc 
des, esta moradora no Rio de Janei
ro. aquelles e oi; nubentes nesta Ca
pital â avenida Joaquim Torres, 31 
e 514. 

Titulo n.º 848 - Inscripção 11. l 

3.251 - Antonio Mur.iz da Silva. 1-- --- --------
Titulo n.0 7.115 - Inseri9ção n.º ALUGA•SE 

Prcci'3"a-se ,le dois auxiliares prtra 
cscriptorio que escrt>vam a ma<'hina 
C'om rapidez e tenham pratica. de ou
tros serviços 

ALUGAM-·s E 

Si alguc1n fOUbi:·r de al,;uem impedi
mento. opponha-o na forma da lei. 

ioã~sc~~~!· ~ ct;e~a~Wf!º B~st~:
7

· 

EDITAI, - l." ZONA ELEITORAL 
- Munidpi.o da Capital e Sub-Pre
ft>itura. df> Cabcddlo. - Juiz - Dr. 
Si?+''mmdo de Oliveira. Escrivão -
SPbastião Bastos. - Segundo edit..1 
nrd.eriormcnte publicado e Hsta af\-

1 :,cada em Cartorio, o Dr. JuiZ Elet. 
toral, ordenou a cntresa de titulo"5 
ao,:; e1ritorcs :;cguintes: 

Titulo n.0 12.662 - In.serlpção n.0 

10. 683 Annunelada de Lima Prado. 
Titulo n.0 12.6~3 - Inscr,pção n.0 

lo 681 - Jofto Isnat10 de ArauJo. 

2 • ~7ltU~ ~~~er~lr~iz 1i:cr~~i~ir~.Ô Alll~&-Se O } . O andar da. CQSU. D. D 

1.012 - José sobreira Guedes. 122 á rua Peregrino de Carvalho. 

Nos termos do artigo 66. § 7. do 
C'odhw Eleitor3.l vigente, torna-se pu· 
bltco a entrega de titulos 4as. vias 
aos eleitores seguintes: 

Manuel Nery de Oliveira. 
Phebe Holmes Sentas. 
SP.verlno Leopoldo da Silva. 

i0!~c~~1~ªê1e1ti;al~u~~~:u1~ ~~: 
l05 

COMMJSSAO DE SANEAMENTO 
DF:· C-'.1\1PINA GRANDE - CON
CURRENCIA - EDITAL N.0 11 -
/' cha~se aberta. r:onconrnctJ. para 

ÜJ)ttmas accommodações. 
A tratar na rua Duque de Caxias, 

n. 0 614. 

VEffDE·SE 
Vende !'IP 01>timn ca._a na Avcnirln 

General -Osorio, de oitões. livrce, com 
amplas salas de visita e Jantar. 8 es_ 
paçosos quartos com jan .. cllas. s~Ja ~e 
copa e cozinha, gabinete aan1t&Tto, 
(?rande terraço ao lado, toda assoa-

~ha:o~se :::::a:' ::;i~oêt:a:~~i;:~ioco: 
banheiro, quintal murado! ct~. 

Trata.se á avenida Ep1tac10 Pen6a 
n.• 869. 

E' favor não se apresentar quem 
não estiver cm conrilçõrs 

ne~tatr:!;~t:;m J. ~lincrvino & ('ia . , 

PONTO A' VENDA 
Vende-se um optimo pon

to á avenida Beaurepaire 
Rohan, servindo para qual
quer ramo de negocio. 

A fratar na mesma casa 
n.0 238. 

A optima casa para familia, na J\ V<"
sida Epitacio Pe-ssôa, por 200$000 
mensaes, a~ chaves junto e a da Praia 
ile Tambaú, Gonçalo. para a tempo. 
rada balnearia. A tratar na. Rua Ma. 
l'iel Pinheiro. n.0 !lfl3. 

A L UGA - SE 

1'u:;,!;ªJ~ d:01:::~p::!ct:;j~:/:'. 
do, accommoda.çõrs para numerosa. 
familia e, dt:pendencias para criadagem 
e garage,, A tratar na. residencia de 

!:n:;~ç!e Gouveia Moura, na mes.. 
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NAVECAÇAO E -e O M M E ·R C I O 
-------·-----------------------------

L l~ O Y D BRASILEIRO BASILEU GOMES - Agente 

(PATRIMONIO NACIONAL) Praça Antbenor Navarro n.° 31 - (Terreo) - Pbone 38. 

PARA O NORTE 
Lirdta Belém - S. Francisco 

Pa111uete RODRIGUES ALVES 

Linha Manáos - Buenos Ayres 

Paquete ALMIRANTE JACEGUAY 

PARA O SUL 

Linha Manáos - :B. Ayres 
~aquete CAMPOS SALLES 

Sabirá no dia 16 de outubro para Natal, 
Fortaleza, Tutoya, S. Luiz e Belém. 

POCONE' 
Sahirá no dia 10 para Natal. Fortaleza, s. 

Luiz, Belém, Sant:u·ém, Obidos, Parintins. Ita. 
coatiara e Manáos. 

Linha Tutoya - P. Alegre 

Cargueiro MANTIQUEIRA 
s.e.hirá no dia 7 de outubro para Recife, 

Maceió, Bahia, Victoria, Rio de Janeiro, San• 
tos, Paranaguá, Antonina, S. Francisco, Monte. 
'lidéo e B. A;.•rc~. 

(Cargueiro) 

Sabirá no dia 6 para Natal, Fortaleza, S. 
Luiz e Belém. 

Sahirá. no dia 9 de outubro para Recife, 
Maceió, Rio de Jane.iro, Santo.s, Rio Grande, 
Pelotas e Porto Alegre. 

Linha Belém - P. Alegre 
Paquete AFFONSO PENHA 

Sahirá no dia 5 de Outubro para Recife, 
Maceió, Bahia, Victoria., Rio de Janeiro, San .. 
tos, Pelota:;, Rio Grande e Porto Alegre. 

