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O MOMENTO NACIONAL 
DECRETADA INTERVENÇÃO FEDEl{AL 

RIO GRANDE DO SUL 
NO 

Foi nomeado para o cargo de interventor o general Manuel de Ceroi:eira Daltro Filho, 
actual commandante da 3: Região Militar, com séde em Porto Ale)fre - Reina a mais 
perfeita ordem em todo o Estado do Rio Grande do Sul - O gov;rnador Cardoso de 
Mello Netto poz, hontem, á dis,osic;ão do general Pargas Rodrigues, commandanb 
da 2: Região Militar, a Força Publica de S. Paulo - O chefe do executivo paulista 

apoia integralmente o governo federal 

PARTIDO PROGRESSISTA 
_ Do prefeitt• franc1,;cv Costa, de 

Caiçára, reccl,cu o sr governador 
Argcmiro de Figucirêdo o seguinte 
t<·legramma; 

''Caiç.'i.ra, 18 - CornmunicO-Y05 
que na reunião do Dircctorio Munici
pal ficou o mesmo constituído dos 
nomes seguintes: presidente, Joaquim 
lgnacio Filguein de MenC7.C':i: vice
presidcnte, Oliel Toscano Coêlho; se
cretario, José Alvares Pereira e the
soureiro, Francisco Xavier de Olivei
ra N,1 mesma reunião foi votada 
uma moção de .\ciidaried:ide politica 
a v exci;i e ao prefeito do munici
pio Cordiacs saudações - Franrisco 
Costa" 
--------- ~ -----
Sociedade de Medicina e Ci-

DE REGRESSO AO RIO O 
SENADOR DUARTE LIMA 

Após curta permanencia neste 
Estado, onde veiu rever amigos 
e correligionarios, segue hoje até 
Recife o illust!'e parlamental' 
conterraneo senador Duarte Li
ma que, na visinha metropole, 
tomará passagem no Highland 
Brigade com destino á capital da 
Republica. 

O digno representante da nos. 
sa terra na Alta Camara do pais 
esteve hontem no Palacio da Re_ 
dempção em visita de despedidas 
ao governador Argemiro de FL 
gueirêdo, com quem manteve lonº 
ga conferencia sobre assumptos 
da actualidade nacional. 

DECRETADA INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO GRANDE DO 
SUL 

O GOVERNADOR 
MELLO NETTO 
GRALMENTE O 
DERAL 

~ri:J:~80INfi: rurgia ela Parahvha 
GOV>cRNO FF.- Rc,liza-sc hoic, ás 19 e meia ho. 

No expediente da tarde, tive
mos hontem o prazer de receber 
a visita do senador Duarte Lima 
que veiu até á redacção desfa fo_ 
lha em companhia do deputado 
Fernando Nobrega, demorando. 
se em cordial palestra com o di
rector e redactores presentes. 

ras, em sua séde á rua das Trinchci-
RíO, 19 (A União) - O presidente da Republica acaba de 

dcP-retar intervenção federal no Rio Grande do Sul, nomeando o ge
neral Manuel de Cerqueira Daltro Filho, actua l commandant~ da 
3. • Região Militar, para o cargo de interventor. 

RIO. 19 (A.B.> - Falou_se, hoje, ras, mais uma sessão ordinaria da So-

~:a se~~~~:~~ ;~J:;~~fc·o~º ·á d~~~~~~~~ ciedadc de Medicina e Cirnrg1a <h 
tura do sr. Armando de S:illes re - Parahyba, prestigiosa associação sci

O GENERAL DALTRO FILHO VISITOU O Q. G. DA BRIGADA 
MILITAR 

nunciariam em con'3equcncia da si_ cntifica de nosso meio 

PORTO ALEGRE, 19 (A União) - O general Daltro Filho 
foi hoje recebido no quartel general da Brigada Militar. sendo cor
tlialmente e co lhido. 

i~l{;.t}t~i~q~u;:~:2:~~~~'~[~~~~t A UNIÃO IA APPOSICÃO 
Dizia se também que todos os de . . . ~ .:. .. 

HA' PERFEITA ORDEM NO RIO GRANDE DO SUL 

RIO. 19 (A União) - O general Daltro Filho telegraphou 
ao ministro da Guerra communicando haver a mais perfeita ordem 
no Rio Grande do Sul. 

µutactoS ctà "Un1tia' Demo:ratica Br:1~ 1 Ainda est,l semana seguira, para 
sileira" .assim como os senadores. r~- to.do o interior do Estado, o sr Her- DA IMAGEM DE CHRISTO 
~i;,c''::~~~é ;ii~o d~i~~~o 3~~1;t1?. menegildo Cunl'.ª: esforçado._rcpre- NAS ESCOLAS PUBLICAS 
nenhum re exprimindo €m termos fó_ sent?nte comme1c1al ~:i A U,uao 
:·a do proposito_ ao contrflrio elos p •u_ E o sr I-Icrmeneg1ldo Cunha por- Communic:1 ndo ao sr governador 
li tas filiados á U. D. B. entr-:! os tador de recommendações especiaes ~ realá:ação desse acto no grupo es
~~!::nJ~g~iu~âa:c~J,~!~1\, e;i1:c~~·~ da d.irecção e gerc~cia desta folha, no cobr "José Tavares", de Campina 

INTEGRA DO DECRETO DE INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO ral J:'lôres da cunha, µromovencto a sentido de rc~ulanzar as contas de Grande, • directona daquelle _estabe-
GRANDE DO SUL renuncia geral. varias Prefeitura~, que se encontram lec1mcnto tclcgraphou a s exc1a nos 

. RlO, 19 (A. ~-) - O presidente d Republica assig-nou, 1 cto~ 11g;;~~!~· ct~ ~~\\~ct~/~~o g~v~r~:~. en: atra~o, de~·endo tambem, .conse- cer:os s~bsequcntes: 
hoJe, na pasta da~ Justiça, 0 seguinte decreto: do integr !mente O governo f~dern.i guir no" :i1, as1;1gnaturas deste ~orna 1, 1 Campma C?rande, 1 s. -. '?over-

ºO presidente da Republica: está contrastando com a attiLude c!o para que, cada vez, se torne mais am- nador Argem1ro de Figueiredo -
Considerando que no Rio Grande do Sul ha nucleos com- cr. :\rmando de. Salle , .. f: ,.; bido qu'.' pia sua circulação, em todo o Estado João Pes,ôa _- Tenho a subida honr. 

rnunistas, trabalha.dos e orientados por elementos estrangeiros que :~~~t~~d~ep~~:~i;11~:u1:~\~! h! ud~is .Pe~te modo,_ c~pcramos que os s~~ 'I d_e _comm~nicar a v exc1a .. a appo
obe.d~cem ao Kom1ntern, conforme documento~ apprehendidos pela grupos que apo.iam o r. A.n11~1H.1o .cir lv1cfe1tos e :1s~1g:nantc,_ da A U. mao s1çao d.~ I.~ag,em do,,Crucdicado no 
puhc1a, e que taes documentos são sempre assignados pelo "Partido Salles e O governador Cardo~m d0 emprestem todo_ o :ipo,o :io nosso re- I gn~po Jote Tavares_ ,. pelo r~vmo 
':0n1munista. Brasileiro", secção hitêrnacional communista; ~:no Netto. ftc.ando est..'.' cm maio_ prc-.cnt:rnte, a Ítm ?e q~~ rn:1 ,·,agem 

I 
frei .cypnano Cord1aes ~audaço~ -

f'onsiderando pelos termos dos estatutos da Internacional · obtenha o nccessano exito I Mar,a Dulce Barbosa, directora 
t:ommunist:1, em seu artigo primeiro, que o Komintern é uma asso_ o EXERCITO EM FACE DO MO 
dação int,,rnacional de trabalhadores, organizadora de um rnovi- MENTO NACIONAL 
menLo revnlucionario mundial do proletariado e lucta pela creação 
<le uma feder~ção mundial de repr'.b~icas socialistas 1ovieticas; Be~~~{-d~~ '!~r~}eiw"o ~uisr .. ta~:1:md~ 

. Considerando que a~ act1v1dades daquelles nucleos com- Noticias" 'sobre. a situação n.ac10nal, 
wun_1stas :::·ll-~1ograndenses sao, scbremaneira, perigosos para a in ... \ diz que o exercito e tá cumprmdo ri_ 

tegr1dade ~ac10na): *'COIDO attesta ainda ha pouco a p~·isão ef~ectua• g~~os~:~f~~d~ r1~U~ro7::1~~~u 
0

~ ~e~~ 
•la e1;1 .P~lt~ Aleg1 e, ?e destacado elemento commumsta articulado linos políticos do pais ; a defesa fw1_ 
c:om 1n1m1gos da Patria; damenta.l de seu·.; dogma con' crva_ 

Considerando que o govêrno, nos termos do art. :;.°, letra àores e~ so:::icd·dc br-_:1lcira 
<', da lei 192, de 17 de janeiro de 1936 acaba de convocar a Brigada A seguir .. accresccnb o a.rt1cu1Ista, 
J,Iiiitar do Estado do Rio Grande do s'ul; ~·~!~~çã~e~~,~~a~~a~~~~cl~ á~\u{t~1a~ 

Cr,nsiderando a delicada sit,µação política daquelle Estado no •uperior de resporu,nb11ict des, on. 
r,m face das luctas partidarias que alli se veem desenrolando e que de não. ha eonflictos nem interesses, 
he aggraVaL'ª1!1 C0ffi a renuncia do governa.dor; • ~:~O S~ffid!e~~e:~~e fUr~~~l~ê:la d:rrlCl~-

Cons1derandO que em consequenc1a dessa renuncia e por deza do Bra,it." 
força do diepositivo constitucional do Estado cabe ao secretario do "O pais inteiro está ao par das h_ 

Interior substituir o governador O que destôa das normas republi- nalidades do estad'i de gucna e do 

canas adoptadas nos estatutos p~liticos da União e dos Estados e ~.~º./º;ro~rJen:T!::' ~·.~·~º ;~r1:,•;7i
provoca, 11,1 momento, actual, maior exaltação dos animas partida_ as. 
:-ios; Não é possivel, de ta alt.urn trr 

Cons iderando que, assim para manutenção {la integridade menda de crise espiritual em que nos 
nac· l I • t . .. . f d' , 1 li E t d debatemos. deixar que o estado de 

, ~ona. e m1s. e1 ao. gove1 no 7 era . que. naque e s_ a o ~xerça ~uerra venha desa· sociado ele reme. 
acçao d1recta, 1mmed1ata, energ1ca e 1nad1avel, resolve 1nterv1r nos aio; que possam tonifk1r dr vez 05. 

negocios do Estado do Rio Grande do Su l nos termos do art. 12 ideais d; consolidação e da conser. 
:i. 1 da Constituição Federal, combinado ~om o § s·. • e letra B d~ vação nacional." 
mesmo artigo''. <Conclue n:, 7_,. pag.) 

IGN_4CIO EV ARI.STO 
IIORTENSIO DE SOUZA RIBEIRO 

Eu bem n~o me cntcnd1.1 de gLnte Dir-sc-JJ q\Je a sua lcalJade incom-
quando o seu nome J.Í. rcsoava na Pa- paravcl e supremo :ipêgo pelos amigos 
r:ihvb:i como o de um chefe incon- lhe rransluziãm no ollur perscruta
tr-st.ado, CUJO amparo e protccção os dor, que lhe illuminava num clarão 
desprotegido~ d.-1 fortuna material ou de bondade o rosto sympathico, mo
politica i1nplonvan1, <;.1hindo d:1 sua dclado por linhas severas, de uma do
casa acolhedora com a\ mãos cheias çura mais celeste que humana, e cuja 
de emprego~- e dinheiro d:ido d.a sua immobilidadc mal disfarçava Oi pen
algibeira, que nunca se encolheu e se 11,amentos enormes architectados no 
fechou diante das apercuras <los po- seu cercbro admiravelmente organi .. 
bre5 1 zado para os embates terriveis da pe

Creio que entre nõs ainda nJo nH> lirica p:ircidaria, com as suas paixões 
draran, p<,:nd.orcs mais concil1antes e rcgionJlistas, suas diathdses provin
qualidadc,; de nucleação que superas- ci;ma.s, su:is obstinações e richas ser
,em ás de lg:1ucio Ev;lristo, que a tancjas, cm summa, seus preconce1-
morte :ic.1ba de nm lcv.u, JO fim du- tos filhos da incultura e das fatalida
ma carreira trepidante e oiriçada de des de um meio que modela o homem 
difficuldadcs, conquistada palmo a á sua feição aspera e, ás vezes, selva
palmo, con• uma inqucbr:intabilida- , gem 
de sem exemplo, e bracejando muitas I Elle era, descontadas as proporções 
vezes com <lcsventur.u intimas e pu- do momento historico em que lgna
blic,s de" rnturas I cio. Evaristo surgiu, ellc era uma es-

N-1 -~ ~-~R-EE :-: :-~A-º º-iA-SS-O-CI-Ar-A--0-P--AR_A_H_YB-A-NA-DE-IM--P-R-ENSA 1 ~:::;!:E:~~~i~:~~:~i~ºt~;:i)~ 
\{ "' florete e o mergulhar com arte na fa~ 

A ·- d h t d d" 1 ======================================== lha justamente do adversaria, de forreuniao e on em os l• ma que o ferro penetrava ferindo 

rectores de jornaes 

I 
Na sessão de hontem do Cor.sêlho Deliberativo, foram approvados votos de congra· mortJ!mcntc o inimigo 

· - p "d G · · • · Ad l Mas, soada a hora aas indulgen-
Reunrram·se hontem, pela ma. tulaçoes ao res1 ente etuho Vargas e governador Argem1ro de F1gue1re o, !}e a at- cias e reconciliações, ninguem sabia 

nhã, Q.o gabinete do dr. Salviano titude digna de s. s, excias. na repressão energica ao communismo - Approvado apertar a mão do antagonista com 
L ·t R J' tario do Inte • • A • j (Conclúe na a.• pg.> 
ri~~- e e ;e~1::~a~~C:,e os directore; lambem um telegramma de congratulações ao rrumstro Macedo Soares pela mstalla-
de jornaes desta capital. ção da "Defêsa Social Brasileira" - Uma representação da A. P. 1. visitará, hoje, o I NOTAS DE 

Durante a reunião, o dr, Sal. • ' l O 
viano Leite expoz a todos as nor- antigo )Orna ista dr. José Gaudencio - utras notas. ' ti p ALA e I o 
mas estabelecidas, no país, para Verlfioou..se hontem, ás 16,3Q. no depois apresentadas dua:> prop'?st;-; 

1 

duz1clo 1~a d~fc . ..;n do rer,;11ne amraça_ 
d edtf1clo de~ta folha: uma ret!nia? ~t' 1 de soci()s, que vo1taram á Comm1s:.:ao do pela msi.dia com~1mi:-tn. O orador • Em nome do sr governador Ar-

:erce;;u:~a~oi~~r;{:;r:~ ecor· ~~~;~~1,~n~c~i:e~~;rºen~~ ~~~~:d~ ~ici~':i~~ncla para m2lhor,~5 e.c;rla- ~~~·crr~~!~~7.c1~;g~:l~imdeá ~Jf~~~1;cc?~ gcmiro. de Fi?ucirêdo, 0 tenente Sou-
Compareceram 08 srs. padre de accôrdo com os Estatutos. o conselheiro Adherbat Pyragibe que tem coGperado patrioticamente · sa e S1lva, aJudante de ordens de ~ 

Carlos Coêlho director da A Im- Presidiu os trabalhos O dr. Orris fala sobre a passagem do 8!' annivcr· com. o. q-overno federal. em favor das excia , esteve em vi:,lta ao sr. João 

prensa, José Leal, da Gazeta do &i~i~ª·M!â~~l~:.ri~~o se~i~ir~~~so~~ f1~Íi~n~~ ~o~tsec~~ªJo:~ e~:~~~~;i~= m~~Ul;~:~·ida, propoz ÍÔ~!,Cln trans- : Oscar, ch(.;~e do Trafego Telegraphi. 
Povo Anchises Gomes e dr. AL au.sencia da dra. Lylia Guf'des. 2.ª são para representar a A. P. I. nas m1_t.t1d~,s. voto<.; de congro.tulRçôes ao> co na çecçao deste Est~do, . que se 
ves Je Mello de Liberdade, Tan- f~~[.~ta~Ja~'.)~~

11
;~~~ld~~~d)~·a Lf~~sti- ~~;~r~1~~;. âquelle so.udo.:so lead•.:r ~~~â0e1~;e~_te!. hi:~~~~ ~~b111~°6!11~~i~ ach.i enfermo cm sua res1denc1a 

credo de Ca;valho, do Jorn~l dl Aberta a sessão, o 2.° secretario pro_ o sr. presidente Mmeia os srs. actuaL O dr José Eugenia N de Mello, 
Parahyba e Orris Barbosa, a :~~:~io~·elelt~~~ d;0tc!~P;.g~a~:ba~~: tgh1erbal jyragibe, Mardokéo Narre e vori;, ªt~-~~~~~ft11rgro_unanimidade do residente cm Bananeir;i!I, escreveu uni 
Un.ião. impugnação. ' :e~~~-s~r~~~- a palavra o eonse- Falou, depois, o conselheiro Wilson attenciosG cartão ao chefe do govêr-

Você é BRASILEIRO, mu nio 6 aiei~1aºri~~1;sã~1n;al~!â1J:r-,1u a sua ~h~~~u~~~tu~;ã:d~ºpr{f~~ t~1z:~~~~i~ ~fe.1if:;ãoqU:a c~~~~~~c~~cfa1c~~!s1~ no. felicitando s cxcia pela Men-
CIDADAO BRASILEIRO pllJ1l1l'I n.io 

11
.dEama.semg~iderªíapde1o

0 
elxºpesde,.ce,n"•.tc',risoe, nfd·>

0
i energia. e O patriotismo com que o sagem apre.,entada á Assemb1éa Le-

Uroo O Uualo ele eleitor I presidente Qetulio Vargas tem se con. (Cooclúe na a.• pag!UaJ gislativa <lo Estado. 



2 A UNIÃO - Quarta.feira, 20 de outubro de lffl 

A ~1, l · 1 1· J ( t ,1 NOTICIAS DO EXTERIOR s sem u e a e g I s a , v a u o s a u o SUISSA . :~;.~:·::.:.!:·;;:;!í.::·::·:::= 
A SESSÃO DE HONTEM 

Na ordem do Dia, falou o deputado Fernando Nobrega sobre o projecto n,' 15, refe• 
rente á dispansa de multa de contribuintes -Approvado em 3,ª discussão o projecto 

n,º 54, que crêa o Curso Complementar no lyceu Parahybano 
com 8 presenç3.1 do numero legal de O deputado Fernando Nobrega re-1 g!da a-:> sr. Governador do Estado, 

deputados l!'eunit: hontem á h~ra re- lembrou o conceito de um critico na- plelteou um emprestimo de 50: 000$000 
gimenta1, 'a Assembléa Lêglslai.va do cionA.l que, se referindo ao feria.do de para o d·~senvol_vlmento de sua indus
Estado 14 de julho. disse. com muita expres- tria de. aproveitame~to d~. fonte de 

Presidiu a sessão o sr. José Maciel, são. que O Brasil tomava emprestado agua mmeral denominada Santa Ri
secretariado pelos srs. João de Vas_ feriados ao3 oüt1'os pa'ses para fazei ta". dz sua propriedade. S .. excia. o 
concellos e Adalberto Ribeiro. commem..:>rações e não produzir. ~_vernador do Estado por mel·::> ~e of-

Foi lida e achada. conforme a acta Era preciso wn paradeiro na insti- f!Clo encaminha e pe~e o apo10 da 

GENEBRA, !~ (A União) 
Inaugura-se, no proximo dia 1 de 
novembro, nesta cidade, a Conferen
cia Internacional de Repressão ao 
terrorismo, promovida pela Socieda
de das Nações 

Para a realização desse conclave, 
foram convidados varias países, que 
não estão filiados á S . D N , como 
o Brasil, Estados Unidos, Allemanha, 
Japão e outros 

INGLATERRA 
da sessão anterior. tuiçáo dos dias f~rtados e. por isso, Assemblé~ para o pedido expos~o · O 

Proced'.d>. a leitura do expediente, o conclu'e. votava contra o projecto em Estado na., póde e nem deve s-r ln- LONDRES, 19 (A União) - O 
sr. preslde1-te facultou a .Palavra aos discussão. dif.ferente ª todo surto ~e progresso sr William Beckett, sogro do minis
srs .depute.dos. O sr. Miguel Bastos autor do projec- cuJo desenvolvimento esteJa ª d•!pen- tro Anthony Eden, fallecido no mês 

O sr. Severino de Lucena esclareceu to .. ~1.Wt~ntou longamente as suas ra_ der de um _auxtlio economico ou mcral. . d 
0 seu ponto de vLcta. anteriormente zões. demonstrando é feriado a A concepça~ que se deve ter hoje do de agosto findp, deixou a fortup.a e 
dado. a respeito do projectl? n.º 38, que d0.t2 da promulgação da Constituição ::ad~ ~~g~~~~o~a~o~e ~:;, c~:i~: um milhão de esterlinos 
foi conside~ado inconstitucional. Federal e que. outros Estados. com~ além da utra ttribulçôes de ordens O sr . Eden, que é .casado com a 

'? sr. Joao de vasconcellos r~quer ~ Pernambuco. tiveram 1dentica tnlciat1- publica/ ºTrat!__!e de uma fonte de terceira filha do extincto, é um dos 
adiamento para a sessão segu .nte d ~a quanto ás suas cartas fundamen- agua mineral perfeitamente compro- executores testamentarias 
discussã? do projecto que augmenta a aes. Achava que devia haver o feriad,o vada pelo ,Ú;tudos technlcos, como 
~u~vençao do Asylo de Mendicidade; com? a maior homenagem á Const.- possuidora de qualidades medicinaes. e 
JrutJflcando o seu requerimento . E tuiçao da Parahy~a. . ainda. pelas razões de ordem social 
aporovado. _ ?o.sito em vot:içao o profecto foi re- cem bõa acceitação no mercado e con~ 

ITALIA 
o ,.,.. Octavto Amorl:." passa a ler Je1tado_ por maio_:1a de v'?tos . . sumo publico. Facilitar O desenvolvi- ROMA, l9. (A União) _ o ma-

um parecer da Commissao de Fazenda Seguiu-se a 3. discu.ssao do proJ:- m•~nto dessa fonte de riqueza para 0 que env1a á mesa.. cto n.0 54. que trata da or~anizacao nosso Estado é concorrer para 
O 

pro- rechal Grazziani, vice-rei da Abys-
0 sr. Fernando !"'º!'Tega apresenta o do Curso Complementar no Lyceu Pa_ gress::> e engrandecimento da nossa in

pareC?_er da Commssao de Justiça e ~ rahybano . . . dustria.. E proporcionar ao povo para. 
pe.tiçao do sr. ~nesta Navarro, que plei- O sr. Aloysio Campos dISCorreu. .so- hybano um lugar de repouso e propi-

prensa estrangeira, de que, .muito bre
ve, se fundaria uma nova capital da 
Echyopa 

Addis-Abeba é e continuará i 5er 
a capital da Africa Oriental Iralian:i 

PORTUGAL 
USBÔA, 19 (A União) - A 

marinha de guerra portuguêsa foi 
augmentada de mais uma unidade 
Trata-se do aviso João Lisbôa, cons .. 
truido no . arsenal de marinha local . 

O novo barco da Armada lusitana 
zarpará, ainda este mês, em viagem 
de instrucçã<?, em redor da Africa, 
conduzindo uma turma de guardas
marinha 

FRANÇA 
PARIS, 19 (A União) - A im

prensa publica, hoje, a curiosa noticia 
de que o dentista Gaston Gibette, 
que acaba de fallecer, deixou escrip
tas setenta e duas mil, quatrocentas 
e trinta e uma cartas de amôr 

ALLEMANHA 
teia reintegrçao do seu _car~o. O pa- b'!'e º , a.ssumpt.o, demo~ando a irre_ cio para a sua saúde, quando esta es- sr. João Hardman de Barros) . E' ap-
recer opina pela rejeiçao d_o reque. guiar .c!a<le da redacç~o do pr_oJecto, teja a depender de uma agua perfeita- provado. _ . _ 1 BERLIM, 19 (A B ) _ Segun-
rrmento, por escapar a ma.tena á com. em virtude da compe .encia privativa mente potavel e assimilavel ao erga- Dis ussao wuca e votaçao do parecer 
petencia ~a Assembléa . da .União para legislar sobre sobre o nismo com grande quantidade de saes. n.º 1f á petição n.º 135• do sr. J. :do commur.ica . o Bn.Z~ner Te~eblatt, 
. Após sao approvados os pareceres ensmo no Brasil . Nessas condições a Commissão de !J~- Cunha. E' appr:vado. uma conferencia especial reunida em 

hdos. Esclareceu s. excta. que o cyclo com- gislação e Justiça achando que não 
0

Diso .... us.são unic~ e votação do parea:r Hamburgo decidiu supprimir dora-
o sr. Odilon Cqulinho apre.senta UTTI plementar dÕ curso secund-ario é uma repugna ao dirett;c; e á.s leis que nos 33 á prestaçao do sr Governador I 

projec:<> da C?mmissão de Instrucçâo oreação da reforma Francisco de Cam_ regem, pelo c:ntrarlo será um acto de ~~ ~tado relativas ao · exercido de vante os supp em~ntos monetar.los 
e Sau de Publica. sendo a ma teria en- PQS.

1 
neste ponto inalft.erada pelo plano I b•.:!lla justiça social, opina pela conces- 1935. E ' approvado. que se cobravam ate agora no serviço 

vlada à mesa . nac onal de ensino elaborado pelo são do mencionado credito com as ne- o sr. Presidente d;ixa de su?met-1 de navegação com o norte do Brasil . 
O sr. Ernani S,:,,~vro apresenta o pa. Consel~o Nacional de Educação e já cessarias garantias para O Estado nas ter a votos os pareceres sobre •1étos, Em seu lugar, serão augmentados de 

re~r da COmmlssao de Justiça á. pe-
1 remett1do á Camara dos Deputados. condições que julgar conveniente o po- por falta de numel""' legal 

1 tiçao do professor Alfredo Dantas Cor_ Assim se_ndo, o Estado é incompetente der executivo. E assim é de parecer E nada maisrí~;endo ·a tratar a IOºi° os typos de fretes, com excepção 
reia- director do Instt.ttuto Pedagog.1co para legislar sobre a materla e á As- qU•! seja approvado o seguinte pro- sessão é levantada designando-se i:>àra daquelles estabelecidos para o cimen-
de campina Grande . semblé~ só incumh:e o dever ?e ':ºtal' jecto. Projecto n .0 30 - A Assembléa a seguinte a OROÊM DO DIA : Vota- to, cujo actual supplemento moneta_ 

Passa-se á. Ordem do Dia. o credito_ necessano á. organizaçao e Legislativa do Estado da Parahyba re- çâ:) do pareC'ir n.0 1 sobre o véto par- rio será substituido por um augmento 

COMO DECORREU A OflcDEM DO :;?°e,~~~~~ c~r:n C~rs~o~~:P
1!.st!;:!~ ~~v~:tat\.u\~ri-;_d~i~a f~zec;-J~r~t~~~ ~~~1 . ª~0f:~tc~o ;:r;~r <~~r;as~~li~ de 20º]º A conferencia d~ La Placa 

DIA c1das em lei federal. fres publicas um emprestimo ao dr. véto ao projecto n.º 49 (auWriza o Go- decidiu ademais augmentar, a partir 

0 sr. -esident.e annuncta a 2 .• dis- e Ne~ sen\t.'dot o t ~eputad~ Al~ysio Severino Goffies Proecpio, até o valor vêrno a concorrer com a im
1
po~anJia de 1.º de janeiro proximo, em 2 shil-

"' amp apre..oen ou r s emen as. uas d·e 5C:C00$000) para o desenvolv!men-1 de 100:000$000 para a cone usao as lings para um tocai de 16 shillings 
cus.são do Projecr.o n.º 15. que dispensa subs itutivas e urna suppressiva de dl- to das fontes de aguas minera.es deno- obras do H:spltal do Prompto SOccor-
de m'lllta. os contrlbutntes que l•qui- versos artigos do projecto. que ficou minada "Santa Rita" situada no mu- ro). Discussão unica e votação do pa- ouro, o frete por tonelada de madei
darem seus debitas para o Estado até assim totalmente refundido. nicipio de igual nome. Art. 2.0 _ O recer n.0 7 sobre o véto parcial ao ra ordinaria Os carregamentos de 
31 d"' dezembr.o ~o corrente anno . 

