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DA "DEFÊSA SOCIAL BRASILEIRA" A A UNIÃO: - "RIO, 19 - EM NOME DA "DEFÊSA SOCIAL BRASILEIRA" AGRADEÇO AS 
REFERENCIAS FEITAS NO VIBRANTE EDITORIAL DO DIA 17. NA DEFÊSA DO BRASIL CONTRA O COMMUNISMO, FóRA E ACIMA DA 
POLITICA, TEREMOS AO NOSSO LADO TODAS AS FORÇAS VIVAS DA NAÇÃO. CERTAMENTE A PARAHYBA MARCHARA' NA VANGUAR
DA DOS PATRIOTAS. SAUDAÇÕES - ALMIRANTE A, R, VAStONCELLOS, SECRETAR!O GERAL". -----------------------------
AS HOMENAGENS DA PARAHYBA A MEMORIA DE JOÃO DA 
MATTA, HOJE, POR MOTIVO DO 8.º ANNIVERSARIO DA SUA MORTE 

'ma, as homenagens posthumas :s---------------------------

que lhe presta mais uma HZ ª p A R A F A z E R E N E R G I e A nossa terra, po1· intermedio de 
todas as suas classes, são justis- · 

nho espontaneo de reverencia simas, revestindo-se de um cu. REPRESSA-0 AO CON~MUNISMO 
collectha. 

Assim, ficou o~ganizado o se. 
guinte programma de homena. 
gens á memoria do inolvidavel 

ORGANIZADAS, MONTEM, AS COMMrsSõES NACIONAES 
DA PARAHYBA 

.TOÃO DA '\TATTA 

Hcgisla-se hoje o 8.'' an · era l irn, orga n iza~·iio ~arli
niversario ela morte de João daria que, em pouco lernpo, 
da :\Ialta Correia Linw. pcnelraYa victoriosamente 

'.'\unca estiveram t.:io bem nas competições politicas 
esbocadas as Yirlurles de c'o nos,:o Estado. de modo 11 
um {erdade;ro homem pu- ron,til11ircm os seus qua
hliro como em João da :\lal- dros nascentes uma legiti
la. \'isão larga, tempera- ma ,11Tegimcnlaçiio dos ele- 1 

mento inflexh·el e reclo, rncn tos nrnis decididos cb 1/ 
aprimorada cultura geral, I opini:io p_arah~~lxrna. 
especialmente jurídica, dy•- _:'lbs em _,Joao da :\l~il_ta 
11amisrno de acç{ío intclkc-1 n:10 haY1a s1111plcs amb1ça11 
tua! e política - eis, cm de m.an.do, po!·qu~ ncl_le er,, 
synthese as qualidades ex- 1rrcs1sl1Ycl a mchn_aç:10 pa
cepcionaes do insigne pnra· r~ o coml>atc e e<;_l1g111:1tiz,1-
hybano. <.:10 cbs delurpaçoes do rc· 

• Expressiio mais i'i!lgu- gimc r_cpu!J!ica.no. . 
rante da sr:<1 ,,crnci'io, <íucr Dah1, pnnc1pa!mentc, _ e 

· · " · · • <Ili<' vun essa llllJ)rC ;e_:!<> 
como Jllnsta tnbuno, pro- . . 
f 1·'1· J - ) ci 1 ;>rotunda fixada pela st :: 
essor e po 1 1co, . na< , . _ 1 d tf 

71íntta foi chefe dt p:il'lido l 1gura < e con o iere, pc 
aos ~!) annos de idad,·. Oh- rcnncment~: apesar .de tan· 
. . tos annos Ja dccorndos dr 
JCdl\'O e claro no cxfH.'!Hlcr · · 
· · 1 • 11 ,· · m 1 sua 111ortc, na alma agrade-
as suas H <·as, e e • º' :i '. cida da P,iraln·ha. 
do [)elo flOS'iO J)O\ o (Jlll' li- \ ·1 1 . t 1· · . . . g1 :1< ;i e cur a 01 a -;u:1 
nha a absoluta ccrtcsa de Yida'. \Ias os seus feitos s·io 

parahybano: 

A .MISSA NA CAPELLA DO 
CEMITERIO 

Os amigos e admiradores de 
João da l\latta mandarão cele
brar ás 8 e 30 de hoje u'a missa 
na Capella do Cemiterio do Se
nhor da Bôa Sentença, sendo of. 
ficiante o monsenhor Manuel de 
Almeida. A essa solennidade re_ 
ligiosa deverão comparecer mem
bros da familia elo querido mor. 
to. 

Para pi\r em pratica no Esl ~ 
do as medidas aconselhadas no 
momento pela ucummissão Su_ 
perintendente do Estado de 
Guerra", o ~overnador Argemíro 
de Fip-ueirêdo autorizou o dr 
Salviano Leite, !'-ecretario do In
terior or2:anhmr a~ t·ommissi,cs 
nacim'iaes incumbida:-. de in{'ent i 
var nas es<.·olas superiores. se_ 
cundarias e primarias, ouer llU

titutos de cultura e civilização 
em todo o Estado, ficou assim 
constituida: 

)tons. Pedro Anisio, director 
do Departamento de Educa~ão: 
dr . )lalhcus de Oliveira, direc-

1 Conclúf> na e.• og , 

NOTAS DE 
PALACIO 

blicas1 quer particulare!-'. bem CO- Dur:1.nte o dia de hontem cst1,·c
mo nas fabricas, estabelecimen. r:im no Pahc10 do Govêrno J(j se
tos e institutos de trahalho ma- guintcs pc<S<i.1s: srs drs lsi<lro f,o
terial ou intt-llectual tollt~ctivo mL">, AUhcnur \'id:11 e O<sur S(l:\rc''>. 

A TRADICIONAL ROMARIA intenqa pro11aganda ,·ontrn o Celso ~fari,, depurados Josó Maciel, 
AO 'fU~lULO DE JOÃO DA Communi,mo llctavio Amorim, Fern1ndo Nobrcv, 

MAT'fA Já hontem, pelas 15 horas se Alcindo Lc,tc. Newton Lacerda, Er_ 
reuniram no gabinete do sec,·eta- n:ini S.uyro. Aloy-.io Affomo CJm-

Eru seguida, realizar-se-á a rio do lnteáor os membros das po\, A,;;cendino .Moura, Raymundo 
!radicion.al romaria ao tu'!'ulo elo Commissões Nacionae~ dest,'. ca. Vianiu, Peregrino Filho, Miouel B.is-
1nesqut:c1vel hom~~ pu~hco, .ra_ p!tal, para a~~entar a:-. pro,1den- l'Cs, Paub e 'siJva, José A;tonio dJ 
lando nessa occ~s1ao o Jornalista I crns necessau~!-i ao de,empenho Rocha e .:\nJcleco Victorino. prefei-
Adherbal Pyrag1b~. de suas fu~cç_oes. . cos Ehdio Mcllo e Gambarra Filho. 
~ ambas solenmda~es,. na ma- A (_omm1ssao Nacional Cen-

1 

,·ereador Manuel Souto, professor Al-
nha de hoje, no Cem1teno com- trai, 1ntumb1da de propug.nar meida Blrrêtto, conego José Cot1ri-

·Conc1ue na 7." pag.1 1 pela salvaguarda dos no:-.so:-; rns_ nho e Luiz Cunha 

ESTEVE HONTEM NESTA CAPITAL 
O CONDE PEREIRA CARNEIRO 

O ALMOÇO NO PALACIO DA REDEMPÇÃO - DECLARAÇÕES DE S. EXCIA. 
EM VISITA A OBRAS PUBLICAS DESTA CAPITAL 

cst~r. sendo. ~uia~lo por um u111 cxem·>lo cdifican(P .!n 
cs1,~r1lo prt, ikgiado <' s~I- imclcr de /-calizaç:io de um .. , 
1)(•1·1<>1· ()1··1cl<>1· <le 1"1<"1 lo·•o A p I d · ( ... '- • • ·' irilclliot·IH'Ía de estirpe alli- s1ieC'to do alll.lo<;o, hontcm, no a a.cio da Re C'mpc;:ao. ,e-.11,.q• o Mnd(' P.rrira Carneiro entre O governa<lor 
da ;\la!(;! csl,l\'.I longe de ada a ~

1111 
c:iradcr nobre e Argemiro de Figueiredo e dr. Isidro Gomes. 

s~r cons!dcrado 11111 dcn1:1- redo, p:ira gloria 11 :!Íor da,.· Esteve hont_em nesta capital, puladn Arnaldo Bastos, da b:rn-1>-iliarcs e amigos, s. excia. abor_ 
crocro pois clle era sol,1·t·lu ' ,,,ndo do Recife, o exmo. sr. ,·ada pernambucana na C.1mara d0u assumptos que se relacionam I '"' 'I , I, l~'ll~'llllCII- ll'rrn COlllllllllll. conde Pereira Carneiro, grande Fede1:al, engt>nheiro La,.erda d,• ,om a candidatura José Ameriro, 
< (), O lOlll(!ll < l 1 ·' industrial, figura de relêvo do Alme1clu e doutorando .João )lo- tendo affirmado que a sua vin. 
lo e de arrao pro111 pi~!. AS JIO)IENAGENS POPULA- 1 se ena rio político brasileiro e vi- raes Guerra. secretario particu, rem até nós não tinha outra fi. 

.\o lado de ,\rge11111·0 de RES ce.presidente do Conselho Nacio. lar de •. excia. ralídnde senito a de reYêl' a Pa. 
Fiuneirêdo (' Oclarilio ele . , . nal de Propaganda da Candida. HeeeLido, no Palacio da Re_ rahyhf!, hoje 1mpulsionada pelo 

" . ~I Passando hoJe O 8. anmversa- lura José Americo. dempçào, onde se hospedou offi- exemplo de trabalho de uma ad-
Albuquerqw·. ,J 0.10 da • ,d- 1·io do 1ragico desapparecimento S, excia. que viajou de auto. cialmente, p,•lo governador Ar- ministrn~ão honesta e dynamica. 
la fund{tra o Partido Ocmo Ido dr. João da l\latta Correia Li. movei, fez-se acompanhar do de- ge7!1iro de Fig11eirê<lo e •cus au. cconclue na 7 .• pag.> 
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m~léa le~islativa ~o [stado ~ CARROS E .CAMINHOES USADOS 
FORD e de outras marcas 

A SESSÃO D E HONTEM 
em optimas condições e 

AGENCIA 
a preços modicos 

FORD ~:-,b a p··cc:.,:Jrncia d() sr. José Ma
. ·.-r<'1 :::.rlaJo peloo isrs. João de 

·0_1,· !lo e Adalberto Ribeiro. re
, i: 11 ... 1• "'m. :'i hora regimental, a 
f>., m!Jl•.'1 Legi.~:lativa do Estado. 

e '"'n1P:11"f'Cl"ram os !TS. Octavio Amo
'"iP1. r "nmndo Nobrega, Ernani sa
vr ·. P. ·tendino Moura. Aloysio Cam

r ~ R.r 1rna !do Rolim. Tertuliano Brit-
1 >. M1 -.uel B1stos, Od'.lon coutinho. 
P..~c1 ~ o L"·ite. Raul Nobrega, severi
n ,. l uc"na Pe:0 -:,Tino Filho. Feman_ 
õ,1 Pc ~óa. FÚymundo Vtanna, J~é 
.\ to > Pa Ila e Silva, Anacleto V1c
t.J' lQ. ·Em '1;:mo Nobrega e Dellmo 

cumscripção policial em Cannafistula, fidera de utilldadc publica a A.ssoclação 
mun'cipio de Alagóa. Nova. Commerci31 de Cajaze1ras) . 

O sr. Newton Lacerda apresenta. o 

~:-~'i:'i ~: ;i:;~~~o l\'i,.;l~~';;'"i~iã~ Discu.<;.<;ão unlcn e ,·otn~áo do pure. RUA MACIEL PINHEIRO, 38 
Lima. que requer uma subvenção para ~; ~i~J~e~ci~roJ:;o ;~·~~!rf~k~.11à~ J O ã O P e S S Ô 1 
o "Collegio 7 de setembro··, de que é trafego nas estradas de rodagem). 
directora. ,o parecer conclu'e pela con- \ ,,-., ,,.., ,.., ,.-, ,,-., ,-, -,, ,.-,, ,,-., ,,-,, ,-, ,-, ,-, -~ cess-ão do auxilio. Discussáv uni~n e votação do parecer particular e pC'nsão. A' Commis.c;ão d~ 1l1constitucicn;11idade 

O sr. ASce!1-dtno Moura lê O pa~ecer 11 , 77 ao µtoJecto n, 42 <Auto11za o Justiça TELEGRAMMA do sr Pie.si- 1 Vem á tribuna o sr Fernando No
da Commi.s.!a~ de J~tiça ao pro3ect-0 Governo do Estado a liquidar a divida dente G tullo Vargas. agrac ecendo a b1ega e declara qu~ ouvm com mte
n." 32, vae .á :mpre&iao. act1va. proveniente das contr.bulçõru de I maçã~ de sohdanedade que lhe fol YO- 1 resse a espo~1ção <1;0 sr Sá e B~nev1-

a red~cçao final do proJecto n . ., 21, que zemb~·o ae 1936) . ÇóES das AÇ'sembleas dos Estados dl que melindra -v seu cçlltga, ach~ .que 

(.rs1a 
"t 

e .e 

0 sr. ?et~rmo de L1~cena apresenta. agua e es~ôto. em artigo de 31 de de-1 ts:da nesta Assemblea. COMMUNICA- J des. E ~em a mal.S leve mt•·nçao de 

autonza o Governo_ do Estado a ~on- 1 _ B::.hla e do Espirita Santo. agTadecçn- ell~ fó!"a exagendo em sua C"itica. 
t:ac.tar a const~cçao de uma. Pemten- , Se~u:.:.se a .discussâo unkn e votação dJ ~ P. articipaç:i_o da reaber.ura d::>s Sobr·.? a all~g.ação de q~.1e cs. pobres não 

1 id1 e> ncha1a conforme a acta c1ana nesta capital. dv parecer n ,. 79 á petição n º 103 do no:so.-. tnbnlnos ,·,,,gl:,;latlvos. poderiam htigar no foro com a ma
"º ::mterior O sr. Fernando Pessôa lê e envia á , sr Eln.dio Pedrosa de Mello. · 1 Contmnand-:, a hora do expediente, joração das taxas jud.ci.,·r1 ~ ">nta 

mesa um projec~o. auto~.lzando o g?- 1 ·o ~r. Aloysi.o campos manifesta-.se p:...:e a pala na o ~r. ~verino Lucena que o sr. Adalberto R.ibeir".: j~ escla -
EXPEDIENTE v~rno ü sub\·enc1onar o Hospital Sao con~ra O projecto dizendo que a pe- para lzr a redacçao f~nal d.o proJecto recera es!e pon~ de v1Sta, DO_I.S a As-

V.cente de ~aula". de _Itabayana. 1 tiçã<J do si. Elad;o d" Mello. prefeito 11. 0.1 <Estabelec;" obngaton. da.de n'..'i:s sistencia Judiciaria é inte~ramep.t,~ 
r, r ... 1 .<-f'CTClcrrfo deu conte do se. ? sr .. Emz!t~no Nab, ega, com a pa- de Souza. ~m que O mt:~mo requer per_ escolas __ do ,Es~3do, d~ piopaganda gratuita.,.,. . ,· 

rr·:tn•(.I _ Telrgramma de agradecL la~rª~· 1eque1 seja nomeada uma ~om- riiic:c:ão para allenar um immovel da- ccnt,ra ~s _credos cx.trcmi.stes) . O g. ;.:,á e Bcn~\ldes, em apar~. 
, , .-, d? :amili:. r:io coronel Ignaclo tn!SSao para apresentar um proJecto quelle munlcipio .só p1Jdio :ser conce- O .sr. Sa e Bcn~vzd~s v~m á tribuna com!Ilenta a el~_yaçao das taxas jud1-

FV.'..'"l~to. rx-·IM home.!ages pnstadas á cr~9:ndo R- lei complementar da Cons_ , dida pela Ass('mbléa com a previa au. e su~mct!e á aprecia9ao da ~asa a t"- ciar1as em 1el:içao ao fôro f•.:deral. 
,,~:uc:-'., ào .!'~U Ç'::rndo;;o chefe; e peti- titu1ção do Estado. !turizaçào da Ca.mara Mun.cipal dalll clacçao final do proJecl,o n .. 7 <Aug- Os:, Fernando Nobrega. escl~rc~e 
, ·e ,:; 0 F. Galvão solic'.tando isen- O sr. presidente pede Aquelle depu- d 0 ,.1 Lei lle Orcranizaçõt.S menta os vcnclmcntos dn Magistri.tura que nao se póde comparar as p:ss1bili-

>.r: dt' impo~to para· a sua fabrica de tado formular o requerimento por es- Ili, ª1c1 · 
0 com ª e dos Memb!'oc:;.cto Mlnbt!río Pnbllco). dades do Estado com as da União; e 

xa OPf' nrsb C'>:\pitnl cripta a fim de submctteLo á conside- , ~n e pa~s .. ,. Nob eg d O para o .qual requer dispensa d; inierti- além o. E.<,tado pre;is<'\ dessa majora-
ração 'cta Ca"'a ! sr '!'1-1 iano r a secun a cio r•.;gnnental. a fim <le que º· mesmo ção p~ra faz, r foc:c i:i.o augmento da 

}".' ~asr. !r~!ded:';uf:â~!ta depois a. pa_ o sr Erna ... ni Satyro apresenta o pa- pu~to~ ce Avista d~o 0~~~ · ste t r,cs.sa entrar na Orclun do D;.a desta MagL"tratura. Embora reconheça a 
; · - · v· · li s _ recer da Commissão de Justiça opi- : . cr. scen m? ra su na W: se.f:são b(>a íntençã: do sr. Si e Benl"vides. r~-

n· O · · Jooo ~.e. a.sconce 0
0 commu _ nando pel:i concessão de um anno de 1 azõ.es _do parecei. que opina pela~ ap- A seguir. pede a pala na o, sr. Lauro ruta as affirmaç;ics deste quando diz 

~~C'l_ a. passagem, hoj~ do_ a. ann1ve[ licença pnmio ao major Guilherme pro~açao ~o proJecto. ar~n:enta.rJáO v:randerley e diz que os jorna<'s divul- que as tax1s são exccssivam~nte ele-
... no .da ~orte .do d1 . .Joao -~ª Me.t a Falconi. com o artigo 103. da ?oru.t.tu1ção Es- gam no S(U noticiario a prcrariedad~ vadas. . . ~~i:: ~~~l~êod~~~diri~i~r ~e ~=l~;,1: 1 O sr. Romualdo Rolim ~p~esenta o t~~U~l. que pérmitte (._ m~dlda em t\- d:- :?tado de s~úde do sr. Epi'.aci~ _ Em ~guida. e. enceP~da ! d1Scus-
. · · aracer favo'"avel da CommISSao de Fa- P ç · . Pessoa ex~prt"E'id~nte da Republ~ca. E Eªº· dcL"<ando o .st. Pres1dPnt ... de sub-

rt..<: ~r.nços ao :e~hne r~pubUcano. Em P d á t·· - d s 1 · s· ·.. O sr. Ernani Sa.tyro, em firme ar- se tratando de uma person~lldad·.:? tão metter ã votação tamo est·~ como os 
-~\, 1d~ _rer111er se.b nomeada uma ~~ a ~ içao e a viano iquei.a gumf>-:--,itação. mant.em QS fundamentos emin?nte rcq,iPr que a A~em~lén te- demais prcjectos por fal'a de numerz. 
ro,.,..mic:~ao para rep:·e.sent3 r ª- Assem- co ª e n°~ ~s. C . t lê , á do parecer. f"s::larecendo. ã. lui da tcgraphe 'ãqudl? illu:-,trc contc:-raneo E nacia mais' hafe~do a tratar. é 
?!"3 n~c:; homenagen<; que serao pres- , sr .. e/mo os t . e en~a t m~a Constituição. que ao pr~feito munici- fazendo-lte ,·otos pelo seu pro.:nptÕ l'~vantada a sessão. designando-se para 

,r1as aqu, 'le saudoso leader democra- I um P_:'ºJ~c O que au oriza ª ª er ~r~ e pal. em qu3lquer pha".::e. é permitt'do restabcl€cim- nto a seguinte a 
i"n _ . ~ ... m_c.e~i:o de.~ contos paraª 1:'5 ·ªL recorre; á Assembléa para solicitar a o sr. Sá e Benevidrs secundando o ORDEM DO DIA 
Subme~ido á apreciaçao da casa. fo1 1 ·· ça? aa_ /fficmas d~ secretan3: da autoriz::i.ção em aprpço. devendo ames_ requerirrH-nL do sr. LaÚro Wanderley. Votação do pal':cer n.0 1 .sobre o 

o recuenme~to o.pp;:ovaclo. _ cadeia pub_i:_a. Pede amda seja divul- ma deliber,.r sobre o ac:sumpto. inde- cieclara que ~.<.:sc:cin-se de canção a vétn parcial ao p!'ojecto n.0 11 <Força 
O,~. presidente nomeia os .srs. Joao 

I 
gad~ no or~a~ o_fficial uma carta que pendente <la re'.:oluçãJ que por ventura e~se homenag,.m ~o mai~r dos para- Publicai Vctação do parecer n.0 2 so

cl'.c> Va.~concellos. José Pere~nno, De~- recebeu do, menor.... que tenho tomaao n Camai-~ Munici - hvbs.nos. \'ivos. A1:l~9.n1 a que ainda bre o vét ... à.o pr:jt:cto n.º 49 <Autoriza 
ft'"'O Costa, Anadeto Victonno e Em,_ .Em segu.da. passc.-se á Ordem do pal. não h1via pedido C/)..'la n;i.anife~tação da e Govêrno a concorrer com a impor-
1~::i.no Nobre~aHpnra integrarem a refe- D13

, • , . • • o or:ido:- é ~po1ado em apartes pelQs casa. como fez o seu collega. pelo tancia de 100:000?000. para a conclu-
r1ct1 c~mm1ssao E~ apptO\ada ª segumte me.ter:ª· d~putado-.; Fernando Nobiega e Ascen_ facto de €&tar ligado ao sr. Epltacio :,á.J das obras do Hospital do Pr:mpto 

O sr. Lauro Wanderley, com a pala- R d 3.,ção final do projecto n. 21. dino Moura. Pessóa por laçai:. ele profunda amlzad.2. Soccorro1 Disc~ão unica e votação 
\T3, apresenta o seguinte projecto: 'Autc!izando O Goverr:o do Estado ª o sr. F.:milfano Nobrega com a p-a- O sr. Pl'e.<:idente~ manife..:t:.ndo-sc cio pa~ecer n.0 7 .sobre o vét:, parcial 

"PROJECTO N:• 
c~ntr .... ct~r a construc.çao de uma Pe_ lavra re:dfirma o seu p('nto dt- vlsta srbre e requerimPnto acima. diz que a HO proJect: n.0 92 (R~gulamenta a cuL 
mtenciana nesta ca;:ntalJ · que c0n.<i1dcra o p:ojecto in:onstltuci~ Mês3 o defirirá ind::-pe11<;1·:1vemente d: tul'a do algodáoJ Discussão unica e 

A A~•,cni'Jlén L<'gi5ht'.\'r, do R_tj:ado I~em do pro_1ecto n.l) 51. (Cr.edi~o e.3-
da P~,. hyb3 decreta· r Clill de W:000~000. para repressao ao 

commun·smo) 

anal. pronunciamento dl? toda a Casa. pois \'otação do p~reccr n.0 9 sobre o véto 
A1nda falan1.m os .srs. Oàilon CoutL trata-se um ped'.do por dE:maL'i JtLSto >lo proj:::cto n.º 139 (Cllssificação de 

nho Anacleto Victo..=no <· Tertul1ano Após. M:'11. mal" havendo para o ex- entrancia de o.ccôrdo com o tempo de 
Britto . contrarias ao parecer da com. J:.".'àienle, pass.i.-se· â 'iervíç.:l. DiscussfH> unlca . e votação 
ml~ão de .Justica que manda appro- ORDEM DO DI~ do parecer n.0 10 scbr>~ o veto ao pro-
var O proje<:to - · Por f~lta de num-::rR.~ deixam 4~ ser iect1? n.0 52 1Subvep.cão annual. ao 

.<\ri 1. ~ - Fic1 ins~it11ido um premio 1 -

e dinhci'"•>. no va!or de cinco contos 2 ª di~:ussâo :io pro_fecto n.0 59 < Ap-
i r"'ü 1.0 mell~or li\TO escr'.pto, cada r, .. ova decretos expedtdo.s pelo sr. Go

r::10 i:c . .:r pa:ahvb-,.10 ou brP-o:iileiro r2_ ver::iador ad referendum da Assem~ 
'id ~!-e. h;;; mais de 10 :rnnos no Es- bléa) 

Após é e:icerrada '! discuss~o submett1C.cs n. d~scns.sao, e v_tnça-0 os Ir:.stit1,1.t.5>. de . Pl'Otecçao _á Infancia). 

ra~1~h{er:ia~~a~e;sô~!~\~eit!~~i.~; pa~~
1
~C:g~fá~~e~~:i"(iiu~~~s "a difcutir ~.~~~~S:O~r~n~c~é~ ~~t

3
;r~ie~f'o ~~~e~~ 

'"rlr- ,,e,..·:indo principalmente sobre 
historia da Parahyba. educação. scien
c e ou a:sumptos outros relacionado~ 
intimamentr com os intere,rses imedi
-. ~e:: da nossa t.erra 

Art. - O Governador do Estado 
ncrrLa á. annualmcnte, uma commis
~1c dt"' intellcctu::i.es de i11diacutivel re
·1e,:m~. & fim de ct~H" o parecer sobre os 
t;:r, bnlho'· ~lpresenttdos para concorrer 

o r2-fer·do premio. classificando aqueL 
1 ,.., no dt5ta di."ítincção, 

A t 3. ···-O Go\'erno do !:'~ado desi
ri :r'l ~ 111)W.lmcnte, com o nome de 
'1' 1 p:1 yb:ino illus~re o premio a .c;-e'." 

1f€:irlo 1 · · ando. desdC' já. designa.do 
o p 'n iro i·rr>m·I') Pa<lr<' Rolhn, 
~ q_ d Sr --;oc!. cm 20 de outubro 

2.ª discussão do projecto n.0 60. < AU· 
~crizr. a nbertura de cred1tos supple_ 
mentan::: á lei n. 0 156, de 31 de dezem
b o :le l936l 

co".";~n o parecer dâ Commissão de o proJecto n.u 5 e re.spect1\'as em·.:ndas I Autoriza o Govêrn0 do Estado a au
Justiça . O sr. Delfina C~sta !:,;!~cita a re:ti- ·:iliar c:m.100:000.~000, ~ Faculdade de 

o sr. Adalberto Ribeilo defende as r::1da da emenda n. 1. de su':\ auLor.a. Odontologia e.Ph'.lrma.cia. a _ser fu.nda-
razõcs do pare~cr decl3rondo que O 

0
Entram em cliscu~ã; a.s em: ndas da n·:,sta Capital) . ~1Scussa-0 umca. e 

mesmo está consislk'lo de olena cons- n, s. 1. 2. 3, 4 e 5, cll' autoria do sT votaça<? do p:i;eccr n. 21 s~bre o veto 
ciencia juridica e auscultou O texto Fernando~'. brc1:m. qu, foz uso da pa- ao proJ~cto n. 93 íSub\·enc.ona e Cur. 

3.n ctiscu~séo do projccto n.0 
9 <Ins- constitucional. !av1?. JU$1,;ft~Anclo-m,. _ "<'· .Profl~slonal de d .. _MY_r.~hes d~ Al-

i-;iue uma subvenção ::rnnual de . .. . . 0 sr Ascendi O Moura com a pala_ E submcLt1d.a a clL.c.;cu." .. ·.ao a cmcndn 1~·c1rla_ Carvalho). D1scus.sao umca e 
12:000SOOO. em favor do A$ylo de Men- V'.'a ctêfende m~'s uma 'vez a con,t:.i- Go sr. A~albel_Lo Rlbe.lro. .· votaçao: do parecer n.0 18 sobre o véto 
tJicidade "Sã.o Vicente de Paula" , de tucionalidade do proJecto n.ª 79 di- .. A sef;_Ulr o sr. Pre.s1drnte enrcrra a ao pro;1ecto n.0 99. fAutoriza? _Poder 

C:t;1~~n~l~~s~~d~~~pos pele a palavra ztmdo que a Co:nmissão de Justiçà ãeu ~~;c~~~ia~~1x;;1~u~~e:~~m:::tLer a v:- ;o~~~i~\~vso d~ ~~g~~~r d~s l~e~~l~!ze:: 
exphcgndo haver divergcncla de nome. ~o .mesmo um parecer perfeitamente Passa-se a 2.ª discussão do projecto bro de 1935. que reformou a Instrucção 
ro1s s. trata do "AsyJo Deus e Carida- JUndico. . , n.0 2 iAbre o credi~o de 120:000!SOOO Publica). Discussão unica e votação 
de" e "Dütpensario São Vicente de . O~· Mlguel Ba~tos man festa-~e so- l'art c:::correr as despesas da acquisi- do parecer n.0 29 sobre o vét::i ao pro
Paula" Nf'.s.c,,e sentido. apresenta uma I lidar_w com O f~oJecto.