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

LLOYD NACIONAL S.A. -StDE RIO DE JANEIRO 

PSLOI P&QUIIDIJ •&&AIJª SNTU OAJSIIDSLLO S POSTO ALIIOU --- HaVIOO Ul'IDO 

- PASSAGEIROS 
· Sahidaa is Quartaa-felru 

CARGUEIRO "ARATANHA" -
Esperado de Belém e escalas no dia. 

de outubro sahi.11do no mesmo dia 

ara Recife, Maceió, Bahia, Rio de p 

J aneiro, Santos, Paranagua e Antoni-

D a, para onde recebe carga. 

1 

1 

-
"SUL" 

PAS8AOEIR0S "NORTE" 

PAQUETE "ARARANGUA" - Es. CARGUEIRO "ARAGANO" - Es-

perado no dia 6 de outubro sahµJdo perado de Antonina e escalas no dia 

no mesmo dia para Recife, Ma-0eió, l.º de Outubro sahindo no mesmo dia 

Bahia, Victoria, Rio de Janeiro, San. para Natal. Areia Branca. Fortaleza. 

tos, Rio Grande, Pelotas e Porto Ale- S. Luiz e Belém, para'. onde recebe 

gre, para onde recebe carga e passa-
carga. 

gekos. 

(> ARA DEMAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: 

e u N H A R E G o t R M A O s 

-
COMPANHIA CARBONIFERA RIO-GRANDENSE 

Linha rerular de vapores entre Cabedello 
e Porto Alegre 

CARGUEIROS RAPIDOS 
CARGUEIRO "MACEló" - Esperado do sul, deverá chegar em 

nosso porto no proximo dia 3 de outubro, o C'arguciro "Ma<:eió" . Após a 
necessa.ria demora, sabirá para. os portos de Recife, Maceió, Rio, Santos. 
Rio Grande e Porto Alegre. 

CARGUEIRO "CORCOVADO" - Esperado do sul, deverá ohe-
gar em nosso porto no proximo dia 7 de Outubro o ca1·gueiro "Corcova .. 
do". Após a necossaria demora, sabirá. para os portos de Natal, Forta.-
leza, São Luiz e Belém. 

nosso P~::<:i~E;r~~~~P~!~" o ~r!1~::i~?p!~ .. ~u~P~:v!~e~:!~~a e:. 
mora. sahirá para Macáu. 

CARGUEIRO u CHUY" - Esperado do norte, deverá chegar em 
nosso porto no proximo dia 10 o cargueiro "Chuy". Após a necessaria. 
demora, sahirá para os portos de Recife, Maceió. Rio, Santos, R. Grande, 
Pelotas e P orto Alegre. 

CARGUEIRO "TAQUY'º - Esperado do sul. deverá chegar em 
nosso porto no proximo dia 12, o cargueiro "Taquy". Após a necessaria 
demora, sahirá para os portes de N2tal, Ceará, Tutoya, Areia Branca. 

Agentes - LISBOA & CIA. 

RUA BARAO DA PASSAGEM 1'1.• 13 - TELEPHONE N.0 Z2S 

mipto,;o, Rua Ba,ão da Passagem, 43. Tdephone n. 360 - Teleg,amma "A'"'" l AGUA FIGARO l ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

NACIONAL o[ NAVEGÃÇAO COSTEIRA 
Ting~ em preto e castanho. Resiste aos barui.01 

OMPANHIA quentes, frios e de mar . 

E 

e 
. , . 

SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGA E*TRE PIJRTO ALEGRE E CABEDELLO 

VAPORES ESPERADOS 
AVJ;SO 

"ITAGIBA" 
Recebemos tambem cargas para. Penêdo, Áracaj'O., 

Ilhéos, S. Francisco e ItaJahy, com cuidadosa baldeação 
no Rto de Janeiro, bem como para. Campos, no Estado Chegará em Cabedello no dia 10 do corrente, do-

1ingo sahindo no mesmo dia, para Recif~. Maceió, Ba-
ia, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá., Anto. 

n 
h 
m 
p 

do Rio, em trafego mutuo com a "Leopoldl!J~ Rallway". 

p 

·na.
1 

F)orianopolis, Imbituba, Rio Grande, Pelotas e A Companhia. t'2cebe cargas e encommendas até a 

orto Alegre. 
ve.spera da sahida dos seus vapores. 

PROXIMAS SABIDAS: Os conslgnatarlos de cargas devem retirai-as do tra-

"IfAQUATíA" - Quintã.fêlra, 14 do corrente. piche da Companhia dentro <lo praw de três <3) dias, 

"ITATINGA" - QLU1ita.feira, 21 do corrente. após a descarga, !Indo o qual, Incidirão as mesmas em 

ºITAQUERA" -- Qumta.feira, 28 do c-orrente. armaz.enagem. 

an passacena encommendas e valores attende-se no es crlpk,rlo até ás 16 horas na vespera da sahlda doS paquetes. 
' AII demalll '1ntormaçõeo serio dadac pelmi Agentes : 

WILLIAMS & CIA. 
Praça Anthenor Navarro n.• 5 - Phone !34 

CLINICA MEDICA E PARTOS 

DR. MIRANDA FREIRE 
(Ex.Interno residente e ex.medico interno do Hospital Pedro Il do 
Recife. Pratica nos Hospitaes de S. Francisco de Assis e Santa 

Casa de Misericordia. do Rio de Janeiro) 
DOENÇAS DO CORAÇAO E AORTA, ESTOMAGO, FIGADO, IN. 

TESTINOS E RINS 

CONSULTORIO: - DUQUE DE CAXIAS, 558 
RESIDENCIA: - ALMEIDA BARRE'.ITO, 236 

João Pessôa --:::-- Parabyba 

1 R, JóSA IAGALHIES 
MJ!DI00 SIJPSOIALIIT& 

l'AZ QUALQUER TRATAMENTO E OPEB.ACOBS DAIJ DO&NÇ&I 
D08 OLHOS, QVVJD08, NAIUZ S OilOANTA 

tlqqftorto: - a.a ow,,..e de Canu, IM. De 1 .. 1 ..... 
111Nlt111ola: - Su V1-de .. Pelolu, ML 

~0.10 PS910& 

1 

CASAS - Vende-se a ca
sa n.' 53, ã avenida João da 
Matta, nesta cidade. A tra
tar com o dr. Camillo de 
Hollanda ou com a senhori
nha Maria José de Hollan
da Chaves, residente ã ave
nida General Osorio n.' 113, 
nesta cidade. 