1 

A~. em~ndas. depois de intensamer1- \ emprestirno deverá ser feito, para li- projecto ~.° 92 <.regul~ment~ a cultura papel destinados aos portes princi-

pr;!~ta~~m:mis:~m~~d~a~~~a~~o ª; te Jof~~~~~Va~º:ªili};~p~o_:g~~te ma- i~i:~~a~foP~ª~a~!nWa:n~~!!~dt~~ ~o ª1~º~a:/eCe~ii~~;ª~0 ~
1
c~ !é~ot:~ paes do centro do Brasil e r, acedentes 

divida dos nroprietar1os de immoveis te :-ia: 3.º _ Revogam-se as disposições em projecto n.º 139 (Classificação de en- do continente europeu, estarão iguaL 
~ara dom'cilfos e ~rigtn~Ma do atrazo 3_. discu.<:são <!o projectó n.º 

52 
(Re- contrario. s. s. em 23 19!1937. (a.) trancia de accôrdo c~m o tetm~o ~e mente 'iujcitos a um augmento ·ae 

g~it:ª'f!:e~:m~ª re~~~o ª~~O::: vog-a, o § 1.0 do art. 314 do dec. n.º ::i~~~;.dilo~c:.7;:::·deAÁ;:!~. !?1t:~ ~e:r~~ ~.;Jif3~!~e ~n v~~oe :: ;;aject~ frete a partir de l.º de janeiro, fican-
tabelecimentos escolares, commercfaes 1596, de 31 de julho de 1929). pres.sã-c . n .º 52 (subvenção annual ao Instituto do· fixado -o novo typo, de caracter 
e industriaes. Passa-se á de Protecção e Assistencta á Infancia). uniforme, em 35 shillings ouro por 

br~ :~!'i'!:,r::ssu~g:rr:!1: uf:i~u~r to;i:ad;sc=nl~~f:~e~;;i:ç~ ~~~ ORDEM DO DIA ~-~2~~r~n~c~éfo vaootai~je~ro ~~ef;~ tonelada 
emenda no sentido de ~ estabelecer ta canital de lllm Sanatorto para Tu_ (autoriza o Govêrno do Estado a au-
o auantum da reducção. berculosos). xiliar com 100: o&l$000, a Faculdade de 

O sr. Fernando Nobrega com a. pa- Entra em 3."' discussão o projecto n.0 Odontologia e Pharmacia a ser fun-
lav.-a combateu a emenda, dizendo 3.• discussão do orojecto n.• 63 (Au_ 5 (autoriza o Govêrno do Estado a ,;:Jada nesta Capital). Discussão unica ORDEM DOS ADVOGADOS 
que esta vtnha apenas incentivar ª· toriza ª construcção e in.stauação nes- adquirir terrenos para construcção de é votação da par.?cer n. 0 21 .sobre º Do· BRASIL 
oueles que foram negligentes no pa- ta capital de um Hospftal de Isola- uma villa operaria) . véto ao projecto n.0 93 (subvenciona o 
flamento de uma taxa dev1da ao Esta_ mento) . A-:- art. 1.º, desse projecto. o sr. curso Rrofis.tjonal de d. Myrthes de 
do. A emenda coni o ela.usterio em Delfina Costa apresenta a seguinte Almeidà Carvalho) . Discussã.o uníca 
que se apresentavo. nl!.o altting'a so- 2.• d'scussão do projecto n.• 50 (Au- emenda: Ao art. 1.0 

- diga-se: "cem e votal;'.\o do parecer n.º 18 sobre o (Secção do Estado da 
mente a classe pobre. mas a doo be_ toriza o Govêrno a elevar a subven_ casas até cinco contos de réis cada véto ao projecto n.0 99 (autor.LZB. .º p h b ) 
fE~:J~ ~J:1~=p· rf:!.:i~~=i ~~~. do Inst!tu\o Hlstorico Parahyba- /ii"~º~i~:;o 2;:~::::· .~:es;:~ rt;i1~_ ·~~::9.d~ ?!~~?tt~i:~= ara y a que fo,· 

era rio nubltco. Aporovar a emenda na 2.• disou.s.são do projecto n.• 9 (Ins- as seguintes emendas : Ao art. !.º em Instrucçao Publicai . Discussao umca De conformidade com 0 

douta Commissão de Fazenda seria al~- titue uma subvenção annual de . . . . V€Z de 50 de 2·000$000 25 de 3·000$ e votação do parecer n.0 29. s:bre o annunciado, reuniu hontem o Con~ 
mentar o calote e premiar os caloteiros 12:000SOOO. em favor do Asylo de Men- 25 de 4:ooosooo.' as quaks serão aÍuga~ véto ao projecto n.º 104 (Dá autoriza- selho da Ordem dos Advogados, com 
Se a emenda em apreço viesse ampa~ dicidade "São Vicente de Paula" de das na base dos juros prvporcionaes ç~o ao Govêrno ~ara ampliar os ser- o comparecimento dos conselheiros 
raros rnenoo bafejados da sorte. o ora- Campina Grande). • de 6% ao anno para o caoltal dispen- v1ç,:s superi~tend1dos. pela Directoria drs : Evandro Souto, Osias Gomes, 
dor dar 'a todo o seu aooio Ainda ma- Após foi levantada a sessão. dido com suas cohstrucções. diga-se~ Geral de Saude Pubhca e reorganizar 
is disse. até os estabeleri~entos com- '·50 de 3:000$000 e 50 de 4:000$000 as a Directoria d_e Hygiene da a11~enta- Synesio Guimarães, Severino Alves 
merclaes e as proor'as fabr~~as nesta ACTA DA DECIMA OITAVA SES- quaes serão amortizadas no prazo de ção). nts;ussao unica e votaçao do Ayres, Mauro Coêlho, José Marie 
caoi'tal estão 1ncluidoo no favor excep_ SAO ORDINARIA DA TERCEIRA 16 annos e oit.:> mêses ·~m prestações parecer n. 17. sobre o véto ao projecto Porto e Francisco Lianza A sessão 
cional previsto na emenda o Estado iguaes accrescidas do jlll'o proporcional n.º 132 (aut:r1za o Govêrno do Estado 1 . . . · . 
porém, não pode ser tão g~neroso. ' REUNIAO DA TERCEIRA LEGIS- de 6% ao anno". s. s. em 23191937. a abrir o credito de 1:200$000, para pa- fo1 pres1d1da pelo c_onselhe_,ro, Evan-

0 sr. Newton Lacerda, em parte dis- t!i~f !Jt i~~!~~11~ L:~t (a) Fernando Nobreça. Substitua-se o gamento da d!ff~rença de vencimentos dro Souto, secretariado pelos conse-
te Que a culpa no atrazo desse J)aga_ HYBA EM 23 DE SETEMB artigo 2.º, pelo seguinte: "Esses pre- ao c_onsultor J1.:!1'1dico do Estad

0
°· Dis-1 lheiros Synesio Pessôa Guimarães e 

mento se deve mais á reparti ão com- 1937 . · RO DE di:s ficarão com os respectivos adqui- cussao e votaçao do parecer n 28 so- . G d' 
petente. ç rentes para servirem de residencia a br•! o véto parcial ao projecto n.0 46 Os1as o~~· O expe, 1e1:,te const?u 

O ·"· Fernando Nobreqa declarou operarios. pequenos servidôres _do Es- (Estatu~ dos Funccionarios ~b11cos) . de u_m _ofúc~o _de sohc1taçao de ams. 
Que discordava dessa explicação por_ <Conclusão) tado, ferroviark:s, pessôas syn~1~aliza- 1 o;scussa::: unica e votação do par:cer tenc1a Judiciaria . Na ordem do dia, 
oue o paga.menta da taxa de a°gua e E foi a voz do primeiro Magistrado d.M, sarg~ntos e praças da .Pohc1a Mi- . n ~7 sobre ? véto ao ~:je'?to nPr 91 foi relatado um pedido do secretario 
:~f?:~~:~d~é ha :pouco tempo, ltfnha pra- da Nação quem o quebrou em notavel u~ie:u:e~8a!!vi~osti:1i

1
~~teaf~~j ~~~~ ~!er~:a~:s)~D1sc~1oe uni~~ do expediente, Severino lrineu Diniz, 

Depois · de outraS considerações s. c comm:vido improviso antes que O não podendo eritretanto p . locatario e v:taçáo do parecer n.º 25. sobro o tendo o conselho, por unanimidade 
excia. terminou dizendo que apoiàris. g~~~~ ta~~ns~~nff~~!~º a cvr:_~0 

gr~~ adquirente se at~azer emu~lSr~!rlrê~ ~~t°a~t~/l:~J~c~ ~r!!;i!,!~ª 
0
° 2~~f!~ de votos, decidido officia_r á autori-

~~alquer o:tra emenda que favorecesse ta homenagem aquelles heróes. Eram ~~e:1\~ç~St~•~poS1S Sdo e'ii 231$937 (a) e a BibU:theca Publica do Estado. dade competente, a respeito . 
s!ºp~~~:~ nu~fa~v~e ~~a~:C:1r: f13!.J as harmonias do nosso civismo can- Fernando Nob~eg'a." .· No art. 3.º; em ~cntinuação da. 3.ª discussão do pro- O conselheiro José Marie Porto 
e na perspectiva em que se enco~ra ~;~~~~s cg~6~~~~ di

0
~r~::nr:iu~~~o~ vez das palavras "um . contracto de J1cto n; 5 ~{~endas áªu~rzate o G~- apresentou em mesa os quadros dos 

ª· situação finanCE:ira do Estado. attin~ ração a perda d.aquella mocidade que ~~~?:act~º~~~~::in~~· e ~:~d: ~m"~~ ~a~~o co~truc:ãi d~ ~ri~ vi~la ~~~~~ advogados, provisionados e solicitado
~~~?gºaite:r!i~ta3n:~1~~~~as suas por nós ·~ pela Patria immolou no ara serva de domtnPo". fa~!!1do ponto r:3-> . 2.ª discussão do. projecto n.º 2 res inscriptos na Secç~o dest~ Esta-

Os srs. NewtGn Lacerda e Migtiel Bas ~-~s d:e;e~d:;n:os~u~~de:!e:sª~~i; !~: final nessa palavra domm10". S. S. (.,.,bre o credito de 1~0.000$) Jtª~ CJ- do, tendo a approvaçao unamme do 
tos sustentaram as razões da emenda~ pirações. a sua vida toda. Sr. Presi- ·~r;: ;;[~11:.r:_(~mF:~:~:~~;i~· ;~i;,r:~,11:g:;,st~~nic: ;,":1.u o çHospi~ Ümselho. . , , -

O sr. Adalberto Ribeiro proooz que dente. A estas homenagens nã.o póde diga-se: 375:000$000". Sala das ses: tal Regional de Cajazeiras). 2.• dls- Em seguida, s~ procedeu a ele,cao 
~o:~[~~

0
0 "temF!z.ee~!™;,:r:º!!~eã permaneo.::.r lndifferente os represen- tões. em 231911937". (a) Ferna1},do No- c~~ do proj•:cto n.0 ~8 (contagem de de uma :aga ex1ste~te ~o Conselh?, 

Thor estudado o que foi approvado pel~ ~~.~f~e~io pn°~ itJ!h!ebgaa~~ Aa ~~ brega. No art:. 6.". em seu !mal ei:n, ~m~. de Jer~ço P)bhf~ ~~ sr·_ Jor sendo eleito o dr Francisco Scraph1_ 
Casa. . ' . rem"'léa parahyban o seu apoio e é vg~::ª .. ;~~:~~t,= ~·~::::çt~"·d~!cjur~ pr~Je~~~./20 ª[~çii{) ·de t~':s~s â co da Nobrega, por .7 votos contra 

O sr. pres:<!.ente ann,.mcta. e!11 segm- ~:r isso que hoje vo~ falo a palav!'a do etc". s. s. em 231911937 . (a) Fernan- f!_rrna commercial J. cunha. l.ª discus. um, dado ao dr Fernando NJbrega 
f;sti~u~f1;;'1:âod~ PJfJec~ n.de37in~~ civismo, a palavra de fé nos d~stinos de Nobmga. stªasº dd

0
o sprrojeGoctvoenrn.ºa2d7o/8foP~sl:d8: ;~~= O pre~~dente dete~minou um~ ou

data da promulgação da Constituição ~~ ~~8:!111ctea:!u~~~t :a:~ni~e d~~~~ O sr. Adalberto Ribeiro, vem a tri: tívas ao exerclcio de 1936). Discussão tra reumao para o dia 22 do corren-
do. Parahyba. lenclo a nossa homenagem aos bravcs huna e apresenta a seguinte emenda · unlca ,,. votação do parecer n ° 26 ao te, á hora e local do costume 

O sr. Fernando Nobreça disse que de 1935". "Onde cout,,,r: "A conservação dos project~ n.º 108 (reducção de 20% nas 
se lnsurg·a contra o proJecto, porque Em seguida. att,:ndendo ao requeri- predlos f~ca a cargo do 

11
inqu11lno sob matriculas e taxàs de frequencia co. 

f'm these era. contra todo e qualquer menta do sr. Lauro Wanderley toda a flscallzaçao do Govêrno. · 8 ;, S. em bn.das nos estabelecimentos de ensi
feriado. Entendia que a melhor ma- Asse_mbléa permaneceu de pé,· em si- 2319 37 · (a) Adalt,mo Ribeiro · no). Discussão unica e votação do pa
nf':'.ra _ne 'Se festejar e. promulgação da lencio como homenagem acs que tom- O sr. João d.e Vasconcellos · requer O t'.:!cer n.º 30 á petição n.º 131 do sr. 
Constituição era com o trabalho e baram na defêsa do regimem em 1935". adiamento da discussão do projecto e João Gonçalves do Nascimento) . 1.ª 
nunc1. na ociosidade. continuando a hora do exped1ente em·~ndas, sendo approvado. discussão do projecto n.0 28 (Dispõe 

~lérn disso, e.crescentou s. excia .. o o sr. Delfino Costa pede u'a explica..: o sr. Presidente declara estar encer- sJbre a taxa judtctar1a e dá outras 
mes de mato era o mais sacrificado ção sobre dep:sttos na Caixa Economi- rada a discussão e adiada a votação providencias) . 
pelos feriados e crear ma.1s outro se. ca. tendo o sr. Romualdo Roltm pres- para o dia seguinte. 
ria instituir quasi oue um mês de fe- tado os respectivos esclarecimentos. Passa-se a J.& discussão do projecto Paço da Assembléa Legislativa do 

ria~~~::'~e:~r~õ,;l~c:nserva,:lo_ la~tlê :•;~~i!í~fesº:"o'\e~"u'l'nt~ ~!: ~:ra
2 

o~~~~erº ~r~~~~ ... ~ J;°ii<::i:_~ f.:~ª~-~ f:3i.arahyba, em 
23 

de setem-
ras são as mais prejudicadas com esses r<cer á petição n.0 134. do dr. Seve- Regional de Cajazetras) . E' appro-
fertados e a Assembléa deV.a dar e. nno Gomes Procopto. (Parecer n.º 34) vado Jos; Maciel Presidente 
nemnlo, não augmentando o numero J O dr. s,verino Gomes Procopio, em Enira em 1.• discussão o projecto n.º JolJo de vàsconcollo•, !.º Secretario 
doa dia,; sem trabalho . longa e circunstanciada petição, dlri. 23 oontagem de tempo de servlçe d.<> Aclall><irto Ribeiro, ~-º secretario, 

ALUGAl\1-SE dois modernos 
predios, recem..,construidos em 

local aprazivel, á Avenida dos 
Estados (Therezopolis), éom 
dois pavimentos, quatro quar
tos, installações sanitarias com_ 
pletas, nos andares terreo e su· 
perlor. 

Bonde á porta. 
A tratar com o sr. Antonio 

Rapôso, á Rua 13 de MalG, 42S, 



A UNLI.O - Qlfart~~feira, 20 de outubro de 1!\37 

ESTADO DE GUERRA 
CESAR RIVELLI 

Que dirão, hoje, os incredulos, os do M3ior do Exercito, que ~s acon
scepticos, os snobs que nos salõe!: l selhou e mesmo solicitou dos poderes 
burguêses e ?:as tertulias entre "aml- publicos Esta circumstancia ia 
gos e correligionarios" costumav 1m constitúe de. per si mesma uma enor
sorrir. superiormente, quando alguem me garantia Seria simplesmente .:ab ... 
alludia ás ameaças communiscas con- "urdo, com effeito, suspei':ar que o 
tt'a o Brasil? Que dirão os super-hn_ Estado Maior renunciasse á sua dI.~
mens e os super-criticas que em va- nidade para se tornar cumpllce ou, 
riJ.s opportunidades julgaram supe~- peor ainda, .simples instrumento du~ 
flua e ingenua a nossa obra de jorna-, 

1 

ma manobra pol.itica destinada ;t ser
listas anti-bolchevistas, reduzindo- vir as ambições dum homem ou dum 
nos ao nivel de maniacos, obcecados grupo de homens Muito mais logico, 
por uma idéa fixa? Já s.1bemos Co-1 vice-versa, é pensar que se, em certa 
mo é muito diff:cil achar a <.:c.,ragem altura da nossa vida nacional. as al
necessaria i:ara confess.1r (?S proprioo;: tas hierarchias ffiilitares tomaram o.1 

erros, esses deliciosos cavailleiros. c11j:1 iniciativa de solicitar um estado de 
sensibilidade politica não lembra pro- excepção, foi porque constataram a 
priamente a dos sysmogr:iphos~ con- existenciJ de graves perigos e se con
cinuarão a sorrir. E. entre um sorriso venceram da necessidade duma acção 
e outro, com os areç displicentes de rapida e cnergica exigindo meios aci
illurninados para os qua~s não ex.1,- ma do norm3l. A prova disso, aliás, 
tem segredos nem mysterios, sussur- já está sendo exhibida, com a publi
rarão: m.1nobras do gov~rno O que cação do tenebroso pbno elaborado 
ha, é apenas uma tentativa. para d..:s- pelo Komintern para provocar um 
viar o <.:urso normal da campanha Inovo levante communista cujo exito 
successoria e, caso a tentativa der re- fosse mais feliz do que cóube ao mo
sultado, prolong.1r a perm3nencia Jo vimento de 1935 Lendo ·as instruc
incommen~uravel sr Gerulio Varga.'> ções baixadas por Moscou aos seus 

no poder agentes no BrasiJ, de.5cobre-se cst;i 
Infelizmente, são as maiores b:ina- verd'.ldt.: dara e insophismJvel: esti

lidades :is que mais credito encontram vemos e estamos, de novo, sob a 
no seio das m3ssas, contJnto que of- amcaçJ dum golpe revolucionario1 or
fereçam um minimo de vao.simelhan-
ça. Muita gente haverá, por isso, dis- ganizado e estudado nos minimos de
posta a ju, lr que a mesquinha in... talhes, com o intuito de implantar 
terpretação por nós acima prevista é e~tre .. nós a ",dictadur~ d_o proleta
a unica possível perante os aconteci~ nado Isto e, a dommaçao sangren
mentos hodiernos, entre os quaes pri- ta de Stllin 
ma a proxim.1 decretação de c<,tado J N:io é preciso nada mais, para aco
de guerra MJs, plra os que racioci-

1 
lhcr a proclamaç5o do ~stado de 

nam sem pedir uma cJ.beça cmpres- J guerra não como uma í!rb1tr:1ric,:hde 
tada, a verdade appJ.rece collocad.1 ~ uma violação dos direitos i!l.divi
num campo muito di.fferente I duaes:, mas como uma taboa de S3l-

A responsabilidade pelas medirt:1~ vação que consentirá a defesa contn 
de emergencia. que o Legi<.:lati\'o está i um:, calamidade tremenda investindo 
em vespera de adaptar, cabe ao Esta 'l'S nossos lare3 

DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO 

O CENTENARIO DO , BRIGADEIRO COUTO DE MAGA
LHÃES - ENCERRAMENTO DAS AULAS 

NECROLOGIA 
Sra. Carlota Castl.llo Branco . 

Iªg~:~· A~;~t\~~· ~:o~u~./~1~ei;~fã 
capl'u1l. u fü'a. C3rLta Castello Bran
c:: Guenais viúva do sr. Filogon1o 
Guanaes. ' 

REUNIU ANTE·HONTEM A V I D A 
JUNTA REGIONAL DE RADIO P H OH I C A 

ESTATISTICA PR I - 4 
Foi a~orovada a redacção 
final de varias resoluções e 

apresentadas outras 

RADIO TABAJARA DA PARA
HYBA 

Programma para hoje 
A pranteada €Xtincta, que '· ra irmã 

âa tra. Lind lnha Castello Branco e 
3tlva erposa do n. José do Carmo e 
Silva: fi,cal d: consum:, aqul, deixa os Cem a pr:;sença dos srs. dr. Melra 11,00 - Programma Aperitivo da 
,egulnt~s !ilhes : srs. Waldemar Cas- de Menez·:s capitão de c::.rveta José p R L4. 

i.:11
~ B;·~~fg; %tig~~e:s i~st~~~n~~i~~~ cie Lemes cUnl~a. prof. ~izen~n?o rcs- 12,00 - Programnia. variado da 

e.:- Gunnaes, funccionario ela Anglo- ~à/;arcrã~n~is;. NEo:~:~~iio ':~rb~~ P R 1-4 
Mr~fran Petroleum Company Ltda., reuniu ante-11-ntem em s~são ordlna- 18,00 - Programm3. para o ,·an-
ne"ta d~'ade e sra. Almerinda Castel.. ri:1 a Junta Reg1onàl de Estati.stica 
lei Branco Tinoco esposa do sr. Jobel Na ans.. ncíl do dr. Severino Cor- tar 
~ 1~~~ê,}

1
~z~c}o~~~du~~~

1
~-.:i.l '2 ,·s me- cieiro, .5çcretc.rio da Agricultura Com- 18,45 - Hora do Brasil. 

Sób;·~ ~toúde viam-se corôas com ~f~~~ite· 1:'a1J~!~g~~~s t::bb;{~:· l~~~ ~::!~ -=- J~~s!:spp~p~i:;es com 
r..s seguitlte.s inscripções : "A' prez:ida Meira de M'encz.:-s secretari'.S da re-
mãe. eterna saudaê·! de Almi-r;nda, ferida entíd'lé:e · Annita Ribeiro 
Dicgene.s, Carlos e Landulpho"; "A' Lida a acta da sessão anterior foi 20,00 - Orchestra de salão 
ine~queclve~ mã~. no.<:."a et.rna s3 uda- approvada l•:m di.scu.seão. 20,15 - ~usicas ligeiras com Qr_ 
ae ue Almerlnda e Jobel"; "Para a Não houve expediente. 12.ndo Vasconcellos 
t:ossa q11€rida mãe, o nosso preito de Antes de começar a ser votada a or-
saud?,de de Waldemar e Cel•2ste"; "A' dem d" d:a O dr. Meira de Menezes 20,30 - Educação ~~1~1~rr1v~:ltil~~ã. act!us ti~e ci:~~Í!-i~: por pr,-~c;saf usar da _P~lavra, pass~U 20,45 - Regional harmonica 
Carmo e filhos" e "Lembr::i.nças de a presidP1'\d3. ao capnao de corveta\ 21,00 - Jornal off1ci:1l 
Edlth. E•.!tty e Péricl2s". Jo~tb~e~~~osap~~nt\otação a reda- 21_, 15 - Musicas populare'i com 

O ~eu enlerramen:-:> verificou-se, cção fmal das Resoluções de nºs a a 

I 
Ncl1e de Almeida 

hon~tm me~mo ás 16 horas no Cerni- U, foi a me ma approvada 21,30 - Programma leader com 
t~rio Senhor da Bôa Sentença, com O seu ementaria é : quia se segue M II C d 
gran~e .!C_ mpa.n~~mento de parentes Rescluf'ão no 8 - Suggere ao Secre- yrt1 o ar oso. . . , 
e am.gos úa fam!lla enlutada. tan:1 da Fazenda a publicação de uma 1 21,45 - 1vlus1cas ligeiras com Jota 

- Secç5.o estatlstica em "A União"; n.0 9 Monteiro 
Fallecru. ante_hontem nesta ca_ _ Appclla para a Prefoaitura do .Muni- 22,00 _ Jornal falado da p R I-4 

pit:.J, á rua y1 conde de Itaparicr., 1 cip10 de João Pessóa no sent1d: de J ., 2 15 p "H .. · 
n.º ~9 .. ª .senhcrita Joanna Pereira crear uma se::çio de estatística; nY 10 -, , . - rogramma ot com 
da Silva filha do '·T. Francisco PerC'i- _ Sugg~•e á Dlrectoria Geral de Es- 1 Josc Puncntcl 
ra. da Silva, artü:ta residente nesta I t~t~tica a organização c!i.:: noves -~o- 22,30 - Inform3cÕes Bôa noite 
cidade. dê-los p9.ra despachos d.z mercad_nas ~ 

O enterro da pr·nteada ext.inctn, sujeitas ao imposto de exportação e á nesta capital em o día 22 de abril p. 
que foi custeado pela Soí'irdad:' Be_ taxJ üe estatística e dá outras provi- 1;assado. 
neficente de Op~rarios e Trabalha_ cti.nci9.::.; n.º 11 - Appella para o Go- A falta de agencia em duas circuns
dcres, dn. qual era soela s falle::ida, v::rna.dor do EstJ.d: no sentido de &2r c.ripçõ;;s d: Estado vae concorrer para 
verificou.se pela manhã do di) te_ cumpTid-:-, .em relação á secção de Es- que se faça. no tocante ao 1ev:1ntamen
gWnte. no Cemiterio Publico desta ta·~:sqca Educ:1cional, o que estatue o.s t-0 da estatistica do Municiplos obra 
cidade, cem avulta.elo acompanha_ decretos n.ºs 651 e 775; - n.º 12 - fragmentaria, incorripleta, 0 que deve 
mento. inclusiv:? membro, da So:ie_ ScHcitJ da Assembléa Legislativa d:J ser per todos :s títulos evitado. 
dade B. de Operarias e Trabalhado- Estado uma ld que autorize e Pod~r Não se c:mpn.hende, ademais, que 
res. Executivo a actualizar a descripção das Soledade e Pilar ~ exceptuem, desde 

ASSOCIAÇõES 
Asylo de Mendicidade "Carneiro da 

Cunha" - Dcletim da semana de 10 
a 16 da outubro d~ 1937. 

Visitas - O estabelecimento foi vi
S!tado por 12 pessôas cujos nomes 
e: nstam do livro de pr,.:sença. 

Serviço m.cdico - O dr. Jósa Maga_ 
lhãts que es:eve de semanl, visitou o 
estabelecimento l".:r.eitando a l asyla
do, SL.ndo o receituario aviado na 
Pharm:ic1a Teixeira também de se-

Lnba d: l:mites dos diverscs muníci- ,:iue n?m a falta de recursos podera 
pios parahyl>: nos. M?r allegado, possivel como é a creaçã'J 

Em teguida, o dr. Meira de Menezes c!a tax;i. de estatística para cobrir as 
pediu a pal:wra para propor que 1 C:.•.:.spesas Ceccrrentes com a creaçã0 do 
Junta Regional de Estatistica passas&! question:ido serviço". 
um telegrmma ao sr. G::.vernactor do A pr:posta em apreço, que recebeu 
Estado no sentido de s, excia. con- ccmmcntar1os a favor feitos pelo sr 
stguir dos Prefeitos de Soledade e ~i- prcf. Sizenando Costa, foi approvada 
ln a nom•~ação de agentes de estatLc;- w1animement•: 

tic;~stificanl:o a alludida proposta, Le~~~~g~~riãgs :~~~l~{iu o d:~ ;~~~ 
dis.s2 e. d1·. Meira de Menezes . jectcs de Resoluções, um para que a 

"Para aquelle effeito- as citadas au- secretaria da Fazenda se fiv.:sse repre
tor:dades se cbrigaram solemne e ou- sentar na J. R. E. e outra para que 
blicam·.::nte com a a.ssignatura do In.s- a Secretaria do Interl:r providenc!asse 
trumento da Convenção _In.ter-Admi- no sentido de não perman•?cer vago 

mana. ,1istratlva para creação de Agencias nenhum cartorio de Registro Civil e 
Dcnativos - Fõram fiit-:s os seguin_ Municipaes de Estatistica. realizada ainda para que fornecesse elementos á. 

tes: p~,.;.fe1tura de Jcão Pessôa. 11 ki- ------- ---- - D. G. E., a fim de qu•= esta repartição 
l~ de carnr de poroo, Francisca Tos- mana de 17 n 23 o direckr José Vio~n- mantenha em dia o cadastr;. dos res
cano B zetra mensalidades de julho e te Montenegro o m€dico dr. Aryos- ponsave-is por aquelle serviço. 
agoeto. lOOSC~O. v.aldo Espinolà e a Pt:armacia Con- Fôram ambos approvados sendo que 

.Mc.,vimento de indigentes - Existiam f~ança. o ultimo com uma emenda· de aut.cria 

Occorrendo no dia 1.0 de novembro Cavalc2,nti. Maria Augusta de Car- ~R~d~sri~;º!n:it~~r~~~n!ri:
1~ª: ~~= cufa"Jg; ~i:i~~ ~~~ ª:Y~~~b:~t';= doA1f~ar~ir:r_d·~r:!~!~:· deu por en

~o d~\~g~gei~~n:f~éri;i~i~·an~,i~r')end~ 1 
V:!~~~~al: Julita de Andrade Vascon-

1 lh~S1;azll de. serviço - Pelo Conselho çãg. e._~t~do sanitario do Asylo continúa ~%~ad~!un~ão t~~~~!~~lna~:rc;~f~--s: 
~:;~:Si!~· r~s~f:~~- ;~·es;~~si~!~~~c~~ cellcs. • fôram ~ ·signados para o serviço da se-, sfm alteração. prcxima sexta-feira. 
r~aes homen~g-ens á memoria desse Grupo Escolar "Is3bel Ma1in das 
grande brasileir.? que foi uma das Neve~." 
mais relevantes figuras do II impe_ Presidente: Francisco Salles Albu-
rio. queraue. 

Para Jsto s. ex~ia., se.nccionou a Examinadcres: Olivis Baptista, OthL 
Lei n.0 509. de 22 de ~c-tembro que lia Miranda. 
visa enaltecer no culto civico a per- Fiscal: Rubens Filgueiras. 
sonalidade desse grande patriota. 

A referida lei manda que se' pro- Grupo E3cola.r "Antonio Pessôa ·• 
movam, no referido dia. em todos os Presidente: Arnaldo de Barros Mo-
estabelecimento3 de ensino do Bras:1, reira. 
solennidades commemorativas, discar- Examinadores: Auta de Luna FreL 
rendo tcctos os orofess;res sobre a vi- re, Nauth!lia. Bp:;,:erra Cavalcanti. 
da e obra de Couto de Magalhães. Fistal: Carmel! .. a Pereira G:nnes. 

o Director do Departamento de 
Educação. recJmmenda, pois. ::i. todo.'.3 
os professores do Estado quC' dêem 
fiel cumprimento aos disp:>S1Uvos da 
Lei 509. promovend? em suas escolas 
brilhantes festas allu~vas. 

Grup:. Escolar "Pedro n·· 
Pre5idcnte: Jcão de Sou.!-;a Falcão. 
Examinadores: Yolanda. de Alencar 

Lu,1a. Rach~l de soma Cantalice. 
Fiscal: Murio Gomes Pereira de 

Sousa. Assim, para os profes'ores qu~ dese
jem as.sistir á semana pedagcg1ca. ns 
aulas do anno lectivo serão encerra.- Grup., Escolar "Duarte da Silve:ra '' 
das no dia l.º de novembr') com a.s Pre!:=.idente: Sylvia de Pessôa 
ditas homenagens á figura inolvidavel Exam1nadores: Severina Miranda 1 
do grande brasileiro. Marla José Vmagre Medeiros. 

BIOGRAPHIA Ar:; esrolas irnladas "?-:1)1.rtins Lei-

Nasceu em Diamant.ina, Estado de ~ti;· ...... e~~far~~r~t~" afu~~~~
10

p~-ira~ 
Minas Geraes, em 1.0 de novembro de Grupo Es:olar •• An.tcnio Pessõa"; a 
1837; fez o rurso de humanido.des n:l escola elementar de Cruz das Arma5, 
Seminari.o de M.1rianna: bacharelou- .!;-;Grá inccrporada ao Grupo EscJ.lar 
se em S. Baulo em 1861. Foi então no- •·santo Antonio'•, cu.ia banca examL 
meado secretario do Govêrno de ri.-n- nadara ficou assim organizo.da: 
nas Geraes. cargo que oc:upou al. Pre.&idente: Lydia Fernandes. 
gun.s mêses. sendo após de~,;;nado Exnm.indoras: Ab_gail Souto, Clarice 
pel~ Imperador para . governar o Es~ de carvalho Cunha. 
tad--. . de Oovnz. Pai amda governado.' 1 Fiscal: Alcides Candldo de Lacerdn 
do Pará, Minas e S. Paulo Lima 

A principal cariJ.cteristicE: das suas · 
activ1dadts foi a exploraçao do Rio Ensino Noctumo 
Araguaia. abrind0 facil communicação 
entre M~tto Gros50, Goyaz e Pará, 
oblectivo que conseguiu com ingentes 

es~::~ih~ a gloria de ha\ ~r inicio.do 
a n1.vcgacão a vr.por no planalto cen
tral da America do Sul. 

Departamento de Educação, em 19 
de outubro de Ia37. 

Damos aba.iX') a;-bancas dos exames 
a effectuarem-se no dia 25 do corren
te, pelas 8 horas: 

Exames flnaes 

Grupo Escolar •· Epitacio Pe~sôa ·: 
Pres:dente: João do. cunha _Vinagre 
Examinadores: Maria Deolmda C 

Mello. Dersulina Sobral. 

Fiscal: Debora Duat'W. 

Grupo Escolar "Thcmás Mindfllo" 
Pre ic!C'nte: Joaquim da Silva San-

11":~amlnsrlores: Maria Adel!ta B 

Grupo Escolar "Thomás Mindêlh" 
Presidente: Joaquim Santiago 
Examinadores: Aida D las, Dolores 

Rocha. 
Fllical: Arnaldo de Barros Moreira 

Gruoo Escolar "Antonio Pessôa" 
Presidente: :t.rcina Medeiros 
Examinadores: Ade lia cte França, 

EmlHa Costa 
Flscal: Arnaldo de Barros Moreira. 

As escolas isoladas que não apre_ 
sentarem alumnos a exames flnees 
procederão a'"'s exame.<; de passager.i 
na ultima semana do corrente mês. 
Nas ctemals serão iniciados hoje pela.3 
8 horas. 

Não é RECLAME! MAIS é VER. 
DADE. 

Uma. boha. para nickel por $800, 
uma carteira para cedulas por 1 800, 
uma gra.vata por $400. Só na CASA 
AZUL. 

FESTIVAL DE ARTE 

Alumnas da profe~ora. Sa1ttinha Sá, em um numero dP dansa hellenica.. 

Hoie. ás 19 30 horas. no Cine-t11ea-1 nando S. de. Sá cl. O Pião. TTRIN- 1 S~HUBERT Valsa da Primavera 
tro REX serlÍ realizado o annuneia- DELLT. Viclmo : Fernando S. de Sá· 1 CHOPIN Preludi.,:, 

~~f~{s~-~~:a~g~tfr::!" ~rg~:~~d~ •• peJ~~ ~~~~s~ ~~~1;;;ricÁr~!t~:º.:f H~!~~ f ~;:~~~Nrfflzº Casi!1:;ªp!~li:it;~ 
com a collaboração de al1tmnas dr· resca. DVORAK. JOS\"'lita Cunha. L. GALLET Sertane10. 
gymnastica e dansas daquella prcfesso- VII Chinlsinha GRIEG. Dmah S. d? li. VILLA-LôBOS - Rasga o cora.. 
ra e do CORAL VILLA-LôBOS e Or- Campos. VIII 'Valsa. TCHAIKOWS- ção !Chores n.0 10); Teirú (Arranjo); 
chestra. FY. Leonor Arcovcràe. Helia Moura e Estrella é Lwz Nova; Pn">Ces sem pala-

Obedecerá ao seguinte programma: Joselita Cunha. IX Miniatura GUR- vrCi,.S; Na Bahia tem; Patria. 
LITT. Dtnah s. de Campos. ·Piano: Pelo Coral Vi.lla-Lôbos, sob a regen. 

PRIMETRA PARTE 

1 - Gymnastica plástica - li Mar
cha rythmica - 111 G.11mnasW:a plás
tica - TV al. Largo, IlAENDEL. Vio
lino: Fcrnc.mdo S. àe Sá. Acom
panhamento de Côro femhti.no b> . 
Ga1;otta RAMEAU. Tlo~ezinha Wan
derley ê Lenilde Sei Violino Fer-

Ermano S. de Sá, X Dansa Helenica, eia do professor GAZZI DE SA'. 
LEO DELIBES. TERCETRA PARTE - DANSA lliDI-

d:gl~~;so;; s<;.~\:::"J':1
~á 

0
:~

1
~~: Musico~ff !o1e~s~

15~1;';~ Sá so 
dos os numeras. bre motivos indigenas brasileiros. Cho-

reographia original da professora San
SEGUNDA PARTE - HYMNO NA- tinha de Sei 

CION AL Os ingn•ssos pódem ser adquiridos na 
SCHUMANN Reverie portaria do Cine-Theatro REX. 



' A UNIÃO - Quarta.feira, 20 de outubro de 1937 

PARTE o F F 1 e 1 A l 
.\DMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. Dlt ARGEMIRO DE FIGUEIIffiDO 

LEI N.° '79, de '9 de outubro de '937 . o Secretario do Interior e Seguran_ N.• 958 •. Ao dr. chefe d.e polu:ia 
ça Publica, nomeia Sebastião Dinti. deste Estado, foi respondido o offL 

Autoriza ao govêrno a auxiljar as obras da 
construcção de um monumento ao marechal Ma
nuel Deodoro da Fonsêca na Capital da Republica. 

para exercer o cargo de 1.
0 

supplen_ ~~~ ct; ~~ºe
5
~370 Se~•~rt~o de~~z;::• sâê 

~Trc~~!~~~:~eg~~o Sa~~o Ã~l~~~Õ ~~ Sousa, vulgo •·Nino". da comarca de 
districto de Soledade. Campina Grande. Não sabendo se o 

A Assemb1éa Legislativa do Estado decretou, e eu sanccionei a 
lei seguinc;:: 

Are l 
O 

- Fica o govêrno autorizado a auxiliar com a impor
tanci1 de clnco contos de réis (5:000$000), a crecção de um monumento 
perpetuador da memoria do fundador da Republica, marechal Deodoro da 
Fonsêca e de outros vultos culminantes da epopéa de 15 de novembro de 
!889, no Ric. de Janeiro. 

A(t. 2 º - Fica o govêrno autorizado a abrir o devido credito 
Art J O 

- Revogam-se as disposições em contrario 

CADEIA PUBLICA DA PARAUYBA 
Parte diaria (remettlda ao dr. ehe . 

fe de Policia deste Estado) referente 
ao dia 19: 

P,lacio da Redempção, em João Pessô.1, 19 de outubro de 
49.º d, Procl,mação ds Republica. 

Para os fins regulamentares, com
munico a v. excia., que, hontem, a_ 
companhados das guias poUci'a.es de 
numeras 356 e 357. firmadas pelo dr. 
delegado do t.0 districto desta capi_ 
tal. foram recolhidos a este estabe
lecimento, por Ordem Publica e De_ 
sordens. respectivamente, os indivi_ 
duos: Severino Pereira de Arruda, 

19 3 7, vulgo "Pilãosinho" e Francisco Ga

Govêrno do Estado 

Argemiro d, Figueirêdo 
José Coêlho 

briel de Oliveira. 
Na mesma data em virtude da por_ 

taria sem numero. do sr. inspector 
geral de policia, ieita por ordem do 
dr. delegado d\, 2.° di/;Mcto decta 
capital. foi apresentado. devid1mente 

EXPEDIENTE DO OOV:1!:RNO 
DIA 14: 
Decreto: 

o Governador do Estado da Para_ esccltado, á respectiva Inspectoria. o 
hyba, attendendo ao que requereu d. individuo Cicero Araúóo de Som:a 

DO Maria do Carmo de Carvalho, ins_ vulgo "Cícero Rato". o qual não vol~ 
pectora de alumnos da Escola Secun- tou mais para este estabeleclr..1ento. 
daria do Instituto de Ed1,1cação, ten_ Movimento ger:11 de hontem: exis 
do em vista O laudo de inspecção de tiam 262 reclúsos, for 3.m recolhidos 
saúde, a que foi submettida conce_ 2, foi requisitado á Inspectoria Ge_ 
de Jhe 30 dias de Hcenç3, em pro ral de Policia 1, ficaram existindo 
rogação á que se acha gàsando, pa-:. 263, sendo 1 não arraç.oado por este 
ra tratamento de sua saúde, na for_ Cadeia. por vir sendo o limentado ás 
ma da lei. suas custas. 

O Governador do Estado da Para. 
hyba resolve nomen o sr. Ernesto 
Silveira, para exercer, effectivam-en_ 
te. o cargo de Thesoureiro Geral do 
Estado, obrigando_se a prestar a fi_ 
ança exigida por lei. 

EXPEDIENTE 
DIA 16: 

o Governador do Estado da Para_ Foram hoje, d.istribuidas 412 ra_ 
DO GOVERNO DO hyba. a.ttendendo ao que requereu ções: 19 aos detentos que se encon 

Berthulina de Carvalho Lima. pro- tram em diéta na enfermaria. 243 
fe.ssora effectiva da cadeira rucUmen_ aos demais pre:os, 17 aos emprega 
tar mista, do povoado R1:1a Nova, do dos. inclusive os dois guardas_civicos. 
municipio de Caiçara. tendo em vis_ adidos nesta repartição, Manoel Bar
ta o laudo de inspecção de saúde a bosa. de Lucena e Jo·é Jovino Pon. 
que foi submettida, concede.lhe 60 tes; 90 aos presos extremistas. inch1 
dias de licença. em prorogação á que sive 20 aos soldados da Policia Mili
.se acha gosando. para tratamento de tar que fazem a vigilancia dos mes_ 
sua saúde. na forma da lei. mos. no Jogar denominado Fazendq, 

Petição: 
De _severina Ponteiro, professora 

effectiva. do grupo escolar "Dr. José 
Maria", da villa do Pilar, achando_se 
com sua saúde ainda alterada, requer 
mais noventa dias (90) dils de lice11_ 
ça. em prorog:ição á que gosou, na. 
fori:na da lei. - Con~edo trinta d.ia5, 
tei~1sta do laudo medico, na forma da o Governador dC' Eaado da Para- "São Raphael" (antigo posto de se_ 

hyba, attendendo ao que requereu O ricicultura,), 41 aos soldados das es_ 
bel Darc· de Medeiros p om to p coitas que conduzem os presos ao~ 

EXPEDIENI'E DO GOVERNO DO bli~o. da 
I 
comarca de ita~aya~a~ te~= serviços externos desta capital e '-i 

DI~ }8: 1 do em vista O laudo de inspecção de a.o.s indigentes que foram apresenta. 
Petiçoes: saúde a que foi submettido conce- dos a esta Cadeia. 
De Os~aldo Trigueiro . C'.lstel!o de_lhe 30 dias de licençl., pàra tra_ Acompanh:un esta parte os map_ 

:~~~c~ml. Ins:( pl:~te Pf:n;u~~e:~~ f~~ento de sua saúde, na forma da f:ci~~!e;>_r'tt~\x~~d~us~~a s!r d~i~v~;Jõ 

referido officlo se refere ao preso da 
alludida informação. 

N.0 959. Ao sr. dr. secretario do In
terior e Segurança Publica deste Es_ 
tado a directoria da Cadeia. commu. 
nicou que o saldo existente da verba 
supplementar pelo decreto n.0 824, 
de 6 de julho deste anno, está qua. 
si exgotado, r~tando, apenas, suf_ 
ficiente para o pagamento das mer _ 
cadorias adqu1rid#l.s durante o mês 
de outubro conente. Por isso solici
ta a verba supplementar de ses::-enta 
contos de réis (60:000$000), para at_ 
t,ender ás despesas do resto do an_ 
no. bem como pede a. verba supple
mentar de cem mil réis 000$000). 
para satisfazer os pedidos tnadiaveís 
do expediente daquella Cadeia. 

N.0 960. Ao dr. director do GabL 
nete Medico Legal, for:un apresenta_ 

~~s. se~::d~~ee~\t1c:~~lta:~~. ;reI~~ 
Francisco Gabriel de Oliveira e Bôa
ventura Ferraz de Amorim. 

N.0 961, Ao dr. director das Obras 
Publicas, foi encaminhada. a. petição 
do preso miseravel Jo.sé Sylvestre da 
Silva.. solicitando o.s serviços presta_ 
dos. 

N.0 962. Ao dr. delegado de policia 
do 1.0 districto desta capital, foi re_ 
mettída a petição do preso Bôaven
tura Ferraz de Amorim, solicitando 
audHmcia. 

N.0 963. Ao sr. inspector geral dP 
policia desta capital. foi remettida a 
petiçãc do preso sentenciado Julio 
Macedo, pedindo audiencia. 

N.0 964. Ao sr. dr. chefe de policia, 
foi remettida a petição do preso Da_ 
mião C:: rdoso. solicitando lhe seja 
concedida audiencia. 

N.0 955. Ao sr. dr. juiz das execu_ 
cõe~ crimínaes desta capital foi en. 
Viada a petição do preso ffiiseravel, 