1
por considerar çâ..: ~a appareilH\~em trchnic~ para, iecto n. 0 1C4 <Dá autorização ao Go

em:::ndn. sub~litut'.va ao artigo l.º bem 1 ° ; ... ~~1~/ººf 1 ~Clona " Hospital R2gional de Cajazc1ras) E' ,·êrno I?Rra ampliar os S'2l'viços supe
como outra ao mesmo projecto, êonsi- 1 si·,. oys O amr,os sei:oue-5e com :>nl"·rrada a dl~cussão rin~cnd1dos _ pela Direct?ria Geral d 
de ando de utiltdadr publlca aquella .ª palaHa. mrmtendo O "E'U ponto oe 2_:i. discussão cio proJecto n.º 28 icon- Saude Publica e rC"orgarnzar a Direc~--

Lauro Wandcrley in.st!~uição. v1st.f1 cont:ari? ao p::1rece~ tagem _ c.ie tempo ele ~~1 v!co publico do ria ~c HY?'ene da al!mentaçã-o). Dis-
Newton La.cerda O projecto é approvado com e.s e- O sr. Erna:1-i satyro . . no\!amente. ~e- sr. J ~ao Hr.rdnwn de Bnrros> E' cn- cussao umca e votaçao do parec•?r n ° 

de J,37 

A.lcindo de Medeiros Leite" mendas. r.ende as razoes do proJecto. que. alem ceirad;1. ::i di.c:;cussão 17 sobre o véto ao projecto n.º 132 
o sr. rr.esidenle, ne-s.".;e interim sub- ::ie ~er -perfeit.amente lega\. vinha ao l.'-' ct:r.cttt.<:ão do projrcto n.º 27 IAp- <Autoriza o. G;vêrno do Estado a 

o Fc nr'lc!• ?-..."obrcqa lé e envia á mette á cons·cte-rtttão da Casa O ;e ue- enrontro do lllt<'re&5e _PUÜh~o. de?li::.- I,.rc\'a as co~tas do sr. Go\'Crnndor do nbrir o credito. de 1:200$000, para pa
r ecto. crcando uma ci:-. rimento do sr. Emiliano Nobre,:,a qso- r2 ndo o pr~ducto da til enacao do 1.ID- Estado relativas a: eX'.'l'Ciclo de 19361. g-arnenlo da diferença de vencimentos 

_____ bre a escolh;. de uma comml.Ç'sãÕ Para movel. pre.\1.sto no prujt>cto. _se destma E' e_nce!'rada ª. di.scursão :::to consultor juridlco do Estado). Dls-• ". ""C. NCIAS apl"fsentar u~ projecto creando as leis va ªº se:viço ~e. i.nstallni:-ao de luz D1c.cu~são muca e votação do p3rec!'r cu..."-São unica. e \'otaçã-, do pa~ecer n.0 

~'I• cnmplementan.·s do E~tado. electric1\ no mu111C'1p10 _ele Sousa. . nY _26 ao projc:::.to n.0 108 <Reducção de 28 .c.obr·J o \'eto pHcial ~o p~oJecto n.0 

o rettuerimento ~ ~!?uir ê apprr>va- E~ face d,a expltcaçao do sr Ernam 20'r ~1as matnculas e t.nxas ~e r:e- 46 <Estatuto _dcs Funcc10~1an_?s Publi-
dô_ <leclarondo O sr. prc...,idente que no- Sety10. m~ ficam o icu ponto de vis- quenc1~ cobrn~as n:s e.:-;tabele.c.1nen_~os cosl OL'icussao unica e_v .. taçao dopa. 
m!":1rá opportttt'amente retertda rom t~ os ~rs. liernan::Jo PrMóa, ,Odilon Cou- de ~nsmo! E. encerrada_a d.scussao. reccr n.0 ~7 ~obre.º veto ao. projecto 
mic:,.c:ã,o a - tmho e Tertu11~!10 Britto. mantendo o D1scussao L!n~ca e votaçao do par~c:r n.0 91 ,_crea o serviço de AssLc:;~ncia _ e 1. (, ,urnlo " f IIJ/tl f' J\f(JUYtl' 

;o '\O DA f\ TT!\ 

)i o 1nno( são p:1.ssado-., e parcc~ 
e t I J nte1n. que ce dc\prcndestc. 
lO e , ,\-1C. do muncio, como um:1 
e t ,. ! e :cn _ , clcD 1ndo-nos. 01 tc:u, 

.,. 1 ,, p : plt:XO\ com a brutalidade. 
'i Ut; nos v; brou o bra1.;o 

,..-, ,fa~· cl da f.,tali,hdc! · 
01t0 nno,! F p.1r,1 nú~ n~o nm 

1. '"··J ~ '1Jl o comofo da conformat.:!o 
~~,rC1 o 1 '-l nos p:t'iSOLI pela mcnt..: 

1 1 ,h r·l 1L'IJ;11., te de um:i dc,-
;.;rJ\ l 1-;0 (.,fllci ron1uc não devia~ 

r, r t .o cê<lo! 
, J. J 1 t1 ri ,ub, c.1lor e cs-

r"r t 1., nJ 1Ior:<la <1uJdrJ dt: )C'US 

dias! 
l·r., li-"' triumph-,dor. t1ll1.1do p11·.1 

::i "' .,n,i...· L,)nqui1tas no campo <.b 
•'O da pofitit':t tlCS OS tCW 

r ~ui• ros lfc cor;""Jo e ulcnto 
(. Jn d 111,llo s.p.,r!ano enfrentaste 

as ,... 1 us mJ1ç fragorosas <lo,; ultlmO'i 
p ) m ~nbnnccrta 1s ombro,a ! 

A t · 1 r h n, o teu exemplo e J 

1rr-ude conqni t.1r1m-tc este 
u 'o d ,rgo ,1uc .iínd:1 hoje )e 

f11.1 L1Ja inestin~uivd 
O 50 1110 J.1 

sr"ué-.:;'-' a 1 .. dLo;;cussão do r J t.o oel?"tl_tado Em1hano Nobrega a sua n ° 30 á petiçn0 n_ 0 131 do sr. Joao Pr?tecçno a~s Menores> . DlSCUlisa::i 
n." io ,Ele\''" ~ .subvenç·o a P 

O 
~c<J att1tude anterlor ~ . . G·nçal.ves cl9 Nnsc1mento. E' encerra. um~a e votaça_o do parecer n:· 25 sobre 

F.-t ,.. • .. • ª nnua , 0 Posto em votaçao. fo: o proJecto da a d~cussao e veto ao proJeclo n.0 88 rFica o Gc-
~H,dado.im ra.~01 do t.sylo 9e MendcJ-, app:-ovado. L"' discussão cto P.roj~cto n.n 28 fDis- vê~no autori~adJ a reorganizar o AI-

• ~ arneu O da unha , desta ca _ Igualmente foi approvado o projecto pô~ !.Obre a taxa Jud1ciarla e dá ou- ch1vo e a B1blíotheca Publica do Es-
m ª '(' . n." 29. tras p::ovldencias) . 1 t.ad:) .. Votação em 3.ª discussão do 

O ; Jdol",o bde Vasconcellos diz que E:n seguida é levantada a sessão I Pora falar sobre esse proJecto vem ::io prcJecto n. 0 5 e emendas <Autoriza 
~e a.e a~ o ~o re a mesa o parecer res- - · tribuna o sr Sá e Benevides· e diz ; Govêrno do Estado a o..dquir1r terre-
pectivo Of' Cornrnb.c:;ão d~ Fazenda. de_ve ACT.\ DA DECIMA NONA SESSAO ,11~ como e!'.tá elaborado o projoecto 10s para a construcção de uma villa 
0 m~mo ter. a pre/crenc1a na rllscussao. ORDlNARIA Do\ TERCEIRA REU- 1 ° 28. que é uma deriv2rlte do n.0 7 J~rrari1): Votaçã:: em 2.ª discussão do 

i O .sr. ~,.nz1ta"'lo Nobrega faz um pe- NIAO DA PRI~IEIRA LEGISLA- ,ue augmenta os ven~immtos da Ma- ircjecto n ° 2 1 Abre o credito de . . . 
~ do de ~nformaçào sobre O assumpto TURA DA ASSEMBL:tA LEGISLA- ~istra:ura. inc:rrc em certa gravida. l20:0COS000, para cCCOlTtr as despesas 
ª Comm.-;.são de Fa~nda. TIVA DO ESTADO D.\ PARAHY- -·,:. p r que augmenta assustadonmen- tla acqnú;ição da apparclhagcm techni-

0 sr. Ocfaz
1
ta Amorim offcrece áQueL BA E?vI 24 DE SETEMBRO DE e flS t~xas judlclaria.s fechando-se ~a para o Hospitel Regional de Cnja~ 

e deputado o nPce5:5ru.·1.o esclarectmen- 1937. -,e5te modo. as portas d·a justiça parà zeira.sJ Votação cm 2.11 discussã: do 
'.º· .dizer.do qu~ <> cnterio adaptado 1.ie-1 A.· h.ora l(;g:imental. sob a P.residencia quell?s que não têm o privilcgfo. da '.)roj~cto n ° _23 Contag:>m do tempo de 
!3. Assembléa e o ele ~utorlzar ao Exe. do sr J ·se} Maciel. secreta.nado pelos urtuna. Assim, sómente os ricos .o:erv1ço p'Jbhco d;'.) sr. João Hardm~n 
·utivo a clar Rubv1;nç()(".s. ~r,1;. João e],:, Vasconcellos ·'!' Adalb~rto ·,od:rl~m t: mar p.-ntc <"m d•:mnncl!'ls. de Barros), Vot:,.çi:J cm 1.ª clL'-Cll.S5a::> 

O P:lT' C<'r fni ~ppz:ovado. . Ribe:10 respecliv.imente, 1.0 e 2.0 secrc- 'Js pobres. forçado.'i a irC'm ao tribu do projecto...11.0 20 riscnçã.o c!c impostos 
E' appiovNln. dcpo:.ot;. a segu:nte ma- ta1los. é fc!ta a clumadJ e aberta a n.al. !11esn~o pa~a uma legitima defeza, {1 firma commercial J. Cunha). Vo-

tcrla: _ . &€~são com a pn;tr;nca eles srs, Pedro t1canr11n 1mpeLidos de fazel -o. t.açãc em 1.~ disctf:;são do projC'Ct" n.1 
2.' dlscus_:10 ~o proJecto n." 61 <A- Ulys~::-s S'.:"V~ino Lucena. Fernando A e~.c:n altura. 0 sr Adalberto Rib'?i- 27 (Approva as çontas do sr. Go~er-

bl·rtura de crerlito para pagamento da N. brega, Miguel n_.:,;t,cs. Paula e Silva. j e5claec"! que para os pobres ha As- nadar do Estado r<'Jntlvas ao exercicio 
!r.xa d" exce(' .. '-0 de matricula do Lyreu Odilon Coutinho. Newton Lacerda. ,·tstencía J1tdlciaria. patrocinada p2Ja de 1936) Votaçâ:J do pa1-:'C}'l" n.º 26 ao 
.Parohybano), ~lso Matros. Josê Antonio da Rocha. Ordem dos Ad\·ogados rroJecto n.0 108 1Reducçao de 20% 

Romualdo Rolim Anaclct1 Vict: rino O .c:r. Sã <' B1>n,e,•i<lt:s continuando nas matriculas e tPXtlS de Irequencia 
2. dl.scus.('ão do pro.t"'cto n." 29 Ins_ D~lfino Costa, Làuro Wandcrlcy e sã t expor o seu ponto de vista. adeanta cobradas nos estAbclccimentos de cn

t1t11e o Departamento de Assistencia t Ben~vidca '?Ge f,7. um nppello acs j11rL<;tRs dessa •.inol Votação do purec~r n." 30 á pc
ctc Protccção aos Menores) Deixaram de comparl'cer .sem causa \.r~onbléa para qu,~ f>_r.;tudcm com ca- ti cão n.0 131 do sr. JC'ft'J- Gonçalves do 

Justüicsda, cs .sr~.. Peregrino Filho. rinho ~ projçcto em dlscu~são. Adean- Nêlscimento). Vola,;ão em 1.ª di:::cu."í
José Targlno. Americo M~ia, O:tavio ta a:nd:J. que lamenta não estar pre- fãa do projecto n.0 28 1Dispõe ~obre 
.Am--...1m. Fetnando P~.ssoa, Ernam -;ente e sr. Octa,·to Amorim para ou\'lr taxa judiciaria e dá outras prnv1den. 
8at.yro, Emiliano Nobl":ga. Rodrig1J~s os ~eus commcntarLs a respetto. D?cla- clasl Votaçã~ cta redacção ftnal do 
de Aquino, Alcindo Leite. Paula CavaL 1. que não tem o intuito de conctem- 1.·rojecto n.0 7 < Augmenta os vencimcn
canti. Raymuncto Vlanna. Raul No- oar ,. projecto, mas sim de fazer al- :os da Magistratura e dos M•wmbros 
brega. Gercmla3 VenJncio e AscendinJ BUll<i repares quanto A mRjoraçã.o dls- <lo Ministerio Publico> Votação da re
Moura. cutlda. Pois cerno já o dissera antes, dacção nnal do pr-:.jecto n.0 1 <Estn

3.• discussão do projecto n:• 50 < Au
toriz1 o Governo a elevar a subvenção 
no rnsrtuto Historico e Geogra])htco 
o, reh:rbano) 

2.• discu.ssã.o do proJecto n.• 6i (Au
toriza a Gamara Municipal a conceder 
s:ncão do imposto predial 11.0 MontP 

pio dos Funcclonarios Publicos do Es. 
tadol 

E' Jtda e approvoda. sem observa- rf!o t·" dc·;c trsncar as portRs da jus- belece a obrigatoriedade na., e:,;col.1s ôo 
çõ::-s. a acta do tcs;ão sntcrior - t~ca aos cl('se1·dados da fortuna Estado .da propaganda contra os cré-

Enl,ra a horn do O sr Pedro Ul.11sses pede a palavra C.:os ~tremlstas). 
E){PED~ENTE "' ctiz que v~ i 1;:;.';tudar o projecto e Paço da Asscmbléa Lf'gi.slaLIVR do 

2 • d'ló,C'U.$.'i<Í.O do projecto n.0 44 <Crêa o sr l.º Secreturi<;> prQCCdr i\ Jcltu- dgnarda-~ mwa na 2.a cllscussâo pro- &tado d~ Parahyba, cm 24 ct,·i sctcm-
1,mn. E:-;tn~·-ao M~cal nô rnunlctpio de ra dç, !,eG"uin•e expccl1~nte : PETIÇôES 111111ciar-se a rC6peJto, vl.<J,o como cm Lr.: de 1937 
Srrrn '10 CUité). de Albertina Lobá .. Lms e Clotilde de t .• dic:-ctL•.são os proJectos $6 devem .ser Ja:::C Maciel Prcsidtntc 

Mccklros Cruz requer:mdo, respectl- diacOUdca C(m mais vehcm~ncla em João de vã.,corwellos l.º Se:.:retario 
2 c1~~Ul!6ão do projecto n.• 40 (Con- v~m~nte, subvénção para wna e,;cola e= de se qucir<'r d•rnon~trnr a sua /!rlalb•rtn Ril>rtro, 2 ° fleC"retarlo 
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OS ESTUDOS HISTORICOS 
PEDRO BAPTISTA 

O festival da "Juventude 
Estudut1I Cathollca", na 

Escola Normal 
A f111 mlud,· Lstuda,r/a/ C•thoT,. 

1-Ia no Brlsil, em quase todos os menta p.trJ m que estudam acarrct:t rll, associação constituida por ;1lum
Est;1dos, mst1tu1ções rorulad.u de m:iis com o m,11 ri!sultantc da vul- n:ts da nossa Escob Normal, levará a 
pcsquiz.1tloras elos assumptos dito,; g;,ir.ização do erro que é mais nocivo cffcito, 5,1b[).\do proximo, no salão 
hiHoncm Entrct,111to, o.,u tuna p.,rc1 (lUt:. o pmprio l'rro E' um prazer nobre dJqm:ilc cducJnt.i.lrío, um intc
mi.:i.1 du,iJ dclb, pro1..t1r.1 c-.d.1rcn-r qu,1ndo Jqur.imm com Juton:~ cumo rcssantc fr . ..,tival, cm bcnefkio da:, 
~(;icntJÍicamcJHi.: m f.H.:tos indu-lhi.:~ TobiJ~ ivhiutciro, nos Üo\qu1.:jos µJr.l crianças pobre, 
ao .1mJgo, c,tudJndo-o\ á. 1ut Jo,. J. h1,;ton.1 d.1 Rcp_ublic:t, que, ui 1.:0- A referida festividade, que con.sta ... 

•conhcr.;imcnto,; r.e.11111:ntc d1gno5 de lmo o velho .C :1 pt\trJnO, !iJbe acom- r.í de declam:içõcs e numcros de pia
ul .no.1:1c Ü Jll,'1.1.S, 11,W plSSJ dc rO- PJllhJr .O 111d1v1duo Jtt,lVCS do htl/Jt/1 no, terá ,tincl_a a VJ.liosa COOper:ição 
pos1tono supc:f1c1al .Simples duo- Jo.s acontecimentos sem dc,;cer a mi- do orphcon daquellc estabelecimento, 
nologu que ah1 fica gnc:rn~o a c~pci J nuci.1.s muteis e !-Cm se perder, levado que cx.ccutar:í cscolh\do programm:-. 

CORTE DE APPELLAÇIO 
CONCURSO PARA PREENCHIMEN. 

TO DO CARGO DE PROMOTOR 
PUBLICO DA COMARCA DE 

PICUHY 

Co11form2 nota anteriormente dlvnl
ge.da por esta folha terá lugar hoje 
na séde da Cõrte de' Appellaçi:, ás d 
horas. -:: concun.o para o oargo ae pro
m-Jtor publico da comarca. de Picuby 
actu:,Jmente vago. 

São concurrent•zs <S bacharci.s Hello 
d~ Araújo Soares, Manuel Lyra e Dl
Jalma de Andrade Bello . 

A junta examinadora, sob a presi
de neta do dcs. presidente da Côrte é 
constltuida dos des. Mauricio de Me
àeires Furtado, Severino M:ntenegro 
e Agr1ppino OoUV':?ia de Barros. 

VIU A 
RADIOPHOMICA 

PR I • 4 
li.ADIO TA.RAJAM DA PARA

HYBA 

Programma para hoje 

11,00 - Programma ,weritivo da 
P R I • 4. 

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

18,00 - Prcgranuna para o jantar. 
18, 45 - Hora do Bradl. 
19,30 - Jazz da P R I • 4 
19,45 - MÜSicas p:pulnres com Mar

luce Pessôa . Je qu~m venha lhe dctcnnm.1r i.:ausa I pdos arrobas do proprio temper,1-1 A iniciativa das normalistas con-

e effc1to, no es}'ai..;o _e 1:º tempo, ~ /menta Tem medida cerca para o seu I tt:rrancas está merecendo a melhor NOTICIARIO 
que sen·c, n.1 .suJ niawna,_ para <l.1r cnthus1,1smo, domuu-o cm vez rle acolhida: dv povo pessoensc, que lhe 
curso ao !ugar r.:ommum usado e abu- ser por dle dominado. como acaba de. vem emprc~tando o mais decidido 
sJdo Jummosamcn:c como lquc_11c rc- 1,ucccdcr a Yclho professor da Bahia apoio LOTER.IA 1-"EDERAL 

20,00 - Programma variado com a 
Troupe Guanabara dirigida por Leon 
S1qu•1ira. 

20.15 - Musicas variadas com Jor~ 
ge Tavares. 

20,30 - Educ,ção. 
clamo do mat.c• Lc.10 que, nem .\CC}uc.r, que Arthur Ramos. t.eve de dcnuncia.1 1 O feH."JI da J E C será Pª .. E ~ 20 d b d 
C1Jncorria para maior ,·cn<la. do pru- con;tr.m,gido, dias atraz. , trocin:tdo1,pe1os srs dr R.aul d: 1 xtracçao em e oucu ro e 1937 

dueto; r,esr~tudos _podem/retcn~cr, 1 Os literatos têm batido constan- Góes. commandante Thomé Rodri- 28169 - Recife 200:000$000 
ma~ na re~ 1 Jde nao c_~tu a_m a J<;- temente na tecla p roufenlu da ti- gucs, drs José Mariz, Orns Barba- J 10864 - Rio jQ;OOOSOOO 
tona. Salvo pequcn.,s c-xccpçoes O qucJ mjdez de Mach:ido de Assis. entre-isa e Abdiac; de Almeida 131557 - Pará de Minas 10:000SOOO 

20.45 - MU6icas l,geiras com Creu
sa de Barros 

21,00 - Jcrnal Of!ieial. 
21.15 - Velho Alburn de muslcas 

brasildras. 

se tem pubhc3do, em grJnde p.tni.:, t:mto, maiç tímido, muito mais timi- A commissão enc:urcgad.1 dessa 20967 - Rio 5 :0005000 
t:tlvez. _val!1ª I1'1Cn.os q_ue ui

1
n c,,r.icol Ido do que Jv_Iachaclo do As<iili fôra C.1- hora de arte de cunho altamente pbi-

1

21864 - São Paulo 3:000 000 

22 CD - Jornal faladJ da P R I. 4. 
22,15 - '1 15 Minutos na Broadway". 
22,30 - Informações. Bôa noite. 

O Para ainda sob o 1mpu so que lhe · li · l · ·t1 11 · · d" ·b · d NOTAS DA PRAÇ A . ~ , I . _ l Dl)trano 1'quc e sunu ave tm11 cz, :1ntrop1co esta 1stn um o numere,- ,.,, 
•mpramirJ um Goc d~, Sa.o P_au o com. d,1ndo um passo p.ll'a a frc~tc e dois so.s convites ás figuras mais rcprcscn- NECROLOGIA . , .. , 
Ad JTaun,t e 'c;'·ntadmco MarM,o de An

1
- para traz, cm tllC!o que escrevia Mas, 'tati,·as da nossa sociedade, tudo fa. A INAUGURAÇÃO, AMANHÃ, 

R d l h r p <l (' I comtu o, pu ,cav.1 ,nos e ap,.,_ •7..Cn o prever, amm o •1 ·' " - , Sra l\, t !I ·a IÍ C ll F · ra e. o l'\.JO ran e e a etropo e I d bJ· 1· C <l . m,·or b,.,'11•1• DA f.ILIAL DAS "LOJAS BRASI 
com os O O P O .....,...ucJJ, e ro Ja - rrano? i\forrcu sem lev3r esse cc- tismo ara a mesma . 1

' 
11 e arva 'J~ ·a,'{1"i- L(IRAS S;A ". NESTA CAPITAL 

mon e o punhaJo de _r:ipazcs agrupJ- CJdo de vaid:-tdi: Entre 
35 

{
011

_ P . . , dcs: - F~llccc~ h?ntcm. a car~c, 
dos cm torno.de Alc1de~ Be7err;1, re- t.l<; uc i·es_tou no tribunal dJ mor .. VIDA MACQNICA lem_sua res1denc1a, a rua .das Trm- Será inaugurada, amanhã:, ás 13 
presentam oas1s níl. planura \'J~ta das 1 ~ p - cheira~ n 110, nesta capital. a sra. horas, á avenida Beaurepairc Roharl, 
!erras lustoricas do Br Js.il te na,o .ª.~reM ... ·nto._u o documento . de GRANDE . ORIENTE DO BRASIL - Antonia de C:rvalho F~gundcs, viú... nesta cid:idc. uma filial das ('Lojás 

E' desc;e pequeno grupo que ulti- t1m so hvLO public:1.do de sua auton:i DELEGACIA NO ESTADO DA va do sr j\arao Peregnno da Rocha Brasileiras SiA ", organ-i.zação com .. 
mamente sahiu o ''Boletim do Centro Toda su:1. ~brJ ficou c,;;p,-,;s,,. e ª prova As homcna:e!~~~iir.ias do motri- Fagundes merci,il com estabelecimentos inscal-
dc Estudos H1storicos". que se pro- · do seu sr.,ndc 'alar esta JUS~a~ente mento c01._nm.u1.listq de 19~5:. ~ Do sr. l · A prante.lda se9~1ora, que .iuccum- bdos em todo o Br3.sil, desde Manáos 
põe encarar c:stcs escudos sob seguras no facto de morrendo pobre como José Pessoa de Bntto. ~·· 30 .. , Dele- b1u cm consequencia de pertinaz mo a Porto Alegre, e que tem sua séde 
b'a,;;c~ devidamente sc1cntificas mor~eu, apparcccn~-lhe ~~n.igos par:i ~:c°:n~~ia s;;·~~~~ceºb~~en~~~eBr~~ lestia~ desfruct~va largo circulo. ~e no Rio .1e Janeiro. 

Os numeras cm ctrcubção não rcu!lil-a e estud.11 ª ~e,idam~ntc ~n Gen:ral Dr. Jc:sé Maria Moreira relaçoes de amizade, onde a oot1c1a Ex.pondo á vcnd;a variados artigos, 
desmereceram aind:i do programrna Era que cllc entendia e sabia est~- Gliimarães. 33: .. n::, Estado da Para.- ide sua morte foi recebida com jus.ta tudo até 4$400, as ~Lojas Brasileiras 
traçado, e se assim continuar. ter_ão , ,.br os. ~:cctos e. suas conseq~~n_cias ~:iã~ r:c~!::igã6º~:~bd~ix~e &~:: mani~esoção de pezar. S.A. ", já ~e tornaram casas larga-
o.s sem rcdactores conseguido o fun se~ Pl~cis:u de .iecorrer :e ar~tÍJc•os cr~\--:mos pars. conhecimento dJ mun- Deixa, a sra Antoma de Carvalho mente conhecidas e acreditadas em 
almejJdo I Ha1.1 Y1st:i aqucila sua polem1c_a me- do profano: 1 Fagundes, do seu consorcio, 6 filhos todo o país 

Causa constrangimento :t quJntos mor.wel cm defes:1 de Anchieta, :t O Supremo Conselho Geral do Gra:1- maiores, que são os seguintes: srs A fili:tl de João Pessôa se achJ. cui-
esru1am ~inceramence, deplrar cm propnsito do ma~_tyrio dr. Boflleur · _ ~: ~~~~~ d,022~~a:~Pr~

1
~:iu~nr:~~:~ Arnaldo. de Car~allio Fagundes, ifu- dadosamente instalbda, dispondo de 

pubhcaçÕl'S que tcem o dever de tr.1- J Aos que morcpm na ansia de tra mente a seguint•? mcção : l pector fiscal do imposto do consumo um grande sortimento dos principaes 
tar com screnid.1dc os as.rnmptos de duzir e interpretar seguramente a "O Conselho Ger~l da Ordem. in- 1 em l\1ínas Gcraes, Cornelio de Carva~ artigos de fabr:cação nacional 
indagaç:io historica, cercas friolciras ~sychologia do~ f,1ctos o ~ue interessa ~:r:1~;~1!do co~i:~~t1

~19 d~t~ªd1;n;;!~ 1 lho Fagun~es, chefe da Comm-is..c;~c O acto de inauguração da filial 
que, na expressão da gyria, ,;;;•rvem e a clarcZJ log1ca do sentido do mes- er!te sessão um voto d•.: plena s:lida- de lnspccçao da Alfandega da Bah1a, desta cidade será assistido por autori
para encher linguiça Quantas e '110 facto Não vale, não logra ef_ riedade á _grande para~a civica com Milton C4'rv:1lho Fagundt::S,. CSiCrípt1.J.- dades e imprensa, e.c;pecialmentc con-
quantas vezes temos passado pdo feito, ph~ntazias e erros que, se não ~~~"a e~~çi~·bt~~o~..,~~~o:b~r~ ~~: rario_ da Alfandega desta capital, sn. vidadas pelo respectivo gerente 
despra.zcr de encontrar nomes <lt: cs- pod..:m ;.1.pistar nem com as cpoc:i,; e ç •• ~ d regimen q m n:vembro de Carlm.da de Carv:ilho Fagundes e as -
criptorcs, ~ratando de assll:mpto:-. g~a- nem tão pouco ,om o~ conhccimcn- i;~~.~~ Í~1':nmau? cO;munismo atheu s~nhoritas Nathalia e Maria Apparc:-1 "OFFICINA CONFIANÇA" 
vcs, e, assignando verdadeiras heresias tos dos actores " mosc?v1ta. Inst1tuiç~o eminentcmen- c1da Carvalho Fagundes . 
h.istoricac; Isso, alem de constrangi- S'.'.pateir0 sapateiro :l~~ªc~:~ â~j~~d~~!~~~n~!a câ~f~~= ? ~eu enterr:imento .reaJizar-se-á Co~municar~m-nos os . ,;;rs. . B 

NOTAS DE ARTE 
tria. a Maç~naria Brasileira, se oppo- ho1c, a~ 9 ~or:i.s, no Cem1teno do Se- Car~e~ro & C . have.r ~dqmndo a 
,.á, terminantemente. fiel á perenni- nhor da Boa Sentença, tendo lugar o Off,cma Co11/1a7Ka, sita a rua Ma
Jade das no.ssas tradições. a ~$a e e. sahirnento funebre da casa onde oc- ciel Pinheiro, n 357, tendo a mesma 

~~:=s~uin~:1::~oifc~trneª:ct~~at!1l~C\t correu O obito passado por completa reforma 
O FESTIVAL, HONTEM, NO "REX", DOS PROFESSORES b':'rtlcidas. oriundn8 .dn· ínsplração es

tl'{Jngeir::i e ba.seedns no adio. na força UM BELLO EXEMPLO 
DE PERSEVERANCA 

SANTINHA E GAZZI DE SA' il e na viol•:ncia. "O C: nselho Geral da 
Ordem. louva. cutroslm, a brilhante 
~-.,.presentação da Maçonaria á signi.fl
cativ a d~monstrarfl.o de bras.ilidade, 
compcsta do Grão Mestre. General 
D'". MorcirR. Guimarães Grão M·~st.r~ 
Adjunct.; Dr. Rodrigues Neveo:;, e Gran_ 
ôe s.-.cret'arb QPrrt l. Dr. Porphirio Sêc
c:a". Rio d'!' Janeiro 21 - 9 1937. 