VENDE-SE a casa n.0 

185, á rua Borges da Fon
sêca. Preço commodo. A 
ratar na mesma. t 

APIARIO MARIA IRE, 
NE - Vende puro Mel de 
Abelhas "Italianas e Urus· 
sú. Av. João Machado, 
1155 ou Çap. 1osé P~· 

r s_~ 2.&. . 

ADVOGADOS 
MAURICIO GRACCHO CARDOSO e ALCEU DANTAS MACIEL, 

;!;:'::°; .. ':;~~~;.::raº~::i~b:: :
0::i~: J!n:!, !::::.~!~ 

canu.1 i-erante a Côrte Suprema, encarregam.se de preparo!, defendem 
Junto ao Superior Tribunal Eleitoral, impetram "habeas .. corpua"' e man· 
dados •e segurança, fazem cobranças commerclaes e parttcalan1, tratam 
de na.tut"allzaoão e cartas de chamada de extrangeiros, effectnam rece. 
blmento• nos diverso• MlnJstertos, Tbesouro e demais repar !lçõea pu• 
bileu pr...iam-e levantam flan- dando todas e q_uaesquer lnformaçõeo ,•e u... fõrem aolleltamia, t11do com ,erunn91l, ]Ire.eu .. e raplüs 
.. reme1-. 

SITIOS " 
sitio com casa de mornda, contendo 
inu~eras fructeiras e prestando se 
para um ~,ande estabu10 • possuindo Proprietario 

,, 
Aluga-se ou anenrla_se um optimo I A MASCOTTE 

grande area para plantações. Locali_ 
zado em Mandacarú, distand~ da linha LELLIS DE LUNA FREIRE 
do bonde cerca de dois k1Tometros. 
Tratar no Palacête da Associação Com
mercial com o sr. Eclgard Cavalcanti 
Pimenta ou na avenida Epitacio Pes .. 
sôa n. 92. 

OPPORTUNIDADE UNICA 
AOS INDUSTRIAES DE FJAÇAO 
vende-se abaixo as machinas des. 

criminadas: 
t dobradeira de panno PLA TT 

BROS Co. Ltd. 
t potente calandra JACKSON & 

BROS Ltcl. 
1 estir::i.gem com 3 tabPras e 3 en. 

tregas para ma.rc~ MASONS ROCH
DAl,E. 

2 p(,!ias de ferror com 1 metro e 72 
cent. ceda uma. 

3 e.s1>uladeiras de afamado fabri
cante LEESONA. 

1 motor para caldeira de prrs~ão de 
10 HP. 

2 reostatos para tnók>re.s. e!t.:ctricmf. 
Trata-se com o ~- Antn,.io J!nrg~ 

da Costa. praça ClomenUno Procoplo 
n.0 95. Campina Grande. Estado da 
Pa.rally-ba,. 

Restaurante o mais antigo 
da capital. 

Cardapio variadissimo, 
ag-raaando ao mais fin ... 

paladar. 

Aberto até alta noite 

1{ua Duque de Caxias, 3M 
JOÃO PESSôA 

CASAS EM TAMBAU' 
Alugam-se pela tempora

da, 2 casas de telhas, mo
saicadas, com li..Z e cacim
oa, sitnadas á rrAça Ribei. 
ro de Barros ns. 105 e 187. 

A tratar na GRIZA. 
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UNITED ARTISTS apresentarão, a partir de amanhã, uni acontecimento 
tão real em vossas vidas, co1no o foi na vida destes ·dois amantes! ... 

A NOITE NUPCIAL! 
UM GRANDIOSO FILM COM GARY COOPER E ANN STEN 
Uma no,·ella sua,·e .-orno uma noite clt• luar ... e íorte c-omo o amor c1ue os une! .,aquella uo.ite 

ella te1•ia c1ue es,1ueeer o llomem a c1uem amava, Jlara flerte11ee1· ao homem a quem 
íô1•a , 1emlida pelo 1n·oprio pae ! 

"PLAZA" ISoirée ás 1 J /~ hs. 

hoje! 

ULTIHO Dl.il.! 
O JARDIM DE ALLAH 

MARLENE DIETRICH E CHARLES BOYER 

Preços-3iooo e 1$600 

IJNITED ARTISTS 

Vem ahi ! - O film PLAZA matiaée hoje ás j 
16 horas 

que todos anciosamente esperam 

A mão invisivel San f ~ancisco, a Cidade do Peccado ! 
MADGE EVANS E ROBERT YOUNG 

METRO G. MA VER 

PREÇ'O UNICO - ';00 RIS. 

Clark Gable e J-eanette Mac Donald juntos pela 
primeira vez numa pellicula inesquecível! 

lVIETRO G-0 LD"'\V.VN l'\.IIAY E R 

SANTA ROSA - Hoje ás 7 1/2 horas quarta serie da CIDADE INFERNAL 
e mais A MÃO INVISIVEL ! - Preços populares 1$100 e 700 rs. 

-) · .- '• , ;. - ., ; 1 ~ i. •• - • : ~· -· l. ... • 

DIRECTORES: 

JOSE' LUIZ DE ASSIS 
Funccion:uio tlo Banco do Brasil 

BANCO DO ESTADO DK PAR.AnYBA 
GERENTE: 

AVELINO CUNHA DE AZEVEDO 
RUA MACIEL PINHEIR<-0. 252 

CAIXA POSTAL, 84 
DION SOUTO VILLAR 

Contmerciante Ft1nccicnario do Banco do Brasil 

Eud. Teleg. - "FELIPPM" 
J. L. RIBEIRO DE MORAES 
CapitaHsl:L 

BALANCETE EM -30 DE SETEMBRO DE 1931 

Capital a realizar 

EMPRESTIMOS: 

T~tulos descontados s Ia Praça . . . . 
Titules descontados s;a Co.:>ta. .. 
Emprestimos em contas correntes 
Letras a receber . . . . . . . . 
Contas em liquidação . . , . 