~~~:~~~dºo ~ai~t!nit:ºsii~spe~~~to.s, re_ 
Além desse expediei1te. foram eu_ 

viadcs m2ppas e partes diarias á 
Chefatura de Policia e Inspectoria 
Geral de Policia. 

requerendo o pagamento dos venci_ o Governador do Estado da Para- o dos baixados ã enfermaria por não 
m~ntos a que tem direito pela Esta_ hyba. attendendo ao que requereu ter soffrido alteração o do dia an- Lconcio Lopes da Silvci.-a, 4.o es-
ção Fiscal dessa villa, a começar de Josaphát Pires, professora effectiva terior. . . . criptunrio. 
3_ de Setembro a 3 de Nov~~bro, P~- de l.ª entrancia. da cadeira rudimen- Outros1m: amda f~Ço sc~ente a v. Visto: Dun,•al de Albuquerque, 
r~odo .este em que s_ubstitmra: o Juiz tar Urbana Mista de Jucá, do muni_ 1-excia. que_ fl'Jram distrib':1i_dos hon.. director interino. 
hcenc13:do. - Defendo. mediante ~s I ci.J)io de Piancó, tendo em vista O t.em .e hoJe. á guarda m1htar deJta 1 _ 

respectivos_ compro.vantes. laudo de inspecção de saúde a que 

I 
Cad~1a1 composta de 14 homens, 1:1-

De Mar1~ sevenna de Sousa, en_ foi submetttda concede lhe trintA. clus1ve o sargento e o cabo, um pao 
fermeira visitadora do Posto <!e Hi- dias de licença_ pua trâtamento de de .160 grammas e uma. caneca d> Prefeitura Municipal 
gy~ne de ~atos, sohc1tando t_res (3) sua faúde, na forma da lei. cafe. á pmte. v . 
!fleses de hcença, com os vencimentos o Gqvemador do Estado da Par~.- ~onc10 Lopes da, 8Uve1ra. 4. 0 es- EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 

:t~!1'ª:ib ~~º f~~~i:co 2~
0

: ie~~b:i :abr~à ~~~~~~d~eª~o~~: r=~~:;~~ir~ cr~i~~~ri~.urwa.1 de AJbuquerque, di- DIA 19: 
de 1936. - Deferi.do. visitadora do Posto de 'Hygiene de rector interino. 

fe~fva
3

~!p~~t e:r;;r::ncro~e:so;:def:ã :~~~ t;~gfbtd:;1 rv;~~e ~on~!~e:;~~~ EXPEDIENTE DO DIA 19: 
1udimentar ~rbana. mista de Jucá. três (3) mêses ·de licença noc:. ter Officios: - 947. Ao dr. juiz de di 
municipio de. Piancó, solicitando um mos do art. 44 da lei n.º '121. ~de 2& reito da 3.~ vara da comarca desta 
(1) mes de hcença, com o ordenado de Dezembro de 1936 devendo dita capital, foi encaminhada a petição 
inteiro, na forma d~ lei, para o seu licenç.a ser a começar' do dia 15 do do preso Manoel Gabriel de Mt;~-
tratamento de saude. - Conced~ corrente à.o. em a qu~l pedia audiencia. 
trinta dias. na forma da lei. o Go~ernador do Estado da Pano.- N.0 948. Ao dr. director das Obras 

De ~?Sé Guedes, capitão d_a_ PolL hyba. nomeia a normalista diploma_ Publicas. tem..cttendo a p2tição do 
eia Militar deste E~tado, sohc~ta~do da Melania Neves da Costa para ex- preso Manóel Paulino da Silva. reque_ 
o pagamer:1to <l~ cmco (5). d_1ar1as. ercer, interinamente. 0 cargo de pro_ ~endo o tempo exacto de setvi.ço~ 
que por lei, se Julga com direito. - fessora de l.ª entrancia com exerci prestados ás Obras Publicas. 
Deferid?, á vista das informações. cio na cadeira rudimentar da Aveni: N.0 949. A.,o dr. chefe de policiR.. 

De Lmo Guedes dos Anjos, 1.0 te- da Bôtto de Menezes derta Capital foi encaminhada a petição do p1'eso 
u.ente ~ Policia Militar deste . Es_ta- devendo assumir O re'spectivo exerc( Pedro SÍII1J)licio dei Sou.sa, pedindn 
do. sohc1ta:ndo p~gamento de ~iar1as cio no começo do proximo anno IectL audiencia. 
que por lei. se Julga com direito. - vo, servindo-lhe de titulo a presente N.0 950. Ao sr. director da Escol.D. 
Igual despacho. . portaria. Correccinal u Presidente João Pes 

Do_ bel. Darci Medeiros, promotor o Governador do Estado da Para- sôa ". em Pindobal, foi encaminha(h. 
publico da Comar-ca _de Itabay\l.na, hyba. exonera O sargento Cicero Pe_ a petição do prern Adelino Candido 
requerendo três <3) meses de licenç9:. reira de Oliveira. do cargo de Subde_ da Silva, silicitando uma ferramenta 
com vencimentos na forma ~a lei, legado de Policia, da circumscripção que se ac11a alli. 
para o seu tratamento de saude. - de Serra Redonda do d.istricto de N.º 951. Ao dr. director do Institu_ 
Concedo trinta dias. á vista do laudo Ingá. ' to de Identificação e Medico Leg1I. 
medico. na forma da le1. foi escoltado. devidamenLe, o pre~o 

pr~f~ss~~~tl~~t:;,~iv~e d~ª~~~~/~a ~:t Secretaria da Fazenda A~~ni~stef~P~/%i:':/aºt execuções 
mentar mista. do povoado Rua Nova, EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO crimtnaes da comarca dcc:ta capital. 

~~~~~icrnb~ d~ia~ª~!riiC:~:.ere~e: 1 ~~~ª~1~. 1 ~~ e~:i~i:i ~o:;Jm dedose~=e~~ 
\encimentos, em prorogação da que O Secretario da F.1zenda nos ter- to. 
se acha gosando, pa~a continuar o mos do officio n.0 720, de ú do cor_ 1 N.0 953. Ao dr. engenheir~ supe. 
seu tratamento de saude. - Co1;cedo rente, do sr. Governador do Estado, rintendente da Er:npreza Tracçao, L1~z 
s~ssenta (60> dias, em prorogaçao, á. resolve designar o sr. Severino Can. e Força. commumcai1do para os dev1_ 
v1~ta do laudo medico, na forma da. dido Marinho, ajudante do Procura- dos fins. que o sr .. Leoncio Lopes da 
Je1. . dor da Fazenda. p,'Ua irl;peccionar SilvE:ir~ é 4.0 e: cn1;>turario da Peni_ 
. De Mana do Carmo de Carvalho, as mesas de rendas e estaçõe<: fis- tenCJana desta capital. 
1nspect~ra de alumnos d.a escola se caes do Estado com a diaria df' . . N.0 954. Ao mesmo engenheiro, foi 
cun~ana do Instituto de Educaçio. 305000 e a ajuda de custo regula_ communicado tambem que o sr. Lin-
contmuando doente, requer mais trin_ mentar dolpho José dos Santos é barbeiro 
ta_ C30) dias de licença, na forma da contractJdo da Cadeia Publica des_ 

!".:,ict~m ~r~~~~~~ tr[:,~! ~ia~~hf !~~ Secretaria do Interior e ~~g~~P~!/0: ~if~e!et;,"u;1~~i;m:s~!~~::i 

ta. do laudo medico, na forma. da lei. Segurança Publica do~.op:::ide~ie e~:ºi;;;i~g;;;s~i:::i?~ê 

Decretos: EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO ApJY.'llação deste Estado foi encaml-
DIA 18: nhada a petição do sentenciado, pe_ 
Portaria~ la comarca de Campina Grande, Se_ 
O Secretario do Interior e Seguran_ verino Ferreira Lima. vulgo "Seve

ça Publica, designa o dr. Alfredo de rino Padeiro"' requerendo uma or_ 
Sá, para prestar serviços profic-sio_ dem de HABÉAS CORPUS. 

Petições de: 

Carmello Ruffo, requerendo licen_ 
ça para cofistruir um predio de pro_ 
priedade do Montepio dos Funccio
narios Publicas do Estado e destina_ 
do ao contribuinte, Antonio Quintino 
de Araújo, á Av. D. Pedro II. - Co_ 
mo requer, em face das informações 

Montepio dos Funccionarios Publi
co-i- do Estado, requerendo licença pa _ 

~~i ª:r;.~:s. º_Pl~i:::a np:d:~3, á Av 
Chrispim Pedrosa, requerendo li_ 

cenca para se estabelec-?r com uma 
carvoaria no predio n.0 615, á rua 
Almeida Baxretto. - CQmo pede, pa
gando logo o que fõr de direito. 

Francisco da Silva, requerendo li_ 
cen~a p'.\ra renovar a coberta de 2 
casas de palha de sua propriedade, 
á ru1. Frei Herculano. - Em face 
das informações. deferido. 

qu!::iJ~ºficiiçaJo;~imfa;~rr~~nc~~~ 
tos nas casas ns. 111, á travessa Ge_ 
neral Bento da Gama, 200 e 170, na 
Av. Jo'.3.qtüm Tones. - Como re_ 

quel'em. 
A. M. Cerqueira, requerendo licen

ça para construir 2 casa,c; de taipa e 
palha na rua Anisio Salathiel. - De_ 
ferido. 

Meira de Menezes. requerendo li_ 
cença para construir muro divisorio 
e balaustrada nas casas em cons . 
trucão. á Av. da Liberdade. - Como 
requer. 

João Vicente Gomes. reouerendo li_ 
cença para construir uma casa de t'.li 
pa e telha na Av. Genesio Gambar
ra. - Como requer. 

Padre Thecdomiro de Queiroz Mel_ 
lo. requerendo matricula par1 o au 
tom ovei Adler. de sua. propriedade. 
- Faca-se a matricula. 

Convite: 
Convida_se o sr. Manoel Lourenço 

da Silva, a comparecer á D. E. F .. so_ 
bre assumpto de seu intereise. 

O Governador de, Estado C:a Para~ 
hyba, exonera o sargento Raymundo 
de Sousa Lima, do cargo de Subd.ele_ 
g~do de Policia da circumscripção de 
Puxinanã, do d.istiicto de Campina 

G~n~~verna.dor do Estado da Jara_ 
hyba nomeia o sargento Cicero Pe_ 
1eira de Oliveira. para exercer o car
go de Subdelegado de Policia da cir
cumscrlpção de Puxinanã. do districto 
de Campina Grande. 

naes no Presidio especial desta Ca- N.º 956. Ao sr. dr. Orris Barbosa, 
pital, até ulterior deliberação. director da "A União''. communlcan_ COMMANDO DA POLICIA MILITAR 

do que vem de ser crea.clo, naquella DO ESTADO DA PARAHYBA DO 

EXPEDIENTE DO GOVERNO DO 
DIA 19: 

Decretos: 

O Governador do Estado da Para . 
hyba. exonera o sargento Cicero AL 
ves de Andrade, do cargo de Subdele
gado de Policia., da dircumscrlpção 
r.::i.~·tto Antonio, do dlstricto de so_ 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
DIA 19· 
Petição: 
De José de Araújo Sampaio. soli

citando inclusão na Inspectorja de 
Trafego Publico e da Guarda Civil 
como guarda de reserva. - Inclúa~ 
se. 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
DIA 19: 
Portarias: 
O Secretario do Interior e Seguran_ 

ça Publica, nomeia Mathias Paulino, 
para exercer o cargo de 2.0 supplen_ 

~rc~~s~~~~tig~~o Sa~to ~t~~io ~~ 
dlstricto de Soledade. 

Cadeia, um Salão de Leitura, deno. NORTE 
minado "Argemt.ro de Figuelrédo". (Auxiliar do Exercito de t.• Unha) 
contando oom o ooncurso daqtrella Quartel em João Pessôa 19 de ou-
directoria no sentido de dar Ietr!ls tubro de 1937. · 
~os detentos que permanecem nas Serviço para o dia 20 (Quarta_fei_ 
trévas da 1gnorancia procurando as_ ra). 
sim combater o analphabeti.smo. Official de dia. l.º ten. Manoel 

N.º 956. Aos srs. directores da Coriolano Ramalho. 
"A Imprensa" e o "Liberdade", no Ronda a GUJinição. l.º sargento 
mesmo sentido bem como ao mons. Francisco Leandro das Chagas. 
Pedro Anlslo. ' di:rector do Depart11_ AdJuncto ao olficlal de dia 3.0 
mento de Educação deste Estado. sargento Maria Ferreira de Sousa: 

N.º 957. Encaminhando ao dr . .se. Dia á Estação de Radio ~.º sar-
cretario da Fazenda deste Estado, pa_ genta Ayrton Nunes da stiva. 
ra os devidos jJns. o mappa demon.~- Guarda do Quartel. 3.º sargento 
trativo das despesas feitas no m~ Raphael Manoel dos Santos. 
de setembro ultimo, com a. aUmen- Guarda da Cadela. 3.0 sargento 
taçã.o. Antonio Pedro de Oliveira. 

Dia á Secretaria do C. G., i:abo 
Orris Brasileiro de Albuquerque. 

Dia ao telephone, soldado_telepho_ 
nista Clarencio Bezerra. 

BOLETIM NUMERO 229 

(As.) Delmiro Pereira de Andr.a
de. coronel commanC:.a.nte geral. 

Confezre com o original - Gui-
~ha~~ J~~~~~· major .sub7comman_ 

INSPECTORIA DE TRAFEGO PU
BLICO E DA GUARDA CIVIL 
Serviço para o dia 20 (Quarta.fel_ 

ra). 
Uniforme 2. 0 (kakO. 
Permanente á S. T .. guarda n.0 54. 
Permanente á S. P ., guarda n.0 9. 
Rondantes, fiscal Geraldo guarà. .. .s 

n.s. 153, 33. 
Plantões, guardas ns. 27, 18, 166. 

168 .e 169. 
BOLETIM N.° 232. 
Para conhecimento da Corporação 

~e:devida execução. publico o segp.in_ 

I - PETIÇOES DESPACHADA!-: 
- De Joaquim Pln~ Ramos, chauf_ 
feur profissional, residente em Cam
pina Grande, requerendo um3. licenç:i 
de api:endizagem por 30 dias, para. 

ro s~ia~~li~.º~~~L~b.C~tt,o~~ ;~: 
de, pagando as taxas regulamenta
res. 

De Abdias da Costa Travasses, 
chauffeur profis:Jonal. requerendo pa_ 
ra prestar exame para motocyclista.. 
- Como pede. 

De Ozael Martins Raphael , tendo 
adquirido por compra o auto Che_ 
vrolet, placa 36.56 - Pb., requeren_ 
do a transferencia. do nome do seu 
ex_dono para o seu. - Faça_se "' 
transferencia, pagando o que de di. 
reito. 

De José Mathias de Araújo, ha_ 
vendo l)erdido sua carteira. de chauf_ 

~:~~e:i~~~ci~a~~ !f~ ~n~!~º~~: 
quer. 

De Severino Rapha-el dos Santos, 
chauffeur profissional pelo R. Gran_ 
de do Norte, requerendo a transferen_ 
ciai de sua ca.rteira por uma desta 
Inspectoria. - Igual despanho. 

Do me!mo. solicitando a restituição 
de sua carteira que se fez acompa
nhar do seu processado de transfe_ 
rencia. - Restitua_se, mediante re
cibo. 

De João Rangel sobrinho, havendo 
extraviado a 1 ª via de sua carteira 
àe chauffeur profissional, fornecida 

~-~r v-ff~ªe 
1~~e~~~~· ;Tif ;i1;nd~

0 h~~ 
litação. - Como requer. 

U - RESULTADO DE EXAME: 
- Nos exames a que se submetteram. 
na S. T. d.e Campina Grande, os srs. 
José Brandão Dantas. Vicente Alves 
de Sóusa. José Xavier Filho, Elias 
Pereira. Severino Avelino da. Silva, 
Alcides Pequeno de Oliveira. Joaquim 
Firmino- de Almeida, os 6 ,primeiros 
para chauffeur profissional e o ul-

!~ft~u v:~ir~;tot:rc!!st:p:~vªadlis. ~õ 
mesmo - exame, foram reprovados os 
srs. José Antonio da Silva e Julio 
Moreira · da Costa, para chauffeur 
profissional; Manoel Ferreira de Bar_ 
ros. para chauffeur amador. 

III - DESTINO DE GUARDA: -
Seguiu hoje para Santa Luzia do 

:i~;:13:' n.~nf:a f1~~!ru~s:eci::g~·ro~. 
que por tal motivo fica transferido 
àa S. :P. para a S. T. 

IV - MULTA PAGA: - Pelo sr. 
Raul Peronico foi paga,. hontem, '\ 
multa de lOSOOO, por Jnfracção do art. 
182. do R. T. 

(As.) Tenente João Fartas ln&-
oector geral. · 

Confere com o original: F. Ferreira 
de Oliveira. sub-in.spector. 

THESOURO DO POVO 
Clab •e Mercadorlaa .., 

TOURINIIO & CIA. 

Ca.rta Patente n.• 1 

Av. Bea.urepalre Rohan 1:2.• 211'1 

Pll,ao ·Balo !lponlvo Para. 
h1bano" 

ResuJtado _ doe 11<>rtel01 para 
contageJD de ponto.. do plano 
"BOio Sportlvo Par~bano", 
rea.llza.clo em 11)1& séde, , avenida 
Beaurepaire Rohan, 267, no dia 
19 de outubro; ás 19 1; 2 horas. 

1. 0 Premio 8879 
2.º 1048 
3." 2327 
4.º 9974 
5.º 2319 

J. Pessõa, 19 de outubro de 1937. 

ADERBAL PIRAGIBE, Fl.scal. T=~ & Cla., COD°"""O• 

mtl.SAS typo Kodac e outros mo
dêlos. "'recebeu 11m formidavel sorti-

::t;;lili~:0~A16rsuvio, á rua. Ma• 



'.A UNIÃO - Quarta.feira, 20 de outubro de 1937 

JUSTIÇA 
TRIBUNAL REGIONAL IIE JUS

TIÇA ELEITORAL DO ESTADO 
I)A PARARYBA 

JURISPRUDENCIA 

ACORDAO N.' 915 

Proce.:,50 n.0 590 

Classe 5.ª 

Natureza do processo: Consulta do 
Prefeito do munic:pio de Alagôa Gran_ 
de sobre si ha incompartibilidade em, 
accumular a funcção de cirurgião
dentista do Grupo Escolar da mesma. 
cidade. 

Relator: dr. Braz Baracuhy. 

o Tri!/llnal Regional resolve 
não haver incompatebilidade. 

Vist,os. etc. 

ELEITORAL 
ACCORDÃiO N.0 918 

Processo n.º 594. 

Classe 5.• 

Natureza do processo: Consulta por 
telegramma do juiz eleitoral da 13.• 
zona (Pombal}, sobre si, á vista da re
solução do Tribunal Superior publica. 
da na Imprensa desta capital no dia 
11 do corrente. está comprehendida a 
insenção do sello penitencia rio. 

O Trib1tnal Regtonal resolve 
responder negativamente á 
consulta 

Vista a consulta que faz o juiz elei
toral da 13.• zona, sobre si a tnsenção de 
custas e senos. instltuida para os re· 
cursos eleitoraes, abrange a taxa peni
tenciaria, e 

Gonçalve-a Burity, para efefito de re
V·!são. 

Rela.ttor: des. Mauricio Furtado. 
o Trib11,nal Regional resolve 

cancellar a inscripção 
Vistos. etc. 
Accorda o Tribunal Regional de Jus_ 

tiça Eleitoral da Parahyba em cancel. 
lar a inscripção do eleitor da 6.ª zona 
(Município de Areia). Pedro Gonçal
ves Burtty, por não ter este fetto a 
prova de idade. no processo de quali
ficação. 

Com efeito, o requerente. dizendo.se 
!ilho de José Gonçalves Burity, Jun. 
tou a certidão do registro do nasci
mento de "Pedl·o. filho de ,José Mene
lau" 

João Pessõa. 1.• de setembro de 1937. 
<A.ss.) Fl.odoardo da Silveira - Pre

sidente. 
(Ass.> Maurício Furtado - Relator. 

Considerando que taxa penitenciaria, ACCORDAO N .• 922 
embora cobrada em sellos, como as Processo n.0 4.500. 
multas penaes. não constitu'e custas, 

EMPRESTIMO POPULAR 
DA CIDADE DE RECIFE 

RESULTADO DO 11.' SORTEIO EM 17 DE OUTUBRO DE 1937: 

I,º Premio - 152,403 - l:OOOSO!Jll 
2." " 98,214 - 2:000SOOO 
3.' " 
4,º " 
5,º " 

n.645 - t :ooosooa 
-106,006-
-126.123-

500SOOO 
500$000 

Vc:ndido pPlB ENEL 
na Capital. 

Vend,do. pC'ia ENEL 
na Capital. 

Vend:do pela ENEL 
na Capital. 

Vcnclldo pela ENEL 
em Recife. 

SEGURE O SEU DINHEIRO, ADQUIRINDO QUANTO ANTES UM CERTI
~'ICADO DO EMPRESTIMO POPULAR DA CIDA)JE IIE RECIFE. 

AGENTE NESTA CAPITAL, 

e. ROSAS & e o. 
Accordam os juizes do Tribunal Re

gion1>.l de Justiça Eleitoral, tomando 
conhecimento da consulta de fls., em 
declarar que não existe nenhuma in_ 
compatibilidade entre o cargo de pre_ 
feito munic:pal e a funcção estadual. 
commi.ssão ou emprego publico não 
remunerado. 

ou sello Judicial, mas uma contribui. Classe 5.ª RUA GAMA E MELLO, N.º 68 
ção especial. creada pelo decreto n.º Natureza do processo: Inscr~pção da 

:it:~1o~~ul1sZ~~l!4es~~~~~~u;;e. li~ ~~~~!fve~ªd!·~:~~ ~r~~~i;; creu:~ J o ã_o __ P_e_s_s_ô_a _____________ P_a_r_a_h_y_b_a_ 
sua cobrança; visão. . 

Consider_an~o que a iseJlção, ~mit- Rel0Jtor: des. Mauricio Furtado. sid'~/ Flod.oardo da Silveira - Pre-

~~~irr~~f:f~~ds~n~~ s~~o er~g!~t~ ca?i.c:Zz~~'1,anc:'ns~i~;:_z resolve (Ass.) M~rfr:io Furtado - Relator . 