Effectuou-Se. hontem ás 19.30 ho_ 
ras. no C!ne The:i.tro ''REX", o an_ 
nun~iado Feshval dt'" Arte. organfa:'.:1.
do pel::s profes~ores Sa nUr.ha e Gaiz1 
de Sá <':;m collaboração das nluinnas 
daauella profess"ra e do Coral Villa 
Lôbcs e orcbes+rn 

Foi desempeuhad'). a contento, o ~C'
guinte programma. 

"PRll\IBIRA P.\RTE 

I - G:"z:ina-5ti,:,a olá:-: u .... a - JI Ji.fa r _ 
cha rvth'lllca - III Gymnastka pLis_ 
t!c, - IV n) Largo, H,\ENDFL V:o. 
Uno: F1ernanc.l"> S. ele Só.. Acom_ 

3.1\ parte. onde se f('7. OU\'il mu<;icfl do 
crr.fcs.~or Ga":zj de Sá. sôbre motivos 
indJ.g-en:1~ brn.siicircs. 

A plimd!·n parLe ç-,11,5ti.tt.1'd.a dr nu. 
m."rJs dr. dansas cla~'-ira~. pebs alutn_ 
nas da profoseora SanLinha ele Sá. 
ln.p·:e•·siçr ... :)U. magui!ko.m~nte . .i. sr_ 
lé·:ta as.sistt'nda. dada a •;cgurnnça d:i 
)nte>,.oretação que t:veram 

Padrmos dizer, de~s11 ma1Pir:~. que 
" F" -tiv..J dP Arte dos profe~'iores 
Santinha e- Gaiz\ de Sá obteve o e><;_ 
i:-urido p:ito. a"-Signaland(? ~ais um 
tri~mpho nos c!rculos art1st1eos des_ 
t:l cidade. 

Tr içado na D::-1,:-~aCia do Sob:. Gr· 
i'-""cdr••do G·nll dJ. Ordem Mar.onicn. 
na rid:tdf' de João P~ôa. capital do 
~stado da Parahybr1 do No?·tc, acs 20 
dias do mês de cutubro de 1937 <E:. 
V:\ 

.los(~ Pe.~.c;ôa de Britto 30 .. Delega-
dr Especlal. · 

_, 
( AO PROFESSORADO P ARAHYBANO ) 

l\olznod Vi8nna Junior 

panhamento df' CUrn feminino. b1 -1---------------------------

o Brigadeiro José Vicfra Couto df) do intento. Em 1866 obteve do go_ 
MagallJã.es. filho da formosa t.erra verno geral creditos nccessario.s pa. 
Diamantina. do Estado de Mitla.s. "::t desobstruir a,; cachoeiras de Ara_ 
hoje, glorificado pelo governo fede_ guaya. Quando o gon?rno geral lhe 
ral é mais perfeita organlz9ção da negava recursos, appellava para as 
perseverança que se conhece através ~l;:i.s.Ees conserv~as. vis..'lnd') cons. 
da vlda dos grandes vultos da histo. truir pa.r::. a humanidade a estrada 
ria Patria. Couto de Magalhães. mui_ or.cte Q.õ sch·ns inculta_! pudes.c:.em mi_ 
to moço ainda. em 1863 acs vinte e ·ar 110 liouido elemento os surtos de 
auatro annos de idade foi nomeado ::vilização. Gavotta. RAMEAU. T~cre ~:nha V/an_ 

dcrlcy e Lenildc Sá. Violinc Fn 
nando S. de Sá el - O Pião. TIRIN. 
DELLI. Vichno: Fnn::Jndo S. Si. 
V Dansa rythrn:ca. D.\LCROZE. Hel:a 
Mcura e Leonor Arr.o\:~r:'e. VI Humo_ 
re~ca. DVORAK. ,Joseht-:t Cu•.1ha. 
VII Chine.sinha. GRIEG Dinall S. ele 
Campo:c VIII Val:co, TCHAIKO,VS. 
KY. Leonor Arcovêrdc. Hclia Moura e 
Joselitn Cunha. IX Miniatura, GUR_ 
LITT. Dlnah s. de Cs.mpos. Plano: 

DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
Peb magnanlruo Pedro II Governa Vencia todas a<; difficuldadf'.s. 
dot· de Goyaz. Emp!ehendeu. para A fret1te do~ trn_balhcs. com o estai. 
lego a exploração do rio Araguaya, cismo do:: pn:desLnado-,, indiff~rentc 
estabelecendo o caminho fluvial en_ l aos msucce.s.sos, vendo que não podia ., 

EXAMES FINAES NA CAPITAL ;âe ~~a~J:~o~1!e ~'::~~z~;~:s~o e p~:~ ~o~~or1:;g~:y.~ac:e~ir::u~~aT:r~i~~: 
ta: Para tão intrlcada emprêsa con- c12.s aguas. desarmou os vapores. fa_ 
tou com a critica arlrrada da im_ zendo oS seguir por terra. percorrendo 

Frmano s. de Sá.. X Dansa Helenica. 
LEO DELIBES. 

NOTA: - Choreographia original 
da professcra. Santinha de Sá em to_ 
dt..\, os nc:meros. 

Os ·xam':'s finacs na capital. terão 
lugar no difl. 25 do coITcntc pelas cito 
horas da menhã. 

ESCOLA DE APPLIGAÇAO 

Pr"'~id:-ntr : Francisca ele A. Cunha 
Ex1.minadcre~ Alice PlnLo Seixa.·c;, 

SEGUNDA PARTE - HYMNO N.\., BC>;i~~~I ~o;~~~u~l;~~nna Junior. 
CIONA.L 

SCHUMANN Reverie GRUPO ESCOLAR "DUARTE DA 
SGHUnr:·iT Valsa da Primavern SILVEIRA" 
CHOPIN Preludio 
BAHROZO N};TO Mu.~a tiClvagem 
L. FERNANDEZ Casmhu Pequenina 
L. GALLFT Sertaneja 

H. VILLA_L,\BOS - nasga o cora 
ção 1Chcrc,:; 11."" lOJ; 'Tcüü <A1rn11.1o>: 
Estrella é Lua Nova: Precr sem pala. 
,Ta3; Na Bahin tem; Patria-. 

Pelo Coral Villa Lóbos, .FOb A regen_ 
eia do pro!c 01 GAZZI DE SA. 

íCurso Compkmcnüu·> 

- DIA 26 -

Pr:$1dtntc '. Sll\'ia de Pes~ôa. 
ExJminadorci- : Eclla Mendonça, Se

nrtna Miranda. 
Fisc;;.1 ; Carmelita G: mcs. 

TERCEIRA PAfiTE -· DA, 'SA ISDI ~:~sf~c~:~º~~fi~· ~~ªb~~h~e;~~~;te 
GENA BR1.S1LE1RA Examlnadoreo: Maria Deollnda c. 

Musics do profess:>r o~.zi de Sã .s~- MVf~Cafer;~~~;a 
5JJ!ttc. 

brc mot vos tndtgenas bra.~~Jleiros, Cho
reogrg,phia original da prófl.'SSO!a. Snn. 
tillha de Sá.,. 

D , ·1r..:ou sr pela bl1a Jrnrn1')nla e 
e,i.ccllr nt(' dr;ctnpeWlo. o t'oral VillR 
Lobos que rPcrheu o tr:Plhorr OP. 
pta, so.) f''> p11bllco qu~ tnt:.h1a lJfc 

ra~~l~~~e {~ .. ~~~~·u'I rxecutado' p~lo 
orpheon. rl.P~tar. ram .... ~ Rasga o Co_ 
ração Prece.~ 8em palavras e ratrJa, 
ngr d, ndo 1 Jlllbf-m

1 
exf'ruc1:to da 

Grupo Escolar "Thomás Mlndêllo" 
Prrsldf'ntc: Joaquim da Silva San_ 

tia~o 
E:r.dminRdores: Mana Adel1t..'l B. 

Ca\•alcro1tl, Maria AugLLSta tle Car
vslh<· 

F!E"al; Jullta <le Andrade Va">con
ccllo,; 

G111po J::>eolor "4aucl Maria da• 
Nrvc~·· 

Presidente: Francisco sanes Albu- prensa do Rio de Janeiro e seus gra, m'.3-15 de cem lcguns Sobre o dorso de 
qu+'rque tuit':'S inimigos politlcos. Forte, per_ allmarias. 

Exgminad!'.:!res: OUvia Baptista. Othi- s!stente, não esmoreceu no alevanta. Quando da guerra do Paraguay. em 
}ip Miranda. l __ G_R_A_V_A_T_A_S-:Cl=N=T=o=s:-:E:-:s=u::s::P::E-:-::-N 1864 l <Xi sold':fosct de pL?P~s l~Vndlra; 

Fi ~cal: Rubens Filgueiras. SORIOS as ' ultimas novidades a-06 ~~afh~rao °va:ãa r;~·t~e. ºâu;ren~ 
Orup') E:::colar "Antonio Pessôa.. melhores' pr('>ÇOs encontram.se na te de um punhado de bravos, de1:,tro_ 
Presidente: Arnaldo de Barres MO· CASA VESUVIO. rua l\la.ciel Pinhel. cou.os em Corumbá r Alegrc!S. Por 

r~ira. rn, 160 este acto de são patriotú;mo. o Q!)_ 
Examinadores'. Auta de Lmu. Frei- verno Imperial a.gracjou.o com a pa_ 

rc Fi~~Y:th2~r!f1~;rr;cr~fr:
1~;;;ês. mes µo grupo escolar -ISABEL MARIA ~~~~ ~~eB~g~~~\~º·cinr~~ttº~ ~i~º~t~ 

D~ :~J:\soladas rudimentares da vil na ordem militar. 

~~~~)dc!fiflªJo;·;eg:o s~~~a Felcã-0. ru3 do C€nt~nari:. e da Av. Nova. en- \•t[iºla ºva~1g11?\;~~ :s'1r~1sN.ª~~~ã~,r~~~~ 
Exo.nlir:!ldori:"!!i: Yo!anda ele Alencar \iiarão seus alumnos para O grupo e.s- ra - desde o incliffrrenthmc dos h0_ 

Luna. Fachel ele Sou~a Cantalice ccl~r S. ANTONIO; ª escola 8 · IO- mens á braveza da natureza. llmana 
Fi:-cal: Mario Gomes Pereira de NEZ para O grupo escolar EPITACIO va á resistencia tenaz do trabalho a 

Sou-a. PESSOA 'i ª e•cola da Nova Desccbcr· bravura indomita do cidadão. 
l.:: para o grupo escolar DUARTE DA Feítos tão in&igncs de soldado e de 

~:~~Je~;~~l~~.;~rauad~te te~:,·cira '' SILVEIRA. no dia 22 9o corrente. it~·t1~à:' :iª:?ed~,;o~ld!ft:à~d:eh~°m°!~~~ 
Examlnadorrs: Severina Mirando, Emdno Noctumo ronstruindo para o futuro sem olhar 

Marta .Jo8é Vlnngr" Mecleiros. a campanha demolidora dos que, por 
Fiscal : Antonio Gom!Zs. Grupo E~colar 11 Thomá.s Mindello" não poderem tanto realizar. 0 com 

As esrolas i'"oladas "Martins :.~i
tno··. •1 Ruy Barbosa·· e "lndio Py:-a
Rlbc", rnviarão seus e.lumnos f·~ª o 
Grupo Escolar "Ant,..nio Pen : a 
escola elementar de Cruz das rmali, 
t:erá tncorporrtda ao Gn.ipo E.-.c~lar 
"Snnio Antonio". cu.1r. banca exami
n2dora ficou assim crgan1zada: 

Presidente: Lydte. Fernandes. 
Examlndoras: Abltrall Souto, Clarice 

de Carvalho cunha. 
Fiscal: Alcidrs C&ndido de Lacerda 

Ll~a · alumnos da escola particular 
l\lONS JOAO MILANEZ, [arlo exa-

Pre~ldente~ Joa.quim Santiago batem _ o Brigadeiro José Vieira 
Examinadores: Alda Dlas, Dolores couto de Magalhães avulta aos nossos 

~l:à1: Arnaldo de Barros Moreira ~\;1~_s, nimbado por uma luz estra_ 

o:~s~:r:::~10 al~~I;Á 'b~~J Ft"-5tejemns, na manhã risonha de 
VIEIRA. BARAO DO ABiHA y e MA. Todos os Santos. nas esccla, e n,s 
RIA QIDTERIA DE JESUS. praças publicas, o primeiro centena. 

Gruoo Escolar u Antonio Pes.sôa" rio do nascimento do mlnétro tllu.stre. 
Presidente: Erclna Medeiros com a consdf'ncia de termo.5 evocado 
Examina.dores; Adelia de França, ás gerações coevas uma pagina viva 

Jsmllla costa do bra.sill<lade. 
Filie&!: Arn1ll<!o de Barros !\{ore Ira. 
Examinandos, alumn:s das escotns 

,JOAQUIM SILVA e IGNACIO LEO· 
POLDO. 

Grantas de todoo o, typos para 
todos os rostos ~ para todos os PJT'.iOS 
recebeu CASA AZUL. 



1 A lfNIÃO - Qu!nt::i•feirn, 21 ·de outnl;ro de 1937 

PARTE o F F 1 CIAL 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR ARGEMIRO DE FIGUEIR:8DO 

LEI N." 180, de 19 de outubro de 1937 ~t:~o:~ffrido altera~áo os do din p R E f E f T U R A MUNICIPAL 
PESSOA 

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

Aulori=a a alír11nrão rm hasta JJ11!1/ic« de Jiro .. 
priedades ruracs e urbanas como tamhtm a deJajJrO
j,riacão J,or utilidade Jmhlictt dl' jJrrd,m e tnrrnos sí
tuatlos 110 F.stado 

Saúde e fraternidade. 
Lconcio Lopes da Silveh-a 4 ° es- D E J Q Â Q 

A Assemblé:t Legisbri\•a do f.stado d~crerou, e eu ça.11ccionei :i lei 

lriptW':.i.rio 
Vi5to: Duttvai de AllwquPrque, di 

reclor interino 

Secretaria da Fazenda 
TRIBUNAL DA FAZENDA 

&ECEITA: 

A· t 1 º - Fica o govêrno do Ec;tado autorizado a alienar em Saldo do dia 19 . . . . 
hac;u publiL:J ac;: propriedades rur:1es e urbJnas de que o mec;mo Estado não Se~ão d..> dia 15 : Receita do dia 20 

seguinte: 
8:775$300 
1 :558.~900 10 334$200 

necessite. b~'Tl como effectuar desapropriação por utilidade e necessidade pu- contas _ o Tribunal visou as se-
h·ica, de pr1 dias" e terreno'i, applicando nesc;a OpC'r.ição o producro das alie- guintes: 
11:1.côes · De Nicola Cosentino, na importan

c1a de :l:590)"200. pelo fornecimento 
de material á Directoría de Produc
<-ão. 

Art 2 ° - Revogam-se as disposiçõec; em contrario 
P1hc10 d:1 Redempção. em João Pcsc;Ôa, 19 de outubro de 1937, 

'19 º d:1 Prnclamação da Republica 
De Dias Galvão & Cia.., na impor

Argcmiro de Fígurirfdo 
Severino Co,deim 

tancia de 3: 148~300, pelo fornecimen
to d€' materiae.s a uiversas repartições 
cio Estado. 

Do Serviço Hollerilh pelo forneci
mento de cartóes á Dlrectoria Geral 

Secretaria do Interior e companhaclos do capitão ele policia. de Estatística na 1mportanc!a de 
Raymundo Nonato os presos com- 1 :980SOOO. 

José Coêlho 

Segurança Publica munistas Manuel Bianor de Fre!tss De FrancL,co A. ArauJo, na im-
c João Alves da Rocha, laltando po- portancia de 1 :7COSOOO provenienLe 

CADEIA PUBLICA DA PARAHYB/\ rém, v. excia providenciar no ser.- de um diccionario "Larousse Seculo 
tido de serem enviadas para esta xx··. á Assemblea Legislativa. 
Cadeia, as respectivas guias po1icia€S Da Anglo Mexican na imporunci'l 

1 

de rec_oihimento. de l :300 .... 0~0. pelo fornecime11to de 
EXPEDIENTE DO DIA 20: 

Offlcios: Em igual data. em vista da porta- gasolina á Escola de Agronomia d) 
ria sem num~ro, do dr. delegado de Nordé.He. 

N. 0 966 - Ao exmo. sr dr. Se- Policia do segundo districto desta ca- De Pedro Ivo de Paiva na impor-
cretario do Interior e Segurança Pu- p~tal. foi posto em liberdade o indi- ~-a

0
ncdiea cdaei·n4e;3v20eSOrdOOe 'ápCel

0
o
10

'rno
1
ran~~Ji1unle,.r.a, -- , 

blica foi encaminhada para a devi- Y1duo Antonio Philippe dos Anjos. 
eia autorização a requisição n. 5-l que se ach3Ya detido. por motivo de I"!O _Moreira" e C.'\deia Publica de~ta 
datada de 19 deste mês. em a quai desordens á ordem e disposição da- capital. 
constam mercadorias para completar quelle delegado. De J. Barros & Filho. na impor- , 
o pedido do mês corrente. Também por portarias !:Ob os ns. lancia de 2:7:l0.;000 pelo fornecimen-

en~i;u 9~: ~x~o~i:~~to~~~ iªec~e~~~~~ ~~e e a:ign~i~m;e~~s i~i;e!~r c::1~a~lhJ~ ~~ ~b1~;;e~si~li~~~êriae3 á rcpartiçln 
do Interior e Segurança Publica, al- Policia. feJta por ordem do dr. dele~a- De Abel Wanderley na 1mportanc1a 
legando que a solicitação feita no of- do do pnmeiro districto desta CJpi- de 280SOOO pelo fo1·nt?cimento de um-1 
ficio de n. 944 de 16 de outubro tal. fôram apresent.ados devidamen- capota de· lona, ptlra um cnrro elas 
corrente. foi I)edindo autorização t~ escolt~do~. á retpectlva Inspecto- Obras Publicas. 
para fornecer alimentação e medica- na. os mdlviduos: Manuel Mendes De José Faustino de Albuquerque, 
mentos aos presos extr.amistas que se Ca.valcanti e Francisco Gabriel de !)yndico da .ma.:::sa fn.llida de F. H. 
acham no logar denominado Fazen. Oliveira, ;•oltando apenas }Jara esta Vergára & CíA-.;, pelo forneciment.t: 
da. "São Raphael ·• nesta capital. Cacteía o primeiro, pJrecendo-me que de 120 metros de azulejo ás Obra:,; 
àeclarando que até à.quella data ne- o de nome Francisco Gabriel de Oli- Publicas (3:900$-000J. 

DESPESA: 

Adeantamento á D . A. H. Munici
pal. para despesas de prompt:.o pa
gamento 

S:ildo para o dia 21 

Em documentos de v:ilor 
Dinheiro em caixa 

500$000 

'7:225$100 
2:609Sl00 

500$000 

9:834S200 

9 :834S200 

Gentil Fernandes, 
Thesoureiro inLerino. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111 

A "RAINHA DA MODA" · 
acaba de receber as ultimas novidades em sêdas 
e outros tecidos modernos. São artigos de fino · 

gosto, escolJ1idos pessoalmente no Rio pelo 
chefe da firma. 

Preços fixos, ainda mais vantajosos. 
Rua Maciel Pinheiro n.0 206. 

AVELINO CUNHA & CIA 
11111111111·1111111111111111 11 1111111111111 11111111 

nhum pre::.o Extremista se achava àUi veira. !'oi posto em liberdade que ~~ Da Companhia Nacional de Nave-
1ecolhiào. Por isso solicitava rectifi- achava recolhido por mot.ivo · de des- gação Costeira. na ímportancia. de De Eit:?l S~ntiago. na importanci.:::. julho e agosto do corrente anno. 
cação do officio sob o n. 3.192, àe ordens. 468SSOO. proveniente de passagens por ~e 1:639$500. pelo fo_rnecime;1to de ll-, De L. Pinto d::: Abreu. na lmpor-
19 deste ;·nês, daquella Secretaria. . Monmento geral de hontem: exis- conta do Estado Jolos á:::. Obras Publicas. Lancia de 439SOOO pelo fornecimento 

N. 0 970 - Ao dr. director das I tiam 263 reclusos. foi requisitado pa- De José Faustino e. de Albuquer- De Braz Crudo, na importancia de de nuteriaes a diversas repartições 

~~s :inblt~!s·n~ot o~1!~T~ªi ªn~º1t~k ~~co~hi~~
01t. f~ti;~~f~º:% ~ib/rº;:: i~fõ fo~ne:~eo~-;~nâ~ª 1~:ter~~~S~~O~~- f~!!6

~
5
ºgonàu~~or~~rndeeci~~~~o e d:ra~:- ªºn!5

~~~inho & Cia., na importan 
de 13 do mês corrente no sentido 1. foi apresentado á Iru.pectoria 1. \er~as repartições do Estado. pos de ferro ãs Obras Pubhcas. eia de 3:040$000. pelo íon1ecimento 
de ser feito o concerto' de que est.S. ficaram exi~tmdo 264 sendo um não De F. Peixoto & Irmão na ünpor~ De René Hausheer & Cia na im- de matertaes á. Dirt!ct.oria de Fomen-
r_ece~1tando o piEo, onde recer:~e- ar_raçoado P?r esta Cadeia por ser tancia de 22:042:.,000, pêlo forneci- portancia de 203S200. pe1~· fornecl to e Dfreêtoria de Obras Publicas. 
mente foi assentado um cano de in..s- ahmentado as suas cusLas cujo d~ mento de azUlejo de::.tinado:, ã cons- menta de bramante e toalhas é. Oi- De Ariel de Filrias. na importan
tallação de agua daquella Cadeia. tento é o de nome .João Aprigio da trucção do Imstituto de Educação. rectoria. de Sallde Publica e Secreta- ria de 3~539.:ibOO, proveniente d.1. con-

N. 0 911 - Ao sr. director do The- Silva Da Anglo Mex:can p. comnay na ria da Agricultura. fecçáo de clichês para a Imprensa. 
souro do Estado a dlrectoria da Ca- Foram hoj di::.~.tbuidas 412 ra- importancia de 605SOOO. pelo forlleci. De Dias Galvão & Cia .. na impor- .Off1cial. 
c~eia solicitou fosse feito officio ao çóes: 21 aos detentos que se encon- mento de 10 caixas de gasolma a tancia de 1:857 700 pelo lornecimzn- De Ottoni & Cia. na importancia 
<ir. · engenheiro superintendente da tram ern diéta na enfermaria 242 ftos Escola Correcc1onal ··Presidente Jo!l.o to de peças de a\ltomovel e outro5 de 4:223$500, pelo fon1ecimento dP. 
Emprêsa Tracção, Luz e Força. cE- ~emai~ pre~os. 17 aos em1Jregados, Pessôa •· materi::.es a diversas repartições do combustível e accessorios de autos ao 
zendo que o ~T. Leoncio Lopes da mclu~ive os dois guarcbs cívicos. já Do dr. Flaviano Ribeiro nR im- Estacto. e Palacio da Redempção. 
Silveira é 4.º escripturario daqueU menc1onactos nas partes anteriores. portancia. de 3:000$000, pelÔ forneci- De A. Lucena & Cia., na i1;1pur- De Avelino Cunha & Ci1., no. im-
Penitenciaria, a fim de que possa ô 90 aos preso.:, extremistas inclusive menta de 6 muares á Policia Militai.. tancia de 5:964$000, pelo fornecimen- P_ortancia de 11:915$600, pelo forne
rnesmo retirar a sua caução que tem 20 aos soldados da Polida Militar. De Franci.sco Cicero de Mello na to de 20 duzias de cadeiras "Gerdau" cimento de fardamento á Inspect01ia 
naquella Emprêsa. que fazem a vigilancia dos mermos importancia de ~;515$100, pelo fàrne- destinadas ao Grupo Escolar "Epi - de Trafego Publico e Guarda Civica. 

N. 0 972 - Ao dr. juiz das execu- no log.u denominado Fazenda "SãÕ cimento cte materiaes a diversas re. ta cio Pe~sôa". De Vicente Cozza. & Cia. na im-
ções criminaes da. colllarca desta ca- Raphael". iantigo posto de sericicui- partições do EstJ.do. De Avelino Cunhl & Cía na im- portanC:ia de 320~000. pelo' fornecj_ 
pital foi remettida a petição do pre- tura 1 39 aos soldados das escolta:, De Severino Vieira de Mello. na porta,'1cia de 12:390$000, J)elo forne- lneuto de um _relogio ao Departamcn
so rniseravel João José de Oliveira Que conduzem os presos aos serviç~ lmportancia de 5 :7500000 pelo for cimento de fardamento aos detentos to de ~ducaç~o. 
requerendo ·a1vara oe soltura. alie= externos d~sta cidade e 3 aos indigen - r,ecimento de moveis á CÔrte de AlJ- da Cadeia Publica desta capital. Da v1uv~ Vicente Iclpo & Cia., na 
gando se achar de pena finda. tes que vem. diariamente sendo a- pellação. De Artiquilino Dantas na impor- lmportancia de 10:000SCOO. pelo for-

N.º 973 - Ao dr. chefe do Archi- presentados nest1 Cadeia.' De J. Barros & Filho na impor- Lancia de 800$000. provel1iente do a - n~cim~nto de 5.0_ralos de ferro fun-
vo Publico Cesta capital, foi enca- A,;orr.panh~:n _ ~stsi. p.1rtc o.s mn.PJ:-as tancia de 758SOOO pelo fornecimento luguel do predio onde funcciona ,t dtdo a Repart1çao de Obras Pubh-
minhada uma petição do réu Braz dos presos d~ Justiça dos em cu· to- de materiaes a êuversas repartiçõE>s d · br d ca · Gr de cas 
Gomes Filho, pedindo por certidão dia e dos baixados á • enfermaria. por do E~tado. ~!fee~ant~u a~~a mé~es ct!P1';:~0 • j~~ho' Da Comp. Parahyb~ de Cimento 
os serviços exactos prestados á.s O- _______ __:__ _ _: _____________ _:_:::::.::::::_.::::.:::..._:.::.:::::.~· ...:=:::._~:.::..:_ Portland, na importancia de 
bras Publicas desta capital. ( ~ 2:712SOOO pelo fornecimento de 300 

N. 0 974 - n.o dr. juiz das execu- ·r a,· saccos de cimento á Escola de Agro-
ções criminaes da comarc.l. desta ca- nonua elo Nordéste. 
pi tal, foi enviada por officio uma co- De F. Mendonça & Cia. na im-
pia authentica. do officio n. 2.363. portancta de 19:000$000. prOveniente 
de 18 deste mês do exmo. sr. dr. AC O R A S I M , , do fornecimento de um caminhão 
chefe de Policia· deste Estado sobre Ford V-8 á Policia Militar. 
a data da prisão do réu severino De MOU3 Silveira & Cia .. na im-
Ferreira Lima. vulgo "Severino Pa- • ~· 1 porlancia de o<:660SoOO pelo forne-

~ei~~·· ee:sã~id~~~8deru~º:~~~- c~~1~ g;~ft~:1e8~~g.~c-~~b~i~o.:. á Direct..oria 
tal. ~- Da C1a. Parahyba de Cimento 

N. 0 975 - Ao dr. 'juiz de direito e o M A I N A u G u R A ç Ã o D E Portland na 1mportancia de ..... 
da comarca de Bananeíras dr A- '-2:5GOsooo. pelo fornecimento de ci-
gricola Montenegro a direêtoria da I mento. 4. 000 saccos. á Commissão de 
Cadeia Publica desta cidade of1ic1ou Saneamento de Campina. Grande. 

iobre a remessa da guia de' sentença L o J A s B R A s I L E I R A s s A Da Standard Oil Companv na im· do preso João Lopes da Silva. 
1 1 