Letras e effeitos a receber .. 
Valores caucionados . . . . 
Valores depositados . 
Acções em caução 

Correspondentes no Interior 
Correspondentes nos Estados . 

Hypcthecas . . . . . 
Títulos do Banco . . . .. 
Immo\'eis ............... . 

CAIXA:; 

Em moeda no B:::mco . . . . . . . . . 
No Banco do Brasil . 
Em cutroz Bancos . . . . . . • . . . • . 
Diversas contas 

ACTIVO 

2. 531 :896$100 
558:085$•!00 3.089:931$500 

2.103:404$040 
423: 305$300 

1. 489 :770$241 

952 ,017$600 
3 . 450 : 833$600 

15:000$000 

148:437$450 
416 :233$360 

314 :\06$450 
614:919$900 

85$300 

561,230$0-00 

7. 106: 411$081 

5.384:431$847 

4.417:851$200 

564:670$810 

538:113$-500 
8:000SOOO 

453 :462$500 

929 :111$650 
327 :541$800 

20. 290 · 824$388 

Capital ...... .. 
Fundo de reservo. . 
Lucros suspensos .. 

DEPOSITOS: 

Depnsilos com juros . . . ... 
" limitados . 

populares . 
sem juros ..... . 

com a viso previ o .. 
a prnzo L:xo . 
judiciaes .. 

Credo1·es por Utulos em cobrança 

Titulas em cau,;fío e em deposito .. 
Caução da dire~tv!: 1.1. • . . . . . . •. 

CorrespondentC'<; no Interior . 
Correspondentes ncs Edndos . 

Valores hypothec2rios . . . . 
Dividendos 
Titulos redescontados 
Banco do Brasil C Garantida 
Diversas contas . 

PASSIVO 

1 50-0 : ooosooo 
657: 142$808 
203 c383S600 

1. 391: 769$400 
78:446$5-00 

324 : 372$600 
26 :045$743 

112: 336$900 
1. 741 :843$200 

G2S100 

4. 402 ,851$200 
15:000~000 

4:038$300 
5:642$200 

TAXAS PARA DEPOSITOS: 
1 COM JUROS (Sem limite) ................. . 

POPULARES (Limite Rs. 10:000$000 - cheque s 1sello) 
LIMITADOS (Limite Rs. 20:000$000 - cheques sellados) 
AVISO PREVIO ................ _ .. _ ..... . 

JOSE' LUZ DE ASSIS - Pro1lden!e. 

4,~ 
;(} 

4 %% 

li 
1 

1 
PRAZO FIXO 

d 
li 

Joíio Pe.ssôa, 2 de outubro de 1937. 

DION IIOUTO ''ILLAR - Gerente. 

1 De 6 mêses .. 
De 9 mêses .. 
De 12 mêses .. 
De 24 mêses (com r'enda mensal) 

il: B, MAIA - Contador, 

2 .360 :526$408 

3. 674 :876$443 

5.384:431$847 

4.417:851$200 

9:730$500 

538: 113$500 
55 :6I5S700 

209: 204$100 
3 . 000 ,ooosooo 

640 :474$690 

20, 290 : 824$388 

5 1//7a 
6"'o 
7''o 
7% 
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....-.-.... -- w -..--- ,_ - --~, . ..,.... 
UMA PAGINA DE HEROISMO l A &NEGAÇÃO, SEXTA~FEIRA, NO "REX" 

Ellcs tt~ .. eram unidos no J1erigu. . na. ah grla .. no amôr. e na ,Klorivsa 

e !,j\llJllme avt'ntura que decldiu o de.~tino de três na.çõ~s! 

W A L L A C E B E E RY 

JOHN BOLES e BARBARA STANWYCK 
d(.,I" nomes fa.mo:~os ! 

MENSAGEM A GARCIA 
O GRANDE EXITO DE BILHETERIA DOS CINEMAS AV!F'R!C;ANOS• 

-.. ,..,.. 11·~ t.t'!0"~-1~':f~' 

UM PORTENTO DA CINEMATOGHAF'HIA; APRESENTADO PELA :\'I.ARCA 
QUE ES'rA· DOMINANDO. 

O PAR QUE O MUNDO ESTA' APR.K:rnENDO A AMAR- SABBADO - N}, SESSÃO 

O l'Omance de amôr que é uma homRn:Jgem o A M ô R É 
sincera aos que amam ! ! ! 

DAS MOÇAS - NO "FELlPI'{·,\" 

ASSIM 
ROBERT TAYLOR - LORETTA l'OUNG 

l ma joia cnrantadora da 2GTH CENTURY Ji'OX - na "S~sã.o das Moc;-as". 

QltfNTA·FEIRA - NO REX 
Bl'ilhante festival em beneficio dos Cursos Profi,sionaes llo 

Jns,tituto •·São _l'osé. 
Uma no\'ell:1 ~t>nUmental que deve ser assistida por 

todo mundo! 

R 

&LEANORE \IIHITNEY - cm 

ORPHÃOS DO DESTIN,3 
Com DICKIE MOCRE 

Um film da PARAMOUNT 

E X 
S0JRl1:E A'S 7,~0 

O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CHIC -

O DELI! ADO KOMANCE DE AMüR' 

ANNE SIIIRLEY-rm 

O CRIME DE SYLVESTRE 90NNARD 
Um poema da R. K. O. "ADIO 

Complementos: - NACIONAL D F li ·e DIAS DE 

CIRCO - desenho - 'ferrv 'foons 

QUINTA-FEIRA - NO FELIPPU 
34 a\'ióe, abatidos . 20 ()Ombate'i terriveis . 10 citações 

por bravura::,! 
A N N A R E J, \, A - P m 

TRIPULANTES DO ,to 
O grande film de a\'ia('á.o do cinf'm:t frauc~,;! 
UmJ.. prcducçiio da INTERNACIONAL FILM:3 

FELIPPÉA 
SOIRl1:E A·~ 7,1!\ 

--A-HISTORIA DE UM VALENTE DE MARC'A! 

JAMES DUNN-cm 

LIQUIDANDO CONTAS 
( Juntarnente a 6.ª e ultima série do 

O GRANDE MYSTERIO AUEO 
Com NOAH BEERY JR. - "UNTYF.RSAL". 