UM ELEl\lENTO NOVO 
PARA A SUA BELLEZA 

BATON João Pessôa, 25 de agosto de 1937. 
(A.ss.) Fl.odoardo da Silveira - Pres 

sidente. 

e custas judiciaes: Vistos etc -
Accorda o T .R. responder nege.tiva-1 Accorda o ·Tribunal Regional de Jus_ ACCiORDAO N.' 926 

(Ass.) Braz Barac-uhy - Relator. 

ACCORDAO N.0 916 

Processo n.0 591. 

mente á consulta. tiça Eleitoral da Parahyba em cancel-1 Processo n.º 4·524 · L A L A Q U E 
João Pessôa. 1.0 de setembro de 1937. lar a inscripção da eleitora da 6.• zona Classe 5.a. . _ · 
(Ass.) Flodoardo da Silveira - Pre- (Municipio de Esperança), Luzia Gon_ J>:latureza do processo: I1~.scr1pça°. do 

sidente. çalves da Costa. por não ter esta de· e~e:tor da 6.ª zona - ~.reia - F. a~. Póde beijar, comer, beber, rumar 
J (A.s.sJ J. Floscolo - Relator. clarado a. sua prot=ssão. no respectivo cisco Gon;ç~lves de Aguiar, para efei· e tomar banho de mar, que e-lle 

requerimento de qualificação. to de revisao . . . resiste a. tudo. 

Classe 5.• 
ACCORDAO N.0 919 

Processo n. 0 592. 1~.t'i"~~:i,,d~e~:~r~/: .. lit:'. Relator:od'i~w~!~?°Ji~grou,:}f~~solve A' VENIIA EM TODO O BRASU, 
sidente cancellar a mscnpçao. 

Natureza do processo: Telegramm.a 
do juiz eleitoral da 5.ª zona - Alagôa 
Grande - consultando si processos de 
qualificação julgados anno 1933. podem 
servir para instru~r pedidos insoripção 
feito, presentemente. 

Classe 5.ª 
Natureza do processo: Requerimen· 

to de Carlos Velloso da Silveira. eleL 
tor inscripto na 2.ª zona (Mamangua
pe), solicitando rectificação em seu ti
tulo, conforme a certidão do registro 
clVtl. 

(Ass.) Maurício Furtado - Relator. Vistos. etc. 
Accorda o Tribunal Reg'.onal de JUS· 

tiça Eleitoral da Parahyba. em cancel-

o cancellamento da inscripção sob n.º 
955. da 7.• zona, da eleitora Severina 
Barbosa Neves. visto como de seu re
querimento de qualificação não consta 
o seu estado civil. o que const:tu'e 
causa de exclusão. nos termos do art. 76 
n.' l do Cod. Eleitoral. 

Relator: dr. Horacio de Almeida. 

o Tri~nal Regional resolve 
Tesponder á consulta pela af
firmativa. 

Vistos estes auto. de consulta. em 
que o dr. juiz eleitoral da 5.• zona, mu-
1Uc~pio de Alagôa Grande, procura. sa
ber si os processos de qualificação juL 
gados em 1933 podem servir para, ins
truir pedidos de inscripção na vigencia 
do novo Cod'go Eleitoral de 1935, e, 

Considerando que uma v.~f conclu· 
idos os processos de qualificação. man
da a. lei sejam entregues ao qualifican. 

Relator: dr. Antonio Guedes. 
O Tribimal Regional manda 

que se faça a alteraçá'.> pedida. 
Vistos, etc. 
Os Ju'.zes do Tribunal Regional, con

siderando: 
I) que nos assentamentos do registro 

de nascimento do eleltor Carlos Pes. 
sôa Velloso da Silva. da 2.• 'ZOna, mu. 
nicipio de Mamanguape, foi feita a 
modificação de seu nome para Carlos 
Velloso da Silvéira, como se vê da cer
tidão Junta á petição de fis. 3; 

II) que essa alludida alteração se 
processou por mandado do ju'z de cil
reito da comarca, após Justificação re
gular; 

Accordam, por unaimidade. mandar 
que se faça, nas vias de titulo do re_ 

ACCORDA::> N.0 923 
Processo n.0 4. 527. 
Classe 5.' 
Natureza do processo: Inscripção do 

eleitor da 6.• zona - Areia - Francis
~~ã~~iz Gonzaga. para effeit.o de re. 

Rel0.ltor: des. Mauricio Furtado. 
O TrilYu:nal Regional resolve 

cancellar a inscripção . 
Vistos, etc. 
Accorda o T ribunal' ·Regional de Jus.. 

tiça Eleitoral da Par;hyba em canceL 
lar a inscripção do eleitor da 6.• zona. 
(Mun'cipio de Areia), Francisco Luiz 
Gonzaga, por não ter elle declarado 
o seu estado civil na respectiva petL 
ção de qualificação. 

João Pessôa. 1.0 de ,!:etembro de 1937. 
(A.ss.) Flodoardo d<l Silveira - Pre. 

sidente. 
( Ass.) M auricio Ftlt'tado - Relator. 

~~Jª~r~:ç~esel:~~a~~ .,rã:~~= 
cando a lei o, prazo de duração ou ca
ducida-1.e de taes processos; 

querente. a alteração pedida. ACCORDAQ' 1:1·º .924 
João Pessôa. 1." de setembro de 1937. Processo n.º 4.929. 

Considerando que, qualificado o ci
dadão pode a qualquer tempo pedir a 
sua inscr~pçáo eleitoral, desde que o 
processo com que instru'a o pedido te. 
nha sido feito e acabado em perfeita 

(A.ss.) Flodoardo da Silveira - Pre- Classe 5.ª 
sidente. 1 Natureza do processo: Inscrlpçã.o do 

(Ass.) Antonio G. Guedes - Rela_ eleitor da 6.• zona _ Areia. - José 
tor. A_n~onio de Sousa., para effelto de 1re

concordi,ncia com a lel então vigente; ACCORDAO N1° 920 
Considerando que entre a 1~: eleitoral Processo n. 0 3. 203. 

vigente e a passada não ,ha dlffe- Classe 5.0 

renço. fundamental, no tocante aos re. Natureza do processo: Inscripção do 
quesitos para a qualüicação e. quando eleitor da 18.ª zona - Cajazeiras -
houvesse. não podia tal facto- ser le_ Almiro Lourenço de sousa, para effei· 
yado em consideração, pois a, lei não to de revisão. 
prejud'ca nem poderá prejudicar, em Relator: des. Mauricio Furtado. 
,caso algum, o direito adquirido, o 0.cto O Tribunal Regional •solve 
Jurklico perfeito, ou a cousa. julgada: cancellar a inscripção. 

Colli'iderando que, por acto Juridico Vistos. etc. 
perfeito. se reputa o já consu.mmado Destes autos de inscrlpção do eleitor 
segundo a lei vlgente ao tempo em que da 18.ª zona - Almlno Lourenço de 
se effectuou, e por causa júlgada, ou Sousa, com o processo de transferencia 
ca.so julgado. a decisão judiclal, de que para o municlpio de Pombal. verifi
não caiba recurso (Cod. CivJ Introdu- ca_se que o pedido de qualificação foi 
cção art. 3) ; instru'do com uma certidão de casa. 

Considerando que o imperio da lei mento de terceiro, em que o requeren
no tempo tem como limite Ç> pf:ncipio te figura como testemunha. Tal doeu
da não retroactividade, e. quanto a mento. porem. conforme a jurtspru_ 
.U:So, pode diz.er-se que o novo Codigo dencia flrma?a, não é sufficíente para 
Eleitoral não é em si lei rettroactiva a prova da idade. 
nem 1rretroa.tiva podendo 'entre:anto Pelo que, não se tendo satisfeito um 
ser wna ou outrà cousa st neces.sario dos requesitos legae.s da qua~:ficaçáo, 
segundo o interesse publico. 1 accorda~n os juires do Tribunal Regia. 

Accordam os juizes deste Tribunal nal Eleitoral ~a Parahyba em cancel~ 
Regional em responder á consulta pela lar ~ inscripçao referida 
affirmativa, isto é, que ~em pedir Joao Pessoa. l." de sete!flb~·o de 1937. 
:nscripção eleitoral os qualificados an- . i Ass.> Flodoardo da Silveira - Fre
tes da promulgação <lo actual Cod. E- s1dente. 
Jei<toral (Lei no 48 de 4 de maio de (Ass.) Maurício Furtado - Relator. 
1935). . ' 

João Pessôa, 25 de agosto áe 1937 . 
(Ass.) Flodoardo da Silveira - Pre

sidente. 

ACCORDAO N.0 921 
Processo n.0 2 .507. 
Classe 5.ª 

v1.Sao. 
Relartor: des. Me uricio Furtado. 

O Trib;mal Regional resolve 
cancellar a inscripção. 

) Vistos, etc. 
Accorda o Tribunal Regional de Jus. 

i~~a aEl:i;'.~çr~ :oar~~[t~~ :: 6~~~; 
(Municipio de E'sperança) José An
tonio de Sousa, por não tef elle <lecla. 
rado o seu estado civil no r~spect1vo 
requerimento de qualificação . 

João Pes.5ôa l.<' de setembro óe 1937. 
íAss.) Flodoardo da Silveira - Pre

sidente. 
<Ass.) Maurício Furtado - Relator. 

ACCORDAO N.º 925 
Processo n." 4.521. 
Classe 5 ª 
Natureza do processo: Inscripção do 

ele'.ltor da 6.• zona - Areia - Francis
co Florentino da Silva, para effeito de 
revisão. 

Relator: des. Maurtcio Furtado. 
O Tribunal Regi011al resolve 

cancellar a tnscripçáo. 
Vistos. etc 
Accorda o Tribunal Reg'.onal de Jus. 

tiça Eleitoral da Parahyba em cancel
lar a inscripçã.o do eleitor da 6.9, zona 
tMunicipio de Areia). Francisco Flo. 
rentlno da S lva. por não ser totaL 
n:iente do seu punho a respectiva pe
tição de qualificação. cuja da.ta, evi
dentemente, foi apposta por terceiro. 

1 lar a inscripção do elei•or da 6.ª zona 
(Municipio de Areia) , Francisco Gon
çalves de Aguiar. por não ser a respe. 
ctiva petição de qual'.ficação totalmen. 
te escripta de proprio pWlho do reque- João Pessôa. 1.0 de setembro de 1937. 

:~~~ ~~~ad~e p~~i t!r:~~a evidente- e Ass.) Floctoarclo da Silveira - Pre. 
,João Pe...c::.sôa. 1.0 de setembro de 1937. sidente. 
(Ass.) Flocloardo da Silveira - Pre

sidente. (Ass.) Braz Baracuhy - Relator. 

(Ass.) Maurício Furtado - Relator. ACCORDAO N.0 929 

ACCORDAO N.0 927 Processo n.• 4.902. 
Processo n.u 5.151. 
Classe 5.ª Classe 5.ª 
Natureza do proces.50: Inscripção do 

eleitor da 7.ª zona - Bananeiras - Natureza do p:·ocesso: Inscripção do 
Severino Leite Ramalho. para effe:to ' eleitor da 6.0 zon1 - Esperança -
de revisão. José Costa da Silveira, para effeito de 

Relator: dr. B. Baracuhy. revisão. 
O Tribunal Regional resolue 

cancellar a insortpção. 
Vistos em revisão os presentes au. 

tcs de inscripção do eleitor Severino 
Leite Ramalho. sob n.0 702, <la 7.ª zona 
- Bananeiras - accordam os juizes do 
Tr'bunal Regional de Justiça Eleltoral 
em ordenar o cancellamento da mcs. 
ma inscripção. visto como do II'equeri· 
mento de qualificação não consta a 
residencia do eleitor, Violando-se, ,;,15. 
sim. o art. 59. n.0 2.0 do Codigo EleL 
torai. 

João Pessôa. 1.0 de~setembro de 1937. 
( Ass.) Flodoardo da Silveira - Pre. 

sidente 
(A.ss.> Braz Baracuhy - Relator. 

ACCORDAO N 928 

Proce.E.5o n.º 5 .150 
Classe 5.ª 
Natureza do processo· Inscnpção da 

eleitora da 7.ª zona - BananeL·as -
Severina Barbosa Neves. para effeito 
de revisão. 

Relator: dr. B. Baracuhy 
O Tribunal Regional resolve 

cancellar a inscrtpção . 
Vistos. etc. 
Accordam os 'juizes do Tribunal Re· 

gional de Justiça Ele'.toral em ordenar 

SABONETE 
VALE QUANTO 

PEZA 

Relator: dr A Guedes , 

o Trlbun.al Regional resolve 
cancellar li. inscripção. 

Vistos. etc. 

Os juizes do Tribunal Regional , con
siderando: 

I) que a petição de qualificação do 
eleitor José Costa Oliveira. do munL 
cipio de Esperança, 6.~ zona, não foi 
escripta pelo mesmo punho que assi
gncu as vias de t'tulo e a formula mo
dêlo n.º 7; 

II) que e.s:sa differença de letra e 
assignatura se acha comprovada p~lo 
exame pericial constante do lo.udo re
ctíro; 

Accordam. por unanimidade, can
ccllar a inscripção do referido eleitor 

João Pessôa 1.' de setembro de 1937 
(A.ss.) Flodóardo da Silveira - Pre

sidente 
(Ass.l Antonio G. Guedes - Rela

tor. 

PROPRIEDADE A' VENDA 

(A.ss.) H. de Al,neida - Relator. Natureza do processo: Inscripção do 
eleitor da 6.ª zona - Areia - Pedro João Pessôa 1.0 de setembt';:> de 1937. · 

E' O IDEAL PARA O BANHO ! 

Grande, Bom e Barato 
A' VENIIA EM TODO O BRASIL 

Vende-se a, vasta propriedade ''Ma
riboncto··. situada no districto de Belém. 
do Mun'clpio de Caiçara de.s~e Estado, 
toda cercada de arame farpado. constl 
tuida de terrenos fertilíssimos e baixos, 
proprios para ledas as culturas, inclu_ 
s've algodão. bem corno para a criação 
de gado. para o que dispõe de todos os 
comrnodos, taes. como dois açudes. cer_ 
cado'3 e grandes plmtios de capim. D'.s
põe ainda a referida propriedade de a1-
gumas casas para moradores. agua po_ 
tavcl abundante e de uma H.ree. de 
matto grosso com bôas especies de ma
deira de con.strucção. A' tratar com 
a propric.ltaria, Lconllla Leopoldina da 
Silva Aquino, em Belém. ou com seu 

ACCORDAO N.' 917 

Processo n." 4.998. 

Classe 6." 

Natureza do processo: In.scripção do 
eleitor da 7.~ zona - Araruna - Anto· 
nio Gonçalves Ramos, para effeitos de 
revi.são. 

Relator. Braz Baracuhy. 

o Trib'Unal Regional resolve 
cancellar a tnscripçáo. 

Vistos em revisão os presentes aut~, 
accordam o, Julzes do Tribunal Reg,o
nal -de Justiça Eleitoral em _ordenar o 
cancellamento da inscripçã.O do eleil-9r 
Antonio Gonçalves Ramos, da 7.ª zona 
municipio de Araruna, sob n.º 445, de 
vez que do requerimento de qual!.fica .. 
ção não consta a resldencia do mesmo, 
o que constitu'e causa de cancellamen. 
to nos termos do art. 76, n.' 1, do Codl
go Eleitoral. 

João Pessôa, 25 de agoste.1ffi 1937 · 
< Ass. > Flodoardo da Silveira - Pre

sidente. 
<Ass.J Brai Barac-uhy - Relator . 

------------ advogo.do, dr. Climaco Xavier da Cu.. 

DANNEMANN 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DOS PRODUCTOB "DANNEMANN" NO ESTADO DA PARAHYBA· 

FERREIRA AMORIM & CIA, - F A B RI C A P O P U L A R . 
Praça Antonio Rabello, 85 -::- JOÃO p E S S ô A 

nha, em Guarablra 

HYPOLITO RIBEIRO 
FREIRE 

CONTADOR DIPLOMADO 

Escriptas avulsas, conlracto e 
dfstraclo, pericia, rectificação 
de escripl-as e revisão de ba
lanços, abertura P encerra. 

mento de escrlptas. 
PREÇOS MOD1COS. 

RUA D.\ PALMEIRA, 543 
João Pessõa. 

VENDE•SE na Rna P~nja
min Corc:hpl. a casa n.0 

404 e o terreno adjacente. 
A tratar na mesma. 



" A UNIÃO - Quarta.feira, 20 de outubro de i937 

VIDA JUDI.CIARIA 
CORTE DE APPELLAÇAO DO I Idem n. 0 120, da c:marca de Santa 

ESTADO ::ü:n~1:;~~cf~es(Jg~5;s ~~s~l~,~ ~~: 
53."' Sessão Ordinaria -.m 24 de pellada a Justiça Publica 

agosto de 1937 O des. relator passou os respectivos 
autos á rev:são do des. Severino Mo11-
tenegro. Presidente - Souto Maior 

Secretario - Euripedes Tavares 
Proc. GeTal - Renato Lima 

Appellação civel n. 0 51 da comarca 
de e. Grand·?. 1 acção de desquite) . 
Relator des José Floscolo. Appela::1te 

Compareceram ,:s desen~b1rgo.dores: Joã:- Alves Bezerra; appellada d. Jca_ 

Souto Maior. Paulo Hypac·o. Flodo
aTdo da Silveira Mauricio Furtado 
José Floscok, S~verino Mcntenegro, 
Agrippina Bo..1Tos e o Doutor Procura
dor Geral do Estado Renato Lima 

Lida, foi app!\:vada, .st:m ob,c;c.rva
ção, a acta da sessão anterior 

QUOTAS 

guina Guilhermina de Farias. 
Conflicto de jurisdicção n. 0 1, da 

comarca c!e C. Grande. Relator d•~s. 
José Floscolo. Suscitante o dr. Juiz 
de Direito da 1. ª vara; suscitado o dr. 
Juiz de D:reit:> da 2. ª vara da mes. 
ma comarca. 

Appellncão c1vel ri. e. 57. da comarca 
de João Pessôa. Relator desembarga. 
dor Jcsé Floscolo. Appellante a Com_ 
panhia Ca1 bonifera Riograndense; 

P~tição de "habeas-corptL5" n.º 19, eppellada a Fazenda Municipal. O 
da. comarca de João Pes.sôa Relator des. relat::r passou os respectivos au
cies. Presid•:nte. Impetrante o adv tos com os 1~latorios ao 1. 0 revisor 
bel. Horacio de Almeida, em favor c!CS< mbargador Severino Montenegro 
do paciente, dr. João Marinho da Appellação civel n. 0 50 da comar
S1Jva, condemnJ.do por senteça do dr ca de Alagõa Grande. Relator de_ 
Juiz de Direito da 2.1\ Vára desta C'.L sembargad:r Mamicio Furtado. Ap. 
pttal. i:;ellantes João Joaquim d"2 carvalho e 

DESPORTOS 
(Conclusão da 7.ª pg.) 

que e.c;se ~oda1ic1o prestou ,ao seu .<•o
clo d1rector Domingos Sorr"'ntino. 

Usou da palavra o orador offlcla.l elo 
Club. prof. Rubens Filgueiras. ag;a_ 
deccndo o homenageado aquclla ma
nifestação de amizade que naquene 
dia lhe era trilmtada. 

Foi .s:ervida lauta mesa, terminando 
essa festa do II Fet:ppéa •· ás 11 l 2 
horas. 

Pelas 19 horas do mesmo dia. ef
fectu~u-""e a reunião de Assembléa 
Gtral, que elegeu o novo corpo diri· 
gente do Club, o qual em breve será 
publlcadu. 

FCI I"LEITA A NOVA D1RECTORI.\ 
DO "IDEAL SPORT CLUB" 

Em .sessão de assembléR.. geral, reali. 
z~da. h:ntem. foi eleita o. nova fü. 
rectcria o gremio sportivo infantil 
·'Ideal Sport Club'', a qual fi~ou a:-
sim <'onstituida: Preside11te, Manuel 
de Oliveira: vice-dito. Hugo Falcão; 
1.n secretnrio. José Spinelli: segundo 
dito, Francisco Alberto M. Araujo; 
oradcr, Manuel Simões: director de 
sports, Armando de Vasconccllos Fl· 
lh-:; the.soureiro, Alberto d~ V~scon
celJcs: vice-dito. Severino dos Ram.,,,. 
Leal e zelador, Manu~l da Silva. 

GUARANY SPOR'i' CLUR 

R OTARY 
JOA.O 

CLUB DE 
PESSôA 

SUA SEMANAL DE HONTEM 
Com a afflurncia de gr:'!nd.' numero path1as que desfructava no seio do 

de essociaclos. realizou-se. hontem, no Club a qu·~ pertencia, P.:.r determina
R~staurante Werner. a sessão semanal ção ci,._· dr. Abelardo Santos ficou a 
óe costume d':' Rotary Club die João Secretaria autorizada a apreSentar os 
PessôJ. Tomaram parte ainda nessa :E..n~imcntos do Club de João Pessõa 
reunião o . .., rotarianos visitantes depu- ao seu cô-1rmão d: Rio de Janeiro. 
tado Rapha:l Sébas, do Rotary Club RelaUmdo o Boletim n.0 14 do Ro
de Petropolis, Pedr;:; Nolasco, do Ro- tary Club de R,.;cife. o dr. Leonardo 
tary Club de Recif'?, e deputado AlOY- Arcoverde chama a aLtenção dos pre
!iio Affonso Campas e sr. Arn1ldb Al- ent~s para a parte daqw1Ile b~letim 
huqucrquc, membros do R:tary Club que se n:feria á ~centé visita dos ro: 
de Cam.p:na Grande. Foi ainda em- tarianos de Recife ao Club daqui. O 
p:ssado como memb;o do Club g sr. oradcr. depo.s de lér a pa!i.e mencio
Aldemar Vall•.;nca, que preencheu a nada. requereu fôsse ella transcripte. 
c!a.c;.siflcacã.:. ; Seguros - s~utos de n:; prcx;mo Boletim do Club, p?Ls in-
victa. lerff.5im-es e elogiosos conceitos na 

Em saudação ao novo rotariano e mesma emittidos ás pessõas dos r .. ta
d('mais vi.sitante.s, usou da. palavra o rianos p::.c;;.r;uenses. O dr. Arcoverde 
dr Lecna d A coverde e r d zlu r .. latcu ainda o ult;mo Boletim rece
exÍ.>ressiva r r~eJ1.;~çáo sobI'eq~s ~1ta;

1 
fi- biào dB, Bahia, do qual é representan

naltdad:s do Rotary. tendo ainda elo- te, lendo uns versos allusivos ao anni
giosas referencias p,ra os Clubs alli v,..é'rsario do rotartan~ dallí dr. Arlin
repreS{ntadcs pelos seus resp2ctivos do L\.17,_ exalt!'l.ndo ainda 'a actuação 
memlJros e conclúe congratulando-se dP.quelle rota; iano quando sup2rinten
com O ingresso do novo rotarian:, sr dente da Grcat Westem e conclúe 
Aldemar Vallença. dizendo que suas pedindo em sua l:omenag-:1Tl uma salva 

t~!~i:~: n'b~!~ii~t~~1~! s~~:~:~r~ C:ep~~ms~· presidente dr. Abelardo O c\i;-. Proc. Geral do Estado apl"'~- ~u'.'l. mulher, Sergio Nunes da Motta e 
sentou os autos em mesa de:larnndo su~ mulher; appelaldos os mesmos. 
cm1ttir o s€u parecer oralinente. Id..:m n. 0 56. da comarca de João 

motivo sobe.ia a rec:mmcmdal-o á jus- Sen:cs € outrcs rotariancs fóram tra-
0 presidente do club acima solicita ta sympathia com que tod.:s O rece- tr.dos varias assumptos de 'interesse so-

o comi:areclmenLo das asscc1ados abai- b'.am 110 selo do Club. Pelo orador fô- cial, inclus:ve sobl'.? a v.:.Sita oroxima 
xo, am::in"lâ, em sua séde provisoria, · ram, em seguida, lidos os quatro ,b- a .esta c~pital do g:ver~ador ·do Dis
á rua Gama Resa., n." 49. Roggen: jectlvcs ro!arios, para conhecimento do tn.cto 72. e da .re11tzaçao da Assem
Manuel :r.1acêclo de Mendonça, Paulo rotariano ncem-ingrasso que Li ain- ble:i._ dos Exe~utivos. 

Embs.rgi~.s a.o accordão nos autcs de Pessõa. Relator des. M. Furtado. Ap
appellac:ã-0 cive_l "ex-officio'' n. u 371 pellanties Ignacic Cavalcante Lins, sua 
da comarca d·' A. Grande. Rela.ter mulher e Alírt~do de Albuquerque; ap. 
Doutor Brnz Baracuhy. Entre paI1tes: pellados João Baptü;ta Lins e sua 
Manuel Joaquim da Paz e José AvelL mulher de Arnuj3 Mello, Paulo Medeiros, da saudado com um.J saiva de palmas Foram ouvidos ainda na ~ão d~ 

José: Pir~..;. Maria Cesar, Americo Ce. de todo O plenar,o. 1 hoatem o dr: J .. Prazzres Coelho. que no Ban·os. vulgo ·'José Baiêta e sua I O dêS .. s~verino Monten~gro passou 
mulher. O Relator lanc:u nos autos I os resp~ct~vos autos ao 3 ° revisor des 
a seguinte, quota: - Não me conside· Agrippino Barr:s. 

sar, Alyrio Ce.'.:ar. Maria Mc-ird, M~. . 1eu uma rrunuc«osa exp.:sição sobr? 
nuel Floro de Oliveira, Lu;z Pnmola Cem a pahvra, o P.residente dr. A:- medidas su::i.s tomadas Ce ordem ad-

ro suspeito para funccionn no te:to 
de qu•z sou relator: Não sou inimigÔ 
d,:, embargante Manuel Jcaquim da 
Paz, a quem, aliás. não conheco e 
nem tão pouco do seu assistente judL 
diciario. Os motives que este apre&:?ll. 
ta, no sentido de demcnstrar a minha 
suspeita. são pueris e nâ-_: podem se!' 
levados a serio" 

DESPACHOS: 
José Francisco. Manuel Ferreira da belar.do San

1
tos fez sc1ente a.:: pl•zn3:r:o I mini!'trativa. na Companhia que ge

Silva, Arthur Domingues E' Josá de ter 1~torna ..... o ao CluO e sr. Ab11Io renc1a. declarando a n~cessictade de 
Oliveira J?antas. que ha tempos se_ achava da!- fazer alli aquella ·~xposição em virtu-

t9~g!:ª~~mc:r~~int~ ~·i:;~r~c1~" Re~~: Grande. Relator Ces. Agrippino Bar· ~~.~~?t~d~u::i p~i!~ri:. l~cc~~!sid~~~.~ 1 ?:re~\:~~i1:n \~~:tt~r:;~:,;:~ 
tor doutor Braz Ba.racuhy. rcs. Appellante João Rezende de MeL pediu J.d ~ motivo uma salva de pal- 1 n:ira c:ntraria á bôa ethica e á ex 

Recurso extraordinario nos autos de te; appell3dos Annanias. José Pereira, :.mas em homen~~em ao sr .. AbiL.o çressão da verdade; e O rotart3.n; re: 
cmb:ngos a.: accordão e na Appellação Hugo Andrad•:' e respectivas mulheres. Dantas. no qu~ 101 correspondida por cifense sr~ PeC:ro . Nolasco. que agra_ 
civel .. tx.cfficio" n. 0 40, da comarca todos os present~s. . dec.:u P boa acollud9. e companheirts-
de Jcão Pessõa. Relator des. sever1- JULGAMENTOS· Dura.nte ª leitura do 1,.,..Jxpedie.nte, mo com que foi r•:cebido no Club e 

PASSAGENS: no Mcnttnegro. Recorrente d. Aurea Aggravo ct2 petiçá::; criminal "ex- procedida pel) dr· M~theus de !)hveí- c :ng»atula-se. em segu:da, pelo ingres_ 
Cunha P~nto Pessôa; recorrida a Fa- officio'' n. o 47, da comarca de Gua- ra. teve este oppc~turudade de ler uma so do novo rota~·iano sr. Aldemar Val-

Appellação criminal 11..º 117, da co. zer1 ::la do Estado. rabira. Relator desembargador Mau_ carta d? secretario do Rotary do R~o l:::nça. para o qual tem os mais enco-
marca e.e Misericordia. Relator de- Foram os respectivos autos com ricio Furtado. Negou-se provimento d·~ .Janeiro em que communicava O fal- mie...,;li:os e fnincos conceitos resal
sembargador Paulo Hypacio. Appek vi:-.ta ao exmo. sr. dr. Proc. Geral do ao aggravo para confirmar a cteci.sã3 lecime.nto d::t rot,artano carioca sr. tand:: os bons serviços que o'mi:smo 
lante Jovino P~reiTa de Sousa; appel- Estado. aggravada, unanimemente. Joaqmm de Alm~1da Lustosa. O dr vem prestando á Sul America na qua-
lada a Justiça Publica. Appellação civel n. 0 68, da comarca Api:ellação criminal n." 135, da CO· fy:Ia~heus d~ Olt~eira fez n~ssa occasião lidade de seu representante flesta ca-

0 d€s. relator pass:u cs autos â àe C. Grande. Relator des. Mauricio rr..orca d: GuarabiTa Relator des. ligeiro necrologia do falle<:ido. que, de- , pital . 
revisãoº do desembargador Flodoardo Furtado: Appellantes Oliveira FerreL Paulo Hypacio. Appellante a J. Pu. clara. ccnheo.'r pessoalmente. tend) Depcis d'?' serem tratados varias ou-
d Sll , ra & Cia. appellad A Fc & d H 1 Fe . d dura_nte suas pala".'l"as reuassadas. de tros assumptos de ordem rotaria o 

a veua. . • os · nseca 'blica; appella o e ena rrerra ª s_entu:nento. enaltec:1d? os _ai.tos mentas pre.sidente dr. Abelardo Santos d. eu 

Cº
AmgarracvaoddeeJpeo~~içPãoessc

0
Jvea.l Ren.

1
°at4olr, d~ª- C1a. <;> des. rzlator mandou que se silva. Prellminarmente annullou-se o totariano da. 11 d d 

""'J "' cumpnsse o despacho de fls. 60. 1 julgamento. p:r unanimidade de vo- · · ~ s que e e. a ao e as sym- por encerrada a sessã:, do dia. 