• 

0 

portancia de 7:800$000 pelo' forneci-
Além deste expediente também ~ "' menta de 30 tambores de g.1solina ao 

~~~v;asª c~~~eS:.!ja~: PJ;~te P~:~a d: . ~~!~º d~leEs'i~~~cimento de Combus-
Justlça. dos em custodia e dos baixa- De Olivio Pinto. na imp0rlanci:l 
dos á enfermaria, enviados á. Chf'- de 700S000. pelo fornecimento de ma-
fat.ura de Policia e á Inspectoria Ge- A p A R A H y B A tcrial photog-raphico á Directoii 
ral de Policia desta capital. Geral de Saúde Pubhca e Im;l. Me~ 

dico Legal. 
De Abllio . Dantas na importancia 

de 7 :OOOSOOO. peló fornecimento de Parte dlaria ( remettlda ao dr che 
fe de Policia deste Estadoi; 

Para o.<.: fins convementes rom-
munico a v. excia.. que hontem em 
obediencia á portaria de numerÕ 77 
fi_rmada por essa chefia, ~eguiu. d'::'~ 
v1damente escoltado com destino à 
Escola Correccional '"Pre~idente João 
Pessôa ··. em Pindobal o menor Sil
va no Paulo dos Sa.nt.oS de ordem do 
dr. juiz de direito da' primeira vara 
desta capital. no!:i termos da alludida 
portaria de numero 77 dessa Che-
f ;;.tura. · 
'!!ra· me-~ma data acompanhados 

das guias policiaes 
0

!;ob os ns. 23 e 
24. assignados por v. excia. e á dif 
po~ição do dr. juiz municipal do ter
mo JUdiciario de Pilar fôr.::im reco
lhid.0$ a er:.te esLabelecilllento, os réu.."! 
J~e Clemente de Oliveira vulgJ 
•• José Pedra" e OctRvlo Mathias Jo
sé OIS quaes r~Rpondem por crime de 
homicldio. ~ão vindo c..<;cripto nas a L 
ludldas guias a situação penal do~ 
me.smo:,i 

Ainda fOram recolbidn,. vindos o.-

TERÁ A CASA QUE 

MERECE E PRECISA 
21.ª 

FILIAL 
NO 

BR,\SIL TUDO ATE 4i4DO 
UWF 6 ·--'"'1i.'IWIU 

DIA zi 
SEXTA-FEIRA 

A''-
13 IIOR.\S 

RUA BEAUREP AIRE ROHAN, 85 -JOÃO PESSôA 

sementes á Directoria de Prodncção. 
D~ e.isa ~ratt $A .. na imporbn

cla de 2:565SOOO pelo fornecunenlo 
dí' uma machina dC' rscrf'ver a As
f.icm bléa Legi.:lativa.• 

De A F Malta, na imporlancia 
de 1 ·97::!S700 pelo fornPcim?nto dr 
mJ.terial de laboratorio á Escol:1,. l1C 
Agronomia do Nordéstf'. 

De Eduardo Cunha & Cia. na 
impo:rtancia de 905$000. pelo foriied
mento de materiaes a díver"as repar
tições do Estado. 

De Dorgival Mororó, na importt1.11-
cin. de 5:321~000. pelo fornecimen:o 
d,• matcl'lal dentano á D1recto1 ia e. 
cie Saúde Publica 

Da C~a Parai1ybn. dr Cimenfo 
Portland n:i importancia ele .. 
14 :27GS500, f)f'lo fornecimento ele ci · 
mento às Obras Publicas l' In:,tituto 
Sericicoln. 

Da S A Ca~:, Prntt. nn importan. 
c.J:i de 7:707$000, pelo fornecinu:nto 
de material á E;;coLi ele A~rononun. 
cio Nordé1-;tc. 

Do rommand.mk ela 3 ° Campa .. 



'A-tJNTÃü - (ialnt.1·tdrn, 21 de outu],1·0- de- J~:J7 

CONIORTO 

tlltl cat/uJ ECONOMIA! 
. d dois annos de surprehendente successo, o 

Do Europa por mais e . . . 

C
ONSAGRA , na ' B asil sua grande efficiencia e m-

o H p tem comprovado, no r • . 
Ford V-8 de 6 · · . . ºd d até mais de 10 kms. 

. erfazendo no mtenor ou nas C1 a es, 
comparavel economia, p . , . V-8 t' hoje construido, o Ford 60 H. P. 

l" 1 O mais economico a e 5 H p 
por litro de gazo ma. b lleza do potente Ford 8 · · 

o conforto segurança e e 11 
offerece, ainda, o mesm . ' carro que poderá guiar com orgu 10 

Si deseja um carro grande, por baixo preço, um 
· nte O Ford 60 H . P. 

eeconnmi,,expwme WY.f óOl/.P. 

----------·----
g~~!z~ias~ · 0 

p1~~~~~f~~~~ e~: ~é:~~z:~n S A B O N E T E ~1í:ci!~;t~oog:º~tn i~~~nâ.enci:ct~fa 1t~= 
com o funeral áo 3. 0 :sargento Jose blica desta capital. 

A. do Nascimento ORBLEU DE BAZIN Dos Irmãos Cavalcanti & Cia., m. De Artbur Lin<;, na importancia de importancia de 2:301$800 pelo for-
7 :500!-jQQO, pelo fornecimento dt 1:,0 11::!cime-nto de material de expediente 

O SANGUE 
metros cubices de pedra de gr nito a divcr,as repartições do Estado. 
britada á Ob:·as Publicas De João Luiz ci.a Coc:ta na impor- , 

Da Anglo Mcxican 11a unpai LJ.ncia Um sabonf'te de luxo, para tancia de 8%:000. pelo fornecimento 
de 1'u'14t.100 p~lo ·roinC'CHJICnto de' 

1 

a frnura de seu bom :o~to. de um b1,1co carteira escolar ao De-
gasolina e ole'J ás ou, ac- PubJ:c3,.,, Linclo <'stojo ! partamPnto d.e EduC'ação. 

De Carlos G1uma1ãc~. n unpor- A' VENDA EM TODO o BRASIL Dp Epitacio de Britto na impor-
tanc1a de 43GS500 pelo fo1m~cun nol (tlit,f1UOQI tancia de 2:240SOOO, pelo 'rornecimen-

O SANGUE E' A VIDA. PURGUE O SANGUE DE 
PREFERENCIA AO ESTOMAGO. 

de t1Jolos as Obr:'l..s Pubhc,is ~ Due~- -~---------- to de 16 resmas de papel apergam1-
toria de Proclucçao bombn. 3 metro:::. de fit:1 d:.- freio á nhado de 35 kilos á Imprensa Offi-

De J .. Barros & Filho, 1u impor- DireclO! ia de Prnc.lucçôo dai 
lancia ae 180,JOOO, pPlo torneumern .. v De P. Lor<li'io Lim.1 nn. importan. DP Correia & Cia na import:lncia 
de 2 tubo~ d.? oxigenio ás Obras Pu- eia de 38JS.500, p.~1 0 fÔrnccimento dr de 1 ·1ooscoo. p:.>lo fornecimento de 
blicas. 111atPrü1.l {it' cxp:dil'lllc a di\·~r.-=as re- 1.000 mamadeiras de vidro á Direc-

De Maia & eia., na importanc•l p,•.ltiçür:, do E.sl.ldo toriJ Geral de saude Publica. 
de 946SOOO, prO\enienL.:> de tornl"ci- D:1 TeX;)"' & Cc:npany. na 1m- De ChJrle.~ A. BLi.tkP. na impor 
m_ento [cito no Pal:wio da l'kJ mp- port:"!~Kia clt: 1 :3~00J p.:·lo forn~:;..:;- anca d~ 40SOOO. proveni".'nte do con-
<:;..;.o tnC'nlo d!' 5 tai.ibore-; ele g.1sciina a.s e -rto de um~ marhina de escrever d1 

Do~ me~mos. no. 1;.nport \ncht d Obra.:; Public'.~S Di:·ectoria de Obras Publicas. 
3:517S000 idem idem De Ada!bºrto Gome-. dn. Si1rn, no. D(' Sá & Ca. na importanca de 

De .f. n~lino Cunha & Cia ·• na im- im~ort nr.i::>. de 7ü2 :900 pelo fornr- r~JOSOúO pelo foniedmt-nto de um te. 
portancia de 6:39;)C..flOO proarnen!.e i:r.~·nLo d ... forro Cl!J cedt·o L' outr('I Lphone ele mesa, ao Depariamfento 
ae fornecimento feno a· diYer., -~ re- materi.i ~ ú DirC'ctcrin ele> Obras P11- de ?rop3;;an::la e Publicid:?.df. 
partições do E. .adCJ t)licas Dl• J. Eduardo de Hollanda. na im-

Dos SPrvi<;o:, Hollc·rith, n~ impor- De- Lux Jornal. na tmp3rll:1ncia de ~o:~~~1
ciJe ~'!.rJ2~~~\~~0::i ~::-l~h!~;~:i~ 

tancta de 4:625'.>0CO. Pl"O\'l'l1iC'nlc elo 150$000. prm•e11a·mc cl;.1 ..i· .. signatura da..; Obras Publicas e do Pallcio da 

r;u~~el n~/3 Ud~ .~~~ii;~;:;n;l~) ~~~~:~~~~ I ~~ ~~.~~~~~~rl~lé> jonHlC· da Directo:i:t Redemprâo. 
anno. Dl Anilo Pf'lrokum compnny, na Rest:tuiçõe; de cauçõe~ - O Tri-

Dt> J,,s(> Pctrurri. 1w. i1n JJt·tancia ünµortG.ncL\ c.k 121$000, pilo forne- bunat :i.utonzou as ~egumtes: 
de 1 :093.;COO. proven1cnt: do conct'r "."'.imc>nl:, de 2 rnixas de b<ISOlinn á De Li bóa & Cia ·. da importancia 
tos effe<.'t11.1dcs c1,1 l1m canuni1ao d. r .. r,.~r. ic;,üo clf' A,_;illl:; e Es:e:o,os de 5005000 provcnien!,e de deposito 
Escol.; Co1re(•konnl ··Pre .idc .. lP. JOOlJ De Aliredo Wh;,tlry Dia;. 111 im- feito no ThLsouro cto Estado par'l 
Pe.e.sóa ·· portancia de 4 :589..;4'.lO, pt•lo fronu~i- ((artntia clp proposta. ' 

D J " a r1::i.Jt,1 dP m:ltc:·ial e>\ectriro. clrstina- Dos rr1r~1~10s ('IP ·gllal qu:intia, 
tan:ia :o 4fJ5~~1~1 v,,~~~~- 1j 01~~~ecf~~~~~~ 'to á. rrwtruc·<·ilo elo Inst:l.uto d" iclrm. idem. ' 
de 4.500 ti.1010 de lllvenarl~ P. Obr.. Edw:.1c:o Dos me~mo.,, de igual quantia, 
Publicas. 01 Anrto Prtrf")lf>um Comp..iny, n:1 idg1;· ~~le~\1to dP Abr~u. da quantia 

o~ Annibal Moura na impo~tanc1 ~ importanc rn dP 7 :r,~'2l~OOJ p, 10 torm - ae 1: 190$000. idc·m idem 
d.e 3:95úSOOO, pelo 'ron.cc,inento dr "imer,to d(' i:'il!':•l tna ao Posto cte • 
matcrne as Obra. Pubi•cd e Di- ForN cunerH, dP. Cnmbu<:.tivt•l do :r.. - 5 :Poit-J~sr~g~m<ia id~~~lltia de 
rrctona de Saúdt> Puhli1 a. tct~ .~.,., 0c.0tl:lrli""~10 do Iii•tit,ito dt: Da Gei1C>Tal Elrctric S,A., d:1 im-

Ot"I Eduardo Cunh.1 & C, · Di· J F!"rn:m,~l, & 1rmaos nu nortan"1a dP 500~000 idc•m idem 
hnportancia de :J-.')4,8 000. Jl lo i'or- 1mpnrta11tia. df'I' ., 18.J ~/00. pelo fÜnH'- 1 =============== 
llC-f'lmento (\,i, di\f!')Ob rnatuta.~s ,6.t;: rlmPntn de pãc.· 3CJJ dt.•tentos da Ca- Peça ao seu barbeiro 
Obn!: PulJliC'J.l-. e nparth,[lo d." i TUJ., clt"i:l p,,bhca de~ta capital 
l' E ·gatos D<> ,J,1,lO Vicc·11t,, de Ah1cu, 11:t im_ Loções 

!Jr> .J. Mmer1 mo & (.;1.t 1 a.timpor µ01 111cm n • (1~roo, pelo fotJKc•-
t~nua. dt• 7·li4Jv;oo pelo fnn~f'.":UIL n- mentn de 11 .100 k1l<:>.:J.. dr> <'...r,tnm, pm·q 
to rlc 111~te1·1a· .s a· cHver.:.as rep ... ru- a caval ;Uta da Pohc1a. Ml!tta.i 
çoei:i. c\u f, LJ..Uo D,. Arir ! de Faria•· na imporhnr:ia 

Dt' .J. U11 o & F'i:i10. 1n 1.:1pm·- ,<i,:, l.íi12S')00. vel., conft"'Cáo C,P 1% 
t.:J.nc1;\ de à 475$000 prov(•mrnte do r·lu l1f<s 1 , 1 , .a lmp1 c.:n. 1 (Afinal 
frJn\rc1n1rn10 dC' 1,rn ·Tupo Motn.. De.• FtJl.w; il & C.1~ L,, 1111port:1n 

8 ·E I J A FLOR 
O nomt" qllc, nur<'a a<ç mtlhorf>s e 

mRti.. finas lm,;úc·s do mundo. 

Inoffenslvo ás crianças. Agrada vel como I lcõr. 

RHEUMATISMO ! ACIDO URICO 
SYPHILIS ! 

CRAVOS 

ESPINHAS 

ULCERAS 

FURUNCULOS 
Tomem o unico depurativo consagrado 

pela classe medica o melhor elemento para 
com bater a syphifis peta via gastrica e as 

doenças do sangue. Milhões de pessõas curadas. Venda annual 2 mi
lhões de vidros em toda a Ame rica do Sul. 

De D las Galvão. d:i. quantia ctc> 1 De Dias Galvão & Ci.1 .• eh quan-
750SOOO. idem. idem. tia de 500S300. idem. idem. 

Da Cia. Sousa Cruz. da importrtn- De Antonio E. Mendes. de igual 
eia de 89S300 d,~ diff=>rença vnifi'.::a C1u1ntia idem. idem. 
da na cobran'.ça do imposto de eft'l- De M. Coélho &: C?1a .. da quantia 
ttstica. oe 3:599$1Uü. Jdl'm idem 

De Dia-; GJlvão & Cia. da quan- De Anlomo E. Mendes, da quan. 
tia de 1 :700$000. proveniente de d<' tia de 310$00(), idt·m, Idem 
posito feito no Thetiouro do Estado vi~~sp:.~·a;e:l~~:.::~ns - O Tribunal 

Pªf~ g~;:~~.\~10deVi~~~:o~~ Mello da De José .Nevrs na. quantia de 

qtlflntia de 287$500 provC'nient,r; cte ~!~~~oobi~;~}~a_\,ubd~cn~~:~·~~fci'r:~'Drá; 
C:epo6ito feito no Th~ouro do Estado. Froducr~;~O 
para garJnlio de proposta O? \'u ·~nt~ Lcmoet r•., '": n','A1p, 1, 

De P. Lordào Lima ria JUJntla de nu qucnt.ia ,1,. ,. n P' 11 ..... ,t·sma 
200SGOO. ic.t~m. idem • •mb-con~""ll,' .. o , 11· . .iitt r, 1rnrll-

De- Sul7,er l•'rt\r -~ S A., d• quaAWa ç!lo. 
<le 500'$000, id<'m, idl·m, no r·Jp Jo'" G,1c.let1in de Mdlo, 
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~Jgnação "OOmbushvcl e D.cces orlo,; r.a quantia de 123,500, pela ,ub-con. Tribunal Regional de Ju,. J u s T I e A 
deD~u;;;;,.~~ ~l~icJti.;;ti~t~r; 191$800 tiça Ei,Heral do Estado ELEITORAL 
pela sub.cmi,1i11ação "M>tctlll de da Parahyba TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTI-
Radlotelagraphla ., da mc,ma repar ÇA ELEITORAL D'.l ESTADO DA 

Uç~~· Jv.,.n!1a da Silva, da quantia ctr- R:-sultado dtt Af'f$i.O de hoje do TrL PARAHYBA 
15$000 peli. ~uiJ-consignaç§o "As:e10·· bunJl RE.gion3.l de Justlf.,:a Ele~toral: 
da Ef·cola Scu.:ndada elo ln t1tuto 
de Edu: &d,o Ccrnmuui"'açf..o do commancl.1nt.e da 

De AJ1t:mln ""' hõa. Filho. da qua!'t- Policia M1llt0.r do Edtatlo dC" havu ar
t~a de 115SOJV. pr1a s111,-co:t<:ü::n c.jo c:tih ado o!! titulo:. d~ t'l<llilores que \'t'-
. De,pe,3s Divct,us·· dn Dir.cto!'i'l d r·flcaram prar·, n.~qtf:'l!Cl corp013ç(to. 
Froducc ,o. - Po,· maioria de votos resolve-se 

De Diocl,:"leno dr BelH. dn qu nt1"' m?ndar cancellar as irwcripções do..<; 

JURISPRUDENCIA 

ACCORDAO N." 930 

Froccsw n.') 41. 

Cl:issr 4? 

plunl do f"lE'itor Ignací~ Antonio S0a-
1·es. domictllado no mun'cínio de Pom
bal, da. 13.º zona, dc~ta R~gião. 

&lo.ter· d.r. Brêz na,ac'JhY 

O Trtbuual Regional re:;oh·e 
ordt!na o ryl~fro dr1 l.º in~cri
pção e o ~anccllarnertlo da 2.' 

Vistos. etc. 

ele 50~080, pcln. sub-cnn"Sif;nud.o ''MJ- eleitotf"..S referídos. Na•urcz'l do processo: App"llac;ão Conside:-ando que o d~itor Ignacio 
tc-nal. Corr 1,u:u .l rl,1 po.,lo.l e le- intErpo:-tn pelo eltiLor Anton·~ Jo::.é An~onio Soares qu11ific:<J.do em 30 de 
legraphico. '' · Commwür~ção do fallcc' r ento ~o dos Santos, da sentença do Juiz elei- <lezembro d"' 1934, n 1 13 11. ?ona -

De Vicl'nlc L~rnos clr S:;:Lnt'A!1mt, p1C'!-t'1to de ttaboyana f"ita pelo p1es1- to ol da 1 11 zono. Pombal - S" lnscrcweu rm 2 d(> mo.--
àJ. quantia de !4SJ_OO pela. ~ub- denLC do D rector10 ao Prit"l1o Pro-1 co de 1935 tomando a ~.ua inscrioção 
cons:b'lt::ÚI) "Ccmlmsti··.:-1 Lubnflc'ln- gressista naquelle mumctpio Pm una- Relc.to1 des J Floscolo o n.0 1.48Ó. e ess1 inscrlpção, esta.n-
te e Acccssori,..._; l..l.c Autos, da Dirc..:- mm1dade 1e<:olveu o Tnbunsl mandar do regularm.imte feila, deve ser reg s_ 
torb de ProU.u:çáo, p ocedcr cl(!-1.;>âo de novo pr"'fe1to. em O Tnb:.mal _ Requmal resolve t ada; mns. 

D(' J~ ... é rlr. Mo~n rilho, dfi: q_ua:1- da~0 que suá oppo:tuna:nente d 1- 1ulgar a: O-C"'no 7m 1>rocPqentP, 1 Ccruld.r<.lndo que o mesmo eleitor. 
1 4e 1:94.7 70G f'l'la · •.1b-c-on·lC?nai;- 0 g!rada. Vistes o.< au~o~ .. <les·:1 ap~··Uac-a? m- nela 2.ª vez,"" n~ me~ma zona. ~ova-

•. D< ··1H'f"l;.. U ~r J. •• da Dirc:.:toria co~mtLri'.cacáo do command:inte 1a J rrpofitn. pelo lei or Antomo Jcse dos t·amc :.te f::;J (lUalifica'io 3: tnscnpção. 
d• Pio ... uc<''i'J B.1t na dt' Art1lhar1u do Dors:, de que Santc.~:. da stniten(,"a do J. E. d:. 1ª toi'n:mdo q sua s:gunda mscripçáo o 
ti'lTJ deA~~~~O'..Jcph~~~ F~~:~~ci~sii~~~1~ se ri.cham retido3 naqu••lle commando v.ona. q11e o cond"mnou á multa de dez n." 2.452 conforme se vé dos au•os, 

os titules de varios e1ei~t.1res que verifL I mil réis e cus·a.s. no<:: _termos do a. t. o que é pr_ohib"do por lei. pelo que es-
.. Cr,,nbi..stivd LuiJrliicanlc r Accu- caram pra(,"a n3 refen~la c:o:pon!fáO. 1 183 § 2 do Codl'.,.o Eleitoral; <-' t,. ultima mscriptão àC\•e ser ce.ncelJa_ 
sorios d.? At~~O.':i da Direct.Jrb de _ Mandou-se archivar a comITlUn ca-1 Cm!.S1dern~do que o recor~nte se da íCod.. Eleitoral art. 76, n." 31; 
Prcducção. cão, unanimemente. acha is~nto da obrir,-~tari;:j_adc <:fo vo_ C'J!lSide~·ando que cmu.titu'e delicto 

Se: ~etaria ct.i Fuzcn<la, l9 de ou Consulta do juiz-e!cit-0ral de Ala!JÓa ~~rJJ~o·~of~:,\ ~~1~/·~ee;!~~~~':1 a~~ ! r~~\~:;,_~nt~lsc::~-:r-; a~~~:mV('~rac~~i~ 
tubro d(' 1937 · do Monteiro sobrf' si 1 tormti]a tlc nos: eie·tor (Cod. Eleítor.tl - '.i.rt. 183 - n .. 

cancell2.da por accordão deste Tribu
nal, em. 31 tle julho de 1935. E dcter
mlna c;e remettan: copies àeste e do 
'3'ludiclo accordão ao juiz eleitoral tle 
It.:bayana. para os devidos flps. 

João Pe~sóa, 8 à"' sdrmbro cte 1937. 
{Ass., Flodoardo da Silveira - Pre

sident-e 
(A.s~.) lliauricio Furlad-0 - Rch1tor. 

ACCORD,,O N.0 933 
Proc2&0 n." 5.293. 
Classe 5.• 
Natureza <lo proc~sso: Inscrlpção 

da eleitora dn 7." zo:-ia - Bananeiras 
- Joscpha Soares :le Souto, para et
fe·tc de revisão 

R:htcr: des. J Floscolo 
O Trib:mal Regional resolve 

canr.;ellar a tnscripção. 
Vistos. etc. 
A:corda o Tribunal Regional de Jus_ 

1içl. E!ei'oral da Parahyba em can
ce~~~r a jn5cripçâo da eleiton da 7.ª 
zona /Município de Bo.nareirasl. Jo
!'=f'pha. Scar~s de Souto. por não ter 
ella declarado a sua profssão no res
pectivo requerirr.ento de qu1lificação. 

João Pes.sóa, 8 d:? setembro de 1937. 
!A.ss.) Flodoardo da Silveira - Prc

sid~nte. 
<Ass.J Maurício Furtado - Rcl9J!.or, 

. ins~rípção nl~dêlo 7, pode .ser preen-1 · Acco··d~ o T. R prover ao recurrn a 4l devendo-~e a má té rie quem assim 
Conf_e.-e: _Chroma.no ~~avalranti. chida á machma. &.;pcm_dru -sc P4'.'h flm de JUl3"ar ª. ucção 1.mp.•occclt.::itc, p:·Õcedeu ser regularmente ap. urada; ACCORDAO N.' 934 
Pnhllque~c: Jc,~e ci.,elho. secreta- 1 affirmativa unanimemtnW :e.aixem os autos. A' vista do expos~o: Processo n." 43. 

ri0 da Fazern?a. · ___ · ---- João Pes~õa. 8 tl"'> setembro d<' 19:Yl Accord?m os juil.es do Tnbunal de Glas.se l.• 

COMMANOO DA ;OLICIA MlLITAH CENTRO ESTUDANTAL id~~t,~~ Flodo:l1do da. Silveira - Pre- t~t~;,a 1~
1~;;~~:lp:ro ~r;;e~~~-ce~1:!~~~ p:~:~ut~~: :1op~~:e;~~tJ;~~i:

0
;reg~~ 

~gR~~1'ADO DA p,\R.\HYBA DO PARAHYBANO CA. ~.> J. Flosco!o - ~blor g>ofi~02.·.~;:il~~~Tª ~e~~-;(i~~d~.~~ ~~ ~fr~~i~?~~a~~~~~ld!ª~if~~ ~! :~~~~ 
(Auxiliar do F,,cprrifo dP J.• H•"hal ACCORDAO N." 931 autos ao exmo. dr. P:·o~urador Reg'o- Anna do Congo <São João do Cariry). 
Quar1...el em Jo5.o Pes~õa. 20 de ou- (NOTA OFFICIAL) Proce~o n.' 595. nal, par~ fins de direito 19.ª zona. 

tubro cie 1937, Claf.se 5 ª João Pe<::~õa. 15 de abril de 1937, Rela,tor: des. José Fbscolo. 
s~rvíço p:ira O dia 21 (quinta- A Directoria do C. E. P. tendo em Natuicz:1. 60 processo: In'icripção (Ass.) Flodo:zrdo da Silve,ira - Pre- O Tribunal Regional resolve 

f: ir:i, \'i~ta. tnR Lcvolas exp1oraçJes •t~cid9.S sidente. ;ulgar a acc:ío improcedente e 
Qffici.::l de dia 2 ° tenente 5eb~- em terno da sua actuação no actua! (AssJ Bra::; Baracttlt11 -Rel:ltor. absolver o ctenuncta.do. 

tião calixto cte i-.roujo. ··10:nc11to po!.,1co, vem de P ,b .co. O OURO ADQU!RIDO PELO Vi,:t~ esta acção penal, mo·ida pelo 

Pe~~d~ia: à~~;~i~fi· l.Q sargento g~~~tr~;·. l~~~sp~fo·l \~r:i11~i'nt~m; B~i\NCO DO BRAS'L ACCORDAO N" 932 ~ff~i:i°~~-~e~~r~eld~ªiii: ~: ~~~~: 
Ar,jm:.cto 30 ofhc1<>.l de dia, 3. 0 r,_ualqu"r influcnci.:i. ;,olit!co-p1rtid:· Proces.so n.(l 5.389 Anna do Congo. da 19.ª zone.; e 

sa~i!nti ~~~~i d~g~~~to,pr~oº·sar n~sde a sua fund·!;ãO o Ceniro Foi -:ubmcttiJo á .. ,prcci;i.ção <l 3 CJ~ Cla~!e 5.~ VG~~~;!er:nc'!~t~~ odie~~cJ:d~g~~: 
t,ento Luiz Gcnz1ga de Lima. Estudanlal Parahybano t:m-<::e man- nura dos DcputJdos llffi projecto de _ i:cstal do seu districto, lter remettido, 

G1l?."da do quartel, 2 ° s?.Ir;~nto tido alheio ~os ccn::oiliJ.bUlC:\ f!üinn- k 1 autoriz.rnJo o Poder ExccutiYo a Nature:ta do proces.~o: Inscripção sob rcgí..,ctro, a list:1 elos ob'.tos registra_ 
João d.1 Co.;;ta cannavieira. ~~h sae1}~\~xi\?:l ~~nsamZ:s~n~~·u. ~u~: applic:1r na amortiz.açi\O do d~~ito rc- do eleitor da_ 2.~ zo!'la - Mamanguape Idos em seu car:orio no mês de .março 
Jo;éu~:v~rii; cgª~;·:~). 

2·º sarg~nto iuc:1ntina puf!;nando f'KClu:)~vamente ~ultantc d.1 compra ele ouro a 1111por_ - para effeito de :·evi.stío. ~~oc~~~ne~tr~~~º~e:~'C~f~~e:i~~oª!~ 
Dh é. sc~-reLaria do e. G., cabo velas i1.1t?rc·:srs imrn,:,jialos da cl:i.~ _ 1 une ia de 3 5 O 000 contos de réis já Relator: des. M. Furtado. o ce:·tifica a Se:retaria, nem por isso 

nranuel Roberto de Lima. s(> tres con"J. alc\'ant men~o cto cmittida e entregue ao Banco <lo Br.,- 1 fica o denunciado incurso na viole.çáo 
ni~~ ;~\·c~1~6't,;~:rei~·~l~ado tcl:plv,- ~~~·si;~1vc~t/ultural, ,JPfi~nvcl,;1ment,. sil plra redesconto - ca~c'JÍ~~un;;Ll d:~e:a~~~l ~~so:~ 1 doA~~rJ~7 o d~.CR.Ejh1gar a accão im-

Boleti.m numero 230. i Dtssc· m:>do a Dircdoria do. Cen- O referido debito do Thcsouro NJ- juiz eleitcral da 3.• zona. i::.ro:e1ente e abeolver o denunciado. 
(As., Delniiro Pereira. de Andra.- ho. de~tróe de um~ vez p::r toda~. cionJl para com o Banco do Brasil Vittc.s etc. João Pessôa, 15 de abrll de 1937. 

de.Co~~~~-~elci~;m;nc:~~;fn:ler~ Gui !)uaes~uer i_r.~mur·oe~ ten~encic :>.:: era, na dau de 27 de julho, de Accor~~ o Tribunal R~gional de ''ildíe~~ Flodoardo da SilVeira - Pre• 
Iherme Falconc, major sub_comman_ ~~: · ~~~;~re<li~:!:~c~ ... {t ~o~~cc~~~u~~~;:_.; 339 32- :9 3 5~.800, saldo e\. vcdor d., Jus~iça Eleitoral da Parahyba em can- lAssJ J. Floscolo - Relator. 
dante interino. ~arahybano {; implicitamente das au- conta ,.L, 488 926:081S60U dispen- ce'.lar o despt:::ho do dr. Juiz e)e'toral 
INSPECTORIA DE TRAFEGO PU- to~~::t~ se~;id:os;a cir/:~ªt lia do '":' d.idos pelo B.rnco do Bra,;il com a 

I

de d!Jªb~ya~a !3/ zon~,, que defe,rJu j ACO:JRDAO N.
0 

935 
BLICO E DA GUARDA CIVIL -E. ?. entendeu-;e com o clr. d 0 le~a- compr.~ d.: 25 47? 856 gram~as de 1~: ;~az eFe~~l~e~~~f~ª~~ri~~oc.n~ ~r=~~,an.º 

2
' 

Em João Pe ~oa 20.· de outubro de I cio. da Or~t11, Po1it1, :l e Social ouro f1:10 para o fhcsouro N.1c10nal 2." zona (MlUlic·pio de S.'l.pé) fôra Naturez:i do pro:esso'. Recurso in-
1937 • terpozto pelo cidadão Augusto Coêlho 

ft~;i:~::.p:r: :k.:.,:. 
21 

(quinta. A Guerra entre o Japa-o e a Ch'1na ;itº~~m;r1~~:fr~?~~:t\ti~ Permanenl ... á S:T ., guarda n. G. que o requerente provasse que é o mes-

t~;:'d.~!~;.º rtsc:;r dii"~:ct"g,:;Í·d~,, · m~lator: dr. H. de Almeida. 
ns 7 e 33 ~~ o Tribunal Regional resolve 

Plan(ó~s ~11a,·J, n ~7 - 18 - OBSERVA-SE EM TODOS os SECTORES UMA INTENSA PREPARAÇÃO DE TROPAS dar provimento ao recurso para 
16~0~)!9 ~~~~º e 2~; JAPONÊSAS PARA Ü DESENCADEAMENTO DE UMA OFFENSIVA DE GRANDE ;~1~1da~;o Ql~~ s~:-~:s,::e.ª qua~ 

e ~~~!dJ
0

~:~e~c~~~~l~t~ub?i~o c~r~~;~i~º ENVERGADURA CONTRA NANKIN~ CANTÃíl E SHA.Nt;HAI 6is~~!sc~~· recurso é interposto por 
te: D,\ UNIAO DO POVO JAP0N€S PIO XI DESEJA A LIBERTAÇAO DO A ENTRADA VICTORIOSA DAS Augusto Coélho F!lho do d•spacho do 

I - Peti~io de,pachada. pel>. Se- DSPENDE A VICTORIA CONTRA A I POVO CHINf;S DA PRISAO BOL- 1 TROPAS NIPPONICAS EM SUI- dr. Juiz eleitor3l da 5.• zona, munlci-
creta.ria rlo Interior - De José de HINA DECLARA o o ALMIRANTE CHEVI<"TA -~u!\..~ rio 1e Alagóa Gn:.ndc. <' o ~u fund~-
An.ujo f;3m:xüo. requerendo inclm:io e.· ' SUETZUZU 

1 
TOKIO, 20 <A. I/) _ o _arctbispo ~ - m..:r,1.0 é o ~C'gU1!ltR.: - Augusto Co-

nesL~ ln pectori.\ ccmo gua.:da d.. Chanbo_n. amai..~ alta autondnde f'C- SUI-YUA~ 20 <A. B.) - As tropas êlho Filho requereu;, sua qualif'.cação 
1.". erva· - Jndun-. ~- TOKIO 20 <A. B. 1 - O almirantf' clc"'in.stlca da M1!-eão Apostolica Ro- jaçon?'~.ls íoram pqlU 'T"f'ceb1das p"la. c'~itoral <' juntou como prova de ida.-

Pelo QUf' ·) ·.1e. o rf'querente inclui- Suf' zuzu, · c::-nh('dclo prla .':Ua oricnl - m~na em Tokio, e .ncfdeu hcJe um., 1 por,,ulação mcngol cem rns:nlfestacõ::-s dP uma certtdáo do registro civil da 
do no e~l~do effectivo desta corpor:..- r,ão no F''nticto de> uma acçã.o mai:, (t1lr2v.Jita collectiv:.i aos n:pn:·'-enta:1- uP entl::utl.o.~mo. o, m· 11gc .. :'i tonsir1e- qual consta aP'nJ.s o seu nome, e pot· 
çáo como guarda de reserva, toms..11- er:cr~ica contra ri Chm.1 n~ actual L·f.:S d~ imrw.•11s lua!, fJZenclo inter-:-s- 1am que a victorL1 nJr 11onlca será o iF~o mandou o juiz que provasse o 
do o n. 170. cc•,.licto. lo~o depois de nomeado cq,ntes decl2raçú:!s sobre o pente de prim:íro po-:s::, parar, pcoclamacão da qualificado ser o mesmo a que se re-

II - Cornmunicaçáo ;, •brc dt":spa- membro de Conselh'J tcchnico. derfa- i·~ta do Valicnno no quz diz rcspeit" iua ind.:!,.)endcnci:l. elc~~ndo-Ee a Mcn_ feria a cer,idão, 
~ho der qur'tbncnt.o - O sr. dr. di- r:u que é necc-::;:uio lev,n em conta o ao actual conflio'.o sino-japonês. t,olia em &l:ido indepl.:nd~ntc da Chi- Desse despJcho houve recurso. que foi 
rf'ct.or ,-:o Cabinett' da Se retnna do momento &:tual para o Japão, d•:- mui- O arcebispo d_.clarm1 que SS., o na. ternado por termo e arrazoado, tendo 
Interior e S0;gurnnça Pub icn. cm to ma.or gnwlctadc do que a guerra Papa Pio XI pe!f.:1tnment.e_ comp1e- As ti~pas Jar~nê•tia", commandadfl o_ recorrente instruído as suas allega-
officio n. 3.206, d.:. hontem dat.i.do, ru<--;o japcnê . la 32 ~nnr,.s pa&'Sado::. hendia cs wtenço 0 s d: governo nip- pelo gcnPrnl N,tkajmn, occuparnm çoes com uma decl~r'.Jçáo do punho 
communlcou que n1. petição do gun.r- Pr:r is<::o me.~m, duige um appeno ao pomco e rr,rmulav~ o~ mAis 0rdentcs l T"Ikomu a 12 kilomcti, s ao ceste de d": 1::ua gemtma. em que diz que do seu 
âa n. 115, Jopé Cavalcnnti da Silva, J)O\Q nippcnlco n fim tle que un:l todcs cl.esP.JO.!': p rn que 85 forças japonésas Sut-Yuan ma:nmomo cem Augusto CoPlho de 
requerendo 90 dias de licença ao .r os .:::u.s .-r;fvrco~ na lucta conLra a ChL pudessem hb"rtar o pcvo cbinês da ---- Crrvalh'J houve apenas um filho. de 
Governidor do E ado_ J.ara tr?.ta- ua. si de~fjar ~ahir vlct-rioso do con- perigosa"' c~magadora p"'es~ão de bol- Camhas e~ ;:-E'rs('y o rraior !'iiOrhmcn.

1 

nome Augu.sLo, que é o mesmo Augusto 
m:.mto de s1Ude. aqutlla autoridad" flicto. C'hev1:;m0 to da pra.(a, rcctheu CASA AZUL. Coêlho F lho, que peclc a sua quall!l. 

:111:~ 1;1}lt)~t1~ix:::ª;~ A G U E R R A e I VI L · ;J~1ii~fa11fli:;:~~~r fe; 
fcur r,tof. r1n?I. r'"querendo uma h- do contrario. 
cença de p1ntlc gem. para o sr Hen- Em verdade o assento de nasc'.men-
rique Soare., da Silva, no cammhilo I to deve conter 'o nome e o p,enome que 
plA.ca n 3388 Pb - Como requer, fo::-em postos á criança_ conforme de-
pagando o que de dne1to N A E s p A N H A lcrmina o art. 68 do Drc. n.n 18.54, de 

De Seba!-.t1ão Franc1~co de Lun;1: 24 de dezembxo de 1928, Mas, o facto 
C'hauffcur P rft~101 al pt.'la Pr~fe1~t1- d~ a certiqão de idade conc~r somente 