Complemento:.. 

Amanhã - Na "Matinée Po!)u!ar'' 
No JAGUARIBE 

Peta ultima vez o erpectaculo que em-pGlgou a <:id.1de! 
FREDRIC MARCH - em 

ADVERSIDADE 
Um monumento da WARNER FIRST 

PREÇO UNICO - S500 

JACUARIBE 
SOffil!E A~ 7_15 

O FILM DE UM ROMANCE VIBRA1''TE! 

CHARLES BOYER - cm 

A FELICIDADE 
Ulll!l proclucção da IN1'ERNACI0N '1.L fll,MS 

COMPLEMENTO. , __ _ 
'"' - ,-,, ,.., ,-, "' r,- ,r, 

l 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A'S 7.lã - HOJE 

UM "FAR-WEST" SENSACIONAL ! 
DUCI{ JONES-cm 

ENTREVISTA INTERROMPIDA 

.Tuntame-nte a. 3 ª rérie de 

O GRANDE MYSTERIO AEREO 
Com NOAH BEERY JR. 

UNIVERSAL - Complementos. 

-Quinta-feira. - AR1\JADILI-1A PERFUMADA - com James Burke. 

Sexta_fr-ira - "Sc<:são das Moças·· com um film elegante - MAD:\ME 
MYSTERIO. 

Sabbado - A FILHA DE DRACULA - com Gloria llolden. 

OPTIMA OPPORTUNIDADE ., 
Vende-se .ima Penr..ã.o Familiar si 

toada em pont!> central desta cidade 
A tratar á ru:i Uarão do T1iumpho 
l71. 

ALUGA· SE 
Um appartamento espaçoso 

para Escriptorio Commercial 
Medico ou Dentista, no ponto 
mais cen\r[J.] da rua Maciel Pi 
nheiro, 71, 1.° an<lnr, com ins
tallação sanitaria e agua cor 
rente. 

A tratar com o sr. Antonio Me 
nino dos Santos, nz. portaria da 
A UNUO. 

CASAS A' VENDA 
Vende.se uma bôa casa á beir:i. mar, 

em Ponta de Mattos r outra á rua 4 
de Novemb:·o, 271. nesta capital, a 
tratar á Avenida Ca.p. Jo.sé Pessõa., 
n.º 110. 
------- -------

Importante e Urgente 
Vende.se uma casa com optimo ter-

~;~~ eª
0
m

1
~~

0
'u:!t

0
te~r:~~ ~~:a~~:~ª; 

CINE s . PEDRO 
O MELHOR CINEMA DA CIDADE BAIXA 

HOJE - A'S 7,15 HORAS - HOJE 

Elia arruinou minha vida., mas não desgraçará minha filha, nem 
que me cu-s:te a vida! 

Herbert Marshall - Gertrude Michael 
--- em---

ARMADILHA PERFUMADA 
Com JAMES BURKE 

QUINTA-FEIRA - "Sessão das Moças" 

D O MEU CORAÇÃO 
UM FILM ALEGRE E SENTIMENTAL 

. .Aguardem! 

TRIPULANTES DO CÉO 
DIA li e MIGUEL STROGO:i"F. DIA 12. Ide todos. a CASA DOS 

~ GRANDES romances da téla ! 

BARATINHAS MIUDAS \ GARAGE~Aluga.se uma 
Só desapparecem com o uso do unlco garage muito espaçosa e 
producto llqutdo qu, attrahe e exter- optimamente situada á run 
mina as f~=~:~~:.~:::r•• e toda Borges da Fonsêca. Alu-10$ 

ou mais diariamente poderão ganhar em sua. propria. casa, 
quando dedicarem suas horas vagas á origlr_ial, artis~ica e ren
dosa industria .. M. A. N. I. S. ". Para 1nformaçoes. escre-

'Vtt a "M. A. N. J. s.", R. do Passeio, 56 - sala 141 - Rio de Janeiro. 

Receberá um folheto gratls explicativo. Se desejar amostra do trabalho o 

executar, basta. remett.er Rs. 3$000, mesmo em sellos do correio. O mal3 
extenso e variado sortimento de calcomanias, iudustriaes ., artisticas. 
Catalogas (ratls. 

48,00, sito á rua Minas Geraes, Junto 
á rua da P.almeira. Linha de omnibus 
e 1 minuto do bond de Trincheiras. 

Tratar na rua Barão da Passagem, 
60, 1. º, ou Trincheiras, 41. - Res1-
dencia. 

0 BARAFOJUtDGA S1 • 

J •:ncon tra-se nas bôas Pharmaclas e 
Drogarias 

DROGARIA LONDRl:!I 
Rua Maciel Pinheiro, 128 

guel: 300$000. Tratar 110 

Banco do Estado da Pa. 
rahyba, com a CPrencia. 

l 

CINE REPUBLICA H O J E 
Uma se~são começando 
ás 7 ,30 horas da noile. 

AUDACIOSO 

Juntamente com 

SENSACIONAL ! INTRl:PIDO ! 
KEN MAYNARD - rm 

UM TEXANO VALENTE 

MUITAS FELICIDADES 
Super-rum da "Paramount", interpretado por GRACIE ALLEN. 

Complemento: - UM NACIONAL !D F. B ) 

Preços - t.'' cla~r 1$100 - Crian('.aCJ, E!ftudar.h~ e 2.11. C'la!(9e $60'0. 

:ur,r.., uws uws cu - !JU! -

~ 
Amanhã - JUSTIÇA DE CRIMINOSO, "far-west" com Jack Hoxie, 

SABBADO-

TARZAN, O DESTEMIDO, l.' serie com Buster Crabc, juntamente 
com BALA DE PRATA- "far-west" interpretado por Tom Tyler. 