~~'::teª1:i~~ci~ª~;,,.~;PJ;i~~itt,~~~: PARECERES: 'ºt1em n. 0 129. da comarca da A v~,o~A--E::-::S::C::O::L;--;:A::R-:---------=c-cE-N_T_R_O ___ E_S_T_U_D_A_N_T_A_L 
gravado Bartho1omeu Toscano de Brit- do Monteiro. Relator des. Paula Hy_ ' 
to. Aggravo de Instrumento_ criminal pacio. Appellante a Justiça Publica; BACliARELANDOS EM SCIENCIAS PARAeYBANO 

Appellação civel n. º 60, do termo d• n. º 48, da comarca de Jo!l-0 Pessôa_. 'appell•"o Dyonislo Fnreira de Mo- E LETRAS DJ COLLEGIO DIOCE-
Anthen-cr Navano, da comarca de Agravante O dr. 1.~ Pr-.'.:f!10tor Pubh- raes. -:-"reI:mina.rmente annuílou-se O Sl~No PIO X Cartões em beneficio do De-
Som:a. Relator des. Paulo Hypacio. cc: aggrav_ado ~a!ltmo Vicente José. julgarr~•.znto por unanimidade de vo_ 

~f:.''.lªJ~~i ~~~;_;ind~ t~:!~s d;.~~; mtr~~·~~c~t,~~óm1~~p~Ú~n1i\ dJus"t't tcidem n . .' 112 da comarca de Sousa Pedro Vieira de Queiroga parStoac~!aelndtoessdae SOACsl.seidsta'!dnecia 
respect:vas mulheres; appellado pe_ ça Publica_; appellado Antonio Fran- <Queixa Crime·) Relator desembar-1 Q d . . 
dro Alexandre Bertholdo. cisco da Silva. gador Flodoardo· da Silveira. Appel- uan ° _mgres.sou no Pio X ci:ic~n · 

Odes. relator passou os respectivos Aggravo de instrumento civel n.º 44, lante José Cypriano da Silva; appeL tro~.-nos Já O empenhados na. difhcil 
autos com os relatarias ao 1.º revisor da comarca de A. d-0 Monteiro. Ag- lad~ Manuel Vicente de Maria. peLJa d.o 4. anno, demonstr.'mdo.sr 
de.o;embargador Flodoardo da Silveira. gravant~ d. Josepha Campos Dantas Ni.:gou-Se provimento á appellação llogo ~migo de Lodos e de Lodo3 bo:n 

carta testemunhavel n. o 1 da co~ e outros, aggravados Antonio Nunes para ccnfirmar e. sentença appellada, camai ad~c . . 
marca de campina Grande. Testemu de Farias~ ou~ros. unanimemente. ~eglad1ou_se c:im o latim \'lSancto 
nhante: a Exportad:ra de ProductoS Appellaçao c1vel n.º 66. da comarca Idem n.º 136 da comarca cledJ-ua- ~s~1m logo no. começo d~r lhe formt 
Brasileiros S. A.; testemunhado: José d~ A. Grande. Appellante Hermene_ rP"·iri:i. RRlata,.' des. Flodoardo da uavel golpe .. vendo porem frustndos 
Primo Viarin:1. gilcto 9'01:les .da Silva p:r se~ assis. Silveira. Appellante a Justiça Publi- cs sºus ans_e?.o-... . _ .. 

o dcs. Paulo Hypacio passou 05 au- tente Jud1ciar10; appellado., Joao Pia. ca· appdlado João Gonçalves Bezer_ Mesmo ns'ilm ~eu nva.l nao lhe tL_ 
tos ao 2.º revisor des. Flodoardo da no ou ''J-0ão Cypriano da. Silva" e sua ra'. gou pass~P?~te com _que poude tran.s. 
SJlveira. mulher. Deu.se prcvimen~o á appellação pa- r-:-r a. d1ff1c~ br:.i.·rcira e chegar ~ti,'. 

Appellaçáo criminal n. º 142, do teL O dr. Proc. Geral do Estado apre- ra mandar o réo a novo jury, unani- f c:;a!vo ao 5. anno, c_ont~nclo a todo~ 
mo de Pilar, da comuca de !taba_ sent?u os autos em mesa com os res.. memente 1romcam.2nte _as penpec1as desenro_ 
yana. Relator des. Flodoardo da Sil~ pect1vos pareceres. Idem n.º 130, da comarca de ~. l~dac; __ no cammho .. ª "v.er,~adeira ª-
v,2ira. Ap!)f'I1ante a J. Publica; appPL do Mont€iro. Relatcr des. Flodoardo i.,entma de um VL~ionario · . 
lado J:áo Gomes da Silva. O des. DESIGNAÇAO DE DIA: da Silveira. Appellante a J. Publica; Vôl. ~orém Queirog~ mmto a!To 
relator passou os autos á revisão do appellado Amaro Luiz da Silva. n~s hei izontes ela Phys1ca e dg C~l-
dcsembargador Mauriclo Furtado. ~ggravo de petição crimirul "ex_ Prelim:narmente annulcu-se o juL mica.. para o que coi:ista:°-temente , ~-

cª
AdpepeSll.açJãooa_ocivde·-.1 Cna.rº,·ryss_.Rdeªlatcoormªd!:·. off1clo" n. 0 

37, da comarca de Gua. gamento, contra O voto do exmo. des. v-e .ª ler ob~a:. de _sc1ent1stas cs~olh_t_ 
, ... !·abira. Relator desembargador Mauri. Relator. Designado para lavratura do do.:,, onde ,ae ;so1ver toda Sc1en~1a 

Em data de 13 do corrente o Centro 
Estudantal ~arahybano, por meio da 
~ua dire..::torrn. creou m3.is um Depar
t'.lmt>nt.o C~nLrista Que condiz com o 
e~oirlto alcJ.mente de interesse cstu
dan_tino por que propugna aquella as
~0"iac~o - O Depart.arr-~nto de As.. 
~·istencia. Social. 

Ao nc\·cl Departamento do C. E. P. 
convergem as attencôes de todos os 
e.,tudanres bem intencionados rm s.er_ 
vir á classe 

Dando inicio á sua actuação o De
partament,:, de Assistencia Social, por 
seu Dlre-ctor. estudante Cezar de Pai
vri Leit:P entendeu-se com o dr. Gi;:i.
como Zaccara. tendo aquelle clinico 
eonterraneo .i:e promptificado a pres
tar os seu::, serviç:s ao C. E. P. 

!<E:DE PARA O C. E. P, 
sembargador Flodoardo da Silveira. do Furtado. accordão O exmo. des. M. Furtado. e o poder magico de descobrir, m. 
Appelantes s,zverino Amadeu de QueL Appellação crilninaJ n.º 135 da co. Idem n.º 118 da comarca de Patos. ventar. ou desvendar qu lqu'.r 1!1-ys_ O dirrctor d.o D. A. S. solicitou do 
roz, sua mulher e outros: appellados marca de Guarabira. Relat'or des. R•2>lator des. Flodoardo da Silveira. terío que porventura, ~ão foi amd'! presidente do Centro E~tudantal Pa
Maria Ayres de Queiroz, Anna Ayres bP

1
a
1
.cual~. ~. pyppea

1
c
1

a1,d.o 4PePi,• __ lna
0
nteF,ªrreJ!r·a Pdua- Appellante a Justiça Publica; appeL revelado .. O ~eu quarto e . um peque..no rahybann o alugtiel de 11m predio dPS~ 

de Queiroz e Marianna America ca_ .. lI ~ lados Manuel Alves do Nascimento e labcratono ond" _se re.s:~1~a o chell'o tinado á sua installaçM, ílº que já 
valcante. Silva. Luiz Benedicta da Silva. ac_re de ft1b.;;,tanc1as .ª fix1antC'-;: _r ~r se e~tá. proviçicnciando 

Embargos a.o accordão nos outos de Idem n. 0 12!l. da comarc3 de Alagôa P:eliminarmente annun:u.se O jul- Dmamos onde m ... nfJa ~ sua mao 11__ Na ultima sessão. ct9 Centro, foi no_ 
app~Ua.ção civ{l n. o 14, do termo de do Monteiro. Relator des Paulo Hy. gamcnto, por unanimidade d·..! votos. ~eira, cuTiosa de pr.:.du7lr rlectric1. meada uma comm1ssao para elabora.r 
Antr.enor Navarro da comarca d~ pac10 AppeJante a J Pubhca, appêL Aggrava de instrumento civel n.º ldadê Prorma sondar com mtoleran_ o Rev1ment1 Inte1no do D A _s 
sousa. Relator des: Flodoardo da Sil- lado Dyomsio Ferreira de M:raes 39 da comarca de João Pessôa Re.

1 

te sag:lc1cl0 iP os donumos exot120) Ainda f;Sta semana a comm,ssao ::i.-

ve'ra. Embargante Bento Dantas Ro_ Idem n. 0 112. da comarca d12 Sou- 1aior des s Montenegro Aggravan. da communhão do pensamenh "

1 

presentqra o ante-pro1ecto do R I 
théa e sua mulher: embargad:s Bento sa. <Queixa Cnme) Relator ctesem. tes F H vergara & c1a, aggravad'.l além mun lo das cc-1~as mysterio~fls do D A S ao dr Gia~-omo Zaccara 
Estrella Dantas e outros. o des. re_ bargador Flodoardo da S1lve1ra Ap_ Joaquun F H Vergara de M·znd:n_ onde enxe1ga rrWe-s de tegu1r um r-é para que sur ... 1am ugestoes a respelto 
lator passou o.e; rr:espectivos autos com çellante José Cypnano da Silva, ap_ 1 ça do differente No futuro se1 a um me. ~i crgan11.a~ao do novo Departamen-
os relatarias ao 1. 0 revisor desembar- pellado :r.1anuel Vicente d2 Mana Negou.se provimento ao recurso para chani~o afamado e em Pom~al lev::,c:. 

gai~~~~~c~~~;~cl~ .. º 125, da co- rai?;~ ~~·1ai~~· ~~.co~~~~~a~âo GuJ~ ~~~~!:~~ a decIBão aggravada unani. Qu~l:~a le~~~cl~~a~~J~a.s~i ~~:u,~~;~r APP,lRELHAMENTO TECllNICO 
marca dp Prlncf'sa. Relator desembar Silveu-a. Appellante a J. Publica; ap_ Appellação civel n.º 40. da comarca tica.s a mechanin. Cui~ 11

~~ de~.::o_ nurnnte todo est~ mês O Centro 
gador Mauriclo Furtado. Appellantes ã pellado Jcao Gonçalves Bezerra. de Areia. Relator desembargador Se_ brir e provar, é tnrefa d1ff1r1L E 
Justiça Publica; appellado Manuel Idem n ·.º 130, da ccmarc1 de Alagõa verino Montenegr~. Appellante o me- As ferias. pretende ua ·sal.a~ fon p;;u~~n~~rt~ª~~hi~~~~el~~~e~toc~~ 
Marques da Silva. do Monteiro. Relator dE"s. Flodoardo nor José Antonio Nunes de Fari'lS, fonando uma motocJcleta descantan ce.ssario ao bom audament::> do serviço 

Idem n. 0 13'7, da com:uca d~ c. da S1lwira. AppP-la~te a J. Publica; representado por seu pa•?. Antonio Vir- ·io as estnd;1s sPrtanejas, arnt>ciron medico-dentaria. 
Grande. Relat-0r des. Maurício 1<1ur. appelado ~maro Lrnz da Silva. g-olino Nunu; de Farias; appellados tando todos os b?tradelros em rrpcu. Para '.'I racicnalizac:ão da cultura 
tado. Appellante o dr. l.º Prom:tor Idem n. 118, da c:marca de Patos. Sevcr;no Teix~ira de Britto Lyra e sua o. phy.sir.,_ \'aP.,;.,.r :1..:quirit.lo um campo 
Publico; appellado Severino Beurra Relator des. Flodo::ir~o da Silveirn.. mulher. Deu.se provimento a ª~JpeL Gz: Fto Ne·:cs C'·1cte t~e ncc;sa p"aticar a ma.ior narte 
C::ib"al. O (~.s. rehtor passou as re.::;_ Aoncllante a J. Publ1ca; appellados 12..cão para reformar a sentença ap- d,1. tnorts ~ 
pect1;:.:s autos á ~visão do de..~mbar_ Manu~l Alves do Nascimento e Luiz pellada. unanimemente. 
gadcr J:sé Floscolo. B~ncdicta da Silva. App::llação civel n. 0 24 do tcr:n') Camisas: ele ger~ey o maior sortim<'n. Em q,ollaboração com O Depo.rta· 

Agravo de petição civel n.º 43 da Idem n.º 140. da comarca d-= PI- de Cabaceiras. da comarca' de S. JoJo to da praça, recebeu CASA AZUL. mfnto deáCultura Physica, 0 D. A. 
8

· 
comarca de C. Grande. Relatur' de- a~có. R~Ja.tor desembargador Agrio. do Cariry. R·:::lator des. Flod:a.rdo da organizar um ficharia morohO-PhY-
scmbargador M. Furtado. Aggrnvnn. pmo Barros. Appel~ante a J. Publi. SHveira. Apnellante João Rezende de F' dP P"r:-ça!? ! sio!cgtro onde • fica estabelerido qual 
~~s E~~-b~:ºe s~~tr~:lh:idi-~d~ºõ ~::. appellado Gabriel d-cs Santcs A- Mello; appellados Annanías José Pe- trm talbt-r por 1$800. Só na C.\SA 

O 
.$port ideal i:ara o;; diversas typos. 

espolio 6? João Miguel Ferreira Leão ~1°irava de instrumento cível n. o ~f~~nfo sà~ c~:;;t~\1efd~~f~to~. reque_ AZUL. CARTõES ED~ A~E;:EFICIO DO 
Embar~r..s ~o accordão ncs aut~R de 39, da comarca de João Pessôa. Rela- Appellação criminal n." 140 da c:. 

appellação c1vel n. 0 26, da comarca ter rlcs. S. Mont·2negro. Aggrsvan. mar:a de Piancó. Rela.ter ~es. A
de Jcão Pessõa. Relator des. M. :tes F. H. Vergara & Cia.; aggravn.do gripnino Barres. Apoellante a JustL 
Furtado .. Embargante a Caixa Rural jJoaqulm F. H. Vergara de Mendonça. ça Publica; appellado Gabriel dos 
e Opera~13. da Parahyba; embargados A.ppellaçà.:> cível n. 0 24, do termo de Santos Araujo. 
cl. Cand,da de Sá Andrade e d. Ma- 1 Cabaceiras, da coma!"ca de São João Adiado O julgamento a requerimento 
:ria Candida d•' Sá Andrade. 1 d<;> C~riry Relator des. Flodoardo da do exmo. des. rt'latcr 

O des. relator pa~ou c:s respt>divos S1Iveua. Appellante João Resende de Apç.,.:.llação civel n. 0 23. da com1rca 
autos com os relatorios ao 1. 0 revisor I Mcllo; appellados Ananias J;sé pe_ de Bananeiras. Relator des. Agrip. 
de~ mbarg~dor José Floscolo. reira e sua. mulher. pino Barros. Appellante d. Fanctsca 

Appellaça" criminal n. 0 138. da co_ Appellaçao clvel n. 0 40, da comarca Clementina de sousa. por si e srus 
1 

marca de Mamanguape. Relator des de Arei.a. Relator des. S. Montenegro. flho menores João Laure:ino Cn.'rdoso 
1 

J,csé Floscolo. Appellante Ad.ancto I App,?llante o menor José Antonio e Otilia Maria da Conceição; appellado 
Cavalcant~ de .Albuquerque; appellada Nunes de Farias representado por i::eu dr. José Amancio Ramalho. 

a t~~ç~~u~~r·da comarca de Ita_ ~,~·; !~~~~ad:rg:~~ln~u~~x!~a F~; la~~~do a requerimento do des. re-
bayana. R ·!ator des. s. Montenegro B:1tto Lyra e sua mulher 
Apoellante a J, Publica: appellado Appellação civel n. 0 37 do termo ASSIGNATURA DE ACCORDAOS· 
JC*o Juaé da Motta. ele Cabac.ell'BS, da ~olll.!lêca de e, Pt:·dido de prorogaçóo de licença n ° 

9, precedente da comnrca de Joi: 
P{'.c:sôa. Reqm~ren te o bel. Orlando de 
Castro Per"lri:i. Téjo, Juiz Municipal 
do Termo de Ingá. 

Ped~di, dfl ferin.c; nrocedente da co. 
marca de João Pessôa. Requ:rente o 
h-1. Pran"i"CO Florümo da Nobregn 
Espinola. Juiz Municipal do Termo d~ 
Conc€ição. Aopellaçãn criminal n. 0 

134. da comarca de B1nanetras. An
rellnnte a Justiça Publica; appellado 
Manuel Bnrb~s~ da Silva. 

Tc'•?m n. 0 128. da comarca de A. 
do Monteiro Appellante a Justiçn 
Publlca; app,,lhdo Joaquim Feliz da 
Silva 

Foram nssignados os respectivos ac~ 
corcl!iO& 

Durante toda esta semana os alu
n"-s do~ diver.sos estabelecimentos de 
ensin() da capital encarregar-se-ão d~ 
passar cartões de 1$000 em beneficio 
do D. A. S. do Centro Estudantal Pa
rahybano 

Para intensificação do movimento, 
o Dírcctor do Departamento de Assls
tenrta Social, resolveu offertar um 
cu ·toso premio á alumna que conse
guir passar maior numero dP cartõe.5. 

- sabbad1, á noite. haverá o reco· 
lhimento das imporlancias e a entre
ga. do premio ó. vencedora do torneio. 

12$000 é quanto ""usta. uma carnba 
dl' trlC'olhi,: na CA1SA A:!l;L, 



A UNIÃO - Quarta.feira, 2ll de outubro de 1937 '1 

o M~~~~~!ºm.~t~·~~!k A Guerra entre o Japão e a China 
SEGUIU HONTEM, PARA PORTO AES DO RIO GltANDt. DO SuL 

ALEGRE. O SR. JOAO CARLOS E S. PAULO 
MACHADO 

RIO, 19 (A. B.) - Seguiu, hoje, 

~ê~~;· J~lo a~~ãrio5 p:r~~h;g~~º .. l~~~!~~; 
da bancada do Partido Republicano 
Liberal. 

O GOVE:RNO MINEIRO POZ ADIS 
POSIÇAO DO MlNISTERIO DA 
GUERRA DOIS B.'\TALHõES DA 
FORÇA PUhLICA 

BELLO HORIZONTE 19 <A. B.l 
- O goVerno m.inell'o · paz á dispo. 
sição do ministerio àa Guerra, des_ 
de sexto._feira ultima, dois batalhõe5 
da forç.a publica mtne.ira, attendendo 
á solicitação do gentral Eurico Du 
tr2. 

Es:-es batalhóes fonm immediata_ 
mente incorporados ao Exercito. 

A POLICIA CARIOCA APPltEHEN l 
DEU O ARCHJVO DA ·· UNIAO 
DEMOCRATICA ESTUDANTIL" 

RIO 19 (A União) - A policia va. 
rejou ·a séde da "União DemocratL 
cJ. Estudantil", localizada á rua da 
1.1'.isericordia. 

O reu :uchivo foi apprehendido e 
transferido para a Inspectoria da Or _ 
dem Publica Social onde será convc. 
nientemente examina.do. a fim de que 
sejam apuradas quaesquer responsa_ 
bilidades. 

O GOVf:RNO DE S. PAULO POZ A 
DISl'QSIÇAO DO COMMANDAN. 
TE DA 2.ª REGIÃO MILITAR A 
FORÇA PUBLICA DO ES1=v 

RIO 19 (A. N.) - O governo de 
S. Palll-0, attendendo á convocaçãu 
do governo federal. pôz á dispo·ição 
do commandante da 2.t1. Região Mili. 
tnr. a Força Publica do Estado. 

A ESTADA DO CO!'tONEL AZAM. 
BUJA VILLANOVA NO RIO 

RIO. 19 <A. B.l - D mos. a se. 
guir, na integra o decreto, assignado 
pelo presidente G::!tulio Vargas no 
dia 14 do corrente, convoc1ndo as 
forças pollciaes de São Paulo e do 

AS TROFAS CHINtsAS, NUM TOTAL DE 80,0UO HOMENS, CONTRA-ATACARAM A CI• 
DADE DE CHIN CHOW, RECAPTURANDO-A, 

Rio Grande do Sul: 
··o prestd:mte da Republica. 
CeinsJderando que é obrlgação pre. 

Conlinúa, violenta, a lucta dentro de Sha nghai - A aviação nipponica desenvolve 
grande actividade na provincia de Shansi 

fb~t~· !s df~~~~s ~~~ti~~e~ pc:r~uâ~~ FOI FUZILADO, HONTEM, o GE-
fez2.. da ordem int-erna I e das in tL NERAL LOLING 
tuições; · 

con.::iderando que 201 executores do 
estado de guerra s~ impõe sem tar. 
dança contar com efficiencla com a!'. 
forças que se torne necessario em_ 
pregar a qualquer momento. em 
qu2lquer região do pais; 

SHANGHAI 19 <A União) - Foi 
fuzilado na tàrde de hontem o gene
ral Loling accus:i.do de CO'VaTdia no 
commando' das tropas chinêsas em 
Lo-Tien. 

au~~':fá:deªt~ºã2u;:ri~\ft~P~~~'i~d~!= A LUCTA NA CHINA DO NORTE 
mediata e uniforme nas providencias TOKIO 19 < A União) _ As tr:pas 
~Õ~~g~~~ft~~~~s ~\g~~ee~ !0 ~ª~~~i~~{; Japonêsas: na sua v1ohmta offens1va 
ameaça; na .chma do Norte, ~enquistaram a lo: 

cci'-'iderando que no5 Estado~ do calid.ade d~ Pao-Fu, occupand~ log,., 
Rio Grande do Sul e sã, Pa.Ulo a exe_ 1 depc~s a c1dad•.? de War-Ho. distante 
r.ução das medidas decorrentes do es-130 kilometros a oeste. 
tado de guerra já foi confiada ao~ Na frenLe da ferrovia Pei-Ping-Han
conunandantes das respectivas regiões kow affirma-Se que os nipp:nicos te
m:litares; riam atrave~sado a fronteira de Ho

aerea.s chinêsas forçou os japonêses 

I 
Ao r:mper do dia hoje os aviõ~s 

a abandcnarem · seu capo de desem- da marinha de gueri-a jap'onêsa ata• 
barque na região do Yang-Tsé-Pu, caram as concentrações localiz9.das ao 
transferinçl:-o para Wu-Sung. longo do do sector de Su...Chow e 

Os aviões de ambas partes, ~stive- Creek. 
ram cm grande actividade. hoje. bom- D.:spacr.::>s àe f:nte japonêsa annun
bardcando reciprocamente as posíções ci.8.m a captura da localidade de Apo
adv-ers2.r.ias. ao longJ das linhas de tow-C1wn, situada a norceste de Pci
fogo desta fr·~nte de combate. pi.ng, dizendo que esse feito veio com-

n:~~re~~~o~~1!ntes n~!~S ~r~~~~t~~ ~~eet~~g! ~\~i?n~t! i~i~~~!!~ de f~rro 
çatam b:;mbas sobre as forças navaes Uma v€rdadeira chuva de estilhaç:s 
nlppcnicas est2cionadas nas aguas do de granadas cahiu, ás primeiras horas 
rio wan-Pu e os jap:nêses, par su.1 desta manhã, sobre a cidade no mo
,~ z. bombardearam as posições do rr,ento •:?m que os c1nhóes ariti-aereos 
Ya~g-Tsé-Pu e do Whang-Pu. em dos navios de guerra japonêses dispa
ve.r10s pontos da v.:ma internacional. ravam intensamEnte contra os aviões. 

DtSPORTOS considerando que compete ás poli- 1 r;ei-Hanan, occupando a •:stação da 
cias militares. C(..ffiO reserva do exer-J estrada de ferro de Peng.Lc-Tsc::hen. 
cito, attender á convocação do govêr- No sect:r de Shansi teriam ainda 
no federal. ~m caso de gra\'e com. tropas do Mikado rompido a resisten
moção intestma eia. que os chinêses vinham offer!cen-

considerando que a opportunidade do desde dias em Sin..Kaw-Tschen se- Reun1·a-o na L, ... a Desport· p ahybana O f . 
cta conaboração das pohcias mllitares tenta kilometrcs ao n:rte de 'rai-1 õ IH- ar - que OI re 
~~n;01~~~J~~~ pelos governos de ai. Yuan. - solvido - o jogo do proximo domingo - "Felippéa" 
,a::.i:~:~·~i:,dc;,Jt~~/ ;et~";fo:r~ut ~i!: TIVERAM MORTE HERorcA centra "Botafogo" - Os juizes - O representante d; 
~::en~~/~~ç";'al~~";.p~~c~';,~~f" e ar. SHANGHAI, 19 (A Uni~o) - As au-1 Entidade Maxima - A Liga nas homenagens ao dr. 

Decreta de accõrdo com a autori- tondades m:htares chjnesas annun- J - d M tt C . L" 
dade que lhe cabe pelo artigo 56, da ciam que 1.400 soldados nacione.•,s ºªº a a a orre1a 1ma. 
Constituição da Republica, e com as commandados pelo cor,:nel Ching-Wu . , . . . 
~ttribuições que lhe foram confe- pereceram num combate, hontem. em Sob a pre:1den::.a do sr. Anchi.ses f01 pre~1dente da L. D. P. varios an-
ridas em virtude da lei n. 0 117, de Ta-Zang, depois de heroica tentativa Gomes e com. o co_mpa.recimento dcs J nos.. . . _ 
2 do c::>rrente, esptcific..tdas no decre- a fim de proteg•:r suas bases .d~ abas-1 directores LUIZ Spmelli, Caries N~- Foi a:nda n-:~eada uma pom~1ssa? 
to n." 2.005, da mesma data: tecimento contra as tropas m1migas. ve.:s da ~ranca. P~ulc Ferreira da S1L composta dcs direct:::>res Lmz Spmelh, 

Lº _ E' c-onvocada, como dispóe O c:ronel Ching-Wu havia declara-, va e Jc~o Nogueira, _realiw~-se. hon- Carlo.:i Ne~es da Franca e Paulo F~r-
a letra c, artigo 2, da lei 192, de ja- do que os chinêses defenderiam suas t~m. mais uma. sessao ord!nar•a da reira da Silva pa.:-a representar a Li~a 
neiro de 1936, a brigada militar do posições até O ultimo homem e cum- directoria da Liga. De:po~1va Para- em todas as homenagens . que serao 

da
_R

0
IOgr'anl9de (Adesutanqiau·,.-~ á-;:nºt,seV1/sºtarnade

0
s Estado do Rio Grande do Sul. priu a promessa, pOis re recusou a ba- 1 hybana, que resolveu o seg~mte: prestadas_ no 8.0 anniversano. da mor-

w 2.º _ As unidades que se t::;rbarem te~ em retirada. quando as forças nip-

1 

Aporovar 8: ~cta da sessao passada, te de JGa-o da Matta Correia Lima. 
coronel Azambuja, Villanov.'l., com_ necessarias serão postas á dlsposicão ponicas dirigiram em sua direcçã: os como foi red1gid~. . 
mandante da 7.ª Região Militar, so- d'1 commandante da Terceira Região fogos com binades da artllharia 'in- .Approvar os J'':gos real~ados d·::>- SECRETARIA DA L. D. P. 
bre as actividades communista.s em Militar, consoante communicação do fantaria e aviação naval. · Il"l:~n~? pa"7?ado, entre o~. filiados "U-
Recife. ministerio da Guerra ao governador Depois de trinta horas de continuas mao e . Sol Levante , ma.n~ando Na Secretaria da Li7a Des:partiva. 