~-ti~~.c~:1~~~~ rn?t'~~~.°"po;·~:~"á~~ \AS FORÇAS NACIONALISTAS, NA PROVINCIA DE ARHiO, AGUARDAM A QUE· ?ni~~·;:,~m: :,~,~·~~;~~~ni1º n';~ºh~~~~; 

f~~r:~_fº}}:f/~'!'.~~-"::::
1

1

: DA IMMINlNJE DE GIJ!JN P!RA LAN;AR UMA oa::~:'i~IU, SJ.:WI r~EJC!!JE.t· ~~~~~;~f~ªc~~~~~,,''tt'~~ç~~riict1~t~: 
rli:;t-1 <11nado!°. 1er1t1"H!1do um~ licen TfS, COITRA MADRID E BARCELONA~ S!MüLTANEAMENTE ~'.~~~.a~a.da.s nn, pcVçtio de quullfica-
c;·a de pr1Ltcagrm por 30 dia.s. para A\'IADOR ITALIANO CONDF.COl~A. O GENERAL <lUEJPO DE LLANO demorada conforencla entre o prc.sL Q,.i,ando dó~ regLSlt'J consta somente 
o a. Joüo Heraclito da Costa. na DO PELO GEl'iERAL FRANCO DESMESTE QUE A MALLORCA dEnte da Republica sr. Azãna e o '5r. 0 prenome tj.be a proprla peE.Sôa que 
motocycleta placa n. 140 Pb. - Co- 'l'FNHA SIDO TRJINSFOltl\-lADJ\ Negrin, pre!:1dente do Con,·&>lho de tiV(T de usal-o accrescentnr O nom~. 
mo requ~r. p::u;ando a tax 1. de\ida SARAGOÇA_ 20 <A. n., - O g1 nc Nüi\lA BASE AtREA NA\'AL ITA.. Mini.slros do g~vcrno- ,a1ei:ici:1no. Sn. indrpendcntem<>nte de rcctificação. Es-

D" ,,oiio l-H'rac.:l1lo da CO!ta. tr-ndo ral Franco <:onctrc?ro11 solrnnruunte LIA:SA be-\e que nt~ tarde da nc1tc passada ta. ~ .se impõe qu:mdo fôr para n<::~ 
adq'JJrido por comjna a motor.:yrlF'ta um aviador italiano volunla•·10 que ~c nãr> havia ~ido encontraria uma for_ tau:-ar O reg'.slro que contiver engano, 

r.!~fR nele \~·1.~;~u~~cnd1~r1~~ t~ons!o'~ ~~::~::_ ~:~~r~ ~}::;\;tt if1, Q,~c:Y!tf,~,,,.2t{:.;d~·~0i. ~.1:~;:;,~~ ~~}17:,~,~~~lii~rfa~fif~:tEi trt ~~,r:i·~u c:'om~:t 6~c ~·~;,r t:u~~: 
nntigo dono pua o s.cu. - CrJlOlO bardelo, v m~tlho ·• Quando uma ~ ·:\_ ~·::ru~~i'.'i~~i;;-1d~r~1

~0~~1J:~~:AJes:~:1~ ,-.cmpany · Enlr;tanto os· srs Azã1;a Não é f'~ o ca.~o dos outos porque 
requer· nai:!a explodiu no tnt rior dn sca aviã'J Uu categr,rtcamente o facto da Ill:a ; Nca:rrin ier:r-m estabe'c ido ~s decL a CX'rtidão offerecida pelo recorrente, 

ju~ad~Ul~~s!~:~-~~a a~ª p;;!ª~aJ~n~~ ~:s.ca:;es~~r~~º~/~!e1~°!~~ ~~rir~·~ 1 ~ear!~
11r~~ªs1~6 t:~~!fi~~d~u~ã !~~oul~~:~c~:~~ a e

1
~ta~1:~!~1o~ºa.g°Ã ~~~~~~v~i~ :J1':rrir~~ ~~::;:5io~~ 

exame pan. cha!!ffeur prof1s1: onA.l, do, o herolc? aviador conseguiu nter. base aérea naval italiana. ftgundo situarão dcs cxercltos vermelhos não confi:·ma a ident:dade pcs.soa.l do alis.. 
requerendo n resUtutoão do rremo. ricsa.r no aeroporto nacicnall ta de I ns infonnações do gener l Q ~Po de permttt1ria mais dl'longas a rcspel- ~ando. 

-n~c,ryi 1Á~~ni~cd~~·t~tl~~lb~irm. ~h~ª[~_ca com abso'uta p,:,rfelçfi.o te_ ~~~nod;~í :~'U~~~ª!é;:~cl~~~(
1

')1~:i~~ to. ~JgorJ:~·os juires <lute Trlb. R,e)!. 

~ \~ii:~:-tidão de idade. - Igilal d~~- D<> Joré BnJ d{io Da~·to. ~' ;- ~~ba~~ei~~ t~d6~
1
i;~t~C'~~i:s t/r~!.~ Raltp(nhas para orunças :~o~º;º;~:~ª RR~~~ d~ ::;:i;~nt 

irl~~. ;~ni~,i;0 :Ctr~~~~~r. ~m{~~~i tct;~· vlce~;ua~1~:~1;c;[~1080u .~. Idem~ cas aéreas do govc~io de Burgos. .!º":O:ca'=:1•~ •:~e:: a J'.~ ~/~eu~ .. p;.1:nd:,ro::~dopr~~ 
dl'•pacho. idem. - Igual dc.p cho. t ('Rl'rfCA A ~ITVAÇAO DOS EX. "10, 1'1111 llbA!lel Pblhllro. 1111 qual!Clcaçllo do recorrente. 

l~~~-6<.~c,f~'.~afv:;.~º ~~-Silva, idem, oe~t;/a!~~nle lalo Farias, ln&, REPUBLICANOS ESPA.

1 

Brlnc°" com cllppo, a l$GOO O par i~/}5/:,6:,;,.~~dedaag~~~ ~3~rc-
D1• Ellfl Pt>rPlra. 1rl1•m id m 1 .confere com o orlslnal· F. Fefft!lrl - E pera.se e um anneJ por S2,09 V. s. ,ili rnrnn- sldentc. 
1 1 n ' f dr Oliveira b ln rell,çig i úa,á na S U ( > H de ,4.l!Mlda - Rlla!OI', 



A UNIÃO - Quinta·fciru, 21 de oululJro de 1931 'I 

AS HOMENAGENS DA PARAHYBA REGISTO TÉL.AS & PALCOS 
FAZEM ANNOS HOJE: 

Á MEMORIA DE JOAO DA MATTA, lfOJE, POR MOTIVO 
DO 8,' ANNIVERSARIO DA SUA MORTE 

o sr. Heni·iquc de v._..concdlos. ··O U,TIIUO .. :;,~fzio:·. HOJr:, !'10 ~~,m P!~n!
0
;.:tbY. clcl!dooa comedia 

tuncci:::narlo da S~crettt.rio. da Sant:a Comvlemen~o; P.aumowit Ne\,s. 
Casa Ce Mlsericordla, desta capit~l Poema d,; µenetrant<! t:ino-;ào e de 

_ A ?!'~·:nina Thcrezinha, filha d.:: e5quc:slt.;;i bellc·,-a '"O ultimo p~gão". 
_ (Conclusão da. 1.• pg.) ILima e Moura, 8everhno Rousa, tenente M~ 1,,n110 MnurJcio Leite. ct.i e fllm "'M\tro G,:Jm,·yn MsyPt"Q'Jeo 

parccerao, alem dos am1g-o-.; e acl .. Normando }i'j)gueiras e outros. Pcl1ci3 Mllit~r do E:-tndo. ''Pl ... ,-.:a·• exhlb~ hojé ra, 1,....,,&. ,iP,l 
inirndores de .João da Matta, in- -: O meni_no Rubens. filho do :-1" nttt,·amentQ t m,nca · do L~ão c1J,., a 
numeras rcprc~entaçüC'~ de asso- N.·\ .\C:\ OEMIA DE CO:U.'.\-tER. b~st~ifâ~º~~ilui Outra, rc.sidente em urpnzu re.,,JizJ\do1a do~ chamarlo, 

dações cultu1:aes e de classe. CIO uEPl'J'.ACIO PE8SóA'' - A menina Lenlra, f1lha d; nosso ~!-~~~r s:te~~ic~~l!~gº~· .. _ ~oip:-~r'ii~~:n 

e';.Pt>L~~!m-; ~xº~f bir11
: ~~~

1~taJ;/~ 
pcJJicuh "O ultimo pag,•.o" da Me-
tro f:0Jtla1yn M\J~'er. ' 
~ A's lG hora5, l1R mattnée "O 

:M'lmdo f' Meu··. com Nino Mai-tL.,l, 
cta l 1nited Artísts. 

AS HOMENAGENS DO CEN.. A Academia de Cornmercio i~~~~:-rrt°~~lle~do.Ivtanui 
1 

de Cttstro de '·Tr·drr Hc:--n", fPito nn i,Iri,··1 , 

'I1RO ACADEl\lICO UJOAO D1\ UEpitado Pest-õÕa
1

' tommemoran. qli-;;·c:e.slif~~r~t: s~~~~:~n~o~lert~~~: int :tl~f:fHft~::: !."t'ic1;,V'•t:it~ Mi~\~Tc~mR~~! Mar,;·s. ~;int~ltc! 
1\1ATTA" do a passagem do 8." annivel'sa- sr. I•'rt.nclsc:o de Albuquerque Pois -- .. 0 tillüna p:-gâo" é O 110..,,..J :\rth.h'. 

Commemorando o transcurso ~'.:' :1~11ra°1i::r~~i~nr\~~~v~:/~!~ r_i;; i~;~ii~s E~~;,;~~' a~·i1!'~, sl::st ;s::\· !~Ttos"1'fi~~~" d't''e,t~d'i~ .u rlo rnf.~L~:;;·~o;;;l;·~~m~~,as c~~~g:/: 
de mais um anno da data do des- seus mai::, destacados lentes, SUS- ac~

0 
Anes!a hc9.~/talcarmen Arcovcrde nt~te ca::s::>. a lG.000 mllh ... ~ du 'st\1. te Colbert e V!ctor Má.e L!\Glen, da 

apparecimento do seu patrono, o pencieu ns aula~ de hoje e reali. 'ílhA _, 0 \t_ ºl~tnarrlo A:.~oven!e, en~ c:m_~u1}. Culv_-rãc~.tyn P~~J~n~!~º 1~~ 20 th Ccntcry Fox. 
Centro Academico 1-ºJoão rla zará no salão de honra, ás 19 e gr~· lro-chefe do 2t Distrtct? d!s \~ª cnd~1~~ri~~L:1;hou ~~ .:unlt':\.tm. e ?i~m~~:;e~~~~et~;ed~:,~s.º· F. R. 
l\1atta", annexo á Academia d~ 30 approximadamente, uma se~-

1 
'ta..., Centra as 8 -ccas, neste &- p~to. de 60 teclmir:cs scb _â ordt·1_1 _ /-.·s 4 15 ns. "'S S.5áo das Nor

Commercio ºEpitacio Pessôa", são magna, falando nes~a ocea- ta_.::· A mcnin:3 Yonne filha do sr. 1 de R1ci,a,·d Thcrpc. ?·. mter1 ,ct_; mali5t:ls'", ·'Marido omnambulo". 
prestará como de costume, sig. sião o professor dcs. · 1uaaricio Jayme Ca~ral residenui em Areia. Gesse poem:i de tu1: ( :~otnI!lO e r!m- com Chule~ ROg;;Ies da Paramount. 
nificativa homenagem hoje á me.. Furtado e diverso~ alumnos da .. 1 - O men~n·o Joaquim. filh? do dr -}~~r/ª~nt~;~)l:c•c! ;:t.~i-;kº~. 6.1:1·ct~~~ 
moria do illustre parahybano, quelle educand?rio dentre os : ~~0

~~/ª~L.,~l-~fovc~~~· ~~~=~h~~1~t:~e! · á 0.'.l:J.~1~;_ dos· qu.~ -~.c:.1li·z~~1 • v,i"n_ J?··-

~aíão nobre daquelle educanda. Santos, srs. Albertino Muanda 1 "PI ,.a .. uzchcrdo d•· ,-mo,õs, e 

JAGl'ARIBE - "Apures de her · 
cleiros". com I<en May11ard e. mais, 
a .!.ª serb do "Conqui~ atlor eudn", 
cem Frankie narro, d~ Univer.:.al. 

Vario~ cor1plcmc·ntos. 

realizando uma sessão magna no quaes a s~nhor1ta . Alayd~- dos S@ccas ne9'.e Estado. 1 ~Ia ~re~1
1~~~o cit~/ª;>cintfl~~r~m:l ~~~~; 

rio. Leite, João Maciel dos Santos, 1 NASCIMENTOS: ~~ noe ia os olho, 'de toda um mui. 
Essa solcnnidade, que terá lu. Vicente Luna e o deputado 1\-li- Marla da P~nha é., nome ela men~·- !:d~C QUe vae. t~m du~·ich a1r;uina, TIEPUBLICA - ·• A quadrilha Lia 

gar ás 20 horas, represenfa um guel Bastos, que abrirá a referi. 1 ·, ~:1:cida, ante-hon_J,em,. nest:i c_ap1- lioJe B.o ~ympaCu.,3do cm'.!IT!.!l. mort~ ·. c')m Harry carcy. 
preito de profundo reconhec_i...

1 

da ses~~~. . . . . ~~,,~~l~~~~ºct!r E~o;: f ~r~f;~, ~\~1r;Ja: • MUL\ül:, StJBLJJ\1E". DOl'tUNGO C01r.plcmcnlo: NJcfonal D. F. B. 
mento dos alumnos da Academia Por isso, o d1recto~ 1nter1no sr;~rn. sra.. M.:..ria do Carrn-0 Líma. Pl\.OXli~to No "PLi\Z.\" METROPOLE _ .. A patrulh'l aé-
ae Commel'cio ao seu ine:squecL encarece o comparecimento de - Estã em fésta o Jai· do noss::, ami- re:-i .• com John Howard Fi-anre~ 

~f~s=e;~!~cl:nti!~;~o p:~!i;b~~ '~:~:~ os alumnos ao . a Iludido fü~ci/Ji~f: ~ift ~;fr~:t:.:~:it cait~r~ff)ir:!~;~~ J'i!!;!ii~~::: ii~'.~ir e t~~~i';t ~rri~:~g'cta ~;;~: 
Pres1d1ra á reun1ao o deputado 1 ~ na.c::cimento d~ um:1 robusta creança, mount. • 

Miguel Bastos. ESTEYf. HONTE.M NESTA que n, p:s bapfümal r:cebetá o nome' s. PEDRG _ "Orph&os do desti. 
Especialmente co~".idado, o' CAPiT; L O CONDE PER~!• la.'.:'.''c~~;',;;~se Maria da Luz a filha no" com Dick uoort o menino 

desembargador. 1\1aur1c10 Furta_ do n·. João BE'zerra, ,2 de sli:l esp-sa. prodigic, da Paramcunt. cm duo.s 
do representara o corpo docente R.A CARNEIRO -ni Elvira Bezerra, cujo m,~clmcnto ::;e~_õe~------------
da Academia, devendo rea!izal' :iccorreu, a 17 do fluente, na.sta ca-
uma palestra em torno da perso.. cconclusàc1 d.b. 1.• Pt , nital · 

natidade do distinguido jurista Aliãs, 0 Jornal do Brasil, que re. VIAJANTE~: 
e homem de letras que foi João cebe º s.ua e",'. clai·eci'·'a 01.1·ent· .. _ da Matta. .... - ,.., u " Vt ·eaàor Manuf!7 Sruto: ,_ Encon-

Deverão, ainda, usar da pala- ção., sempre s.e refere com a tra-:ce nesta capital, n into d. im1.:i. 
vra, o presidente do ºCentro ~a1or syi:npath1a a tudo o que resscs particulares, o n:sso digno c:or
Academico", estudante Albertino diz respeito ao progresso para- rel:gton~nio .sr. M~nucl Souto verea
:Miranda, os preparatorianos Dio- hybano · , . . _ . d:r ó. Caman M·mici.pal de Campina 
genes l'.asteI1o Branco, ... Vicente I Quant~ ~ ~on~txtu1ça~ aqui de Grande, ondE gcsa de larga ibflurncia .. I 
1.iuna, srta: Alavde Santo:,; e o I um Comite _c.001 <lenador ela pro_ Hon'.•.::m, á tarde, o verea.dcr Ma
orador da assocfacão João Ma. 1 pagan<la eleitoral da mes_ma cnn. r.uel Souto esteve no Palacio da Re-
ciel. ~ ' 1 d1~atura, o conde Pereira. Car- dem. p.ção, em risit1 .ªº sr. governador j 

A fim de que essa solennidade l n~zro achou.o desneces~ar10 ~m Arg.0 m:ro de Figueiredo, tendo honlem 
se revista do maior cunho cívico vista _da unidade de acç:::i.o poht1- m"!:rr:.o r :tor!lado a.: o.:ntro de suas 
a directoria do "Centro Acade~ ca ex1s,tente na .Pa~·ahyha. n tn1 tCes. 
mico" convida as associações es- - As 12,30, 1.eahzou-se um.~L 

DESPORTOS 
"GUAR!\.NY SPORT CLUB" 

tOfflCil:.ll) 
A dire::: or~a deste club, pede o com

p3recim?nto toje. ás 19 horas, na sua 
<'.éde r.1'0\·'is'ri:1. á rua Q3ma Rosa. 43, 
Rcggers. d-:--; segl1intes associados_: 
Antc:ih Rique, r-.tario M·~irn, Mano 
~ a1· Arderico cesar Alyrto cesar, 
P.:~10· Med'"i'"OS, JosC Pi:es. Paul:i de 
Araújo M:?llo. Luiz Primola. A.rthu~· 
Dc-:r-'~gues. Josué de_ Oliveira. J_ose 
Ft·ancL""":O Manu..:l Floro de 01lV'.!tTa, 
Manuel Ff>!-reira da Si1v1. Manuel Ma
cê<.:o (e Mendonça, Waldemtr ~ins 
Mrirqu: ;. Hcrm1no Fern3.ndes Fanas, 
Alh ·nio Ponce Leon ·~ outros. 

A dJ"ector:~ a\'iS3 1.md ~ :ia .t;OCi-J que 
ná'J conrnar~r.e.r que Frerá elimil13dc de 
r-ccôrd:: com os estatutos tudantinas e commerciarios e moço, no Palac10 da Redempçao VI'-ITANTES: 

todos os amigos do homenagea- em que tomaram parte, ale_m d_o Dr. Fr~ire Filho : - Deu.nos hon- LIBERTADOR FOOT-BALL CLUB" 
do governador Argemiro de F1gue1- tem o rrazer de su~ v!Eita pessoal o De ordem do &!'. pret;idcnt·~ convido 

· rê do e conde Pereira Carneiro, 1 ., · ~+,- "r. Freire Filho mrdico e in- tcdos. cs a~sociadcs a comparecerem, 
os srs. deputados Arnaldo Bas_ -·u~t1ial J'.."-rnambucano. 'que se demo- hoje, á "iéde soci91. á rua Albino Meira. 

AS HOMENAGENS DA ASSO. tos e José Maciel, drs. Salviano cn11 e,-m ·P,:lcecsmtrapecn:hmiaosd
0
re

8
dra.ctFolroedsoaplrde

0
• 

1

25 para ce trat.r de ossumJ)(os de 
CIAÇÃO PARAHYBANA DE ·· r,ri,nde imp::rtanc1a_. 

Leite Rolim, Isidro ~Gomes, ÜS-1 ·· '· ,•, do alto commercio desta ' b t ' F t B 11 
IMPRENSA waldo Trigueiro, Rnul de Góes, , ' . . . c1~~~-1·'.;:;;'~o ~~ '.~/u~~o·~~r193~

0 
Áz~-

d Al ·a d t d 'lo rl· Frei•·e Filho QU" d€"d"" mwto d ~lo Evàngelista ªº" Reis, 1.0 5ecr<'tano. 

q;s:;;J:n!:;~:adª:s ::.:e::g.e;.,~ }:tirtfora:s G~:~T:: d~~ oi;~ri~ lrial
1

~~ ~;.~i~~t~~ ~/~~~~~a~irt~~i= J<in <::;~;;~,:';• ;.~~;,:~~~ele e 'RIO BRANCO ATHLETICO CLUB" 
aJist Jo- ct' 1\l tt J A PJ I Barbosa e tenente Sousa e S11\'a. ba de l~nçar ao mC'rraclo uma excel- tar~ em "MulhC'r Sublime. um" li 1 _ 

n 8. ao ·ª ·- a a, a . . ., - Após o almõço a convite do lente l; bida <lPnomJnadq ''Canna Vi- cil"- lma colkcção de modelo· do r,e. 
na ult11,:ia reu,mao do .seu Conse. I chefe do govêrno, ' 0 sr. ~onde ta ... que ~stá olJte~do amplo consumo culo XIX . 
lho Dehberattvo, realizada ante- . . . rm tJdo -- Nordeste. . . 0 bello <.eX'.1 que estej:1 a·•,, 11 to 
hontem resolveu se representar Per~n·a Carneiro e se~s .amigoa _ A·~ 1.1 hora~ de .. h~Je. 0 dr. Fr-e~r<' Joan apr~ · nLrá :.tcilettes cÍ1.1c 
~ ' . t d" d realizaram longo pa:,:;~eIO pela .ho .1 eunl~á no Res~aurant-e Wtr-1 d""slumbrarâo 
as mesmas. p __ or ll1 er:ne. 10 e , . 1 d . d res ao.mi_ : .,rnZ;1i5t~s e peFiSoas gradas do .. L.~ , . · · · . t.. - d •. ,,._1~ilhzr 
uma comm1ssao comshtu1da dos I CIC ª e .e seus ane O 

A ' i1'"º "~ei0 soC'ial "m um apperitivo dt E .ª ~~--"~r ,.rl .acca:\ .. e ·lfi 
. Adh b I p 'b Ab 1 . rando ns obras que vem sendo cm·dislidade 8 titulo de propagencta SublI!1'e e 0 cm ctu. ,,,, o g ·, 

~:
5

Jurem:r eª Ma;~::~º eNacr:~I- realizadas pelo g?vêrno do Esta- (Í'.) seu prodllcto. ~~:!.;:c,;~~;~r:i~~fº ,iitc~ra ~:· :~·r~~-. 

(Nota c!f1'ial) 

Realiza-se, ho}~. mais uma ses.são 
ordinari1 d(Ste club 

DJ.da a im!Y rtancia dos as.o;umptos 
a ::;rrPtn rer.:,lvidos. o sr_ pre!identc
r ncarrce o compa.,cc!mrnto d•J todos 
o~ 9.<:"S:'JciJdos. is 19 ho~s. cm sua séde 
provisoria - Wulter Franca, l." bC

cret~r~o · do,. tendo s. _excia. palavra:::; d.e AGRAD:ECIIUENTOS: tro": __ Rcbrrto Taylor - o pnn-
A REPRESENTAÇÃO DA LIGA maior enthus1asmo ante os se,_ c;p, d, ,inpath1.' HAVERA' HOJE. UMA GRANDE 
DESPORTIVA PARAliYBANA viços já e~ con;lt1são <lo lnsti. Esteve cm nosso gobinéte redaccw- P'r~~~~~tc!oT~,\.t,r .:MJra9_"";;:, :~'g,~: REUNIAO NO "SPORT CLUB" 

tuto de 1'.,<lucaç.w, melhoramen- nal ,o d!·. Antcnío dos santos Ccélho. fica rroducç:'ír, moJerna que e "M1.i-

A Liga Desp~rtiva Parahyba.. tos do parri ue Solon de Lucena, 2Ito funccionari: da Secreto.ria do ll!CT Sublime", ctaºt;;~s ~~~i!~~1:c1~ ~·;~o~t~,a c~~av~= 
na, que João da Mattn foi .-arias calç_amcnto mode~no da ca'~ibl Tribunal Rcgicnel de Justlça Eleito- ct. ro•m1áo. hoi,. ás 19 1!2 hora.s, á 
vezes presidente se fará repre- e recente conelu~a.o do Instituto ral de.c:;te Estado, qu2 ncs velu agn- DOMJ!'iGO z-.:o ··Fl:LlrPE'A", ruA. 3. J'.sé n:· 210. a fim de serem 
sentar nas homen' ª"CUº.' que sera·o de lvlcnores Abandonados. . dece1 o :cg1Pto feito po1 sta folha do "DE\'ASTADOR 00 llL 'iDO' tra ac!os ,·::i.rios f'.~·sumptcs de impor-

'"' ., 1 d rl P l lancrn drntre rll'"'s a clc1ção ele uma prestadas á sua memoria pela se- - A' tnr e, 0 co.n e ereira teu anntvcrsario natalicio. RrportaNl• _c;c á PX\ rllcnt µ Jl1t ti- nova drr:?ctona. em fat..,. de haver a 
guinte commissão: srs dr (?rris 

I 

Ca1·neiro ,e ~CtlK amigos retorna_ 1 ENFER!\lOS: rn qu~ é innrt \;.clm nte. "D va~t, - dlr-"cto• ilt effectha cm Qllltil sua tota-
Barbosa, jornalista Ancõises Go. ram ao L.ec1fc_: I e.o, do Mn.1do . as~1m sP. t.xµ:esscu lldade pc1C11do o mandato. e ainda a 

1 sr_ Jc.<!é Gomes de Sá . _ Encon- , l'nI gre.ncc 1crnal nllrmao cu 1a au- !'CHllZ"Cã.'J de uma prmciri~a tcmp::rada 
mes, Luis Spinelli C Carlos Ne.-es No "~ntro Est11dantal do · . loridadc e ,r,cc_,t. t. :e! , .nte, st,dual nesta cidac!. 
da Franca. ~ ?J ! tra-ec enfc:-m-. ha d!:1s, o &.r. J::'ie .. 0 ··rl)'~1J:.. ·. ot' hc .. iern-mPC''.lmco, o preMdente espera ,º· compareci-

E.sfadO .. a Parahybl I Gom~s de Sá, tradicional elem:-nto ,j_~ Jc;to é 11m a11to1u.::1.~.J cai,;-Z ú. o.::~ec··. .r.er..o de tod,;;~. t!~C:,a,.nente Os dt-
A REPRESENTAÇAO DOS. C. " M -1 poiit,ca para_hybana e antigo pres,. tàr todos o,._ ,cto; q11e carn·tc•17.•m ,~ctorc:; qc:o r.ao perderam O msndato. 

A SEéSÃO ELEITORAL DE A A dent d . . - . o hom?m t•-,, · nd..,, mull;ph:, a,,iv1-
CABO BRANCO NHA - A REPRESSAO AO COM. ~ a A.s·cmhkn Legs,iat.iva. nJdC' 'inch;.trioes. ja IJanclonou .º IDEAL" VERSUS "19 DE ~ARÇO" 

MUNISMO I o.;. s. por moLvo do srn c:tado df' terreno chimcrico ctn bypoLhec.:r pua 
O "Sport Club Cabo Branco" 

tambem estará presente ás ho
menagem•~ á memoria do inesque
civel des)lortista conterraneo. 
atravéH da seguinte commis~ão: 
srs. Manuel de Oliveira, Editard 
de Hollanda e llraz Cantzani. 

. _ . . saúde, lran~pcrt-0u-se da sua fazendR --:e trari furmar numa d,h m. i sia No prcxim _ domingo ás 14 horru::;, 
Rt>flhzar-~r-á amanha. ás 1~ hmt~· para a cidade de souza onde se acha prchcndallrs rcc1:uaçC':.~ (1a :1 nr1 • n:alizar-se-é um di<:rm!a.do encont~o 

no Lyeeu ParahYbãno. a sec;sao e Cl- . • ~ D.1hi ser actu:i.lL: 1iro !. ar;.t' ·11~niu d"' JC,a~-ba!l --nt-"' e- rL1bs infantis 
tor~l do Centro Estudantal, do Estado em trntament:-, ~sstst1do .pelos culda- do ('<;pectn.culnr film "De~'astactor ~10 Ideal" e "19 de Março'', qu~ está sen_ 
da Parahyba para preench.mento ~.os dos da sua familia e arrugas. M:un,]c" ç,nde num admu-,vel ryrh- ,1 0 muito esp Lda pelos t.oro~cl.rcs dcs 
carros de \·ic(•_orador e. ~ibliothecau~. iT'C de im'.'lq"r(J_ .,e mo}tn. :1 q11c JJ"'- do!c; (,;:rcmi'Js 
Est.a reunlao será prrs1ti1d~ pelo sr. tlo;o:::o, cxc!'fe>tos podri r'Jnciuzh a lou- o "Jctcal" cntra•·á rm c:.i.mpo com a.s 
Oamac-10 Franca ·e aecrctr,nado t')elos ALUGAM-SE d0is modcnios c.Ura. de um sabio ·guintL·;; orgarnznçõc:s: 
srs. Antonio Al~ncar e Gastão Neves, predios, recem_construidos cm o gigílnt~sco "robot ·· c_tuc IJ?c.l'·~ 1~ 

ct1vendo comparecer a~nda as rcpresen- local aprazh·el. á Avenida dos c.:e.struir ,..~m r,s 3eus r::1105. c1dr10':!. 
A EDIÇÃO COMME'.1-IORATIVA taç&>..s da Escola. Normal. Lyceu Para- Estados (Therczopolis), com inteiras.' pfio é o prodnc1.o de _c<nlta-

DE "LIBERD ,\DE'' hybano. Academia de. C~merclo. Car _ da imílJ?in -ç{ío cl"' um f1C'c10:1i!'--ta 
• neiro Leão e Colleg10 Diocesano P1o dois pavimentos, quatro quar- Jua rwli"' tcno . e e:nq-.i 1clra :'L' .. 1Cli:r,. 

X. tos, installa.ções sanitarias com_ inenL(' drn1ro ele procllgio~J ,nane; 

DLPARTAMENTO DE PROPAGAN- pletas, nos andares tcrreo e BU- t~e~,r~n~;~ 1i);·~:~t~~d 1't~n 
1:·.~t.~~~"\1~1~~~; 

DA DO C. E. E. P. pcrior. tndt: h:i taml,{-m a ,,cuc -:ft7.o Jc um-

O brilhante vespertino "Liber. 
cladc" dirigido por Anchises Go. 
mes e Alves de Mello, circulará, 
hoje ás 16 horas em edição es- O Centro E.studantal do E.stodo ~a 
pe~i~l commemor;ti,a da vida de ~:r~~r:~ ~~ºS:1t!~d~t~~a~t'.n~~~~ 

Bonde ã porta. mst-O'rm cL amõ.· hunian::nnC'ntc dr~-
A tratar com o sr. Antonio _nvch: da no tempo f T1ta. i o da 

Rapôso, á Rua 13 de Maio, 423 I~h~~~c,'.'- 0 e~~;1º0 ,~0 ~h]~ª s,1\~\~~ 
- --- ~chnerrnhrr forn_..im ,, rt ~l!o dt· 

l' 
Wilson 

Vflsconctllos - Mousinh > 
Spinelli - Sevl'rlno - Estclio 

c~tz~vara ~ Armando - Chico - Pa~ 
cli!ha - Gonzag1 

2." 
Ugo 

sunó~s - Gonlud1'J 
Lu!z - Altlrrto - Splnelli 

Errillo - Jo .. é - Mcnurl - Chie;, -
Grilb Joao da A-Iatta, como faz todos tcrranea não tem "stedo indlífcrente 

os annor.1, trâzendo collaborn-ção I á onaa à\sasaledorn elo communi.<.mo 
das !;eguintes pessôas: que P'"CCm"3. lnfntrar_se cm loc"..as as 

G~,:crnador Arg.emiro de Fi- cagi~1:;te
5

~
18:~á o.dividndc de rnai.,:; 

gue,redo, drs . Jose Maciel J{o_ ele does annos, o Centro Estudantai do 
berto Lyra, Octacilio de Alhu. F.stodo da Parahyba tem oe norteado 

ouc o C. E. E. P. vrm tomando. con- emoções rte . ,- p tllcula QU" J. ni 1 1.s 
t?ibUfm para que es~a assoc~açdo não ~:e an~:;:irá , m ,~o:rn m··morlà CENTRO ATHLETICO ACADEMICO 
otrer~ce'&.<:e campo H. ptnetra~lio de "D:;·a.o;tndor do Mundo· t'• o film 
qualquer que seja. a idealogla que sur- 4u~ faltav:i par-i cl<·vür o cin• 1113 a 
ja. cateQorh de mn r>!liclt.:nte arr.-:1~0 

querque, J?ão Lyra Pilho, Orr~s 1,;~:: ~r ... ~:~~~~;."~~~~~~ ~d~ 
Barbosa, l•ernando Lyra, 8everi- e qualquer partido polltlco. 
no Alves Ayres, escrlptor EudeR A!l 1t1e<!ldas de dere2a contra as in. 
!Jarros Praqci8cq Çoutiaho de , ve,:;Uc;las communlst no IJelo de ela51!C 

A fim de qu,e as t~elras do Centro dtvdR:l1or d· tc:dl'J.., o; pro,::rcs~~ 
continuem Isentas dos perlgoo do l."l'edo Eclcnl!fico~ do no~:-:.o tempo" . 
vermelho. o Dcpartall1onto de Syndi-
canc·a deste. sociedade tomo.rã todas CARTAZ DO DIA: 
medidas preventivas, vindo a&Sim, ao 
encon,ro (\OS an:,eta1 da çl886e RFX o 11! 1 1m, mri ntko', 

An.e-hontcm, ~s 20 horns. no camp_o 
do e, A. A. realizou-te um Jogo amls
t.cto ct\tre os quadr:s elo i,c. A. A." x 
··vtctol c1'.:~ Negreiros··: s11hlndo vcnce
cl0r o 'C. A. A." pelos scores seguin
tes : 2,0 1-"'am - 1 ª partida 15 x 3; 2."' 
partida 15 X 3: 1° tenm 15 x :i 2 n µ1.1r .. 
tici.J l!; X 4 
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S OCIED AD E DE MEDICINA ~::ts~~!~~~~
1

~fü~~s~~ ~ MiM~~l~ ,~~1~,,~ E CIRURGIA DA p ARAHYBA tordo Lyce:on;l:;:~yd:a~:tg~r. . 
Synesio Guimarães, lente do Ly. 

A sua importante reunião de hontem - Tomaram posse ceu Parahybano; professor Co. 
os novos socios drs. Abel Beltrão e Miranda Freire - A riolano de Medeiros, director da 

Escola de Apprendizes Artífices, 
proxima conferencia do professor Barros Lima - O ban- professor Francisco Salles de AI. 

quete que lhe será offerecido, no proximo domingo, no bi::~~~~~adas a esta foram or. 
"Restaurant W erner" ganizadas duas commissões na. 

S..:.b a presidencia do dr. Oscar de Ca:;tro falou sobre a personalidade do cionaes especiaes, uma com o fim 
c1stro -s~cretariado peles drs. Edson ~~iie~~u~it;;'er!!~:!i· uc::in~1~~~o e: de actuar junto as escolas, fa
~~n~~f'ii~: f!sém~=c~;~i1~:1~i~º~;~~ silenci~ ~ de pé em homenagem á H- bricas e estabelecimentos e ins. 
.sões da· ··Sociedade d:? Medicina e Cl- lustre figuTa desapparecida. titutos de trabalho material ou 
rurgia d~ Pnrahyba". com o compare- Após usn da palavra o dr. Avila intellectual collectivo e outra 
cimento d :s .seg:uintf'5i associados: <lrs Li~s. Rpresentando, a titulo dP. nota · h · -
Pyragibe Pinto, costa Britto, João prévia, um caso de sua clinica ~nva- para a censura e. appre ensao 
So."re,5. Emmanuel Miranda. Av1la da d•! gr'lnde interesse pela randade das obras commun1stas ou que 
L:ns Lourival Moura Jo..c;é Wandr~- co11l qu. ~ t~m. sido obserVado : Aneuris-

1 

directa ou indirectamente con-

~~el~Sa:ª~~~~~a~~:/~· ~~rid~e &~~e1_ m~r1~~;~~~c~~:~~~ãrios em tõrno de tribuam. para o e~!ibiar_nento 
~Ta hor:1 do expediente fôram pro- sua ctservaçã:. o autor precisou a do sentt?1e~to de na_c•o ... nahsmo. 

postos sacias da "Sociedade de Medi- technica cirurgica por elle empregada. Da pr1me1ra cornm1ssao fazem 
,.~na e Cüurgia da Parahyba" os drs !ªz~ndo a ligadura transperitonial !1ª parte os srs: 

~~a1b~~~1;~t. J~!d:e;~;~~1~~;~~; ~~?;rc:i:~er1~e~~tg~t resultou em exito I P;ofessores. Manuel V!anna 
os novos .,;;ocios, drs. Abel Beltrao e P3ra mn10r documentação do s"?u Junior, Antonio Gomes, Joao da 
Mira!"lda Freire trabalho. apreSent<:u o dr. A vila Lins Cunha Vinagre, Joaquim Santia-

dr ~ª~t!di/ftt{eqcite~af~~isi~a~o~is~ ~ch~~~ie;.~~~n[!c~mq-ifie~~~Õrio~lepo;: go e Arnaldo de Barr~s ~ore~ra. 
curso exaltou as qualidades dos novos menorizadament'·.? todos os seus Pacte .. 1 Da segunda commissao fazem 
ru:sod.actos tendo agradec1cto. em con- cimentes anteriorês m:strando-se en- parte os srs: 
ceitucso discurso. dr. Abel B~Itrã.o. tretanto. agora. _b~in djsposto e càm a , Conego Florentino Barbosa, 

Ne~md:~?1~~ic1~~o~;1~0 P!:.;t::1êºvfld\ ~~~:iJ!fv:1~~e;;:;;:~~ica em franca e pr~fe~sores Sizen~ndo _Cost~! e 
personalidade do professor dr. José com1::ent:1.ndo a observação do dr., Luiz Gonzaga Bur1ty, cu·.urgiao. 
Maur:ty (1ü Silva Santos. fazendo o Avila L;ns, que despertou o maior h1- dentista dr. Manuel Coutmho. 

~if°i]:.1i~ ;~:i~?~~~~rp~~r ~~ti~:;~;: d1:J1~;:tE:1:mJ~~ · se:.:~:ij~n~ºº tt::~::ã~·eu º Pº:~~ 
en·açR.o c nservadora em gynecolo:na ci<' Almeida. · aos membros das referidas com-

Por proposta do dr. José l\1:aciel foi Encerrando a apreciação do caso em missões nacionaes e traçou-lhes 
transcripto na acta. um voto d~ pesar aprece falou o dr. Oscar d~ Castro. as normas e directrizes que de-
~~~!~~ec1;:t~!~i!re:~t~~-.º ~ºm~:nd! ~u~et~~~~u e 