Já - MARTI-IA EGGERTH, o rouxinol hungaro, nrt sublime opereta 

A S S I M E' V I E N N A 



8 A UNIÃO - Terça-íeirn, 5 de outubl'o de 1937 

PREFEITURAS DO INTERIOR S E C Ç A O LIVRE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALAGOA DO MONTEIRO 

Balancete da. Receita e Despesa cor
respondente ao mês de julho de 1937 

RECEITA 

A - l.,icenças 
B ..:.- Imposto de feira 
e - Imposto predial e 

territ. urbano 
D - Industria e profissão 

(50%) 
E - Gado abatido 
F - Aferição de pesos e 

medidas 
G - Diversões publicas 
H - PatrJmonio 
I - Imposto sobre vehicu

los 
J - Matriculas 
K - Imposto cedular sj 

636$900 
l :095$800 

4 :615$500 

l7:301S70J 
1 :253s8D0 

159S.500 
99:.>500 

140$000 

s 
1$000 

s 

Prefeitura (pç.-;soaJ> 
Fiscali7...ac5.o 1pe.c.;.;o-,tl) 

.. :.:.vul':-tria tJJC'.'>SC,llJ 
Fazenda municipal lpet;_ 

soall 
Obras publicns 
Estr3d.1. de rodagC'm 
Patrimonio municipal 
Instruccão Publira e H. 

InfanLII - 10•,;, da re
ceita tributaria em 
ma10 p findo 

Limpesa publica. 
Saúde pul)Jica e combate 

â.~ ..... Pt:c:-ts 3 ,l da recei
ta tribut:u1a de maio p. 
findo 

SubvençõPs 
Despe~as dlver.sas 
Serviço d~ estatistica mu

nicipal 

l .360SOOO 
280',0CD 
200$00\ 

1 :253S400 
388$000 
!50S000 

3:1()6$000 

326$400 
460$000 

162$800 
175$000 

I :483~000 

150$000 

9:855$400 
renda de i. ruraes 

L - Rendas diversas 
M - Divida activa 

1 :487$500 s~Ido pnro o mC"s rle julho· 

N - Imposto de Estat1s. 
tica da producção 

Somma 
Saldo anterior 

Réis 

41S,OO No Banco do Estado d~ 
Parnhyba 

--- Na Criixn Rur(l.l dP CJ.lolé 
394SOOO I Em til u!os 

1 :000$000 
329$300 

3'1:167$123 60:762S800 

<t 
ESTOLANO PEREIRA PIRES 

7.° Dia 
Maria Augusta Pires, nóra. irmãos, sobrinhos, parentes e 

amigos de Estolano Pereira Pires, agradecem a todos que visita
ram e o acompanharam até a ultima morada. Convidam para as
sistir á missa de 7.° dia, que mandam celebrar na igreja de Nossa 
Senhora tio Rosario, ás 6 horas , do dia 6 do corrente (Quarta_ 
1eira). 

EMPRESTIMO POPULAR 
DA CIDADE DE RECIFE 

27:226S6Gu do Roch" 3:l:000$000 
9:940$52'31 Em caixa 11[} The.·;ouraira. 14:578$1~ 

Demonstração do saldo cm Thesourona d;i PrefeiLura de Cato- , RESULTADO DOS SORTEIOS REALIZADOS NO DIA 2 DE OUTUBRO 
31 de julho de 1937: 1 lé do Rocha. 5 clr Jtliho de 1937. DE 1937 NO THEATRO SANTA IZABEL DE RECll'E. 1 

f'ran<'isco da :-:,: 1
,,..1. Sá. thcsourciro.1

1
"1' ' 

Em moeda corrente 10'497~12:. JJ . - • Aos cinco prcmios sorteados~ no tot.al de 11:000$000, só concorreram 
Banco Central (acções) 500oU00 PREFEITiA~\~k~~~(SlP,\L DE ' . as apoiices vendidas: 

1
º'

997
S
3

'
3 

Balancête ria R«eita e Despesa. em 1 · 1.· premio - l :OOOSOOO, apoiice n.· 129,811 
DESPESA 31 ele JUiho de 1937 2/ primiO - 2:000$000, apoiice n,• 100,493 

iJ:-=._ Cp~
1
t!itu:umcipal 1 J~g;~~g RECEITA 3/ premio - 1 :000$000, apoiice n,º 113,834 

R,1 = f~;s~!~~ti l :~~r~g~g I r~;~~~,;~ predial urbano da 
1 

'
7785600 4,• premio - 500$000, apoiice n.· 116,403 

V - Obras publicas 228S600 cidade e povoados 774$300 5 • . 500SOOO apol"1ce n • 098 151 
VI - Estradas d_e rodagem s Imposto de EstaUstíca de • premio - ' • • 
VII - Illum1naçao pubh- Pr-oducção Mumc1pal 67· 600 

ca 10:216$100 Imposto de feiras 1161$200 SEGURE O SEU DINHEIRO ADQUIRINDO QUANTO ANTES UM CERTI. 

rf~ In~i~~:i~ t~t\i!~~ ~:m:gg ~i"e~?çt:•J~dgalança.s, pesos 
979

SOOO FICADO DO EMPRESTiMO POPULAR DA CIDAJJE DE RECIFE. 
X - Cemiter!os 50SOOO e medidas 52$500 
XI - Subvenções 2: 750$200 Taxa de limpfua publica 50SOOO AGENTE NESTA CAPITAL, 
XII - Despesas diversas 2:559S800 Renda patrimonial 390$000 
XIIl - Divida passiva s Rendas diversas 543$ô00 

___ Imposto sobre crias de ga- e. ROSAS & e o. 
Somma réis 
Saldo que passa 

26: 1G9S7S5 do vaccum, cavallar e 

10:997S34~ Im~:ro acldicional ~:~:gg RUA GAMA E MELLO, N.º 68 

37:167$128 RtJc~b~~nad~~i.i~~~x~c fut~~~ J O ã O P e S S Ô a - Parahyba Total réis 

CAnnex J demonstração d... paga
mentos effectuados sob a verba "Des
pesas Diversas "} . 

Thesouraria da Prefeitura Munici· 
pai de Alagôa do Monteiro, 5 de a
gosto de 1937. 