O distinguido militar v-em sendo do Estado. . . ataques. 0 bravo o:ronel que contava ccntar do1~, pontos par~ o p:uneiro Parahybana precisa...se falar com os 
~~ct_::doqu~e 

0
sy:~~~iiu~~ra:Ils~~~-~â 3.º - Este decreto entrara 1mme- t sómente 27 annos d•? idade caiu mor- quadro do Sol Levante e df1t para !~~dd~:S 1;bá.~ix1~ ~~r!?;~~o s::J>~:~ 

diatamente em execução. t~lmente ferie.o. após t-0mbaram suas ~ois~g~~~e~~~".'1 do mesmo cu ' que das 19 ás 21 horas todos -QS dia.3 uteis 
ifo n~~~~t~~or~ª ~ue~~fado d~ec~:~~ã Rio de Janeir'J, 14 de outubro de 'alorosas ~orças. . Mandar jogar, no pro>:imo doming:>, para effeito de regularização de ins-

1 ha 1937, 116.º da Independencia e 49 e, Uma. sén:_ de a~revidos e devasta~o- 24 do corrente, os clubs filiados ''Fe- cripção dos mesmos am~dore~: 
~~~fra e~:r c~:~:li:ta!u~o~~:r:i~s.. da Republica". res rau;s n_ctu!n·~S, 1.evados a effeito lippéa" e "Botafõgo", designando o Botafêgo - Appolom~ Miranda 
---------------------------- nos ultimes qumze dias. pelas forças director Carlos Neves da Franca para Edgard Fernandes (2). 

TÉLAS & PALCOS 
Nesta capital o applaudido conjuncto "Guanabara 

Troupe", dirigido pelo artista Leoni Siqueira 
Encontra se nesta cidade apót vi_ 1 que posra, factos reaes da tida quo. 

ctoriosas ixhib!ções em vã.rios cen- tidiana. o Cinema nos mostr~1 nes_ 
tros do Pais, a "Guanabara Troupe". tas scen:ts de VIVENDO NA LuA, al_ 
organização the.a.tral de variado e in_ guns aspectos de certos casaes de 
teressante repertorio. Esse conjuncto, hoje ... 

CARTAZ DO DIA: 

representar a L. D. P., em campo, .e Sport Club - Vicente Rapôso Cl) 
BOLSAS PARA SENDORAS - Mo. os juizes Aloysio Fran~a, para os Prl· Fclippéa - Severino do Nascirr.en-

deJos elegantes, confecção e!!lmerada, meiros teams e Aloysio Athayde, para to. (1). 
acaba de receber a CASA VESUVIO os segundos quadros. Pytagua.res-Wa!demar Borba, João 
rua Ma.ciel Pinheiro, 160. Tomar conhecimento de um officio Feliciano da Sllvt1, Francisco José da 

do filiado "Botafôgo" communicando Silva (3). 

rie de Conquistador Auda~ com Fran- ~e:t~ce~~t~ ~~a ~~~~s i~~e~ti;1!ctf~ re~od0cs a~~s~og:j~!~ ii!e ~:~~t~~dfõ 
kie narro, da Universal. de Azevêdo Ribeiro, Paulo Ferreira da dias, terão os seus registro.:i cassados, 

Varias complementos. Silva Cleudo wanderley, José Abd")n automaticamente. 
JA~UARlBE: ~ Orphãos d D Mira~da. Raphael Archanjo Mororó e 

Ur-d. com Dickie Moore e :i_ es. Movsés Barretto Coêlho. 
Whitney, da Paramount. eanor .Approvar o balancête ct3:. thesou-

raria. corresp•mdente ao mes de ~-

CAMPEO-NATO CARIOCA DE 
"FOOT-BALL" 

que pretende realiza~ uma temporada 
em João Pessõa, é dirigido pelo actor 
Leoni Siqueir::i. nome já ba..:::tante co_ 
nhectdo do noS.:-o publico, ao qual se 
tem apresent1.cto por varias vezes, 
em annos passados. 

1 

- Na ma.tinée popular O homem tembro passado, apresentado pelo dl
que nunca peccou com Edward G. rector-t~1esoureiro Luiz Spinelli. , 

"PLAZh . - Uma cinta desta! Robinson, da Columbia. Pelos dlrectores carlos Neves da 
de seguro succes.so exhibirá hoje o - Franca e Luiz Spinelli foi prop~sto um 

Fôram os seguintes os resultados 
dos ultimos jogos, realizados no Rio 
de Janeir::>. em disputa do campeonato 
t:arioca de toot-ball: 

''Pla,za ·•. lntitu\3.~rn esse film "O REPUBLICA: - A Quadrilha. da voto de saudade ao insigne parahyba-
ultimo pagão", constituindo todo el. Mcrte, com Harry Car·ey. F. no João da Matta Correia Lima, que Botafôgo - 3. S. Christovão - 3 

A "Troupe Guanab~ra", que tem 
logrado os mais amplos Euccessos ,nos 
varios Estados onde se ha exhibido. 
é integrada pelos seguintes a.:rtista~ 
de tncontestavel merecimento: Leom 
Siqueira, Amúta Othero, Gioconda 
Othero e Alice Othero; Clauthenes 

le uma symphonia barbara, tendo por I Complemento: - N:11,~ona.l D. COLLOCAÇAO ACTUAL DOS CLUBS 
scenario a propria natureza B. 

er~r?,~c't;iii~ ~:~~ .. G·1!~::r. ~=~ S. PEDRO: - Ü Crime ~e Sylves_ Pontos 1.os Pontos 2.os 
duvida a esse cinema um grande pu_ tre Bonnard, com Anne Sh1rley e O. Clubs Jog ,s teams teams 
blico. · P. Heggie e Helen Westley. 

Andrade e Eberth Gonçalves. REX: Realizar.se_á, hoJe, ás METROPOLE. - De!;tino Vinga_ 
Em João Pessôa, o conjuncto visi. 7,30. nesse cmema, o festival de arte dor. com Dick Foram, juntamente 

tante terá. opportunidade de offere?er promovido p,alo.s professores S:i.ntmha com a 5.ª série d'O Grande Mysterio 

Botafôgo .... 
Sol Levante . 
União ..... 
Sport Club 
Felippéa .. 
Palmeiras .. 
Pytaguares 

9 
10 
10 
9 
8 
9 
9 

16 
12 
10 
10 
8 
7 
1 

;3 
8 
6 
6 
9 
7 

ao nosso publico, peças do maior · e Gazzi de Sá. Alreo, desempenho d~ Noah Btrry 
successo de theatro ligeiro que veem Jr .. <la Universal. 
alcançando o mais significativo exi_ FELIPPEA: - Apuros de Herdei.. Complemento: - Banqueiro de-.::-
to, nas varias platéas do norte e do ros. com Ken Maynard e a 2.ª sé_ bancado, comedia em 2 p:.rtes. 

17 

sul do pais. 

1 

Olaria - 4. Bom Successo - 4. 

en?en~~~~nt,eºc~;,, :q~::rez!J!s ~';". [ A G U E R R A C I V I L ~:~er~fr"a = f ·v::irà~ª Gam~ .. - 2 d t ·t 1 fim Fluminense - 5. Andarahy - l. 

~=:~.~Jff:!1~:~u~:JoJi:!i~:o·s \hea- 0 "FiLI.~~iJ~Vl;fJL;· ~ATim 

te!º~~mVt!it~c~ees~iu~~l~a~;i~.taj;~: Em p!"oseguiment.o ao c:i.mpeonato 
tamente com 05 seus companheiros N A E s p A N H A juvenil de ''f-:ot-ball", realizou-,;;e do-
Annita Othero e Andrade Junior, mingo patsado o embate "Felippéa" 
destacados membros da "Troupe Gua. AS• ~v~,a~f~!º"• no campo da rua lndio 

n~;~~;tunamente noticiaremos º di, O general Queipo de Llano annuncia a captura da cidade de Villa Viciosa, n:as n~ t~f~~~~/~ ºi?~~f~;" dv;'j;~g.u-:~ 
e 10ca.1 em que estreará º homoge_ turias, - GiJ"on está seriamente amtal!ada pelos soldados franquistas, •er cobrada ··~•• ,,-~,ud,•e max1ma. 
teo conjuncto que actualmente se ~ por intermedio de· Heriberto. 
encontra nesta cidade. No 10.0 minuto de jogo, outra falta 

"VIVENDO NA LUA". SEXTA-FEL 
RA NO "REX" ESSA COMEDIA 

A LUCTA NAS ASTURIAS La Maritia, a ultima cidade sttua- 7 000 ASTURIANOS SITIADOS é assignalada contra o "União". Bate-
da a leste de Arrionda, escá sob o FRO~ffEIRA FRANCO-ESPA- ~r:!~I~b~r;\

0
a~'ªJiª~i~·ligié/6ra da 

ROMANTICA 'DA P!\RAMOUNT MADRID, 19 (A N ) - Os 
. r insurrectos em sua avançada na fren-

se ~u~i~1~ :s.:õttr~u~o~~~1Jo ~~~a1~= [ te ~a_s Asturias., conquist:ram varias 
to lhe vif'lsse ás mãos ha-de mve_ pos1çoes governistas que nao pudt:r:im 
jar Margnret Sullavan, a estrella. de resistir aos ataques em massa dos 

~~l=~ct?a !~1:C~.A 'da um;a.:a~~~i I 
aviões. e tanlts fra~q~istlS .. 

que O REX .apN&entará ~exta.feira I Mais quatro pos1çoes estao amea
proxlma. çadas pelos invasores. Grande nume-

1\tARGARET SULLAVAN faz nes_ ro de outras localidades, entre as 
t~ film o papel de uma estrella de I quaes Vola e Tape foram violenta
cmema ''temperamental''., e quer. no · mente bombardeadas pelos aviõt:s na
~:~~~:~mo em tudo, seJa ella a dic_ ..:ionalistas. 

Mas se sahe mal verificando a ver. 1 Contingentes rebeldes consegm .. 
dade daquell:? rifáo popular: "duro ram occupar as collinas 42, 1 e 37 e 
cog; ~~f~0 11~~u~~ .. bor~~~y· FON_ .

1

., cidades de Prna, Pabon, Campo 
DA, que; como .marido quer man_ Cada/o e Campo Raso _ Tambem fo_ 
dar mai5 em sua casa. E d'ahl um~ ram tomadas as elevaçoes de Sut>ve, 
P·Jrção de conflictos e "brigutnhas I estando sendo atacadas Mercoria e 
1em importancia. 1 Abl d 

No sentido de explorar. sempre e 0 

fôgo da artilharia rebelde NHOLA, 19 (A União) - Noti- os verdes veem.se a.ssediad.os te. 
cias aqui chegad::i.s informam que as nazmente pelo inimigo, mas o seu tr_io 

400 MIL NACIONALISTAS NA tropas insurreccas d.e Navarro sitia- final trabalha com ardor, o qual nao 
FRENTE RAGON!SA tmpéde de terem as su~ rêdes balan-

A cam 7 000 mineiros asturianos, cspc- çada.s. Era O Lº e umco tento do 

SARAGOÇA, '19_ (A T.fnião) -
Calcula·se em 400 mil homens o ef
fectivo das tropas franquistas alinha ... 
das na frente aragonêsa 

rando .. se em consequenciJ. de tama- ºUnião", c,:.nquistado por Miguel. 
nho gesto de audacia que Gijon não riffc°a.!~n~li~~r~s:aiº d~·

0 

.. ;:1'{p~1J:~: r~t 
resista por mais tempo á offensiva to esse de autoria de Djalma. 
n.lcionalista A segunda pha ~e da lucta decorreu 

Com essa grande den1onstracão de 
forç:i, espera-se que o general Franco 
desenvolva um ataque fulminante 
contra á Catalunha 

VICTORIA REBELDE 

AVIÕES GOVERNISTAS TENTA
RAM BOMBARDEAR ~ARA

GOÇA 
VICTORIA, 19 (A União) - A 

emissora de Salamanca informa que 
aviões go~rnistas tentaram bombar-

HENDA Y Ã, 19 (A União) - dear Saragoça, sendo reppellidos pelo 
Os_ rebeldes conquistaram na tarde de I intenso fôgo dos canhões anti-aereos, 
hoie, a vi, ferre• Riba de Sella-Gi- tendo, po1em, cabido algumas hom-
jon bas nos arredores daquclla cidade 

rom a mesma combatividade da pri
meira sem que se registasse modl
ficçaã.·~ no "score ". Assim, a partida 
terminou com a marcação de 3 x 1 
favoravel ao "Felippéa". 

os nomes que mai.5 se de~tacs.ram 
fôram Zuza. Ivo e Baixo, dos vence
dores, e Octavlo. Dnvino e Miguel, 
dos vencidos. 

"FELIPPE'A S. C." 
Teve lugar domingo ultimo, na séde 

d() "Fellppéa S. c. '', a homenagem 

(Conrlúc na 6 • J>t. l 



8 JO.\O PESSOA - Quarta.feira, ~O de outubro de 1937 

ULTIMA HORA NOTAS DE ARTE 
O festival, hontem, da pianista Carmen Camara. em 

homenagem 11.0 governador Argemiro de Figueirêdo (DO PAIS E ESTRANGEIRO) 
ENCERROU-SE, EM S. PAULO, A SEMANA DO ALCOOL MOTOR - A BOLSA DEVA

LORES DE NEW-YORK ABRIU, HONTEM, COM GRANDE BAIXA. 
No salão nobre da Escola Normq[, pía11nta Carmen Gamara rt:a/firmou, 

a brilhante pianista Carmen Gamara 1

1 

mais uma. vez, a sua fina .sensibil~da
realizou hontem, á noite, o seu es/u·- de arlislicu e a~ rnuI grundcs qual,da· 
rado recital, cm homenagem ao go- dcs de r1rlumc drJ /('e/ado PARÃ FRANÇA ~::f:,:~:r;;t'.-o!t/~:·~~~~i'cãa°dad•d~: 
ver11ador Argemiro de Figueirêdo Ao concerto co111 /}(1rcrc11 uma 1111-BELE'M, 19 tA Unjâo) - E.s tá ten- PARIS, 19 (A União) - Est á. im.. de 1929. 

0 programma orgauizado te:.!• o mcrosa e .çeferlr1 a\ ~Hl<·11 cw, da qual 
melhor desempenho, não se /Jod,.:"'•1i1.,. , recebeu Carmeu Gamara os mais jus. 
assim, destacar esu ou aquclle num,. tos e enlhusiastícoI aj,J,/a'usos 

do fei t o. ha dias, r igoroso inquerito minente a qued a de Gijon cm poder 
na Recebedoria, para apurar a res- das tropas naciona.li.stas com a ca otura 
po1! abilidade da. sonega.ção ele im. 1' :i. tarde de hoje da importante ci 
post1.. t ; sobre combustivel qu fi' se e le- dade d~ Villa Viciosa. 

ESPANHA 
SALAMANCA, rn (A União) - O 

general Franco declarou a.o '' Da ily 
TeleP"rapb,. que logo após o t.riumpho 

ro. pois que todos obtiveram '""'ª l No saguão da fscola
1 

Normal lo
co11scienciosa iulerprelação . cou a banda de mu sica da Policia Mi-

va. a dezenas de contos. 

OISTRICTO FEDERAL 
RIO, 19 (A União) - O.s jornaes 

fazem longamenle, o necrologio, do 
pintor Antonio Parreiras, que morreu 
aos 76 armos de ida.de, em Nictheroy, 
de onde era natural. 

Suas tcJas attingem mais de um 
milhar. Realizou mais de ses,enta ex
JlOSaiçóes. Em quasi todos os palados 
dof. govêmos nos Estados, encontram
se telas do famoso pintor. 

Dei:t2. cUc dois filhos: o pint?r 
Dakir Pal'reira, actuatmenre <-m Pa
ris, e a. senhora Olga. Ferreira. da Silva. 

Era tio do r.ommandante Ary Par
rfkra. 

ESTADOS UNIDOS 
NE,v YORK, 19 (i\ Uniãc,) - A de suas forças recorrerá para a Côr

Bols.1 de ValorPs abriu, hoje, numa I te de Haya, a fim de rehaver o ouro 
verdadeira dcrro1'ada. Os prejuiz09 espanhol me~lmentc t ransportado 
~ão elevados a milhões de dollares em r.ara a Russia. . 

Com o seu festival de honlem a litar 

ASSOCIAÇÃO PARAHYBA
NA DE IMPRENSA 

IGNA~!~nc!!!'~s.~ooc REGISTO leira" , com ª(~~::::::e: 
1~:t~:.-: a 

mais cavalheirismo, passando lis1- repressão ao communismo, prestando. 
mente unu. esponja sobre o passado, FIZERAM ANNOS HONTEM: assim uma efficiente collabor~çâo t.s 

CRE ADO NA 
CADEIA PUBLICA, 

irmanando-se para a vida e para ª O jov, n Enaldo Ferreira Soares, :iJ{:J~~~ .. s na defêsa da or:hn e do O SALÃO DE LEITURA "AR. 
morte com aquellc mesmo que, na alumno do Lyceu Parahybano, e filho Igualmente, propoz fõsse trn.1 1:-.1r.Hti. J.. 
vcspera, se tentara destruir, mos cuja do dL Octavio Soares, conceituado do u'a moção congratulatoria eo pre GEMIRO DE FIGUEIRÊDO" 
~~~~~:~~~: de ;~:t1~;;ªdf:ntcer;~; ~~~ clinico con~rraneo . ~~l~~ d~%~~!~ o;:~n~~;r~J\~~

1~~i~~~; Per iniciativ~ flo a ctual director da 

SÃO PAULO rcctor~ supremo\ de uma organiza- FAZEM ANNOS HOJE: º re:iuerimento do ~r. \Vil sç.·~ Ma ~:!r!: i~:~~f d!e1fbu~ª::::!·e.º a:::~ 
SÃ.O PAULO. 19 (A União) - Com ção partidaria que nos lembrava por A menina Maria José filha do sr. druga foi approvado por unu.n~micladt. de rer crearlo. naqurUe c ;· tabelecimen-

a prc~ença do ~T. l~nardo Truda.. vezes uma orchestra afinadiSsima, José Leovegildo Rocha: funcdonario I O sr. MarfokPo Nacrr . . em ,,;:eg,iida to penitenciario um salão de leitura 
presidente do Jnst.ituto do A.;;sucar e d d b da Imprensa Official. deu c«:mta aa.s provt9enc1as da The- dE"<·tinado ac,,;: detentos. 
do- Alcool e do Banco do Brasil, rea. graças ao con ão ª atuta, que ª - A senhorita Dayse Paiva profes- soura!"1ª• que ~e accordo com as ins- E ~i.;t acertada medida da dircctoria. 
lizou-5:e, no Automovel Club do Bra.. regia, e que era agitada aos ventos da sara diplomada pelo Coll'egio de N. s . trucc;-:oes ~ntenores approvadas, tratou ·laourlla tasa df" reclu~'ão muito bem 
~u. a cerimonia de encerramento da Borborema pela mão sagaz de Ignacio das Neves e filha do sr. Arthur Paiva, da situaçao dos socloS em atrazo. demonstra os novos rumo~ oue vem 
Semana do Alcool l\lotor E · vice-ccnstil de P .: rlugal neste Estado . Discutido sufficientemente o as. tomando a administração da Cadeia 

FaJaram V'arios orndct~es, que ac- van~to - A senhonta Maria Bap~ista de :~:l~fe~ol~çoá~~l~~s ~:rirºe~ ªat:== r11blica , na medida. das actuaes POS-
centuaram a. significu ao c<:oLomica As decepções dos homen.!: de braço sousa esp~sa do ~r. Egydio V~eforte, zo que não fôram exclutdos. em vis "ihillda des 
ad~nda pt>Jos resultados das el.-peri. 1 dado com os achaques irremoviveis lhe funcc!~nano publico no interior do ta de demonstrarem desejo de C1.1nti= Pre! tarido ama homenagem ao sr. 

:'J.!:! r:~~~~~s 1~e :::~·.~~m r:~~~ amarguraram os ultimos dias da exis- Estad- · . . d S fi nuar a prestar o seu concurso á A b~:~:~;: Íl~u:~::i~~ d:ni~'fnª~!st: 
que contem 20% de alcool anhydrieo. tencia, os acontecimentos que se pro- - A m~nmi ~an.a O occ.or~o. - P. I ficou concedido o prazo impro~ d t t d d 8 1-

,,~i:~nf:,O~:d~s!~~!ª pronunciou, :~::::::e~~; :t~!:iliy~~. B~t:~~~ ~~ ~J1::'-·G~:::::: B~::~. ::~d;:~ E:;ff •::~~ iKFit;~õ~/~\~~i~:: t:!F?~:;·~ú:~;ir,i~h";:;tl~:: 
encontrar o velho lidador com a saÚ- ciante residente nesta cidade . Continuando f1cultada a palavra, o '" Ommunicaçác, ªº director desta fo-RIO GRANDE DO SUL 

PORTO ALEGRE, 19 (A. União) 
Au,ba d<' fa lle<'er, nc~ta cidadr, o ge~ 
nua I ie divirão Olivetro Deus. 

O extinC'to era pac do deputado 
federal Olivcrio Deus FUho. 

INGLATERRA 
LONDRES , 19 (A União) - Urgente 

- O "Foreing Officc'' informa. que o 
caso da retirada dos voluntarios dos 
estrangeiros na Eo.ipanha voltou a se 
agravar em consequencia. da. decisão 
da Jtalia de que os voluntarios sejam 
retirados em igualdade de numero. 

d b I d I d I - A sra. Nita Nobrega, esposa do conselheiro Eudes Barres communica lha: 
e a a a a pe a oença e pe os annos, sr . Ascen~m·J Nobrega, commerciant,e encontrar-se no recinto, em vi ~: ta á "João Pessôa, 18 de outubro de 

mas ainda vestindo a coiraça das es- nesta capital. A. P. I., o illustre hornem de impren- ~~'c1.oi:!~cº; :~· truz:Aii. ~r~~~ 
caramuças antigas e disposto a sahir NASCIMENTOS·. prcnr, ad dr. AntQnito Fa.sanaro,

1
ha quem Pt:~-C,a _ Temos O prazer de commu. 

á liça, sobraçando a durind:ma, em·- 0 0 ª or apresen a como ve o com- nicar a. v. s. que vem de rer creado, 
bora J. á amolgadas (espada e co,.r' aça) o d' 14 d fl t 1'.ª~he;ro de lides literarla.s e jorna.· n~1.a Cadda, um Salão de Leitura, 

ccorreu, no m o uen e, nes- hst1ca~. . . denominado .. Argemiro de Figueil•ê-
pelas vicissitudes de sua propria for- ta c~pítal, _ o nascimento d~a menina o __ sr. pre~1';iente refere_-se tambem a , do ", do aual será encarregado, por 
tuna pohtica Gerema, filha ~o sr. Alfredo Be~to ~.es::.oa do v1~1tante, que e um dos mais I detcrmin:.ção deria Directoria, 0 pro-

Quantas vezes me puz, aht no hall : Roe dngues, nr gociante na Torreland1a. smce.ros am1gos de nossa terra, ond~ fessor M.:nuel Cavalcanti de Olivei. 
de sua esposa, sra Mirene Bento conviveu longo~ annos. l ra regt:nte d a cadeia publica deste 

do Parahyba Hotel, a contemplar R:dngues O dr. Antomo Fasanaro, em ~ala , esiabelecimerto. 
esse leão envelhecido forcejando por I vras cordiaes t; expressivas, agradeceu Contando desde já rom o patrio. 
se inteirar do que o~corna prccíp1te VIAJ ANTES: ~~~e~~ re~e:r~~ado~e~~ c~pmpr:;~~~ tico concur:o d-e v. ~:; no !õ.:entido de 

d f d d f . . • d.Ir letras aos detento, que permane-
em torno e s1, 1tan o o ouv i o e- Deputado Aloysio Campos - Vm -

1 

ao termmar. cem nas treva.."- da ir;nora.ncia e pro-
rido por surdez incuravel, amando a do de Campina G:·ande, onde é adv~- a ~al~~~~~ee~~~r:~v_::.ad~o~!~~à ~:; cur~ndo, a~sim. combat er o anal~ha-

B · r 1$000 rua como bom cidadão, na qual Ig - gado de nota encontra-se nesta cap1- r., · ~- d A p f : ·t bet?!ftº·. ~guardamcs ª· sJa vahosa 
e u:n::nt~

0

~o/ :e:• V~ S. só e~e::~ oacio Evaristo apparecia de mJdru- tal o deputado Aloysio Camp~s ~~ti:~j~~nal~sta d~ ~~orér~;~~
1e-~~ici. ~:~~~bt~"ªr~ ql~:ro~ev:[dªac;:;~s~x~i~; 

trará na. CASA AZUL. gada, pairando ~elas esquinas a lêr os S . excia. \'eiu tom~r parte das ses- que. se acha recolhido á pnsao nesta literarias ou jornac~ e nvistas. 
matutinos, a cumprimentar os arni- sões da As...r;.embl • Legislativa onde capital .. Com particular e~tima e comsidera. 

O frade Licent partiu da França 
em 1914 c.om a idéa de fundar na. 
China um mlll:eu archeologico e 
pa.lcontoloP."ico. Ao peso de inume. 
ras e tcrrivei t'. difficulrlade"-, rea. 
liz."ndo expc.djçóes peri(o~ac... em 
que viajou mais de 45.000 k:Iomf'
tros no intC'rior do v.:•. to país 
amarello, o frade fran<"êS corue. 
guiu reunir collc..: ç·õcs de lne::: ti. • 
mavel valor rcientifico, abrangrn
do igualmente a Mstcria, o~ ro~tu. 
mes, a fauna, a ffora , a geologia 
e a geographia. Foi na. palconto . 
tcgia. (IUe clle fez a <foscoberta 
mais ·-en"'acional, cm 19 ... ,::, pra

•vando a cxi.dcncia do homem ft s. 
(Sil r ·"\ Chin:i. com e> desentulha. 
w cnto do nucleo paleolithico dos 
Ordm:. O museu do frade Licent 
fri construido e inaugurado em 
1922: em Tien-1'sin, na China d o 
norte. 

1-m J ulho ultimo, lord Camrosc 
adquiriu em Londres o "Morning 
Pc~t", um dos mais importante;; 
quotidianos da imprensa britan. 
nica, E~perava.se que ~~a com
pra. pudesse ser ,;;,eguida da fn~ã.o 
de ''Moming Fost" com o ·•naily 
Telegraph" , ou da creac:-ão de um 
jornal da noite, com tendencia•, 
ccJhervadora:·;. O "Morning Post •· 
havia ~Mo tt·an!,,lfcrido ha aJgun~ 
annQ~ por lord Ba" rurst a. um 
"com.ortium de politico.,; conserva
dores e era dirigido por três con
servadores eminentes. A hypothese 
do dcsappart>cim( nto do "Morning 
Post ·• com a fu".ão com cutro dia. 
rio era llrevh:fa com lastima. em 
cert~ circulos londrinos, pois que 
ellc reprec:en tava fielmente o pen
samento de,; magna.tas li:;:-ados a 
toda,:; as tradições e a todos os 
preconceitos da \'elha Inglaterra 

A Bibliotheca Nacional de Paris 
realizou ultimamente inU,,ressa.n 
tlssima expc• içá.o dt> obras antigas 
com Uluminuras, principa lmente 
de raracter religiOM>. De..,de a fa_ 
moc;a Biblt a. f'ncommenda.da pelo 
imperador Carlos Magno ao monre 
Godescale, uma. ~érie de livro~ que 
pertenceram a~ \'tlhcs re_·, de 
França foi apresentada. Entre ou
tros o Evangcliario de Lot ha rio J, 
a Blblia. e o Psatterio de Cario.,, o 
Calvo, a. Chronlea. Rimada, em que 
a pparece Felip~ 1 com a ~,,,. 
Côrte, o P""alterio de Branca. de 
Castella, a Biblta c!o rei S. Luiz e 
a. Biblia d e Felippe, o Be1Jo. Além 
des.'leS, figuram outros m a.n us. 
criptos da I dade Média e da Re. 
nascença, i/:rualmente maravilho
sos. A exposi1ão foi coroada de bri
lhantisslmo exil-0, 

• 1.:a , . As~oc1ando..se áquena. prova de S(?· ~ão. ~ 
gos que se sumiam á distancia, toma- vem tendo criteriosa e brilhante hdar1edade, falaram. varrns conselhe1. Subsr·revemo.nos. attencio .. amente. 
dos do panico de se verem envolvi· actuação em pról d: s problemas fun - ros, tendo. o consocio AbPlardo Jur_e. Saúde e fraternldadc. 

dos no seu ostracismo, com ·o seu bello dament3.€s dá nossa terra. ;:~tf~i~~~~ (6d0~:s~~:P:i!f~c;~t~h!~ DURWAL DE ALBUQUERQUE, 
olhar perdido num passado longin- Dr. Fernando Lyra: - Em com- vam pre..o;:entes. Dircctor interino ". 
quo, que nunca mais tinha de voltar, panhia de sua exma. esposa e filha, G~~~· f~.v~ntfà~~a d~el~e c;

1
~ff~;~ 

nos cumes redoirados das alus posi- regressa hoje ao Rio, a bordo df. Ara- nas casas de diver.sões um abatimen-
1 çõcs politicas que elle galgara á custa t i1nbó, o nos,.~ illustre conten-aneo dr to de 50 % para os socio5 que fizerem 
dos seus esforços e serviços á causa Ferna1:cto L.,vra, escrivão da 1.ª Preto. '-12in~!mj~~t!J": ~a s~.g~stio. foi a 
publica, e em cuja encosta agora ria Civil da capital do pals . mesma approvada pelo Consêlho, de~ 

1 
sentia os passos lhe fraquejarem, em_ O dr. Fnnando Lyra, que desde , .. ,endo a Dircctoria, nes.sC' sentido. se 

Para homem um par de meia re. 
forçada por ~700 . nara crianra 1 par 
de meia de sêda. por IS500 e para. 'l;e. 
nhora artigo todo de sêda de 5$000 
por 3S800. Só na CASA AZUL. 

qu_ant~ odutros, queb? de
11
dicado turgi- ~~:;~ªre~:~a P::~~~sn: ::ig~: ~:7:::~ :~!~~f~!s c~:taa.scid:J:.êsas cincmato- NOTAS DA PR:\(~ f\ 

mao ªJU ara a su ir, ie pa~savam Apó.s, não havendo mais nada a 

j 
adiante, embora sem o seu tirocinio, te.s nesta capital, tendo h : ntem estado tratar, foi encerrada a s:ssã", <: end~ 

~:~i/ ds;aext;:~~:ç:i:• ;;t::, \::ª ;ª~:~ :~r!:~:it ~~ua~e~:;~çi:s :/:ve~~ ~~~~~da outra para o dia 30 do cor. 

profundo conhecimento dos homens nadcr Al'gemiro de Figueirêdo- AS MOÇÕES C01'1GRATULATORIAS 

1 

e das situações historica, . P11 ·/eito Gambarra Filho : - A flm 
A ( hora jusu em que baixa J ter~ iia tr~1~:~t~~tl~1pto de trteresse de p~c;~d~r~i~:~~ra~:~ll~b:i:~~as fci 

ra parahybana o corpo sem vida de João Pessôa '.' no.s;O !~~~~- r:r~seGa~n: "João Pessôa, 19 - Presidente Ge-

1 

l gnacio Evaristo Carneiro Monteiro> barra Filho, operoso prefeito do muni. tulio Varga.s, Rio-O Consêlho Delibe-

pungem-mc iu memoria dolol"ida o~ ci~~ s~e d~~~~~~-se -ã alguns dias nes- ~~~;ivi~ tor ~nI~~f;\J!~~i~~ d;otoº~ef 
versos profundos de meu bom L.t. ta cidade. devendo logo após retornar congratulações ã attitude patriotica 

1 

Fontainc, da sua fabula que todos os ao centro de suas actividades. ~ decidida de v. excia. na vigllante 

politicos deveriam saber de cór: Le ciillê~~~~! !~e~':~~ Pi~Tt:n:n
5
c~! 1~ ~n!~t~~~:1;~1

;:çadde:ê;lad~nd~t~!:~~~ 
1 Lion deve111L vieux, que fielmente re milia, volveu hontem. de automovel, a lha que tenta pertinazmente solapar 
trata a imagem do conjuncto da vida esta capital O preparat:riano Massi- ~!seº~S:S~ ~~poti~~~it~~ J~n,~il;;!~i~~e:~ 

INSETICIDA "FL!R T" 

Offerecidas pelo gerente d , Stan
dard Oi! Company Of Brasil, nes ta 
praça, recebcmo.ç uma bomba minia .. 
tura e uma pequena lata do insetici
da "Flirt", producto g randemente 
recommendado para o combate aos 
inscctos damninhos 

Roupinhas para creanças 
Novo e variado sortimento a preços 

sem ooncurrencla, na CASA VESU ... 
VJO rua Macff>I Plnh~tr n 11:n 

1 

desse conte:ranco incsquccivel, que lon Macêdo: alumno do Lyceu Para- "" 
já nos hab1tuaramos a admirar e a hybano. :gvê~o jJ!n!~is:~ia. P~~~h~b~~~âo ª~ NOTJCT ARJQ 
sympathizar, c cuja morte prantea- VISITANTES: cumprimento de imperioso dever ci. . li\. 
mos com um sincero sentimento de vico que assiste a todo homem de im-
parahybano Sr. João Galdino : - Esteve hon- fJ~~i~a d~a B:i~~l n~~~~al~rave con. 