1
:n~~~1ig:mJ:t~~

1~;g1!ºb~·= viam seguir neste importante-
'·SOciedad~ C.:c Medícin:1" telegrapha- Pilrahyba desde tempos cs mais remo- serviço de defesa do regime e da 
~~êg~~fo.p~:r:t~r1t: ~r!.v1~~si1:.ª~~ tos até o momento actual. preservacão da mocidade. 
nrof·~sscr S:Iv:i santos, á "S:ciedade ft.\~laº~~~r/'~nc~~~~~ ~~â~~~n~~ ia~!: F~ram ~ eleitos respe~ti~atnente 
de r-.1:edicina e Cirurgia do Rio de Ja- h:rb::- i:el'°' grá~ de adiantamento de sua presidentes da comm1ssao na. 
n, :To'' " no '''::'0lkgio Brasileiro de Ci-1 ~u1tur3 medica. cionâl central o dr. Matheus de 
ru;glõe.s''. er,v~r-mdo pesamcs peJo ln- . Seguiu-Se com a palavra o dr: Onil- Oliveira da de fiscalização das 
~;~~t·~i:; ntE>c1m~nto p~ra a medicina -~~f~~~iu~o~~~~~~ºç1o ur~a t/{::1~reJ; escolas ~ fabricas, professor João 

O pre.c;;idente da "Soc1E'dade de Me- neta prévia sobre um cÔmplexo caso Vinagre e da ~de censura de ob1·as 
óicin~ da Parahyba '', dr. 0.scar de ~·, .matoma ·c<'rebral, c:m diagnostico communistas conego dr. Floren 

~~~icge1r~e~~o e o:~~~~fJ~º clrurgica tino Barbosa'. 

1 SAIBAM TODCY 1 
O rlr. Onilóo Leal abordou o as- -C-.-

1
--B-o-ls_a_s-So_m_b_r_in_ha_s_e_m_e_ias 

1 

st1mpt~ levado ~o co~hecime.nto ~a ;:n;n ;Si a CASA AZUL. 

~~;r,~f!·' / e~t,~~~ ;~n~g:;;;;3;,;r~~ 1 ·-·-·c-ºo_º_N_T_R_l ___ U_l_'_ .. ---0-
;1~tado nos limites de uma nota pré- A H '<'A 

Tecendo commentarios em torno D Ü S MUM CJPJ OS 
desse caso fal: u o• dr. Antonio AV1la 

~~'
15

cir qu;n;?d0 uzi.a?_º"re;~]~~':I:d~~:'.': para a lnstrucção Publica 
P' rfeita technica a primeira interven
ção intra-craneana realizada na Para
hyba. 

Ainda sobre o caso de Hematoma-ce. 

i ;~.'~iQª~J:;:~a~1~s~!r ~~sca:i:;. Maci'?l, 

Conforme pfficio dirigido ao sr 
governador do Estado pelo prefeito 
João Venanc~o da Fonsêca, foi reco
lhida ao Posto Fiscal da villa de Cui
té, a importahcia de 792$100, que se 
refere á contribuição daquelle muni
cipio para a Instrucção Publici, no 
mês de setembro p findo . 

OS MEIOS POLIT!COS NACIONAES ACREDITAM QUE A 
INTERVENÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL, TRARA' A PAZ 
DEFINITIVA DESEJADA PELO GRANDE ESTADO SULINO 
Cogita-se de varias refórmas á Constituição, visapdo me
lhor apparelhar o governo na defêsa do regime - O go
vernador Benedicto Valladares pôz á disnosicão do Go
vêrno Federal a Força Publica do Estado de Minas Geraes 

MINAS ESTARA' A 
BRASIL 

FAVOR DO ás prerogativas do pod~r central, 
ttndo $ido cc,n5,:ultados a re~peito al
guns minislros da Córte Suprema. 

BELLO HORIZONTE. 20 -<A B ) 
A ·· Radio lnconfidenc1a ". dé: Minr.~ 
Geraes irradiou hontem. u·a nota 
offici1.1· do gover'no sobre a situaç~.c 
politica e a pos~ção que tomou ~m 
fac::! dos acontecimentos que . ..;e vem 
desenrolando. 

Depois de longas considerações. D 
.~itada nota diz: .. Não é contra nm
,;.uem mas a favor do Brasil que 1v,-1 
~as se colloc.i ··. 

DEMITTIU-SE TODO O SECRET \. 
RIADO DO GOVERNADOR FLo. 
RES DA CUNHA 

PORTO ALEGRE 20 - <A, E > 
- Demittiu-~e coliectivamente teclo 
o secretariado de Estado com exce1J
ç·ão do sr. Darcy Aznnbuja, secret.t
rio do Interior. que aguarda. a po~ ;.? 
do general Daltro Filho, marca(la 
para hoje. 

INAUGUROG-SE HONTEU, NA O SR. b,._URJCIO CARDOSO FOI 
FEIBA DE AMOSTRAS O "PA. INCUMBIDO DE ORG.'\NIZAR 
VILHAO DE PORTUGAL" O NOVú SF.CR[.TARI.\Dv 

RIO 20 - <A. B.) - Com apre
!.en~a ·do emUai:'C'ldor po:-tugués in:au..:. 
gurou-se ho.1s::_ o "Pavilhão de Por
tugal" na ··Feira de Amostras". 

A INTERVENÇftU tGDERAL } 
RIO GRANDE DO SUL TR'\RA' 
l'AZ A ESTE GRANDE E~T.\DO 

RIO 20 - (A. B. 1 - Os meio:-. 
pcliticCS a proposito cio decreto til' 
intervenção federal no RIC' Grandé' 
do Sul acreditam qu.e e;sR. methd1 do 
aoverno trará a calma definitiva e 
ã1mejada pelo grande E~tn.clo sulmo. 

PORTO ALEGRE .O - ,A. E ) 
- O !:>T. Maurício · Cardoso foi il1-
c11mbido de organizar o novo secre
tariado. tendo_ antes. estado em com
municação telegraphica com os sr;,. 
Borges de Medeiros. João Neves e 
Baptista Luzardo. 

A "FRE~E UNICA G.'\U'CHA" 
COLLAbORARA' C'O~l O G< • 
VERNO DO GENERAL DALTii) 
FILHO 

PORTO ALECRE. 20 - <A B ; 
- Apó,5: animada rêunião a "Fr.;:.nt.~ 

O GE!\ER.~L FLl>Rf:S DA CUNHA ~~~i1:~,.d~es~~~~n~tl~~it~~· ~r~o~ f': 
VAE SE OPERAR 2endo votos a fim de que seja nor

malizada a &ituacáo dentro do mais 
MONTEVIDE'O, 20 - (A. B.) - •breve prazo . 

o ex-governador FlôrC's d~1. Cunha 1 · 

~=~laroire!~s i~~~al~~~~0~t.1eA;;s~ª:; E~RE~ilA OFO';.~~~~~~R~ '~\: 
fim de se sllbmetter a uma interven- GUERRA DIZ REINAR TRAN-

t~~ii~~~i;!~~à '~~1~~:I) a~~u~ ~~~~f' d~ 1 QUILLIDADE EM TODO o P.\IS 

esta.do de guerra no Brasil. 1 RIO 20 - (A UNIAOl - O Mi
nisteriÚ da Guerra em nota enviur::i. 

COGITA·SE DE VARIAS REFOR- lá imprensa affirma que reina a ma!s 

~gs ~~Ll~i~S'l!,~l1i~~U~~ANÕ ~:r!~it~om tr:nq~~li1!1~d~os emel~~ntc~ 
GOVER~O NA DEFESA DO RL- communlstas já caracterizados, es
GJME Lando o governo appar~lh'!do para 

RIO 20 - <A. B.) - Fal2.se q<E 
estão sendo estudadas varias mec!i 
das vizando m0difa:a.r a Con~tituiçfü> 
e.cm a fitalidade de melhor appare
lhar o governo nv. defesl, do regime. 

n.deanta-se mesmo que a Gamara 
f pprov2<.rá como um acto addici~nal 
ã Constituição as reformas relat1v;.fi 

1eprimir qualquer tentativa de suU
\<ersio. 

A mesma nota adeanta que o g<·
verno de Minas paz. espontaneam~n 
te, á disposição do governo centra.l, 
a Forç3., Publica sendo em breve 
convocadas as forças poliriaes cie 
outros Estados a.<;slm que o exigirem 
as con5ideraçõc de ri.dmimstrn .. çlo il1-
terna 

O extrt>mo.orientc moderniza_se 
m3is e mais sobre tudo, o Japão 
i;nri<>- a m'\china está na ordem dÕ 
dia. Quasi já não • e vê nas ruas 
de Tckio um velho vehiculo tra
dicional. o "pousse pouc.;_,;e ", que 
como se sabe, é empurrado J)or um 
homem. Em ~ua. sub .... t.ituiçáo, vae 
augm("t!tando o numero de taxis. 
O <:orrc.·~ pondcntc japonez do "Ob
server". de Londres, assignalava 
ha pouco Que entre 1926 e 1935 
o numero de "pousse_pousse" da. 
capital nipponica d<"sceu de 10.893 
a 1.640, elllquanto que. no mesmo 
período. o numero de taxb pa::;sou 
de 8.:.:00 a 23.26;). O ,•e hir u lo t ra 
dic:lonal do Japão náo é muito an_ 
tigo. Api;areceu em 18G9 I"' c;;f'u in 
\'f'nto i dc\·ido a 1101 PC'tto \.'osu_ 
kt: Izumi. Os primitivo:. modrlos 
t:ram inestheticos e faziam um ba
rulho t,~rrivel no pavimento das 
l"uas com as ~ua.s .-oda5,: de ferro. 
1\lais t&.rde. essas rodas foram su_ 
bstituidas por pneUs de borl'acha 

Antes de enc•.;rrar a ses.sã-o, o dr. 
o,,car de Cnstro communicou á casa 
que. c::nt~nuandÕ a série de conferen
cia~ para intenslficar o intercambio 
cultural entre -a Parahyba e os d•emais 
E!<>tados, convidára o professor dr Bar
ros Lima, da Faculdade de Medicina 
de Recife. para realizar. no proxirno 
sribbado. 23 do c-:rrente. ás 19.30. na 
séde da "Sociedade de Medicina", uma 
conferencia sobre "Traumatologia". 

APROXIMA ESTRÉA, BOLSAS typo J{odac <" outros mo
dêlos l'f'('ebeu um formidavel sortie 
mentO a. CASA \'ESUVIO. á rua Ma• 
cíel Pinheiro. 160. 

Se não for "bluff", ,,ae .ser o 
maior a.~·i;;:ombro do sce:ulo. Um 
~abic phy~:to ingJez o ifr. 'fumei-. 
cor ·orm(.) nota e-..;tampada no 
11 '\\·ezkiy DLpafrh'', de Lnndrcs. 
dc~cobriu e, meio. de_ nrolongar 
durante a. noifl" a luz elo -..;oL Não 
se tn.t:, de armaz~ua.r :> luz do rei 
dGS a!-h·os e dh:tribuil.a através 
das ddad~:; por meio de fios e 
lamvad~~. !'rafa.se de C'Oi!.a. mah 
seusa, ir n.al aind:t. No dmo de 
uma giJanU'~:ca. tone de algumas 
centenas df' metro,,..., gra('as o pro 
eesso tio dr. Tu1·ntr ainda em s(' _ 
gredo. \lm enornu• re"><'r,ãtoli·.> 
raptará dw·ante o dia o, raios d'.l 
~oi qut-. f'ntão, á noite por meio 
de um globo t1t: proporc:ões res 
pcitaveis. garantii-â') a iJJumina(,'ão 
"~-C.111"'' df qualquer grande rida_ 
de. E o ga.z t. a luz elC'drira dei 
xa!a.o i .. •cr r. et"t• .. -arios; e, a illu 
minacão, lanlo publica. como par~ 
tieular i,e1á. baraiis~ima! . 

D::i.do o grande realce do notavel ci
rurgião pernambucano. essa noticia 
foi recebida cem grande satisfação 
peles associados presentes. 

Por motivo de sua estada entre nós. 

NESTA CAPITAL, D A 11 GUANABARA TROUPE" 
Actuarão, hoje, ao microphone da P R 1 - 4, varios ele

mentos do conjuncto visitante 
a classe medica parahybans. offerecerá Deverá estrear dentre cm 
no doming:, ás 12 horas. no '' Restau- breves dias, num dos: cincs-

~~~~. :.~r~~~:i~~i!i~q~i!e j!º ci~i; theatros desta capital o ap-
ccm as adhesóes seguintes: drs. plaudido conjuncto "Gua
Acr..JJ.es Schcrzelli, Oscar de Castro, r.abara T roupe". dirigido 
ArioswJldo E.spinola, João Soares. Da- pelo syrnpathíza<lo arcist:t 

~:iiiuii~1s,M~~~l. d~u~fm~~a~r~~:ià Lconi Siqueira ! Bri.Lto Isaac Faimbaum, ~ =sé Maciel. Contando com elcm_cntos 