Themistoelcs Vianna ~he5ourciro 
Confere: Antonio Dias de .Freitas 

ecretario. · 
Visto: Sizenando Rapbael de Deu~, 

prefeito. 

sobre rs 20: OOOSOOO de
r;osita dos naqucllc rsta-
belccimcnto de crr>dit.o. á 
prazo fixo. no dia 20 ele 
marco deste ::rnno á. taxa. 
de 6"~ 10 anno e refc_ 
re~1te ao pcri:1cl0 dr 20 
de mmTn a 20 dr j11Iho 
C'Grrente 

Recebido cios ,<,;r... Abilio 
DantRs & Gb .. <-",mo ;;c,u-
xiho a. !'('C'oiu,;trnrção cJa 

300~000 

CORTE DE APPHLAÇAO 1 

Autos com vista ás partes, correndo praso, na 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CATOU,;' DO ROCHA 

Balancete da Receita e Drspesa. em 
30 de junho de 19a7 ' 

estrad11 rk rodagrm dr 
Ban:1nein1s a D. Ign<•1; 

Recebido dos srs. AbilJO 
Danlas & Cm., provr
nif'nlr çla venda dP 7.000 
tiJolc~ de alvennria. prr
tenc,enLe::; o. Prefcit.11,..-( 

1.:;00~000 1 

420,000 

Secretaria da Côrte: 

1 - Embargos a(' Accordam ncu autos ele Ap
lação Civel n.° 31, da Comarca de Alagôa do Montei· 
ro. Embargante: D. Francisca de Macêdo, por seu 
Assistente J udiciario. ~mbargados: os menores 

RECEITA 

a.) Receita tributaria: 

Licenças para abertura e 
fnnccionamento d:? ca.S,lS 
commerriaes e inrlus
triaes 

Imposto de feira 
Imposto predial urbano e 

rural 
Aferições 
Matricula de mercadores 

ambulante.; 
Serviço de estatlstica mu

nicipal 
Industria e profissão 50(:~ 

do lançamento fe'ito e 
cobrado pelo Estado 

Renda cedular de proprie
dades 

963$400 
525$300 

RC'CCbld() dos "T.S AIJilio 
Dantas & Cm , provrni-
ent e da Vf'nct,, <l<' 6. 000 
tijolos ct" 31\-·1·1,,u-p cons-
tante:. lA. d1 rnohçiio rlo 
sobnwu >('1·t.1 n.:rnLc ao~~ 
}1('rd_ iro::. de Olyntho 
Pompilio ck Mrllo 

Sommri 

Manoel e Gedeão Freire Mariz Maracajá. 

360$000 

9 :390S600 

2 ,972Só00 
44~0(;0 

Saldo pr(,vtnifl1lc do més 
de junho 22.952$500 

Com vista ao Assistente Judiciaria da embar
gante, eh'. Anfrisio Ribeiro de Britto, pelo praso 
lêga1 (5 dias), em data de 4 do corrente. 

260$000 

l 77$000 

Sornma geral 

DESPESA: 

Prefeitura 
Fü,calização 

2: 733S200 The .. ourar"1 
Obras Publins 

1:715$5fl0 E:;:;trada,;; de ro<lagl'm 
--- I1lmniniç~1f) 

9:390$900 Limp•óe. publica 

32:343$100 1 L--------------------------· 

980$000 
440$000 

1 667$000 
1.922~100 
J 552$900 
2: 128,000 

SYPHILIS, RHEUMATIS
MO, ESCROPHULAS E 

ECZEMAS! 
\ttesto QUe tenho empregado o 

"1\XJJ' de NO'ICUeira". do Pharmaceu
,1co e Chimico João da Silva Silveira, 

Declaração 
Declaro ao C'Ommercio em geral que 

Leib Elia,sgucrici para fins commer _ 
ciaes, de hoje em deante começa. a se 
assignar de Leão Elias 

LEÃO ELIAS 
João Pessôa, 4 de outubro de 1937. 

J Cemiteno~ 
bJ Receita extraol'dinaria: Subvrnção 

fl78S300 
149$000 

50SOOO 
406S500 
553$700 

:s~o~~:~ d! :{ic~~: i:~:t1:e~ / 
SILVINO TORRES 
ANTONIO MURIBECA 

(Firmas devidamente reconhecidas). 
Rendas de origens diver~ 

sas 
Divida activa 

e) Receita de apJ>lit.•a.~ 
ção especial 

Taxa de limpesa pul>hca 
Saúde publica 

d) Patrimonial: 

atadouro 
emiterios 
mpresa de Luz e F'crça. 

Saldo do més anterior 
No Banco do Estado dJ.. 

Parahyba 
Em titulo., 
Na Caixa Rural de Catolé 

do Rocha 
Em caixa na Thesouraria 

115SOl)O 
144 900 

259$900 

580;000 
337,,800 

917$800 

9ft:'hi0f:O 
58$000 

824SiCO 

1 :785$700 

12 .354$301 

1 :or.o,nno 
329$300 

35 000$001, 
l 2: 079$20'} 

48:408$500 

60:7G2$800 

D-::spcs I di.vrr: ;15 
Eventuaes 

Somma 10:427$500 

pre optimo,s resulLa.do.s. pelo que o 
Julgo um preparado de primeira or
dem. 

JOAO PESSOA. Parahyba. 
S:.'1Lo que pas.:;a para agos-

to 21 :Vl5S600 Dr. José Teixeira de VaS<:oncello, 
--- Director Geral de Hygienc Publica 
32 343- !00 do Estado da Parahyba. 

O·~nRnf'lía/l, lf) dr üg".:=ifO de 1937. 
;•· é o u ... - S<'crntario. 

(Flnna reconhecida) 

A PREVIDENTE 
QUADRO DE OBSERVAÇÃO 

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

SevErino Soares da costa, com 29 
a.nnos de idade, funccionario publico, 
casado e residente á rua. Argemiro de 

VISTO 
Prefeitura Municipal de Bananci. 

ras, em 10 dr agosto rte 1937. 
CENTRO DOS COtlSTftU~ Soii~m~;to

4
i'tu~i~'.ªco"!P~~

1
~nnos, ca-

TORES CIVIS ~ct;ubl~~~c~~tn:~~de.'.'a~1t:1. rua da Pedro de: Alm('ula - PrefeltO. 