Finalizando esta nota fugidia, cu ~.e~~ ~1
il~e ~~l~~~a d~ n~tare~~fil~gô Respeitosas saudações, Orris Bar. 

Há na Repattição dof; Correios e 
Telegraphos. despachos retldos para 
Heliodoro Sllv"< para Idalina ; Ives 
Simon Barão elo Triumpho. rogo aos filhos de Ignacio Evaristo, e proprietario no municipio de Piancó. hosa. presidente". 

filhos e genros que cllc amou terna- aoHii~tr6 ~~- /u':a~º a~t~t1à~~~~gressará Ao governador Argcmiro de Figuei-
mente, que acreditem no vivo e pro- ENFERMOS·. :~'h;~m::~ foi dirlgido o S!'guintc 
fundo desgosto que me causa o dcs- " João Pes.sôa, 19 _ 0 1,.,ernador 

LOTllRl,11. DO F.STADO DA 
}-'i\RAllliBA 

apparecjmcnto <lo solido espirito, do Argemfro de F igueirédo _ Palacio da Extracção rcalin•da rm 19 d(' outubro 
nobre cor:1ç5o, do grande amigo e Sr . Porphirlo Ribeiro : - Submet- Redempção - O Consêlho De1tbera-

3868 
~ de U\37 

grande cidadão que foi, durante toda t;.~i~:da
11

º7!:~e~ç:o m;;:g·1c: u';:~ ~;grg:0 :·u;aJim::e~e~n~ã~ ~~t~o~ee 5471 
a sua vida, Jgnacio Evaristo Montei- , congratulações á franca e energica 11143 

30:000<000 
3 :OOOSOOO 
2 :000SOOO 
1 ooo•ooo 
1 :OOOSOOO 

ro. Hospital do Prompto Soccôrro o nosso cooperação do govêrn:.de v. excia. ás 
15
22

33
74
4 amigo, sr. Porphirio Pinto ' Ribeiro. medidas repressivas adoptadas pelos 

GRAVATAS, CINTOS E SUSPEN. 
SORIOS, as ultimas novidades aos 
melhores preços encontram-se na 
CAS A VESUVIO. rua lllaclel Pinhel. 
rn. 160 

PAUTA DE ÃLGODAO 
O ,ecretario do governador do Es

tado recebeu do dr Alfredo D uarte 
T'ilho, secretario da Fazenda do Es
tado de Pernambuco, o seguin te te
legramma: 

"Pauta algodão semana corren te 

l JSOOO kilo Saudações - A Duart e 
Filho, secremío # Fazenda" 

antigo funcclonarlo da Imprensa Offi- ~°;1e~re;d~~7!!~~0 d~a ~~~~~;~cç~ºc~%~ Pf'la ARcnria Grral fe l vendido. nes
cial. munista no Brasil. cumprindo assim ta capital. o bilhete n. º 5471 , premiado 

o enfêrmo, que vae passando bem e ~h6~'t~: i~:e! ~~~~trà~;~~ra n;:= com 3:000$000 . 
foi operad.: pelos drs. Antonio d'Avila ra a defêsa das suas tradições. Botões de pha.ntasfa, CabouC'hons e 
Lins e Aloysio R apôso, assistidos pe- Re.speitosas saudações, Onis Bar. fiveJJas para vestido, o maior sorti. 
los drs. J osa Magalhães e Flavlo R i- bosa, pr~Idente." i::vi. da praça encontra-se na CASA 
beiro, vem .sendo muito visitado pelas 
pessôas <re suas relações de amizade. 

ROUPAS DE BANHO para. senho
ras. desde 8$00-0, para crianças1 desde 
4$500, calções para homens e rapa
zes o melhor sortimento. na. CA SA 
VES VVJO, raa. Ma.çiel J'lnhelro, 160, 

Ao ministro Macêdo Soares, presi~ 
den te da º De!êsa Social Brasileira", 
organização eminentemente naciona
lista que acaba de ser fundada na 
caoital da Republica, foi enviado o 
teleflramma infra: 

" João P essõa. 19 - Ministro Ma. 
cêdo Soares, presidente da Defêsa 
Social Bra.silcira. - O Consêlho De. 
liberativo da A. P . I., em reunião de 
lloJe, approvou por unanimidade um 

vct"' de congrntulaÇÕ"'S A orienLaçã"> 
verdadeiramente nacional!sta com 
que se apresenta a "Dl"fêsa Social 
Brasileira" para um combate fnrnco 
á propagação das doutrinas .subvcr.c;i
va s emanadas do Komintem tão con
trarias á tndole, tendcncias e trndl
ções: ·do povo brasileiro. 

Respeitosas saudações, Orris Bar., 
bosa, presidente". 



( 2:SECCAO 1 A União 
ORGAM OFFICIAL DO ESTADO 

l!PAGINAS] 
JOÃO PESSôA - Quarta-feira, 20 de outubro de 1937 

EDITAES 
TRillUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA Antonio Jorge de Araujo Pereira, 
t.LEI'l'ORAL DO ESTADO DA PA- transferido da a.• zona - S. Vicen.. 
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rcncias) - A Secretaria do Tribu- Campina Grande. . a 
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nal Regional de Justiça EleiLoral, do Joao Lu~tosa Lin.1.a, transferido da 
Estado da Parahyba faz publico, para 19." zona - Agua Preta. - Pernam
conhecimento dos interessados, r,ue buco - para a 9.ª - Campina Gran-

~~tju~~~ns!f~l~iáesco~~rn:~:~i:e~! deÁlbertino Luiz Ferreira. transferido Secretaria do Tribunal Regional de 
zona"S, os eleitores abaixo discrimi- da 1.• zona - Recife - Pernambuco Justiça Eleitoral. cm João Pes!:'.óa, 18 
nados: -- para a 9.ª _ campina Grande. de outubro de 1937. 

14 publicRdo no jornal of!khl "A 
União", desta capital. um !>Ua edição 
de 

Abelardo Gonçalves de Albuquerque Antonio Pinto Coélho, trninsferldo 
Silva. transferido da 1.• zona - Re- da 31.ª zona - Garanhuns - Per- Carlos Bello Filho, Direclor 

j~io Pc!Õ~~ambuco - ~ara a l.ª - Ô~~~~;,o - para a 9:i - Campina EDITAL - Relação das qualifica-

Administração do Domia1ifJ da U-
nião. e1n . . . . . . . . . . . . . · . - ·, , 

Sabino de Campos - Ec:r;ri•:5.o en.. 
carregado da Administ:arã') - Clas
se - G. Wilson Barbosa da SU\'a, traru.!e- Nerecinor Carneiro Mesquita, trans- ções indeferidas, por varias motivos 

rido da 1." zona - Recife - Per- ferido da 7.• zona - Naznrcth - Per_ ra~i! a;é ta~i~~gs p~l:.~ta~~dn~11~:eomvo~; ADI\1INJSTRA('AO DO nOMINJO 
nambuco - pa,ra a 1.ª - João Pessôa. nambuco - para a 9.ª - Campina despachos do exmo. ~r. Juiz Eleitoral D.\ UNIA.O N.\ PAR.\IIYB.\ - Edital 
t Hildebrando Tarquinio da Silva, Grande. N.º 10 _046 _ Joaquim Dias da Silva n. 7 A _ Aforamtnto de teneno 
;ansferbdo da 4.ª zona - ~oyanna-:;-- t Clardtd ~ava~canti de Araumo, De Alhandra. proprio nacional _ De ordem do ~r 
p!~la~ uco - para ª 1. - Joao ~ª~r~~a~buci> ~ ;~: a-9_;.r'~1

~~~~ N.º 10.157 - Antonio de Oliveira e Oeleg:ido Ftsc:il do Thcsouro N;ic10-
Severino Lopes Guimarães. transfe_ pina Grande. Silva. nal neste Estado. taço publico que a 

rido da 1.• zona - Rec!fe _ Pernam- octa\'io da Motta Silveira, transfe- N.º 7 .814 - Ant')nia Cardo:jQ firma Alvaro Jorge & Cia. requereu 
buco - para a 1.• - João Pessõa. rido da 10.n zona _ Limoeiro _ Per- N. 0 9.058 - José Olegario dri. Gnnha o aforamento do trrreno proprio na-

Sebastião do Rêg'J cavalcanti, trans- nambuco _ para a 9.• _ Campina Cabedello cional b("neficiado com a casa. n. 29, 
ferido da 3.ª zona - Jaboatão _ Grande. da ru'a Presl(Jentp João PC'ssóa. na 
Pernambuco _ para a I." _ João severino Guedes de Britto, trans- N.0 8.949 - Tenente Wí1m.1 ela SH- vi118. e districto de Cnbcdello, ncsLe 
Pessôa. ferido da l,A zona _ Recife _ Per- veira Vasconcellos. Estado. 

Eneqm0 Anadalho do Nascimento, nambuco _ para a 9.ª _ camp!na N.º 8.948 - Maria das Neves Va.s- Os detalhes tí'C:hn!cos e àC'n,ais cs 
transferido da 3.ª zona _ Jaboatão Grande. concellos. clarecimentos constam do edital n. 
- Pernambuco - para a 1.ª _ João Caetano Maciel Filho. transferido Rua Maciel Pinheiro, 433 7. publicado no jornal officinl ":Ai.. 

Pc;~:Úlo Mendes de Mello, transfe_ ~:m
1
:u:ozo~a ~raA~ua9.rr~t,a C-;;n~c;[Ó N.0 8.880 - Mrmuel Ricanl0 de Cnr- ~ã~L~?'~, g;s~:~,t~~~~tac\e cl~;,~..ua ccli-

rido da l. • zona - Recife - Pernam~ Grande. valho Administração do Dom mio da 
buco - para a 1.ª - João Pcssóa. Francisco Arruda de Lima, trans- Rua Padre Ibfa.pina. i1. · 12;1 união em 9 de outubro de 1937. 

a Unta ou <lactylographndas e BSSJg. 
nadas de modo leglvel, sem TasuJ'as e

•mcndas ou borrões, cm três vla.s sendo 
n l .ª devidamente sellada,, sello esta
dual de 2SOOO e sello <!e sau'dc) oon
t.,,ndo preço por algarismo e por ex.ten
so. 

As propostas deverão ser entregues 
no cscriptor1o da Commissão c!e Sane_ 
amento desta <-idade, até á.s 14 horas 
do dia 21 do corrente, para. julgan1en. 
to posterior desta CommLssáo. 

Em enveloppes separados das propos .. 
ta.s, cs concurrentes deverão apreserttar 
recibos de haverem pago os impostos 
federal, estaodual, e municipal, no exer _ 
cicio passado. bem como a, caução de 
que trata este edital. 

Os proponentes obrlgar-se-ã,a a tor. 
n.:1r effectivo o compromisso a que se 
propuzcrem, caso seja acceita a sue. 
proposta, assignando contracto no es
crtptorio desta Commissão. em presen .. ,a do promotor publlco desta cldade, 
com o prazo maximo de 5 (cinco) dias 
após solucionada a concorrencia c'>m 
previa cnução arbitrada por esta- Com
m.issão, não inferior a 10% (dez ,or 
cento) sobre o valor do fornecimento. 
o. qual reverterá em favor do Estado. 
no caso de ser rescindido o contracto, 
sem causa justificada e fundamentada, 
a Ju.izo desta Com missão. 

Fica reservado á Com.missij,o, o dtreL 
to de annullar a presente, chamando 
a nova concorrencia. ou deixar de 
comprar, no todo ou em parte, o 
material <le que trata e:-ta concrrencia. 

Jonas Mangabeira - Contador. 
VISTO: - José Fernal - Engenbe!. 

ro Chefe. fe~t:,º~~
1
9~a~~:o ~e r~!i~:a~tr~~~ ~e::~u~~ ~ zi!

1
r~ ~ ~~ya~n~;;-n;i~r~ N.º 8.891 - José André de C.Jrval:10 re::1!

11
da dxd~~~~t~·~ç:icriv~~a=~~c~~ 

nambuco - para a l.ª - João Pessõa. Grande. Rua do Cajueiro, n." 24 SECRETARIA DA FAZENDA - E-
Jo.sé Messias Cordeiro, transferido Antonio Berlino de Va.sconcellos, 1 ADMINISTR \ÇAO no DOMl'\110 VITAL _ N.• 92 _ CommisSão de 

da 20.11. zona - Catende - Pernam- transferido da 25.ª Z'Jn~. - Bczer!'os N.º 8.380 - Paula Vlctorianü Gont? DA UNIAO N/\ PARAU\'B/\ - Compras _ Abre concurrencia para 
buco - para a 1.ª - João Pessóa. - Pernambuco - para a 9.n - Cam.- Alhandra, desta comarca EDITAL N.0 15-J\ - Afor:im"nto tle O fornecimento do seguinte material: 

zo~:y~u~~io~i~·_:ra;:1~~~!iu: :_: ph~~c~:ag~:ta, transferido da 26.~ N.º 8.943 - Ramiro Romeiro. ~:mtcJ~e1~~. P~f;!~dnoac~~~~I don;,~;: para a Directoria Geral de Sau'de 
vara a 1.• - João Pessôa. zona - Caruani - Pernambuco - Quartel da Policia Militar destt: Es- souro Nacional nc.ste E"tado. faço pu. P~õl~: comprimidos de "Intermita.n". 

Jonathas Monteiro da Franca, para a 9.• - Campina Grande. tado. blico que o sr. Benedicto Vielra re- 1 1 
~:rils:~~{~~o d.:. i:razoantn-=- ,i~~r~~ ricfolf~~d?.(1 p:a~~~ ~e R~~\I!

1
~· J~::;:~= N.0 8 .601 - Adaucto Altilio Perci- ri~i~e~aiio~~ri~l~~\~iad~o ti~~~n~ r:~~ 1500~g uun:,losdpaodl~es! !:e:;.~u ~i~ttan!co de 

sõa. buco - para a 9.ª - Campina Grande. ra de Melo. n.º 203. da rua dr. Solon de Lucena, 
Rosendo Herminio da Silva, trans- Manuel Elias de Albuquerque Farias, Rua Rodrigues Chaves. 527 · antiga da Paz, na villa e di.o;tricto de lOO seringas de vidro de 3, e. e. 

~"a~1iF" ~;'ii~~~ f:~.;ir~r~ -1~"a;~~: r~:~::i1l~à~Ú~ozº-~>-;.·aB~m9}ª~ v~:on~~if:;. - Joaquim Ignacio de ~:g?j:li1t;:,~:;::ic:: :
0::m:::·::~ i~ vfl~i~\ ~i ~rL~t1~/~trato 

7.0na - Recife - Pernambuco - José de Oliveira Pes"ôa. transferido Rua Cruz Cordeiro, 11·
0 4 · clarecimento:-; con~.t.nm do rdiial n.n dr prata. cm bastão. . 

pa:i~1d7i ~e1~ctºt~1~~srt:~sferida da g~c:·:_ ~~~ª-;:- 9~u::ns~n;i1i1:e~;\~a~= N.º 9.069 - Olga Marinho Palcáo. Unif~~l.~li~~~;\El l~~J}r~:tln~m ~:i~~; 1~;;;.l~ mi :::i: g; e~~rfn~~-
1.ª zona - Recife - Pernambuco - de. . Rua S. Miguel n.º 558 de !'i de outubro dP 1037 5 kilos: de gluconato de calolo 11 Mer .. 

pa~~c~·iC: -cgi~h~e.ss~6S santos, fefi~~e
1
à~n~1.~~~i1~!

1
º_daa:;~~~hu~!

11= N.º 9.069 - Janclira Marinho Fal- ruftn~~~l~r~~ã~ui!~r~~!li\
1
~~7 da u. c\ci mtl iimpolas vazias de 10 e e. typo 

~ci-1:i1~b(~~od:_ 4;~:~~.:11~ ~ºJ:ã~ºPe~ ~~i;:r:;buco - para a 
9

·ª - Campina cãiua s. Miguel n.O 558 re::~~"da dÁd~;~~~:~çã:r~\:!eed~r-
1°f3~i~~~ de algodão hydrophllo. 

sô3Ósé Camcrino Pacs Barretto. tra11S- 6/°:;"!'e~ ti M,f!~'i,~ra~sf~~iga.;1,: N." 8.007 - Manuel Cezar MorinI10 AD1"11NJSTRAÇi\O no no:mNIO ro~i/ubos de borracha para estetoo-
terido da 16.• 1/Jna - Barreiros - buco - para a 9.:i - Campina Gran- Falcão. DA UNJ/\0 NJ\ PA.Jt.\ln·r.,\ 2 mil ampolas de vidro. vazla.s, do 
Pernambuco - para a l.ª - Joãci de. Rua $. Miguel n.u f,58 F,Dl'.f,\L N.r) 13-A - Aforamento rlc 1 e. e 

P~~~J~o de Sá Cavalcanti, transfe. daJ~~\ !~~~s~ g~·;J~~~~· _:_ra;;f,~~~~ N.º 8. 971 - Severino JO!Jc d~ San. ~~r!~~o J:fig~:~0
11~!;~:t1 rt;,- 1

~~ 1~;ii~~ ty~n;~d~=. dXc v~d~~·c~c um bico, 
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0
_1a·1.1ambu:o - dbt.100. - para a 9.11 

- Campin~ Gran- tokua Monte Alegre n.º 628 Nacional neste Estado, f:,ço publico os proponentes deverão fa.zer no 
,, ., que d. Antonia cl1~ AlmdcJa Pi•·c:,. 11 ~r- Th.C'souro do F,stado uma caução em 

1.l.aD111~reº1·1·~~oilclod',' '1le .• zoM11º,.,c1r~·o.'iR"~1,.,rªcv:: i·ldCoicectz:,o IPl.~l'czoir1n1·• d.:_ l,nornc,naJ,a1ldn1,,11111:,;f..:= N.° a.965 - Clolildc MontPiro Gue- deira de Manuel Prnud.)r·n PirTs, :-e_ dlnhelro de 5% sobre o valor provavel 
.., v ~ "'" ... .. 9B qucreu o afornmt")nto elo ~·rrcno l.HO· do fornf'clmento que servirá pa.re. ga_ 

~:.?o.ªam. buco - para R 1.ª - J-0ão Pplen"a"ªomr~,u,,cdoe.- para a 9.~ - Cam- de:itua Aristides Lôbo. n.º 100. prio nacional brneficiarlo com a C""'-<l. rant1a do contracto. no caso de acoelta. 
r= " n. 0 67. situado ã rua Mons('nhor \V,11- ção da proposta. 

Franci~co AnLonio Baptisto. trans. Na.hum Baptista Vieira, tranbferido fredo Leal, antiga nw dri L~gón, na As propostas deverão ser escripta.s a 
ferido da 1.ª zona - Recife - Per- da 1.• zona - Recife - Pernambuco N." 8.2:J2 - Edvaldo da Silva Bran- v~lla e dist!icto d~ Cabedello, m 11ni- tinla ou dactylogro.phada.s e ass1gna-
~l:1buco - para a l.ª - João Pes- -P~~h~10ª J~~d-;c;oc~~P~;.~UGJ·/.ª~!eri.s- dâ~ua da Republica nY 316 c1p10 de .Jon.o Pe~~ª ... n~ste Estado. das de modo Jeglvel, sem rasuras, e. 

ü_s det~lhC'~ 1_cc~n~c:os ~ drm~i,:; csõ 1 ,nend~s ou borrões, em duas vtas, sen-

1.
pzuornwaal_doRsecs,ªrcnt~. Ptcr:1~1~~~~io ~ fnearmidbºucdoa !.:·ªpzaor1a1a a-9~sc~da_.-a,np~enra- N." 8.233 - Helvercio Gonçalves de claH'clmcnto.'> cün,)L':1. oo ech.t.11 ,'!}· do uma devidamente sellada (sello 

vi 13, _P~?hcaclo no J.01 n,d offictnl ~ t dual d 2$000 e sello rte sau'de) 
pa{~r~o 1r:och°igt~~od:~~~~·~ll10, trans- G~~~~-el Vcllàso Seixas, transferido º1

ii:a.;)iôgo Velho, n" 18 l!_niao · de1-ta capital. ,.ru ,mn cdi~ ~~1~tendo p~cço cm algarismo e por ex~ 
ferido da 1.ª zona - Recife - Per- da 31,n zona. - Garanhuns - Per- çaSat7n~ '!f" º~.\~~~~./11'.', \~/~~·ão enc:i.r- tenso. _ 
nambuco - para a 1.9 

- João Pcs~õa. nambuco - para a· 9!1 
- Campina N.º 9. 006 - José Francisco de Sou,'ia regado da Adm!.;.1ü;traçã•i. classt G prºazs.o ppraorpaonee

1
n,ttrescgadedvoermaoatemrlªarlca

0
r
1
fe~ 

Efü;iario Martins Gouveia, transie- Grande. Rua S. Miguel, n.0 728 
rido da 9." zona - Itnmbé - Pernam- José Firmino de Aranjo. transferido COJWM!SSAO nr-: St1NEAME1.v·ro recido 
buco - para a t.• - Jofio Pessôa. da B." zona - TJmbaú.ba - Pcrnam- Ficam assim intimado~ v cmnpar~- DE CAMPINA Gl~/JNDE - Cm1car_ As propo.c;tns devrr!io ser entregues 

Dr. Albino Gonçalves Fernflndes buco _ para a 9.ri. - Camp~na Gran· cer neste cartorlo, a fim de rcg.uJarL rencia _ Edilrll n . ., 14 _ Tendo sido nesta CommL<,são. em enveloppes fe
Filho, tran~rerido da v 1 zon1.. - Reci- de. zarem .suas qualificaçóe~ eleitora e\, to- annullaclí" a c<mcorrencln ele nu,.. t: »ta che.d.o~. até ás proximidades da z:eunlão 
fe - Pernambuco - para a l.ª zona Octavio Leal de Bnto, transferido dos sob as penas da lei. vi.'lto que o O edital n." 9 por não ter ri. unlca fir. do Tribunal da Faz.enda, que nao será 
_ João Pessóa. da 9.ª zona _ Nazareth - Pernambu- prazo de qualificação cncerrar-.se-á no ma concorr'.?t1te aprr<;<'ntado pr~postn :-intcs das 14 horas do dta 22 do mês 

Juvencio Taciano Mari7. Notto, co - para a 9.ª - Campina Grande. proximo dia 24 de outubro corrente. para todos os materlocs constantes corrente. 
transferido da 1.ª zona - Recife - lati do Rêgo Leal, tran.sferid::, da do lTI('.SJnO edital, achn-ta:- aberta nova I Em enveloppes separados qa.s pro-
Pernambuco - para a 1.n - João 1.• zona - Recife - Pernambuco - João Pessóa, 5 de outubro Ue 1937 concorrcncü, n;int O foriwc:imcnto a postas. os. concurrcntes devera.o apre~ 
Pcssôa. para a 9." - Campin~ Grande. . _ . ~ . __ ~ta Commi.5.5ão. cio mesmo mn.terlal, scnLar recibos de haver pago OS lm-

Nathalia Ma.ria Gouveia, tninsferi- Epaminondas Rczcnde Pereira, 

1 

O escnvao eleitoral, Sebast.1ao Ba:s. <JU<' é O <.(·•i:;-nint.r. postos federal, municipal,_ estadual, no 
ela da 9.ª zona - Ita.mbé - Pernam- transferido da 11.ª zona - Queima- tos. 1 000 <qu;,t.r() mil I kilo:, , 11 cl_vnamL cxcrclcio passado. certidao de haver 
buco - para a l.ª - Jo.-i.o Pes.sô~. das - Pernambuco - para a !l.ª - - V• cumprido as cxtgenclas de que tratl\ 

Amaro I.ieão da Silva. transferido Campina Grande. S~RYI Ç(!. ELEl 'l'OHi\L - EDJ'!'AJ# 450 (qiml.n)("('lllo .. " cini·oi, 11 tal kL o artigo 32 do regulamento a. Q.Ue se 
da 28.ª zona - Ilha das Flóres - A0 rlcio José da. Paixão, tra11sferi. de mhmaçao ('Offi o prazo de trmt.~ Jo.'- rJr, e.svpim iinpi•ni:Ui'."I rr-fcre o dec. 20291 de 12 de ag0.9to de 
Pernambuco - para a 2." - Maman- do da 1.• 7..0na - Recife - Pernam- dias - Luiz Theoton~o da Silva, es- 50 000 icinc.:oenta mil> e:-polelas n . ., 1931 nei dos doLs terços) bem como, 
guape, buco _ para a 9.• - Campina Gran- crivão eleitoral do Jmzo da 5 ' zona, 8 d.a. caução de que trata e.ste Edital. 

fe~~~n~~c~ .• Riod~~g'::s s~º~~~e;;;~ dej~cob Rubimky. t~·nrn;ferido da 1.ª ~~s~st~~n~;.Piiar~'hy~!agóa Grande, 2.000 <doi.i; mil) klfos ele .içn oila\'a- Os proponentes obrlgar..se-áo ,a, tor-
Pernambuco - para a 2.• - Maman· zona - Recife - Prrnambuco - para De ordem do dr. Juiz Eleitoral dcs- do df' 1 ··, par,, brocas. nar effectivo O compromJsso ª que 66 

guape. a 9.ª _ c~mplll~ Grande?. . ta 5.• zona do. Estado da Parahyba. O material deve ser· de primeira propuzerem. caso seja acceitia a sua 
Antonio Joaquim Arauj.o, tran.sfe.. Joaquim Ferrem:l de ArauJO, trans- intimo. por meio deste cditc1.l, 0 _elei- quoücl.idc. cl<'clar.tda ;'I. marca de cada proposta, assignando contracto na, Pro-

1;do da 5." zonn - s. Lourenço - Per~ fendo da 35." zona - C'?rrcntes - ter Ped~o de Athayde Cavalcant1, do ~,~11 ,.
0

-~c'1;
1
~~~ 

0
M~

1
~;-,U~~~:!º ;i .ic;~;:·.'; ;~cr.~~ ~~~~f}~~ªded~O FJr:s~d:pó~º:lu~tJ'=~ 

nnmbuco - para a 2.' - Mamangua- Pernambuco - para a 9.·1 
- Cam- munic1p10 de Alagóa Nova, destn !l.ª 

LJe. pina Gnrndr. . z~ma, para devolver a quarta via elo tu J~~1:~~~L~1·11rn rrni.-:;i "-llJXrior ·t l0'1o ~i{~~~~1;1~C~1~iJ~af~~~pect!~1!,~ ;:~ 
1-Tlram Corréa ck .l\.11dr:1dr., lransfe_ Paulo Alhanasio dn Costa e Silva, titulo que se acha cm !:CU poder, .·,~- fcl('7, por C'<'nto1 o con! r,11:to sern rrs- lnf"rior a 5':',; ~obre o valor do torne-

rido da 4.ª zona - Gt}yanna - Per. transferido da l.'• zona 9- Rcgff> -:- ~r~e-tnd~:ª em b cartorio n0 tr~z<? e.~ cindido. r"Vf'rtcnrlo a cauçúo em favor imento. n qual revrr-t.erá a favor d.o 
nambuco - para a 3.ª - Itabayanna. :r1bª;1;1~~~~ - para ª ·· .- ampi_ p~~a ~ qu:ª~he~ue ~~ ~~.~f1~cf~cn~ º·º do E~tado Estado, no ca.c;o de tt~clsão do- CO!l,,o 

Elia~ Vieira de Sousa, transferido José Pedro Perrier Pereira, \<rans. refendo eleitor. expediu-se este ed1- O par;amc>nto fCrá feito nra. Recebe_ tracto, sem cnusa justificada e functa .. 
~~ml;U~oz~a pn~a ~u8~~m::_d~mbuz~~~~ ferido da 1.• zona - Recife ·- Pt!i'- tal que também foi affixaJo á port .. , dorto. de Rendas desta cidade. mcdian- rnentada a juizo do referido Tribunal. 

Usa da Cunha Cavalcanti. transfe- nambuco - para a 18.11. - Cajazei.·ns. do Juizo. Alagôa Grande. 13 de ou- te requerimento a essa Rcp:utição, de- Fica reservado ao Estado, o dlrelto 
rida da 8." zona_ s. Vicente _ Per. Luiz de França Lima. transferido tubro de 1937. Eu. Luiz Thcot-onfo da pois de processada a cont.a nr.sta. Com- de annulor n. presente. chamando a. 
nambuco _ para a B.ª _ umbuze~ro da 1.11. zona - Recife - Pernambuco Silva, escrivão eleitoral. missão, 8 qual deve s~r extrnhida cm nova concurrcncfa, ou deixar de e11ec .. 

Abdias Peres da Silva, transferido - para a 18.ª - Cajaze1ras. escrivão eleito:-al. quatro vi.is, devidamente ,,;;cllada., o. 1.ª dtu.arn1esª mconmpra do material constante 
da 11 .a zona _ Queimada.<; _ Pcrnam· Sebastião Alves da Cruz. tra:1.,ferl- nR 
buco _ para a 8.ª _ Umbuzeiro. do da 41.ª zona - Belmonte - Pe:. AD MINI STR AÇAO D!l DOMJNIO O prf'ço l'nt<'ncl<'-sc pílrn O mHU'rial Commlssão de Compras, 8 de outU· 

Patricio Gomes de Andrade. trans, uarnbuco - pttro. ª 18·ª - Cajat~:raf, DA UNIA.O NA P,\ f:,\ II VJS \ -- .ED1 po;-to no almoxarifado dr..,tu Commls- bro de 1937 · 

~:~i~mt~1c~.~ zo~!ra-a i· • v~er,:b; d:~i~ ~e~·~z~ Ài:::\ietr~~~-~~~ i~ ;:~Ri~J4
°tE - rt;~~l~'ltJ.E~'f~.J'J': ~~.?;1t!l;'1~7a~º dl~r<~~ig,:a~1~1~~tr~~&c;~ct.r;~ d/· c~~~;~fim~~ Fg~::ip7ns~c~lclcnte 

zeiro. - . P~rnambuco - para a 18.• - Caja. PR IO NACIO N'AL - De ordem tio .sr. etc. 