1 

Omld:J. Leal. Abel Beltrao, Lourival de valor na rib.du nacional. 
~~~~~~:e«is~~m?t~~~~n M~:nd!.lme1â!é I o elenco visitante aprescn· 
Francis;o Po~to e Pyragibe Pinto. · tará, como já ti vemos op

A listn. llc adhesões se encontra em portunidade de divulgar, ao 

?~d;;·r:~nfo(tJ~~r~~~~i~r :r~ ·~~~f~~f~ public~ conterraneo, um r:-
ci.f" Flgue,rêdo Nobrega'_ á disposição pertor10 d~ peças verd,1dc1-
c1os interessados. ramente interessantes:, que 

ROUPAS DE BANHO para senho
ras. desde 8$000. para erianças, desde 
4!500, c~lçóes para homens e rapa
zes. o mt>lhor sortimento, na CASA 
VESUVIO. rua Maciel Pinheiro. 160. 

SERVIÇO ELEITORAL 

Aviso do Cartorio 

têm obtido o maior sucesso 
rm toda ~nrte onde são re
presentada,;; 

Assim, é de ,;;e prever o 
maximo realce nc,;,;a tempo
rada theatral que cHá an· 
11unciando a 'ºGuanabar:t 
Troupe'', cujo di:1 de cstréa 
divulgaremós, opportuna
mente, bem como o the.ttro 

CHEFATURA DE POLICIA 
O Dr. João Fn.nca recebeu, os seguin. 
tes ttl-egrammas: 

DE CATOLE DO ROCHA - Dia 16 
do e;orrente, no legar Pedra Red!'nda 
dist2nte 15 kilometros esta cidade, in_ 
d1viduo Francisro Procopio junto um 
capanga embrscaram Pedro Alves da 
Silva, quando este vinha para feira. 
ICSultando ter sido morto Pedro Alves 
com d1versos tiros de rifle. adi~nto 
que depois commetteram. assassinato 
ainda deram diversas facad3.5 na victi_ 
ma e abrindo os braços do morto b1_ 
taram em cada mão uma petira. Cri. 
minoso evadiu_se mesmo vivia homi_ 
siado casa Tenente Raph::tel e."te mu. 
nicipi'J e é criminr:-so Est. Rio Grande 
do Norte, hontf m rl:et uma rigorosa 
busca €m ca'5a de Vicente R-;cha vis
to familia victima queixar _se ser este 
quem forneceu a1 mas entretanto na. 
da encontrei. Estou instaurand-, m_ 
querit,- a respe;tJ. - Re~ps. Saudações 
- João Oliveil'a Lyra. Delegado Poli_ 
eia. 

DE NATAL - Inteirado telegram. 
m3. •1c5sencia hontem determinei de_ 
legado militar Nova Cruz. rccrber cri_ 
minoso Joã-:i Ftanrisco rem-:t,tel-o es_ 
ta capital·. Gfato illustre collega pro_ 
videnci~s tomadas respeito. Cor<itaes 
saudações. - Os.rar Siqueira. - Che_ 
fe Policio.. 

O awor. rntrf' o,;; principes, es_ 
tá frcqncntementt.• ronduzinclo es 
,as att··?.:.:.. á perda di' privil('gifl"' 
(> van ~ai..tn·~ propria....; da sua li_ 
nha.g- f:' \ ·1 lia agora uma das 
.. vicLm:ic.; cli: :1mur" é o principe 
Cario . ..;. da Suc:.>da, rnbrinho do rei 
Gu:,,:tavo , Irmão da inforlunada 
rainha ;\~tritl da Belgica. runha 
de porf .1.nto, do rr-i LeopnHo III. 
O re: tia Sunh pi•rmiiliu que o 
~cu wb-inho .-e <·al'.as~e. em julho 
ultimo, em sto('kolmo com um:t 
burgueza, a baroneza de Rosen, 
t'om a condi(áo, porém. do prin_ 
cipe - que é o sexto na 01·ckm de 
!,Uc:<:e5são ao throno. rrnunriar a. 
todos os seus titulo'.'> e privilegio!,, 
a <'omeçar pelo seu titulo dt• prin 
cipe. Como elle des<'ende ( talqual_ 
mente o rei Guslavo), do mare
chal franCt>z Bentadotie o piin_ 
cipe Cario$ da Sueeia ficou , f'll 
do aper,as o ~r. C:arJP, Bt-rnad1JL 
te. Felízmt>n1r par".\ ,·lle. M'U cu 
nbado, o rei d:, Bclgica , ouvido o 
rei da Sm.:;da ft>l_o prindpt> bel 
ga um3 e.spetic dt prjnripc ho 
norario .. 

onde irá ella tr.ibalhar l Bolsa para sC'nhora artigo fino 
A qualific:tção eleitoral encerrar- d:i rs:o-0~5?,~0,n! g:~~ ~~ÚL~riançi. l>Or 

sc-á á,; 18 hor:ts, no dia 24 de outu- A direcção d.1 "Radio Anita Other~:Guu:n!:!r!r*;!:::~ .. elementos 
bro corrente, e somente os qualificl- Tabajar-: da Parahyba ", na 
do~ até es'Sa data poderão inscrever _,;;e louvavel intenção de tornar os seu.s , do, de certo, a grande exito 
Hé JS mc .. mas hor:ts do dia 4 de no- programmas canto mais interessantes Dessa maneira, actuado hoje, das 
vembro vindouro Serão processados quanto passivei, vem aproveitando a 20 ás 20 e 15 horas, ao m1crophone 
rodos os que qualificados, não requ.!- presença, nesta cidade, de conjunctos da "Tabajara", diversos artistas do 
rcrcm cm tempo a respectiva inscrip- theatrnes, cujos elementos, actuando elenco visitante, tendo para isso orga
~-!~7 João Pes:sôa, 16 de outubro de nas suas irradiações têm en1prc'itado ás nizado um magnifico programm:i de 

mesmas uma agrada.vcl e efficicntc musicas ligeiras sk.etchs e Variedades 
/mo escrivio eleitoral, Sebaslfá0 Da\. collaboração Terão assim os ouvintes da PR I-4, 

---. _ __ ·-- --------- Com tal intuito, os dirigentes da P principalmente frequentadores da pra-
Para home1_11 um par ~e meia rr .. R l-4 convid,aram a1§uns e}<pncntos ~1 1 ça Jo~o Pcssóa! exce11ente occasião de 

1 

~<;.'<!~fa P~: s~10:· ;:r~JóJª;":a:a ~r "Guanaba.rJ Tro~pe , a f.'~- de rea_l'.~ !!?recurem ma~ um quarto ?e h~ra 
nf,or:1 artiti> todo· ·,1e !ó.t'da ·dt- ssoOÕ zarcm ho1e, por mter_med1õ da n~ssa I interessante que thcs offereccra a d1f.. 
po1· 3$800. Só na CASA AZll!, .• ~ _ _ ~.I!'is<iora, um. quarto de hora, dc.stma-. ( {usar .1. ressoem~ 

Associação Parahybana t!e 
Cirurgiões Dentistas 

A sua reunião de hoje 
Reunirá, hoje, ás 19,30. em su.1 

séde, á rua. das Trincheiras, :t A.o.r 
cia(lio Pttr,1bvbu11a dl· Cfrurgi<Jn 
Dcnlis/a.(", a fim de tntar de inH'
rcsse social 

O seu presidente, dr Gencb:11Jo 
A \'clLtr, cnc.uccc o comp:trecim!!ntu 
de todos os associados, cbda :i. impor ... 
t:1nci.1 dos assumptos a .~ercm discu
tiJos 
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EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO GE- E D I T A E S 
RAES DO ESTADO EM MAIO P. FINDO . 

POSSUE MAIS CANAES DO 
QIJE A HOLLANDA 

Cifn1s relativas a igua l mês do biennio 1935-1936 
iCOMMUNICJ\DO li,\ lllltlW TOl<I.\. GERAL m,; J::S'J'ATIS'l'ICJ\) 

A nossa exportação geral em maio 
findo elevou~e a 8.533 contos de réis, 
representados por 7 .629 toneladas. 

Para o estrangeiro vendemos mer
cadorias com o peso de 2. 460 tone
ladas e o valor de 2. 836 coutos de 
réis; e para o país, vendl'm<>& 5. 169 
tonelada.s nn. importam·üt de 5. 697 
C'Ontos de réis. 

Da exporlução para o pais, 3.043 to
neladn,">, V:J.lcndo 2.206 contos de réis, 
sn.hiro.m por cstn cnpilal, por via ma
ritima e terrestre, e 2 .126 toneladas 
no montante de 3.491 contos. sahiram 
pelas praças do interior. , 

Em o referido mês, importámos ... 
17.912 contos de réis, pesando 13.977 
tonelndas, assim discriminacto~ · do 
estrangriro, 2. 037 tonrlndns, no va_ 

lar de 3.364 contos; e do país. 14.548 
contos de réis, com o peso de 11 940 
toneladas. 

Como a rxportaçáo, a importação do 
país, comprehende a ef!.,.ctuada por 
esta capitnl e pelo interior. Essa ele
vou-se a 5.079 contos c1e réis, com o 
peso de 4 983 toneladas f> nquella a 
9.4G9 conlos com o peso cl<' G.9:>7 to~ 
uc·ladas. , 

Em confronto as cifras gcraes de 
export..ação e importação, verifica.se 
que houve um deficit de 9. 379 con
tos de réis: exportamos 8.533 e im
portamos 17 .812, o qual attingiu os 
merendas interno e externo. 

Os quadros infrn. demonstra.rão tu_ 
do por menor· 

MERCADO EXTERNO 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO I DEFICIT I EXPORTAMOS A 
( Contos de réis ) 1 < Contos de réis ) 1 , Contos de réis ) 1 MENOS % 

2. 836 3. 364 528 1 15,70 

MERCADO INTERNO 

EXPORTAÇÃO' IMPORTAÇÃO 
( Contos de réis ) 1 ( Contos de réis ) 

DEFICIT I EXPORTAMOS A 
< Contos de réis ) MENOS "'e 

5.697 14.584 8.851 60,84 

MERCADOS EXTERNO E INTERNO 

EXPORTAÇAO IMPORTAÇÃO DEFICIT I EXPORTAMOS A 
( Contos de réis ) 1 < Conlo.s de réis ) ( Contos de réis > 1 MENOS % 

8.533 - 17.912 9.379 52,36 

po~r;~eos': ª v~~:t~t~~~: ~t:í.qt~a;s 1~~: I iintdfºdfe~id~~º ig~tºe::pe~WI~~à~s 
5~! 

meiro lagar, com 1.292 contos de réis. algodão, 487 contos: oleo de caroço de 
~ segundo e terceiro c•:1uberam a. Al- algod::i~. 387 contos: pelles de cabra, 
lemanha, com 896 contos ~ ao!> E,;ta- 94; caroço de algodão, 86; e a'.'>Suce.r 
dos Unidos, com 614 contos. Vende- crystal, 71 contos. 
mos ainda, ~ntre 43 e 20 c~ntos. para 
a Polonia, França, Italia t: Belgica. A importação do estrangeiro, por 

Das venct:ts para o pa.í:, a primazi.a países, assim se ctistribue: Estados 
c.~ube a~ D1s\r1cto Fcd.eial .. _que actcim_ Uniclo.s. J .501 contos de réis; Allema
;,m me1cn.d~1ia.s ~-~. lf1:1Pcr.Lnncia. de I nha. 1.204; Mexico, 464. Compramos 
.... 134 conl.o-:o cte tt·I.S, segurnclo-st•-lhe ainda a Terra Nov.1, c 3 nactá Ingla
os Estados d.~ :er~amb.uco. com 1.196 terra, Austria e Portugal. em pequena 

~~~t~!: d:a~!~~· c~1~
0 4fft'1?ie,~1~~ e~! prcporção. 

300; S. Ca.tharina. com 396: Rio Em relação ao Bra5il, o nosc;o prin
Grande do Norte, com 270; Maranhão, cipnl fornecedor foi Pernambuco, com 
com 123; Alagõas, com 107: e Rio 5.033 contos de réis. Em escala de
Grande cto sul, com 100. Abastece- crescenle, vem o Districto Fedrral com 
rnm-se, ainda no Estado, em menor 2. 729 contos de réis; Rio Grande do 
escab. entrn 43 e 18 contos os Es- Sul. com 2.454: São Pl:lulo, com 1.583; 
tado.s de Pin.uhy, Pará, Parnná, Scrgi_ Ceará, com 775; Bahia, com 648: e 
pe, Ama.::onas e Espírito Santo. ~~!~~;, ~ar~a~~~Lo~n~~io3~e J~~~~r~;~ 

Das mercadorias ('Xportad1.s para 
o estrangeiro, o primeiro logar coube Os attigos preponderante.~ na im
ao algodão em rama com 1. 633 con- portarão do estrangeiro fóram os se
tas de réis. Em segundo lagar, vem seguintes· kerosene. 1 221 contos de 
re.slduo de caroço de algodão. com rélS, anilina. 595 1 gazohna, 522' e aço, 
468; em terceiro, oleo de caroço de 203; e na do pais: xarque, 2 .. ~;7; fa_ 
algodão, com 447; e em quarto e rlnha de mandioca, 2.011: fe1Jao, ... 
quinto respectivamente, pe!les de car-

1

1.109_; farinha de trigo, 866; café, 761; 
nelro e de cabra, com 124 e 109 con- e tecidos, 709. 

tosQuanto a() movimento interno, o Confrontando-se? movjmcnto geral 
primeiro logar coube igualmente ao c!fectuado no refendo mes com. os .de 
algodão em rama, com 2.472 contos igual periodo de 1936, !<'mos o sC'gum
de réis, seguindo-5e-1he; tecidos tinLo:-. te resultado: 

1tl•GtSTRO l'IVIL - Ull'l'J\I, -
J•'.t(;() snbP1· quf' t'ITI meu curLorio, nrs_ 
ta. cidad<" correm proclamas para o 
casamt11LÔ ciVil dos contrnhentes se_ 
guintes: 

severino Ferreira de Mendonç::i.. e 
d. Anna Toscano de Britto. que são 
solteiros, maiores e naturaes deste 
Estado; elle. artista, eleitor e filho de 
Manoel Ferreira de Mendonça, mora_ 
dor em Caiçara. deste Estado e ela fal 
1ecida Alexnndrina Sousa de Mencton .. 
ça; e ella, domestica e filha elo.e; fal 
tecido!. Elpidio Toscano de BríU.o e 
d. VicLol'ia Toscano da Silva. São os 
nubentes domiciliados e residentes 
nesta capital ás ruas D. 'Vital. 2:12 e 
da Republic:J.: 573. João Pessõa. 19 de 
Outubr::> de 1937. O escrivão do re_ 
gistro. Sebastião Bastos. 

TERMO DE SERRARIA - EDIT.\L 
DE CITAÇÃO DE HEI..DEIROS AU_ 
SENTES C0!\1 O PRASO DE TRJN_ 
TA 130) DIAS. - O dr. Amaro Bezer. 
ra de Albuquerque, Juiz Municipal do 
Tumo de serraria, da comarca de 
Bananeiras do E::itado da Parahyba, 
em virtude' da lei. etc. Faça saber a 
todos quantos o presente Edital de ci_ 
tação virem ou ctelle noticia tiverem, 
e interessa.r possa que. estando se 
processando neste Juizo os termos de 
um inventario dos bens deixados por 
fallecimento de d. Zeferina de Mene_ 
zes Lvra. moradora que foi no lagar 
CAN'fINIIOS, des~e termo. e constan
do das declerações do inventariante 
PEDRO DA COSTA LYRA. se acha_ 
rem ausentes deste Termo as herdei
ras J\olARIA J\oL\GDALENA LYRA 
PINTO e BERNARDA LYRA CA. 
BRAL. resi.dentes, 1~espectivamente. 
nos Municip1os de Areia e Guarab;ra. 
deste Estado, ordenei que se passasse 
0 pre.i.ente Edital de Citação rom o 
praso de trint~ <30) dias, pelo qual 
eh.amo e cito ditas herdeiras e as te_ 
nho por citadas, para no pr~zo de 
48 horas que cotrerá em Cartor10. ele_ 
pois da ultima citação. dizerem so
bre as declarações feitas pelo inventa_ 
riante. ficand'J desde logo citadas pa_ 
ra todos os ulteriores termos do in
ventario e partilhas_ tudo sob pena 
de revelia. E para que chegue ao co_ 
nhecimento de tod~s e das ditas her _ 
deirns, mandei publicar este Edital 
que será affixado no lu~ar d~ ~oc:.tu
me e divulgado pelo orgao off1c1a1 do 
Estado A União. Dado e passado 
nesta Vma de se,raria_ aos oito dia.s 
do més de- outubto do anno de mil 
novecentos e trinta e sete. Eu. Seve_ 
rino Cavalcanti. escrivão. o. d_!tctyl.o_ 
graphei e subscrevo. O escnvao. ::se
verino Cavatcantí. <ass.> - Amaro 
Bezerra de Albuquerque. Está confor_ 
me com o original a que me rep01to: 
data supra. Dou fé. Subscrevo e ns_ 
signo. O escrivão - Severino <.:aval 
canti. 

EDITAL - AVISO A PRAÇA -
Tendo_se extraviado o original do co
nhecimento n.0 27. emittido pela A-

~~i~te~e ~~~t~l:,!eg~;m~ª~~,1. v::r~~ 
rente a. cinco (5) caixas com sabone
tes da mn.rca "LIMOL ". carga essa 
transbordada no Rio de Janeiro para 
o vapor "Poconé" Vgm. 751A - voL 
ta, entra.do em Cabedello no dia 8 cto 
conenLe més embarcada naquelle 
porto pela firina G. Gastai. consigna
da A ORDEM nesta praça; vimos pe_ 
lo presente aviso dar scien~ia que. fa_ 
remos entrega da mercadoria em apre_ 

Export~ão lmporlac:io I Exportamos â~c~~to~r ~$. 11
~
1:.47i~ ªci~or~Ó11~f;~ º! 

,contos de (Conto:; de I Deficit "' 19.754, de 1913131, do Governo Fede_ 
1 réis I réis) 1 a. me nas O ral se não houver quem possa apre_ 

-l-93_5_(_M_u-io_) ______ _:...J' --3-.!9-9_8 ___ !_0_.4_4_2-,l---6-.4-44---:1---::6::--!,7::l- 1 t"J'.'~~D r~;f;'.'Jlf~m~1 ~ i~,;m~º~/;; 
DISCRIMINAÇÃO 

1036 ,Maio) 7.913 1 11.686 3.773 32,29 Nacional - (ass.) BASILEU GO. 
1:::9::,37:_<:_:M::a:_:i:_:ol:_~.:._:.:__:___:..:.8:..:.·~53:..:.l __ _:...17_._01_2 ___ 9_. 3_7_º~--5_2,_36_ MES, Agente. 

Assim, houve deficit em maio ulti- ! mos ao estrangeiro 528 contos e ao 
mo, como ainda em m:..i.io _de 1_935 e 1· pais 8.851 contos._ o ouc dá o .. tot~l 
1936. Nesses. porém, 0 deficit foi ape- de 9.379, como se ve no <!~adro Mer
nas no movimento inl.erno; naquelle, cactos Externo e Interno . 
porém. foi em ambos; cm. maio deste ~ 
a.nno compramos mais do que vende- D. G. E. - J. Pessoa. 1510 937 

Em toda a parte a vida é\ FORMIGUINHAS CASEIRAS 
bôa! Na cidade ou nos Sõ desapp&recem com O 050 do un!C<> 

campos 
Os que vivem na cidade su.sp~ram 

pela vida nos campos e os que vivem 
na. roça. estão com os olhos pregados 
nos centros populos<os. Entretanto, 
em toda a parte a vlda é bô11 quando 
se goza sau'de e se Lem 110 QW" t=>m
pregur utilmente a. vida. 8C na.s ci
dades exlsl<'m Ct'l"tns vanta~l'ns. no..c. 
rn.rnpos existem oufra.s~ mais tran_ 
qulllldade. maior facil!dade de obt~r 
alimentos frescos e baratoo. 

A vida em certas regiões. entretanto, 
é penosa em determinadas épocas do 
anno quando as chuvas provocam a 
formáção de pantanos. de charcos e 
<ie outras colleeçóes de agua que se 

~~~es vJ~eii~afJd~:~~
0
~aV:rr;!: 

Nem sempre é posslvel ext~rmtnar es
'*'S róeos de mosquito.s; por lss<>, para 
cvtta.r o impaludismo. faz-se nec_e~sarlo 
tratnr tmmediatamente, os ind1v1duos 
que appureCt'm com est:> doença, ao 
mesmo tempo que os sãos se preinu-

1 producto liquido que att.rahe e e:i: ter 
mina ao fonntglnhas casetru • t.oda 

t-sper:le de barata, 
"BARAFORMIGA 31" 

IACODtr&-"" naa bõas P!uu·macta• • 
Drolfarlat< 

DROGARIA J,ONDRllS 
Rua Ma~tel PlnhPtro l'll 

nem. tomando. prophylncticnmente. 
um medicamento adequado. 

Dentre os ma.is modernos destaca..se. 
por sua efficacia, a Atebrina (com_ 
priml:ios) da Casa Bayer. O~ doentes, 
via de regra, entre 5 e 7 dias, ficam 
curados e os sadios. usando o mesmo 
medicamento apenas duas vezes por 
semana, mantêm_se completamente 
protegido da infecção. mesmo quando 
sujeitos á.s pl(adas dos mosquitos 
transmissores. 

A ,·ida na cidade e nos ca.mpos se 
equivale, Quando sabemos e consegui_ 
mo., nos defender dos respectivos In
convenientes. 

REGISTRO CIVIL - EDITAL -
Faço saber que em meu cartorio, nes_ 
ta Cidade, con-em ploclamas para o 
casamento civil dos contrahentes se
guintes: 

Severino Ferreira. de Mendonça • e 
d. Anna Toscano de Britto, que sao 
solteiros maiores e naturaes deste Es. 
tado; eúe, artista. eleitor e filho de 
Manoel Ferreira de Mendonça, mora
dor em Caiçara. deste Estado e da fal_ 
lecida Alexnndrina Sousa de Mendon_ 
ça; e ella, domestica e filha do~ fal
lecido.-; Elpidio Toscano de Br1tto 
e d. Vict.oria Toscano da Silva. Os nu_ 
bentes moram nesta capital. á rua da 
Republica, 573 

Antonio Gomes de Araújo e d. Ri
ta Amancio que são solten:os e i_,a
Lura<'~'> deste 'Estado; elle. artista <pm_ 
cor) maior e (llho dos lallecidos Mo. 
ximino Gomes cle Araújo e d. Joanna. 
Leandro de Mendonça: e ella, d,1me~
tic:1.. ainda menor e filha do fallec1_ 
do Braz Antonh1 Amancic. e de d. An. 
na Pereira da Silva sendo esta e os 

nubentes morador'e5 nesta Capital. 
á Avenida· General I:.ento da Gama, 
413 e 310. 

Severino G-Omcs da Silva e d. Ce_ 
cilia Simões que são solteiros e ain 
da menores;' elle, natural desta Capi. 
tal, operaria da Kroncke e filho de 
Martiniano Gomes Nepomuceno e de 
d. Antonia Joanna da Silva; e ella. 
de serviços domesticas. natural des~e 

~s;a~~· r3~~1~n~~~di1:t!: c1:uAr:~·jof
1e 

du iallL'dLht Julia Lt'ol.J(Jhll11u. d,· Ji•... o l11lf' .... ti111, lill!nano m.edr a('JP'naa 
.. us. st-uclo qtw ,1.quPlk.', t< o." 11ulwnu".. H rne:tros de c:0111pJ:i111ento. No.1t rins 
sã.o morncJorr:s 11C\":ita CnpHnl. á::S mas h..a 10.000.000 ele canaes que .. enfileira .. 
Barão lie Mamanguapt>-. 432 e· c!H Con dos, se estenderiam por 30 kms. E\ 
ecição, 210. PQrtanto, tllo importante nt&nt.er ~ 

Manoel Calisto da Silva e d. Ame_ regularidad~ do funccionamento dos 
lia dos Santos Leal_ qu~ são solteiros, rin.s quanto a dos intestinos. 
maiores e naturaes do Districto de os rins trabalham tnces.santemente 
~

0 gr~o cl~!tªc~17.~~ir~~~~?1\~n a~~jz~~fi~ para expc>Jir do organismo os acldos 
e da falleticl,1 Maria Candicta da Con_ :,111.:..:~!itos venenosos extralúdoa do 

~~iftc~do,.. s~~!~~t-nt~~;1
~~~cikaent~!

11
~. j~ O~ rins dus ~~<iJa.s sa~ias expdlerr. 

Frnnclscn M:,rla dM. Neve~: .. t.odo:-: ::fü11iamer,IR C·•rra de litro e melo de 
com rnoradi:! naqu,dle Oislrif'lo. t·m ~ .. ··t.<.;â.o <'oniposta de agua., un~a, ª"" 
Garapú e Riacho. c1cto urico, mn.teria.s corantes e {le .. 

Henrique R.-1sa Pereira e d. Anta. trlctos organ1cos. Quando a. uri:ia.. Ee 
nia Maria a~ Conceição, que são sol_ ~,nna escassa4 é signal de que as t~ .. 
t.eiros e naturnes deste Estado; clle. bcs filtrados dos rins estão obstrui
maior, vigia e filho dos fallecidos Jo_ cio;; por venenos. Isso é pe:igos,;:, e 
sé RO-"a Pereira e d. Izabel Maria da i:onst.itue o principio de dores IombR. ... 
Conceição: e ella_ ainda. meno:. do- rrs. ciatic~ lumbago. inchação nas 
mestica e filha d<' Pedro Bapti.sta dos rr:á,as, · sob os olhos e ~.cs pér dore~ 
Santos e de d. Julia FraI,cisca d.:i Cou_ rheurnaticas. tonteiras, prrturbnçõcs 
ceição. esles e os contralwnte.s_ com visuais e cansaço 
~~Ildla naqucllc Districto. em Ga_ ç[~se. r~tg1~~~~~~ c~\~~~~ ~!~ein 

Si alguem souber de algum impedi ser limpos de vez em quando. Para. 
menta, opponha_o na forma da lel. 1impar. destn!lammar e activar os 

João Pes.só,,. 20 de Outubro de 1037 nns prefiram a.s Pilulas de Foste:-, •!Ujo 
O escriv:io elo registro. ~€'ba..,ti:io uso não constitue mais .uma- flXJ)eii-

Basto.s. 1 enc1a e SLID uma certeza de boll."5 re-
- 1 sultados. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO -------------

g:A:ÁtAIIY~fÇ~OED?fAL E::C~~ç~ ctt~~o~~~1cr~an3c9;co qe Almeid~. Rua 
saber ª. quem ~nteressar poss_ n qu~ o j Ruy B. arboSa Paiva, Rua Duque de 
academ1co Guilherme FalconP Nico Caxias 295. 
ctemi, requereu a sua inscnpção. no Fra1lc1sco àe Assis O'Jurado, Rua 
quadro dos sohcitadc:,res da Ordem dos Abel da Silva. 612. 
Advogados do Brasil. na secção drs. Francisco Gabriel Coneia., Rua No 
te Estado. va Descoberta n.0 371. -

Fica marcado o praso d~ cinco dias, Antonio de Oliveira Albuquerque 
para o offerecun,.:nto de 1mpugna<'ão. Ruri Sá Andrade, 368. · 
<ass.) - Sinesio Pt•\ .... ô:l Guim:1rães Esmeraldino Ba1Teto de Lima Rua 
1 " Secretario Porphir1o Costa, 378. · 

CARTORIO ELEITORAL - AVISO 
- O escrivão eleitoral convida ar:s a_ 
listandos abaixo a comparecerem nes. 
te can.orio. no sentido de regulariza_ 
rem os procel)s:>s de inscripções. nté 4 
de Novembro vindouro. ~ob a.s penas 
da lei 

Jcsé Manoel Pereira. Av. D. João 
n.0 7. 

Berezaida de Barros Freitas, Rua 
dos Cariry~· n.0 18"1. nesta. Capital. 

:Manoel Mariano da Silva, Av. 11 de 
Junho n:· 252 

Augusto Francisco Tavares. Rua da 
Paz n.0 115. nesta Capital. 

Severino Gomes Cavalcanti. Rua. 
Rcdrl~ues Chaves, 42. 

Corlna Rodrigues da Silva, Rua da 
Concordia n.•· 6:!3 

Do Posto eleitoral do clr. Pedro 
Ulys5es s5.o os seguintes: 

Pr.ulo Evangelista de Az:•vC'do, frna Contmúa. 
D. Moy ... es n.º 4013 Jof.o Pessôa. 20 de Outubro de l937. 

Do1·gíval Mathius de O!ivetrn. Av O C'scnvão eleitoral. Sebastião Bas. 
Bc.nJamim C'.'.'>nstant, 105. tos. 

Francisca.. de Ollveira Pes.(;Óa. Rua 
Antonio Gomes, 203. SECRETARIA DA FAZENDA -

José Pereíra de Araújo. Rua Adol_ EDITAL N.• 93.:....... Com.missão de Com .. 
pho Cirne. ~ n. pras _ Abre concorrencia para o for-

Floriano Coutinho da Sll\\\ Praça nedmento do seguinte material: 
S. Francisco s•n para a Cadeia Publica da capital: 

Manod Gomes da S11va A\" Core- 15 Tunicn.s de brim kaki "Floriano'' 

m~i-1~~~0 Henriques de ArnúJo. Av enviando amostra.. 
General Ozorio. 33. ?1~i~~ç~%~t~~ kak.1 j'Florlano" en .. 