ALUGA•SE 
lima C'asa r<'('cntemente cosstruida, 

com bom l'Ommodn, agua t" luz. trans
Vl'rsal á a\'C'nida EJ>ita.do Pe8sôa. Prc~ 
~o C'Ommodo. A tl'.1tar com Vicente 
Lyn, na ('a~a f:a-iza. 

Aviso 

De ordem do .sr. presidente desta 
associação levo ao conheciment:o dos 
0 pcrarios ê trabalhadores em constru
ci::~o civil, que em ,-es.~·ão d~ 25 de se
lembro ficou deliberado somente ser 
rdmittido cm suas obras. os que fa
zem parte de sociedade de bencficen
cia. Esta deliberação visa unicamente 
benefici 1 r os mesmos, nos momentos 
opportuno:;; ela vida. Ficando ~tes 
obrigridos a aprcsent.arem o seu ulti_ 
mo recibo sempre que tcnh1. de ser 
transferid~ d(' tuna obra para outra. 
o praw para o cumprimento deste 
dever é de 20 dins 

Aline Ferreira Ruffo, com 31 annos, 
ca.sada. funcionaria publica, residen
te á rua da Republica, n.0 889, nesta 
canJ~l. 

'"'~tavio Vieira df' Mello. com 28 ar,. 
"'~ de idade. casado. funccionario ou 
..,liro. residente á rua Cardoso Vieira 
n.0 29. 

Chamada de obitoc 
6R8 sPm multa.. 28 de feverelrn 
F:;AA com multa 20 de marco 193'% 
f;!\9 sem multa 15 de marC'--
689 com multa 5 de abril 1937 
690 sem multa 30 de maroo 
sgo com multa 20 de abril 1Pl1 
691 sem multa 15 abril 
691 com multa 5 de maio 1937 
692 sem multa 30 de abril 
692 com multa 20 ae maio 1937 
693 sem multa 15 de mato 
693 com multa 5 de Junho 1937 
694 sem multa 30 de maio 

FAVORITA PARAHY• 
BANA 

Clob de Sorteio• de a.andino 
Nobrera A Cla. 

Pr"ça Antonio Rabeilo, n.• ll 
(Antiga Viração) 

PlanfJ .Parahybano - •»l~" 

Resultado do sorteio dos cou
pon.s-brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
Parahybana, em sua séde à Pra.. 
ça Antonio Rabello, 12. no J'dia 
4 de outubro, ás 15 horas. 

1.0 premio 
2.º ,, 
3.' 
4.' 
s.• 

Plano "'Noctnrno" 

G881 
0638 
1049 
6840 
nn 

Resultado do sorteio d08 cou
pons.brlndes gratuitos nallzado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
Parahybana, em &ua séde à Pra
ça Antonio R1bello1 12, no dia 
4 de outubro, ás 19 horas. 

t.0 premio 
2.' 
3.• 
4.· 
s.• 

9177 
3040 
4690 
2941 
9685 

J. Pessôa, 4 de outubro de 1937. 

ADERBAL PIRAGIBE, Fiscal. 

ASCENDINO NOBREGA 6 
CIA... nonc9Slonarloa. 

THESOURO DO POVO 
Club de Mercadorlu «e 

TOURINHO & CIA. 

carta Patente n.• 1 

Av. Beaurepalre Roball i:>.0 26'1 

PJS,llo "Bóio ISportlvo Para. 
hybano• 

Resultado d08 sorteios para 
contagem de pont06 do plano 
"BOio Sportivo Parahybano", 
realiza.do tm sua séde, à a ven1.da 
Beaurepaire Rohan, 267, no dia 
4 de outubro. ás 19 112 horas. 

J.<t premio 
2.• 
3.º u 

4,• 
5.º 

.. 
.. 

.. 7262 

.. 0306 

.. 7864 

.. 9331 

.. 0985 

J. Pessõa, 4 de outubro de 1937. 

ADERBAL PIRAGIBE, Fiscal. 

Tourinho & Cla., con~slo• 
narlos. 

ENGOMMADEIRA 
Maria das Neves San• 

tiago, habilitada engomma
deira, avisa á sua distincta 
freguezia que se acha á dis
posição da mesma, á rua 
18 de Novembro, n.• 121, 
(Roggers). 

Entrega rapida em domi• 
cilio. 

ERNESTO WEINER, 
gerente da "Casa York" 
vae viajar nestes dias para 
São Paulo. Acceita ou en· 
caminha qualquer encom
menda sobre esta praça. 

Pensão Pedro Americo. 

696 sem multa 30 de Junho 
696 com multa 20 de julho 1937 
697 sem multa. 15 de .1 ulho 
697 com multa 5 de agosto 1937 
"98 ,em multa 30 de .Julho 
698 com multa 20 de ·.agosto 1937 
A99 sem multa 15 de egosto 
699 com multa 5 de setembro 1937 
700 sem multa 30 de agosto 
700 com multa 20 de setembro 1937 
701 sem multa. 15 de setembro 
701 com multa 5 de outubro 
702 sem multa 30 de setembro 
702 com multa 20 de outubro 
703 sem multa 15 de outubro 
703 com multa 5 de novembro 
704 sem multa 30 de outubro 
704 com multa 20 de novembro 
705 sem multa 15 de novembro 
705 com multa 5 de dezembro 
706 sem multa 30 de novembro 
706 com multa 20 de dezembro 

Quota annual: 
Sem multa 31 de dezembro 1937 
Com multa. 31 de Janeiro 1938 

DE;SP1'SA 

Camara Municipal <l>es. 
60al 3UU 000 

PREDIO - Vende-se o 
predio n. 0 81 localizado á 
Pra<:.a 1817. A tratar com o 
proprietal"io á rua 13 de 
Maio n.° 4(í(), ou com os srs. 
F. PEIXOTO & IRMÃO, á 
Praça Anlheno1· Navarro, 
30. 

João Pes~óa 3 de outubro de 1937. 
o sccrctnrio 

1 

- Joaquim Ferreira do 
Na~dmeuto. 

,94 com multa 20 de Junho 1937 
695 sem multa 15 de Junho 
695 com multa 5 de JUiho 1931 l M::?C:;;,ª1~ M~rli;;:, r_.reii~':!~10. -
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