Manuel Antonio dos Santos, trans zet·:z Côrte Pires. transferido da 41.ª ~~t:ª~t;d~ª~a~6 ~~iw~~oq~:c~OI~~~ O m~tcrial wrã b, m embal~Jo, df! 
frridQ da 8." ZObR - s. J06é da a Se. zona - Vllla Bella - Pernambuco - Raymundo Nonatú ds. Cruz reque,eu forma a evitfl.r pcrtio 
~~b~ei~;_nw.m uco - para a . - paAr~ • .,tª1·lcll8ln:llo-Bac,.abJo.ªszae1dr:s:s,·1va, trans_ o aforamento lo t~rrh10 de mannh:l e Os prop,mcntcs d,,n.·rão fazr.r na 

José Aprigio Anthero. transfnldo .... ~ ... propr10 nacional. bcnef\í'lado com n R<'r..ebcdoria de Rrnd.:s desta tidatlr. 
da l 1.ª zona Queimada 1 _ PC'rnam.. rerido da 5.d. uma - S. Lourenço da casa no 54 situado a ru'l Prc:;id,mte uma cauç;io. em dinhf'iro de 5'~ (C'lnro 
huco _ para a 8.• _ Umbuzeiro. Mal.ta - Pernambuco - para a. 21.ª João Pcssõâ. na v1lla ~ di,tn . ..:to <"e por c<mtoJ .sobre o valor prornv1·l rlo 

Manuel Pereli-a de Lucena. transfe- - Santa Rita Cabedello, niunicipio c.ie J~J.o P<!,-stóa, fornrc1mento. q11c br-rviri para garantia 
rido da ll.ª zona. _ Queimadas _ Ll'onllla Araujo, transferida da 2.'' neste Estado. do contn1.ct.o. no caso :-lc accelloção da 
Pernambuco _ para a O:& _ campl. zona - Paulista - Pernambuco os detalhes technlco3 r dPmnb es- propo.,.tn. 
::n::a_G::.:,:ra::n::d::•.:_ ___ _ ..., _ _ _ _ _ P_a_r_a_a_2_1._• _-_ s_a_n_ta_ R_it_a _____ ...;c_l•_:r,;_ec:.:lm:=en:.:to= s_:.co:.:n_s_ta_n_1_·_cto_e_,1_1t_a_1 _n_._' __ A_,_P_ro_p_o_~t_•_• _,_l<'v<·riio M'r «::.;c1·ipt:ls 

CASA A' VENDA . 
,·<'nd<'.sc• uma r;1sa na ru.1 :,O.;tldanh :t 

da Gama, nO lftR. Fira d t· r.:·Htuina ao 
chaf.ldz rlo Roggcrs. Exrrllrn lc 1,,mto 
inira ne~oC'io. A tratar na. mCbrna, com 
Fraucisro José da Sih·a. 

PECA N ECT AR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJU SEM AtCOOL) lncomparaveL A' venda em 

tocluu c.uu cidade- I,;. 1 1-a J 1 LI D • SI J 



2 A UNIÃO - Quarta.feira, 20 de outubro de 1937 

as 
1--.LAZA Mf"I L f\ E LOT U~ EM Fi lmado sob o cruzeiro do sul, nas 

i lhas poli r.esias ! Num ambiente onde 
reina o deus do amor e a deusa da Hoje ;;s 7 1 2 uma sympbonia bar

tiara I Um film apanhado ao scenarlo 
da natureza ! Um espectaculo dife-

rente apresentado pela O U lf IM O PAGÃ O alegria 

A N;iio ! Am ol' ! R o ma n<·<' ! 

Metro G .. Mayer Somente Hoje e Amanhã - Preços 2$100 e 1 $600 R r1n11ra ! 
f'"'/"'.r"~,~r..~r-/"./""'/""'.!"-..f'""'/"'V"'\i""'V"'V"V'"V'~~ ,-,.r,,,-.,,..,,.,,..._,...._,..._,.._,,....,,.,,.,,...,,..., ·"'" 

r.v,· p L A z A SA8BAD0 SOIRtE CJllC 
""""'- . DUAS SESSÕES 

R A~ . e li\ R-·D Nils Ast~r. - Walter Husto11 e 
~ -s ~ .\::/· Ph1/Jps ffolmes em 
~ r;J;/-;~ . 

JAYL0R ~~Rf~~~o~t~~it~ 1 ~x~~ 
b e especial para as moças 

AMAN HÃ A .MA NHi! 
Mat inée ás 4 horas- Um f ilm colossal 

O MUNDO É MEU 
com Nino lVlartini-Ida Lupino 

un:'1. tilm d a United Artists 
,._,,....,,.,,...._,.,,'""',,.....,._,._.,. .. ,,.,,,,,-....,,......,.,.,._,rs,,.,,.,,. ..... ,,.....,.,.,._,rs,r-...r·v-....,'"',-,.·,...,r-,.,-,r-v -....,",._·,...,r-,r·v-..,-....,--..r-.,r-.r-,r,,-..,-....,--..r-.,r-\r-~ 

SANTA ROSA I-IOJE ús 7 1/2, 
O lVlysterio de 

sexta serie d e 
Mr X - Preços 

.A Cidade 
1$100 e 

Infernal 
7QO reis 

JOAO 
( 8.° anniversario ) 

t 
A familia Correia Lima convida os parentes e amigos 

do prnntendo dr. João da Malta Correia Lima, para nssislirem ás 
wis~:,c; que, e1n sttffr:1gio de sua alma, serão rclebrad;1s nn. pro.
x ima quinta feira, 21 do rnrrente, ús 6.30 horas. na igreja da M1-
t.i erkor<lia . 

Antecipa a lodos que comparecerem sinceros agradeci .. 
1nenlos. 

"ARCfl'AtrJb rCfA:VAt:CAN'l'I DE ALBUQUERQUE 
( 7: dia) 

~ 
A \'i,'11•a, filhos, genros, nóra. sobrinhos. cunhados e ,lc .. 

mais parentes do sau<lbso ,\HCHANJO CAVALCANTI DE AL· 
BUQUERQUE, profundanwnle feridos com o seu fallecimenlo 
cm 15 do coucnle. agradecem mui penhorados a todas as pessôas 
que se <lign.nam ronforlal -os carinhosamente durnnle a moles
tia que u virti1,1ou, de modo especial ao illuslre fucultnlivo Dr. An .. 
tunio d'Avila Lins e Senhorinha Lila Porter, como a lodos que 
a(·u111J>:.lnhara1n o seu cadaver ú ullima n1orada. e nprovcitnn1 o 
enst>jo para convidai· as pessóas amigas paru assistirem ::is nlis
~as de Sl'lin10 dia que por seu dcscarn,.·o eterno serão <'elehrndas 
na Cathedral. cm 21 do , igenk, ,is (\,30 horas. 

~·\nll'eipadamente confl's:-.am -se sum111amcnl<' ngr:ideci
<ios por essa prova de ""ridadl' e r,, ehrisl.i. 

JO ÃO DA MATTA COIREIA LIMA 

~ 
F. Coutinho de Lima " ;\loura e familia, convidam nos 

J arenles P amigos do inesqu,·cido dr. João da Matta Correia Li .. 
ma }>ara "-s1rtir ú missa que rnandn celebrar na intensüo claque !· 
lc• grande amigo, pelas 6 horus do dia 21 do corrente, na Matriz 
<IP . ·os,n SPnhorn de Lounles. 

, 

,, 
7.° Dia 

F.!lhos, genro, novas, sobrinhos, netos, cunhados e demais parentes 
d!l S3udosa Carlota Cascello Branco Guanaes, profundamente sentidos com o 
seu follecimento, honrem, ne.sta cidade, agradecem mui penhorados a todas 
a.s pe5:..Ôas qne se dignaram confort:il-os carinhosamente no curso e desfecho 
da molesti.!. C)Ue a i-iccimou e e~pecialmente ao illustre clinico dr . Newton 
!,acerda, como a todos que acomp:inh:uam o seu cadaver á ultima morada, 
b.:m a~sim 10s que lhes apresentaram votos de profundo pezar . Aproveitam 
o ens~jo paré. convidar as pessôas amigas para assistirem á missa de setimo 
di:.1, que por seu descanso eterno mandarão celebrar na Cathedral, em 23 do 
•. igen•e ( sabbado), ás 7 horas . 1 

Antecipad:1mente confessam-se surnmamente agradecidos por essa 
1-,:-ova de carid:1de e fé christã 

1, SENHORJNHA·'ROSA Dl 11JUEIROl E SfLVA 11:t , 
Setimo dia 

~Ltria Santiago, Nena e Sinhá Silvd, Heitor Santiago, esposa e fj_ 
lhos ( :rnsences), Telemaco Santiago, esposa e filhos, Eitel Santiago, esposa e 
iilhos, Arthar Cunha Barrétto Silva e familia (ausentes), Edil e Hilda Cu
:1ha l>:!rrêtto Silva ('ausentes), Lourdes e Romero Santiago, Mario e Antonio 
Nunes da Si'va, filhos, netos, bisnetos e filhos adotivos de SENI-lORJNI-IA 
llOSA DE QUEIROZ E SILVA, convidam os oarentes e amigos para assis
tirem J. missa. de 7. 0 dia do fallecuncntc, da qul!r.ida mãe, avó e bisavó, que 

FAVOR ITA PARAHY• 
BANÂ 

CJ11b •e Sorteios de .ucaullno 
Nobre .. a & Cla. 

Prt.~ Antonio Rabello, n. • lJ 
(Antiga Viração) 

Plan.o .l'arahybano - • DIiam.e• 

R&sU!tado do sorteio dos cou .. 
pons..brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita. 
Parahybana, em sua séde à Pra.. 
ça Antonio Rabello, 12. no dJa 
19 de outubro, âs 15 horas . 

1 .0 Premio 1)6:56 
2 .º nM 
3 • t40! 
4.c !;849 
5 .• '/267 

l'lano • Noct,irno • 

Resultado do sorteio dos eou
pons..brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorte.los Fa.vurita 
Parahybana., em sua séde à Pra.. 
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
19 de outubro

1 
ás 10 horas . 

1 6 Premio 
2.º 
3 .• 
4.º 
5 .• 

SRGi 
577S 
548'1 
•J29Q 
6084 

J. Pessõa, 10 ~e 0~1tubro de 193?. 

ADERBAL PIRAGIBE, Fiscal. 

ASCENDINO NOlíaEGA A 
CIA.. oonctaloll&tl..._ :i:r:Í celebrada na Cathed1·:\l, ás 7 hor:is, do dia 21 do corrente. 

Antecipadamente agr.1decem a todos que comparecerem a e'.tr.' 1 l!.,=============!J 
~eco de religião e caridade 

João Pessôa, 18 de outubro de 1937 

t a; 
• R 1 ~16 s A • A a"a L N l E s 

•SD100 l:IPSOIALI8TA 

WAZ QDALQ1ll!S TSATAMl!NTO E OPEB4ÇOZ8 DAI DOSN~&j 
DOa OLBOS, OIJVIDOS, NA&IZ S OAaaA!ITA 

OeUwHerle: - Sn Dlllf,e de Culaa, lff. De I la 1 ...... 
............ :-auv._. • ._......., ... 

10.10 ••••oa 

Bolsa para senhora, artigo fino 
por 5$000. 1 Bolsa para. crlan~~. por 
2$500. Só rui. CASA AZUL. 

CARMELLO RUFFO 
VENDE TERRENOS POR PRE
ÇOS AO ALCANCE DE TODOS 
A' RUA JOAO DA MAT'!A E 
RUA DO A. B. C., BAIRRO DO 
ABACAT!l~O, TRINCHEIRAS . 

PODE SER PROCURADO A' 
RUA GAMA E MELLO, 32. 



A llNIAO - Qunrta.feirn, 21l J., outubrõ- de 19~7· 9 

SEXTA FEIRA NO ~ R E X - A MAIS t='ELIZ COMEDIA ROMANflCA ! 

AMANHÃ NO FELIPPÉA 

Mesmo depois de casada, ella continuava violenta, sem ligar muita im
portancia ao marido ! . Elle um homem sabido vingou-se um certo 

dia. . . e bem direitinho ! 
MARGARE'l' SULLAVAN - a estrefla de "Nós e o Destino" - ao lado de 

HENRY PONDA - o astro de "Amôr e Odio" - ern 

VIVENDO NA LHA 
O ROMANCE DE UMA "ESTRELLA" QUE ACABOU VIVENDO NA LUA 

-- com--
CHARLES BUTTERWORT-BEULAH BONDI 

UM FILM ADORAVEL DA-PARAMOUN'r-

SOIRtE DA MODA AMANHÃ NO 
R E X - A SESSÃO DA ELEGANCIA ! 

O MAJOR JsSPECTACULO DO MODERNO CINEMA I O GRANDE DRAMA DA 
NUMA TERRA ESTRANHA E POUCO CIVILIZADA 
ELLE CANTAVA PARA O CONTENTAMENTO E 

ALEGRIA DE TODOS ! 

LEGIAO ESTRANGEIRA QUE EMPOLGA E IMPRESSIONA 1 
RONAUJ ('01.MAN - CLAUllETTE C'OUH:RT 

-('nl-

SOB DUAS BANDEIRAS 
com - VICTOR MAC LAGLEN - ROSALINn RUSSEL 

Um portento da - 20th CENTURY FOX -

P.TNG (' R O ~ R Y - !t VhZ 1lf' Vt<lludo 

O ULTIMO flOMANTlêO 
."f_ ~~: deli~'!\~C;;R~~Rib~~ 

SABBADO - NA FAMOSA MA TINÉE COLLEGIAL - NO - R E X 

1 
HOJE - NA MA TINÉE POPULAR - NO JAGUARIBE 

EDWARD G. ROBINSON 
NUM DRAMA NOTAVEL 

PELA ULTIMA VEZ O MAIS DOCE ROMANCE DE AMOR! UMA HISTORIA DE 
NAMORADOS QUE E' UMA HOMENAGEM AOS QUE AMAM ! 

ROBERT TAYLOR - LORETTA YOUNG - cm 

O APJIOR É ASSIM 
Um poema. cln. 20th CENTURY FOX - Preca unico: - SGOO. 

O HOMEM QUE NUNCA PECCOU 
'Um (llm da COLUMBIA. - Preço unico - fi500 

-----------------------------------~ 

R E X 
O CINEMA DE 
TOJJA A CIDA
- DE CHIC - FELIPPÉA JAGUARIBE 

NO PALCO - A'S 7_30 

A('ÇAO 

SOIRÉE A'S 7,15 

MOVIMENTO ! .. LUCTAS EM PLENO 
"FAR-IVllST" 

Ken Maynard 
- em -

- SO!RÉE A'S 7.15 

O FILM SENTIMENTAL QUE DEVE SER ASSISTIDO 
POR TODOS ! 

Dickie Moore - Aleanor Whitney 

Brilhante festival de arte promovido pelos 
professores Santinha Sá e maestro 

Gazzi de Sá 
GYMNASTIOA ESTHE.TIOA E DANSAS 

Yarios numeros pelo coral - Villa Lôbos 
Um programma inesquecivel ! 

APUROS DE HERDEIROS - en1 -

Juntamente a 2° série de ORPHÃOS DO DESTINO 
CONQUISTADOR AUDAZ Um film da PARAMOUNT 

Complemento: - PARAMOUNT NEWS - Jornal. 

• 

M ET RO PO L E 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - ás 7 e 15 horas - HOJE • 
Um "far-west" com bôas emoções num ambiente elegante ! 

DICK FORAlU-em 

DESTINO VINGADOR 
Juntamente a 5.• série do 

o GRANDE MYSTERIO AÉREO 
Com NOAH BEERY JR. - UNIVERSAL 

COMPLEMENTO: - A gosadissimo. comedia em 2 partes - BANQUEIRO 
DESBANCADO. - Rir sem parar. 

Amanhã: - A PATRULHA AÉREA 
AVISO l"MPORTANTE: - A pedido d:.i ?,"Uryzacta e .scnhorinha.s fre-

quenladoras das animu.das -''Pspcra.es do METROPOLE, nosso horarjo 
plra as referidas vcspemes passará a ser i.s 2 1

,..: horas da Larde, e não 
3 1/J como vinha acontecendo. 

com FRANKJE DARRO 
"UNIVERSAL" - COMPLEMENTOS 

CINE S. PEDRO 
O MELHOR CINEMA DA CIDADE BAIXA 

HOJE - ás 7,15 horas - HOJE 

AQUELLA SEPULTURA QUE MARCAVA O FIM DE UMA EX!STENCIA. 
DAQUELLE DIA EM DIANTE PASSOU A MARCAR O PRINCIPIO DE 

UMA GRANDE AFFEIÇAO ! 

Anne Shirley 
A ESTRELLINHA DE "VENUS EM FLOR'' - em 

O CRIME DE SILVESTRE BONRARD 
-com-

O. P. Heggie Helen Westley 
Preços: - 1$000 e tGOO. 

AMANHA - SESSAO DAS MOÇAS - ORPHAOS DO DESTINO 

DOMINGO: - O AMOR E' ASS!l\l - Robert Ttaylor 

' 
A ESTAÇÃO CHIC PONTA DE MATTOS Optima acquisição 

1 
P_ROCURA-SE um, bô, cozi. 

V d bA d nhctra, p~ra casal, educadJ e pontual, 
e~ e-se uma o:i casa, e co~s- dormir e1-:i casa Tratar 2 ª feira 

avisa á sua distincta frcguezia que Aluga-se uma bôa casa 
acaba de receber do sul do país grande 

A L U G A • S E trucç,o mod~rna, tçd, de alven>nl, Paga-se bcT>. Av. Epitacio Pessôa 
com mstallaçoes de agua e luz, com- 809 , 

com optimo sitio, perto do sortimento de rendas largas e estrei-
tas. na.C'ionaes e estran:-eiras. 11ara. 

Na Pra.ça da IndependencJa um modos sufficientes par1 familia, o 
b 

1 
comprndor pode occupar immediatl- ALUGA•SE 

ternos. botões, flôres, fitas. palhas mar. 
pa.ra chapéos e muitos outros artigos. 

d;~g~c:~i':d!~1:tr,P!t~nt:~m~:Or;'~ mente ~em nenhum unpec,lho, local Aiuga...se O 1.º andar da casa n.• 
familia e df'-pendencias para criadagem optimo, bairro de Jaguaribe Bonds 122, é. rua Peregrino de Oarvalho. 

10 % de abatimento. Trata-se na avenida Ge. 
M. C. CAMPELLO & CIA, 

e garage. A tratar na. rcsidencia. ,le a porta, Avenida I;.loriano Peixoto, Optlmas acc:ommodaçõe:1. 
neial ÜSOllO, 114. , Amnanipb,ª.!.. ... ?_e Gouveia. 1\1oura, na mes. n.º 316. Trata-se na mesma av,::nida, A tratar na rua Duqut: de Ca.xla.s 

Rua da Republira. '720. ........... n.º 360 o. 0 614. ' 

~~--~,,___~~ 
e I N E R E P U B L I e A H º _ J. E SEXTA-FEIRA NA _ SllSSAO DAS MOÇAS 

Umh:r!:ssct:
0 

n~~te
7

'
3º L o u C o p o R T 1 ---------------~::::...:::::...:.:::::::.:_ 

JIARRY CAREY - O FAMOSO E VALENTE "COW-BOY" DE NUMEROSOS FILMS 
MUDOS REAPPARECE AGORA NO SEU PRIMEIRO TRABALHO 

' PARA O CINE1VIA FALADO 

A QUADRILHA DA MORTE 
MAIS UMA AVENTURA DESSE APRECIADO VAQUEIRO, CHEIA DE LUCTAS EM

POLGANTES E EXTRAOHDINARTA BRAVURA. 
UM NOVO SUCESSO DE HARRY CAltEY, PAR~ SATISPAÇAO DOS SEUS 

MILHARES DE "FANS" 
c.íM111t-mento, - VM NACIONAL D. F. n 

Preços· _ 1 · CLASSE 1~100. CRIANÇAS, ESTUDANTES E 2.' CLASSE $600 

Um interessante romance de 2môr com Geurge Burns, da ''Paramcunt". juntamente, com 

TARZAN, O DESTEMIDO 
3.ª serie com BUSTER CRABBE 

Sabbado - O DEFENSOR DA LEI - com Ken Maynard 

Vem ahi - O VAQUEIRO CONQUISTADOR - por Bob Steele 

A seguir - QUEM FOI O ASSASSINO ? - Drama Policial 



1 A UNIÀO - Quarta.teirn, 20 de. õululiro de 1937 

=--rq-~--v-E-e A ç-·A o E 
----------------:---.---:---c---:-:--:-----------------L LO Y D BRASILEIRO BASILEU GOM·E.S - Age11f1 

'( P A TRIMO N I O NACIONAL) Praça Anthenor Navarro n.° 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O NORTE PARA O SUL 
Linha Belém - Porto Alegre 

Paquete PRUDENTE DE MORAES 

Linha Belém - Porto Alegre 

Paquete AFFONSO PENNA 
Linha Belém - S. Francisco 

Cargueiro POCONE' 

Linha Manáos - B. Ayres 
Paquete ALMIRANTE JACEGUAY 

Sahirá no; dia 22 de outubro para Natal. 
Fortaleza., Tutoya, S . Luiz e Belém. 

S A.hirâ. no dia 4 rle n ovembro para Natal, 
Fortnleza, S Luiz e Belém . Sahirá no dia 24 do corrente para R ecife, 

Maceió, Bahia , Victoria, Rio de Janeiro. San
tos, Antonina, Paranaguá e S. Francisco . 

Sahirá no dia 4 de novembro para R ecife 
Maceió, Bah~a. Rio de J aneiro, Santos, Para: 
naguá, Antinina, S . Francisco, Monicvidéo e 
B . Ayres . Paquete COMMANDANTE RIPPER 

· -· Paquete RODRIGUES ALVES 
Sa hirá no dia 28 para Recife, Maceió, Ba 

hia, Victoria, Rio de Janeiro, Santos , Parana
guá, Antonina e S . Francisco . 

Linha Cabedello - P . Alegre 
Cargueiro UÇA' 

Sa luá no d ia 22 para R ecife, Maceió, Rio 
de Janeiro, Santos, Rio Grande, Pclotas e 
Porto Alegre. 

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

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 

Linha regular de vapores entre Cabedello 

e Porto Alegre 

CARGUEffiOS RAPIDOS 

CARGUEIRO " TAQUY" - Esperado do norte, dcvt 1\í. d 1egar em 
nosso porto no proxirno dia 24 o cargueiro " Taqu.v " . Anós a. ucccssaria 
demora. sahirá para os portos de Recife, Ma-edó, Rio, Santos, Rjo Gra.n
de, PeJotas e Porto Alegre . 

CARGUEIRO "CAXIAS 'º - Esperado do s1tl deve,-ã chegar em 
no5$0 porto no proxirno dia. 26 o cargueiro " Caxias"'. Apói:= a necessaria. 
demora sahirá para. os portos de Natal, Ceará, Tutoya e Areia Branca. 

CARGUEIRO "CORCOVADO" - Esperado do norlr. deverá 
chegar em nosso porto no pro xi mo dia( 21 o cargueiro "Co,-cov:t do" J\pós 
a necessaria demora sahirá pai-a os portos de Recife, Bahia, Rio t' Sa ntos. 

Agentes - LISBOA & CIA. 
BUA BAB40 DA PASSAGEM N.0 13 - TELEPBON& N." %29 

DR. GIACOMO ZACCARA 
Vi as 

ÉSPECIALIBTA 

urinarias - Syphilh 
- .,...~ 

ll:1-lntêmo doe aervl90, do prof, Baena no. S. ca ... , do prof, B<!
mlro Valvenle na Polyclinléa Geral do Rio de .Janeiro, na Fund&-

vio Gaffré Gulnle - - - · 

Coll.lllltorlo: Rua Barão do Tr1umpbo, ffl 
Diariamente das 2 "' s 

~=================e====== 
DR. PATRICIO LEAL 

Ex-interno (por concurso) do Hospital de Prompto Soccorro. Ex.assis
tente das clinicas medica e proctologica do Hospit.al do Ccntenario. 

INTESTINOS - RECTO E ANOS - VAIUZES - CIIRA DAS IIE
MORRllOIDAS SEM OPERAÇÃO . DOEN~ºAS VENEREAS. 

Consult,orio : - Rua Barão do T1inmpho, 444 
Residencta : - Rua Barão da Pas::;agC'm (F't:nsão Brasil) 

João Pessõ a 

LLOYD NACIONAL S. A. - SÉDE RIO DE JANEIRO 
----,nnoo MPJl)o PnOI PAQR'RI ·&a"•· nrr•t curosLLO a roaTo ALKou 

PASSAGEIROS "SUL" 
PASSAGEIROS "NORTE" 

Balllclu ú Qao.r&u-felrN 

CARGUEIRO RAPIDO " lTAGUAS· 

Sú " - Esperado do Sul do país no PAQUETE "ARA'flMiló" - Es- CARGUEIRO " AltATAlA " - Es-

dia 16. sahindo no mesmo dia para perado no dia 20 do corl'entc, sa,bindo perado de Antonjna e escalas no di a. 

Recife. Maceió, Dl!éos, Rio de Janei- no mesmo dia para Recife, Maceió, 14 do corrente sahindo no mesmo dia 

ro, Santos, Rio Grande, Pelota.s e Bahia, Victoria, Rio de Janeil'o, San_ para, Natal, Areia Branca, Fortaleza, 

Porto Ale:re, para onde recebe carga. tos, Rio Grande, PelotM e Porto Ale- s. Luiz, Tutoya e Belém, para onde 

gre, para onde recebe carga e passa

geiros. 
recebe carga . 

PARA DEMAIS INFORMAÇõES COM OS AGENTES: 
CUNHA REGO IRMAOS 

l 
Escriptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telephone n. 360 =.. T elegramma "Aras" 

ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

/ COMPANHIA NACIONAl DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
BEBVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

VAPORES ESPERADOS 

"ITATINGA " 

"ITAQUERA'' - Sabbado 30 do corrente . 

AVISO 

Recebemos tambcm cargas para Penedo, AracaJl), 
Ilhéos, s. Franct.sco e ItaJahy, com cuidadosa baldeação 
no Rto de .Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em trafego mutuo com a "Leop~ldl!Ja Rallwa;v" . • mesmo Qi;,,.. para : Rerife, ' Ma(teió,.. Bahia,. Victoria., 

Rj,0 ilr! Janeiro, Santos, Para.na.guá., Antonina., Floria
nopolls, lmbituba, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, - 4

•· 1( C(>mfllmhla; raeeb.- ca.r gl!S' e encommendas- até' o, 

PROXIMAB BAHIDAS: 

Chegará no dia 22 do corrente. sexta-feira sahindo 
"11.'ABERA " - Quinta .. fcira, 4 de novemb~o p . 

veopera da sabida dos seus va pores. 

o, conslgnatarlos de cargas devem r etira i-as do tra
plcbe da Companhia dentro do prazo de t rês (3) dl•• , 
após a descarga., findo o qual, Incidirão as mesmas em 
armazenagem. 

P•o. p-eu, enoommcndaa e valores, altend•-•• no escriptorto até "- 16 horas na vcspera da sabida dos paquotes. 
As demaia intorma9Õea oeríio da.d.. pdoo Ai:,,ntes , 

WII,LIAMS & CIA . 
Praoa Anthenor Navarro n.• 5 - Pbone i34 

-:_=_=_==_=_=_=_=_=_=_=_=_=_==_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_==_=_=_~, "A MASCOTTE" ~!p:=:~!~:!E ~~~A~ 
e IR u R G IA GERA l - PARTOS Proprietarin Vende-Se abaixo as maclünns <lcs. 

C.IBELLOS BRANCOS 
Bvttam~ae f' desapparecem oom 

"LOÇAO JUVENII,w 
Uaada como loção, não 6 &lntiJra . 

Use e não mude . 
crI111i11adas: 

D R L A U BROS Co. Ltd . 

Depoelt.o : phannaclll Mloern 
ll11.D rt• 'R>nHhlf,.~ - .J~ 1'..-l'la 

CURSO PARTICULAR 
D o E N ç A s. D A s s J<~ N n o R A s LELLIS DE LUNA FREIRE 11 dobradeira de panoo PLATT 

1 R O W A N D E R L E Y R t t-- , . l potente calandra JACKSON & 
CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADE es auran e o _mais antigo BROS Ud. Pedl'O Almeida Rocha ora r csidlll-

CHEFE DA CLJNlCA CIRURGICA DO I NSTITUTO DE PRO- da capital. 1 est,ra.gem com 3 cabeças e 3 cn. do á rua Ba rão da Passsgcm. n . 519 
TECÇAO A' INFANCIA. CIRURGlAO DO HOSPITAL , • , , tregas para marca MASONS llOCH., 1 esta capita l pi•pmp\l tlcn-,;e a !rr -

"SANTA ISA.BEL" Cardapio variadissimo, DAl,E. cionar ArithmcUçw e Porlugui:s. oCl! 
TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO UTE- • , 2 ll<·!las de ren·o com 1 metro e 72 do a prlmeln destas ma tcrlas, cm 
RO, OVARIOB, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER agtaOando ao mais Ílll1; cent. cada uma. combinarão com a Algrhra. quanto à 

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas paladar. c:!t~:t;!, de aramado tabrl- t~~<' dJf;\ii~'.t \~di: ~~~
1
\',~,;~, 0~0:'~ 

&UA DIREITA, 389 . DAS 3 A'S 6 DOBAS 1 motor pa.ra caldeira de pres.<iio de bbÁ~v~;[a,fdo""~!~~o P~~~c;~~obl~:rll,s j ,, 
l PBONE DA RESIDENCIA. ZO Aberto até alta noite IO HP. seguido pelo bel. João José Luiz V · 
... .,._ ......... .,._ .... ,._ .. _____ ,,. _____ .... _____ ---------..... .J 1 ,. D e . 2 reosta.tos para motores electrJcos. anna. cm (JUC a.e; operações arlthm(!-
- - -- - - __..._, AUa uque de ax1as, 31H ticas •llo ministradas de accõrd<J 

ADVOGADO 

DR, JOSE' DEUSDtDITE MENDES 
( !'o!mado r-•11 Utr~ito ,. da Ordt::"m do~ Adn,ga.doe; d,. Hra.Ji!) 

JOÃO PESSôA 

ALUGA.SE - Uma bôa 
casa em Praia Formosa. A 
tratar na "Pharmacia Oli. 

"Fclléâo ,e1r,a" .,. r..uA nA&Ao D\J3nIUMPHo, 1,i .....t,1uar1i.11, H. veira", á rua Maciel Pinhei. 
• --· 1 -- . .. Y_ 1~ ro, 420 . 

Trata-se com o sr. Antnnto Borges com as operações algebricas, pó
da Ca.:,ta, praça Clementlno Procoplo de ser procw·ado, pelos tnterestia
n.0 95. Campina Grande. Estado da dos. ua reslcleucia acima rcf~ rldfl e 
Para.bvba.. nos dias utels. das 19 ás 21 hora8 . 

Confecção de Flôres 
Cont,:,cclonam-Se nores ·parã. cha

!)éus, Ve6tidos para enxova 1 rrlan. 
1'1, gduaI~ e rurnall!eiea pa 110Jvni 
e flõres Jj~ tumulos . 

An;u.itl:i C~! e!ua.;..1 15:J 

OPTIMA OPPORTUNIDADE 
Vende.se um esplendl<lo ponto par;, 

qualqnrr 1,cqurno negocio, á uvenld ;J. 

~~;:~:€:;:11:n:eº;:;
1
1~ • • tt ." ~08, j,ml-0 ,1:~ 

1 rratar lJo tn~o flunto, tU~r!éd!!•! J.... 
f· il !..J ·; ~ !J: l!·Jl~ 
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