José Cezarino da Nobrrga. Rua 15 pares de botlnAS de cor preta, en ... 
Silva Jardim, 4G3. ' vianda amostra 
ta~TI~ington Cavalcanll. Rua Direi_ 100 redes IUStradas. de_2.m 10 x l,m 

José Alves da Silva. Rua Buenos 20 (lista branca e preta) enviando a-
Ayres. 425. mostra· 

José Laurentino da Silva. Praça s. Os proponentes deverão fazer na. 
Francisco, 16. Thesourc do Estado, uma ca.ução em 

Narciro Alves da. costa., Run. 4: de dinheiro, de 5% sobre o valor provavel 
Nov€mbro, :!39 do fornecimento, que servirá. para. ga .. 

Severino Raymundo de Lucena. Rua rant.ia do contracto, no caso de acel-
13 de Maio, 257. taçii.o da proposta. 

José Rosa do Nasc!mento Ru:i do As propoota.s deverão ser escrlptns 
carirY. 349. a tinta ou tadylographadas e asslgna. 

Djálma Fernandes de Carvalho. A"I/. d2.s de modo leglvel, sem rasuras, e ... 
santa Julla n." 391 roendas, ou borrões, em duas vias, sen-

João carolino de Olivrira Ru,t elo do uma devidamente sellada, (1Sello 
CenLena1Ja 9! estadual de 2$000 e sello de sau'de) 

Joaqunu Alves de Arruda. Av. Vera contendo pre('o em algarismo e por e)t ... 

Cruz 427 tenso 
Luls Bezerra da Silva. Rua 2'1 rte Os proponentes deverão marcar o 

Maio 84. t prazo para entrega do material offere .. 
Helena Diniz Ca.valcantl. Rua AI. cido. 

berto de BritlO. 74'. . . As propostas deverão ser entregues 
Maria cto Carmo ~fede1ros Silva, nesta Commissão, em enveloppes fe-

Rua Diego VOlho._ 231. , cha<los, até á.s proximidades da reunião 
Severi~t? R.o_d~1gu~s. de Sant Anna, do Tribtu1al da Fazenda, que não será 

Rbio~~\~0
0 ~;~~~~- ;;~rnl. Rua D. Vi- ~~~!nr:s 14 horas do dia 29 do mês 

tal 101. . . Em enveloppes separados das pro
Ed.1th ~.1buro Cnvakant1. Rua elo posro.s, os concorrentes de,·erão apre-

Sertao. _623. . sentar recibos de haver pago os tmpos-
Sevennn Albuquerque Me:-;quita. Rua. tos federal municipal estadual no 

Amar~. C, ulmt.l~. 197 . .,. Rua cae. exerciclo p~ssado, ce;tidão de h'aver 
ta~~l1~~fgu~f~~~s1

~ 0:eiret. a, cwnp:ido as exigencias de que trat& 
UI s-=rs coenlo Nobrega, Rua Pere_ o artigo 32 do regulamento a que se 
· Y êi carvalho 83. rele,e o dec. 20291 de 12 de agosto do 

gr~~ne~icta Nogueira da Sllva, Rua 1931 (lel dos dois terços) bem como, 
12 l outubro 401. da caução de que trata este Edital. 

;tfredo Ganl:a Av. 1.0 de Mnio 6:'13. Os .proponentes obrigar-se.ão a tor-
Ect~on ct• Assllm.pção Da11tn.o;;_ Run. nnr effectJvo o compromisso a. que se 

Vi..sconde ct<' PC'lotas, 150. propuzeram, caso seja aceito. a sua. 
Abdia.-; Jouquim Macé<lo. A v Gerw. proposta, a.ssignando contracto nra. 

i'al Bento da Gam:1. 180. . Procurodorln da Fazend~, com o p1azo 
J~u1dirn Au.nü1a Pért-;, Rua V1i-con_ ma..tjmo de 10 dias, apos solUcJonada 

de de Pelolru;, 138. ::;; concunencia, com previa caução 
Hemeteno Pessoa de Cnrvaiho. Rua arbitrada pelo Tribunal competente. 

capitão Jo!-é Pu;."ôa, 272. 11ão inferior a 5% sobre o valor do 
Ma.ria de Alencar Carvalho Luna, fornecimento, a qual reverte!á. a favor 

Rua Nova. 99 do Estado. no caso d-e rescisao do con. 
Joaquim Almeida da SJ\'n. Av. Mei. tracto, sem causa justifica.da. e fun ... 

ra de Menezes, 315. damentada a juizo do referido Trtbu-
Catharina ele Andrade Sil\·n Av. nal. 

Du.i.rte da Sih·l'ira. 992. Fica reservado ao Estado, o direito 
Eugenia To. .. cri.no de Britto. Rua de annullar a present-e, chamando a. 

Duque de Caxias, 253 nova concurrencia, ou deiXar de ef-
Clovis Bnpti.sta da Sll\'O, Av Pacot_ rectuar a compra do material constan ... 

te, 88. l 'e da mesma. 
Pe1:~_~

1
~
1
~

0 
J~~!n;

32
~etto. nua Dr. JN;é br~o;1~~~~ de Compras, 14 de outu~ 

Maria tle Lourdes Agulnr Av S se. J. Cunha Lima Filho - Presidente 
bastião. 346. dn Cornmissõ.o de Compras. 

PEÇA NE TAR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL) Incomparavel. A' venda em 

ttclan, catH da çjdap. 1,. 11 1 J & L • P 1 , • t , 
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1 

1 

PLIZI 
Hoje (ts 
Preços 

7 e meia 
2$100 e 

horas-
1$600 

O ULTIMO PAGÃO 
l'm 1·onu111ee de ,unor e heroismo 
filnuulo na ma1·a, ilhosa 1•01, 1u•sia. 
c-nfrt• os ~uerr~iros <d) pl"e !,, l'm 
11oemu dt• luz e som fílnuulo u I f:;.ono 
milhm,; de 11011,ood ! Emot,•õt•s nas hi 
norestus ! :\o nmr traic•oeiro ! l•h-

Hos ú hu; fio <·ruzeirci do sul... ' 

LIONEI. 1 METRO GOLDWYN MAYER BAlRYMO (Sem1are no melhor cinl"ma) -~~~ 

1 
Fr~nchot TONE • Melvyn DOUGl>: ~ 

- r -

James STEWAR1 PLAZA 

TI:J&UK\L REGIONAL DE J{'S- , Parnná - para a 11 ' - Alagôa cio 
1._ , ELEITORAL DO EST.,J)O D\ Mç:1t,',10. 
t _.\~tAHt"EA - ED1TAL - ('fran,;,- ,\ctalberto Tnvarc~ do5 S ,ntos Li
frrrnria"il - A Secretaria d() Ti-ib-..t-J m:i tran!-fericlo da 1 ·' zona - Po:
n1I Regional de .Justiça Eleitoral rio t0 Í\ler,re ·- R. G. cio 5ul - para 
K:la.do da. Pural"/ba faz puOlico. pa- '\ 1. '\. - João Pe.ssóa 
ra conhecim~:ito do3 interc.!SadCk, Jose ric $')u~a Rnn,alho. tram,fc, .. · 
QUC' fôr ~ · lr~ns(rrido:i corúorm(> p-:-- C'o d:\ 17 .• zona - Arroio Gnnde -
rlicto~ ao~· . .itlizPs ckiioi-aes d,1s zon::is R. G. elo Sul - p;ira o termo de 
l<'_,"1)rcti,·a::i. os :;tguinte:; eleitores: Ccmcr,i;ão - 20. ª w1:a. 

nJtuJ~ ~Ót'\ z~\·;a c..:_n'~;~ão tr~~J~:; tr;~~f,.~\~o g: 5i~n~gna ~v~raªb~!-~ 
- Ceo.rá - para a 18 a. - Cajazei- - Minn: Gt'r'.'l.cs - parn a 8.ª -
ras :JmbH7"iro. 

Amcli;, A~llí,t! de Sousa transfe- Gabriel Barbosa de Farils tran.s. 
rida d 2.~ z:ma - Natal - R. G. fer\do da 93. 11 zona - Pas.:.a Quatro 
do Norte - pariL a l.ª - João Pl,~- - o\1.iPa G•·rae., - po.ra a 1.11. -
só:\. Jo·,o Pc.-só 

dn 2 roin - Na'.11 - P... G. c!o ·!·nr.::;fer1do da 112.ª zona. - S. Joãn 
Ellh A1JbU. la dr Sousu, transferi- , Hfrm~.1?gi!d. o . Peg.·•ctn d? SiJ,·:t 

Nnr1 - Píl.l''l. 1. 1. - Jo:io Pc~ô..i ·: "EI Rr.y M111n Gerrirs - para 
M1111.u'l 1'-1.-i. de Vasconcellos. i\ 18. · - Ca1aze1ra~ 

1r?n !ei1~1 da 12 ' zcno - Assú St•crrt ,r.1 do Trib·1nnl Re;ic;1Jl 
R. G. do Nort.c - pc1ra a l.ª - 1.~ Juc:tiça Eleitoral. rm João Pcs-
J:>ão Pc:~ ·ôa. ·.Ja 20 dr outubro de 1937 

Ler nô.io dr> OlivMrn.. tran~fcric-o (';-;rJos Bcllo FilJ,o airertor 
da 10.:l i.oiu - M:ar·'t.11 - R. G. <111 ' 
r:crl• pan a l João ,. ;õa ,\Dl111"11STR,\('..\O no IH)~JINlO 

Clo·.1. Brur .. Cl\;\krlllti, 1ran;1· - º" l'NIAO N!\ PAJ:.,\lfl"B~\ - ,~nJ. 
r·n(\ dS\ 1 li, 1t1l;! ~ P.cc f1 Per- T.\J, ".'\'." J,1_,\ - AJ,'OR,\!\H:VTO OI~ 

~;";
1
:
1arn _ lti.11""' 7 - nau~n'i. :~~~t~\'l,~~Al~l2_R~/:

1
;~lc~n ~~tz_-

Coruclio r;ul,1mpjo Gomcin trans- Or!egado Fi.:cal do Th(so111-.;) N'lcional 
tr>rlclo da. 2.·,. zon'l _ Olinda _ P"r n~·,tc E. trido. faço publico que o sr 

namb1.:t·o - 11ar a 7 " - Bannnr,- ~~fo;.~~~fr~t~º:~t~~·r;;~!)Ct~'~1~11~·~.~1J',·~;le~ 
rfl},~r:-.,rrl s.i,ita. cru~. f ra'l Jrr;do c!a nroprio nadonn.1. bünrfid::tdo rom a 
:JO .. , l.On' Ba. r· 11 J Bílhw. ;~·:i~ I~~ •. ~ia.~i~t~\r\)11~ n1':ldi;t1~~~i~'1~; 
1,ar,1. a 7 -- 1l 11 ·n · rn r:1bcdcl!o, municipio de Ji.;ão Fc.:~·õa, 

Ptrli·o Gor:u ,... r Uo trdf'\: fr11•i 1 •ie-tc Estado. 
eia 108.• zon 1 G...,nto; •. · S. Pa~ihl O::i detalhe3 trclmicr'l3, P demais es-
- par; a 9 · ~llwiu,· <.~rJudc · ,.IRrC"'lmrntos con :t~m do e,Utal n." 

S111 !"r> A I.; Roct1a t; 1l!J"eric1
' t4 publ1carlo no jomol of!ir-1~1 •• A 

~; _2 1ton~., 8 ~1l~A.:1
1110

ri· c~i·/':1- y~1iao •. d<' ta ci:tpltal. t'tu &ua oilçito 

Fra ,-f,ro )i11•ci 10 ·lc Fr:a>J I Admirn.;traçáo do Dom1,1.J0 da U-
trans e:1do d f:1 " Zona. -- G 1\·,.er1 ) nião. cm . . . . . . . . • . . . . . ..... 
--- S. Paulo - p,no a 14. - Catolé Sabinn d~ Campos - E. ... crivf.o en. 
c!o Ro::l1a. carregado da Adm!nlst;a~b - CJ113-

Au.tonJo P.ugu.sto de Sá, trnns!eri- se - G. 
do cta 48." zona - Bauru - F Pflll 
lo--par'l.~?:J.• t {Wa 

Gus.t o Lopr Va tonccllo.;:. tr,_111. 
ferldo rl,1 18 znn;i -· At~la1·1 . 
S nta C th rtna - para a 9.ª -
e mpma Grand,. 

Anfri lo filbPlm t> Hrlt•o tr ri fe 
11r1t.., ".! ! 1 li. _,: .,!,..J. - CJU<!lapu;:..va. -

Al>MIM~Hl. \C.I\U IJO OOMINIO 
ílA UNIAO NA PARAHYBA -
EDITAL 'N ° J5-A - Aforamento de 
um terrc:no proprio nacional - De or. 
dem do sr. Delegado Fiscal do, The. 
IS<>lll'o Nne;onal neote Estado, faço pu. 
Ll,U.:.::, ~ o • lit='~t.:, Y=:e. l,S· 

A COMEÇAR 
DE 

DOMINGO 
SOMENTE NO 

PLAZA 

1''l''l'F.:,.c·\n: l<'i'ile 
l'Hm 11ati "'(•rêí e,bi
hlcCo c•n1 untro c•lne
ma de.•Ca «•apHul !iii
uüo f;O dia"' aptt!ii o 
1o1e·u I n nc:un:ento no 

PLA'.:ZA 
METRO O. M,A VER 

Sempre no melhor 
cinema 

1 · 

llatinée hoje! - Preço unlc:o '200 
reis ias _. horas-O tlll ~DO •~ lll!:L 

SANTA ROSA 
Hoje ás 7 e nFia horas-Preços 1$100 e 1$600 

~1,0 11.\Rl'll~I E11 

O fvIUNDO E' MEU 
Lma l'ormi<hnel 01u~reta 

da 
l , 1 'I' I•; D ,1. R 'I' 1 S T S 

,•unnnhã uo Plaza c•m heneffelo d•• l11s
Hh1ht de• Proh•ec-&'io e 1'ssi1o1tcneia 

•· ,i ln fiu,eia 

A IRMÃ BRANCA 
Duas se'. sões ús G e meia e ás 8 e meia horas .. 

quereu o aforamento do terreno pro- PREFEITURA MUNICIPAL DE e arrematação virrm ott dclle noticia 
pr1o nat:ional be':1.eficiaclo com a casa TEIXEIRA - EDITAL DE CON- tiverem e interessar poss:un que no dia 
n." 203. da rua dr. Solon de Lu-:ena CURB.ENCIA - De accôrdo com as de- 21 do C<M.Tente ás 14 horas. no pre
antiga da P.iz, na villa e districto de terminações legaes, fica aberta pelo dio n. 4:2 . .slt0 á rua das Trinchcirn.s 
Cabedello, mu!1ir1plo ele João Pessôa. praw de 30 dtas ,a contar da data da desta c:.1pital, onde s~ reall~am áo;; 
neste Estado primeira publicação deste edital no or. r.nctirnrias deste .iuizo. o porteiro ct\,s 

Os detalhes krhnicos e demais es- gão official do Estado, uma concurren- auditorios 0~1 q1Jc111 suas vezes fize:·, 
clareci:nentos consl.am do edital n.0 eia publica para o serviç.o de installa- trará a public.o pretüo de vrncl.i e ar-
15. pulJlir:i.do no jornal offirial "A ção electrica desta vma, de accôrdo rematação a quem m1is <lrr f' rna10;· 
União", .desta crpilril. ('ffi sua ed!r;:í.o com as segulnt<!s condicçóc~: lanço offorcrf'r a ca5A. .,;;cm nun1n~··), 
de 5 de outubro· de rn:n 1.0 - A concurrencla abrange o for- .sito á avf'ni<;a · do.; Corrmas. desta 

Arlministra~·:-lo do Dominio d::i. U. necimento de todo o material necessa- capit~.l. construida de taipa e cober-
nião, cm 5 ele outubro c;P 1937. rio á instnllaçáo inclusive um motor ta de telha .av.lliDda cm 1:4:JOSOOO 

Sabino de _Campos, ~scr1vão en:ar- / a gaz pobre. bem;assiln a execução dos I E para que Chegue a noticia e conhe-
regado da. Aommt~traçao. classe G. tra.ba~hos até o perfeito e complete ci~1ento de todos. mandou pass.ar esi:.e 

, - funcc1,:namcnto. prevista a Ulumina- edital de 4.• e ultimn praça, o qual 
AD~tp\ISTRA~AO .,. no DO!\rtSIO ção para doze ruas c tresentas babita· será affixado na porta dos audito. 

f?..\ l Nl ~? ., ~.\ l AR.\UYBA - ções e predios publicos. r10s e publicado no or~am ofhclal d'l 
EDITAL ?\:. _1.,-_.\ .- .\foramrnto "'"" 1 2.º - Os concurrentes apresentarão ~·taclo. Eu Ennapio cl,, Silva Tor
trrrcno propno n,1,<: 1onaJ - r,1~ ordrm I com as prr'lpo.~tas o pl::i,no gf"ral do ser- r-s. csc.riv'lÕ intrrino o ctac1yl.:igT 1. 
~lo ~r. Del!'g~cio F_i.scnl do Ih". rtnro · viço, acompanhado de tod:is ns espc- 1hci. ras.1 Sizrnanrlo de Oli\-~ira. 
~acional nr:--te E. tado._ faço publico / cl"icações technicas determinando com ~onformc co111 o ori 0 ir..1J ~o qual m,.. 
d~G-~~· ct"i~!1

1
;1~ 1;i"' F~-~~~~d~ P~

1;·~s.11 7.~= a J_ m1;1kr clareza a 'marca ~o man?rial :eporto e (!Ou.., fê. J;~o Pes.só:i. 11. de 
qucreu O afonmrtito no t.frr,.no pro. a empregar e o preço unltano e total. .:.utubr~ de l~·:7 .. C?. e crlvão 1ntermo. 
Jrlo n lC'i01H'1 IJ('nf'firi:'ÕO c-om a (·,f.::t 3.0 

- ~m envcloppcs separados a_ i< .. unaprn da S1ha lorrt.<:s. 
n." 67. sttlmclo n ru~ Mnn'-.enbor w ,1 prese_ntnrao os concurrentes provas de 

~.
1ir1:~0 r1~f(~·1 rf~1~;g~\,. nc~~:::1{'fr(::\~·./1\~ ~i1~ ;tri~c~I~~a1~Cc~i~~8~fu~~~lra 

r;ipio cl, Jmlo Pr' v,.1. r.<:"I,• F.~t.-id,J. 4." - As prol)OOtas dev~m mencionar 
Ü<.; drLalhr:, 1,,:·h111r01 , cl"'inai, Es- e, prc:o P~rn pn~nmrPto a., ::it..a l' con. 

rlarC'chnento:, <:01u-l"•01 cio nlit.J! n Jicç~.<; para pagamento á prazo, em 
13, pnblicocl() no jornnl officlnl "A prestações. . · 
umao·', cl(·.,;la cuplLal, cm 6UU cdL 5." - Recebidas as ~propostas será 
çáo de 5 ele o:,tuhrn de 1!)37 nomeada uma comml..ssao para examL 

Sabino r1<' C':uuvo~. rscri,·ão rnf":ir- nal-R.s tendo em vista o preço, a qua~ 
1Tg:1do ela L\dmi111 11·::,ção. C'lU-ii-:i"' e;.. lidadc do material e as condicções clC: 

,\JHilNISTR\C'. o no l)(l'll:'</IO 
0,\ l NB.O N~ PAll.\111'.B,\ - t:dital 
n. 1 ,\ - .\íoramrnto dr lcrttno 
proprin na,·iu1rnl IJ" ord('lll cio .<r 
D{'lr,g-- if} F1 c·ll etc, 'rJ1csn11:o Nacto
ual m•c..t!" R-tarlo r ,, o p•1bl1!"0 ,1, e a 
ftrntn '\h• 1rn .JcÚ~.1 ó ,.~11. rcc1nct li 
o ..ifouu ... ,...nlr, do tl'rrrnr1 propri0 11 -

~i,~n~'.{ia b~r~~il~~i~r- e~,~~: ~:!t ô~.' ~9, 

1rngament-0. sendo preferida a que obti
ver melhor cla~ificaç5o. 

6.• - O concurrcnte que obtiver pre
~·rcncia obrígar..se-á a asslgnar o res .. 
pe:ctivo contracto no prazo de vinte 
<1 1a.s, mediante o deposito de uma. cau
çi'h r.qnivalcnte a 5% do preço tcfal 
do &rvlço qur> r:;erA lf!V'Rntada trtnta 
dms apú :i. :i. cntrri;n. ot!fc1Al do mcsruo, 
s.o. contmuar com funccJonamento ro· 
g-ular. 

SJ:RVl(O U.EITORj\L - J:Ol'fAL 
de intima,;ao l:~m o pra1:o d1· 1r:rtt:a. 
dia'> L111z Thf'otonio da S!lvu et,
criv1,, rlt1tr1r;~1 cio Jui?.{) da fi." zona, 
ncstl:' muni1:1pio ele Alagõa Grande, 
do E~tfldo da Paiahyba. 

De ordem do dr, Juiz Eleitoral dc.s
t.a . 5.• zona cio. E~tndo ÓJl. Parahylm, 
rnt1mo. por m€'1o dr: te· r:clltal. o t·lcl
tor Pr·dro dr Alhay,lp Cllvalc&nU, d•> 
munic;pio ele J\lagúa Nova, <IP~t:1. 5." 
~ona, para ctcrnlrer a quarta via do 
dtulo que se acha cm ~ou poder. "n
Lrec-ando-í.l,, rm rnrlorio l1'J prazo d~ 
trinta dia.'5. ~·oh ;,·-, penas ela. lri. E 
para fll lC· <'11~g11c ao <:nuhC'cimant<> do 
rel"'tJdo rlC'it(lf, r.xµedm .... e c;;te edi
tal q11e Lambem fu 1 a(fiX<Hlo ã parti\ 
cfo Jui ~- Ala~oa nrandP, 1:1 tlc ou 
tubro ac l!J37. En, f .. uiz Thcot~nfo da 
Silva, e~crlvão el<'iLoral. 
escrivão clcltc:·uJ. vU!a e diStrlcto do Cahcdollo, néste 

Estado. 
o,,; rklalhcs tcclllllco· (l tirmnti:. f'S 

darecitncnlo: rrin<11 111 (!e, rdHRl 1t. 

7. pub.l1Cdllo 110 JOtll,d of,,rl;tl ".\ 
UNL'\.CT' ri• •;t·1. rr1pit .iJ. Pm r,U..l f'rU 
çllo de D de outubro de 1937. 

Sancho Leite de Allmr/lW°q11e - Pre-

fe~}iié N11nr.s da Costa - &icretarlo. =-============::, 

AdtnlnlstraçAo do Domínio da 
União em 9 de outubro de 1937. 

Sabino de CamJtOs. r crlvão eJlcnr• 
reg,âQ ~ A~tL•;oo - <.,!,e_e G. 

LDl1,\I, de ,t." pra~., O dt. r-a 
ic1VJ 1Hfo rlr> n1tvc1ra. JUiz clr rllrcJtc, 
d.a 2.A va1:t r·om e,:erc1c1rJ rle 1 .ª ria 
ro!n re,a d~ta capital do F..stado d.~ 
Parahyba, cm virtude da lei, etc. 

F'az ,,;:abrr a todo, quonto o prc-
:;eite ~t.il ~ 1 p!aa de 1md.a 

. . CASA A' VENDA 
Vende.se un1r1 ('êll!la na rua Saldanha 

da Oama, n." 198. ftoa. de esquina an 
chafariz do Reggers. Excellente ponto 
para negocio. A tratar na mesma, eom 
t !'11W:1 ... !0 .h."'.~ •ü. ~!!1 :! 



A UNIÃO - Quinla-fcira, 21 de outubro de 1937 1 

AMANHÃ NO R E X O ROMANCE QUE E' UM ESPELHO PARA AS MOÇAS! ! 1 

A historia de duas creaturas celebres, que se odeiam sem nunca se haverem conhe
cido ... Finalmente se encontram, e se apaixonam, sem nenhum saber quem o outro seja ! 

MARGARET SULLAVAH-HEHRY FONDA 
dois nomes famosos em 

VIVENDO NA LUA 
Um film modê!o para os casadinhos e noivos ! com 

CHARLES BUTTERWORT-BEULAH BONDI 

u M A E s p L E N D 1D A e o M E D I A R o M A N TJ e A D A p ARAMOUNT 

PELA ULTIMA VEZ NA MATIN:::E COLLEGIAL DO-REX-SABBADO PROXIMO A'S 4,15! R E X 
O CINEMA DE 
TODJ\ A ClDA
- DE CHIO -

Para os estudantes e para todo os "fans" o romance encantador que agradou em cheio nas 
suas primeiras exhibições ! 

ROBERT TAYLOR - o actual idolo - LORETTA YOUNG - a mimosa em 

O AMOR É ASSIM 
com-PATSY KELLY-

SOIRE'E - A'S 7,30 

SOIRE'E DA MODA - A SESSAO DA ELEGANCIA ! ! ! 
Conç.ó<'s de amôr em bôa dósc ! 
BING CROSBY-em 

O ULTIMO ROMANTICO 
UMA COMEDIA DA PARAMOUNT 

Complemento: ~ PARAMOUNT NEWS - Jornal. 
Uma joia da 20th Century Fox - Preço unico: - $600 

UM LANÇAMENTO INEDITO - ESPECIAL PARA A "SESSÃO DAS MO- F E L I p P É A 

1) A ESPIONAGEM E Aç:~~R:~:::~A~E:~A-:0:T~L~:!!~Vl'fA! AS AVENTURAS SOIREE A'S 
7

•
15 

DE Ul\1A FAJUOSA E BELLA ESPIA ! UMA SYMPIIONIA BARBARA DE SANGUE E ARlllA 

GUSTAV FROELICH - SEBILLE SMITH - em RCNALD cOLMAN - CLAUDETTE coLBEitT -

A E S p I Ã D O T Z A R VICTOR J\IAC LAGLEN - em 

UM FILM ATTRAHENTE E MOVIMENTADO!- UMA PRODUCCAO DA CJNE ALLIANÇA I S O B u!pfte~t!da 2~1hAc?t!-y ~o! R A S 
Domingo no FELIPPU uma grandiosa e . HOJE _ SESSÃO DAS NORMALISTAS _ '1 Complementos: - ~~c~~~; ~- r~r~;I e FOX MOVIETO-

empGlgante realização do cinema allemão !! NO FELIPPU- ás 4,f5 J A e u A R 1 ~ E 
~;;1Di~~:,;I;I~/~~~~R~V: gR~~~~~ M~g;~~ A comedia do seculo ! 

IMPRESSIONANTES E NUNCA VISTAS ! 

SEBILLE s n11 T H - cm 

o DEVASTADOR DO MUNDO 
O film ar.clamado vela critica da europa! 

UM FILM RARO DA -UFA-

CHARLES RUGGLES - em 

MARIDO SONAMBULO 
UM FILM DA PARAl\10UNT 

Preço unico:-$500 

SOIREE A'S 7,15 

Acção!. 1\1:ovimento!. luctas em pleno "far-we.st " 
KEN MAYNARD - em 

APUROS DE HERDEIROS 
Juntamente a 2.ª série de CONQUISTADOR AUDAZ 

com FRANKIE DARRO - •·universal'' - Complemestos 

L. ,. _________ ,,, ___ ,,, _____ .. ___ .. ___ ..,_ .. --... --.. --.. ._ .. -.... _,,,-.... _,,,-.... ______ ..,. ___ .., ___ ... ___ .,. ____ .. _ .. _,,,. .. _,,,-,....,_,,,-.... --~-----.. _ ... .--... _ .. ,__..,_.,,,,,.~~ -~ _.., - -..-
,___, 

CINE s. PEDRO THESOURO DO POVO 

M ET RO PO L E Club •e Mercadorlu te 
O MELHOR CINEMA DA CIDADE BAIXA TOURINHO & CIA, 

HOJE - Duas sessões ás 6 e meia c 8 horas - HOJE • Carta Patente n.• 1 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

O QUE TEM MAIS SOM E OPTIMA PROJECÇÃO 

Av. Beaurepalre Roban 1:1-• 267 HOJE - âs 7,15 horas - HOJE 

"SESSÃO DAS MOÇAS" --- Emocionantes aventuras - Um duelo de mórte - Cómbates scnsa.ciónaes! 

UMA HISTORIA DE CRIANÇA QUE DEVE SER ASSISTIDA E PLt.ao • Bôlo Sportlvo Para. UMA HISTORIA VIVIDA POR UM GRUPO DE HOMENS QUE SACRI-

ESTUDADA POR TODOS ' 
h;ybano" FICAM A PROPRIA VIDA PELO CUMPRIMENTO DO DEVER ! 

D I C K MOORE Resultado doo sorteloo ~·a JOHN HOWARD - FRANCES FAR!\IER - ROBERT CUMMINGS 
contagem de pontoo do plano -em-

um m<::'lino prodigio '"BOio Sportlvo Parahybano ", 
A PATRULHA AÉREA realiZJ..do tm sua séde, i avenida 

ORPHÃOS DO DESTINO Beaurepalre Rohan, 267, no dia - com ROSCOE KARNS - GRANT WITHERS 
20 etc outubro, ú:-; 19 1, 2 horu!'i. Uma super producçáo da PARAMOUNT que glorifica a aviação ! 

O film mais sentimental do momento! - Uma Joia da. PARAl\.10UNT 1. 0 Premio .. ,, 2972 AMANHÃ! - A mais perfeita Sessão da Alegria - o CRIME DE SYLVES-
Preços: - Senhoritas, $400, . 2.• .. .. 2440 TRE BONNARD - e mais um formidavel complemento . 

3. o . 0296 

1 

AMANHk - 6.• série de o (;RANDE MYSTERIO AEREO. Juntamente 1 4. .. ,, .. ,, 2684 A VISO rMPOR'f ANTE: - A pedido da guryzada e senhorinhas !re-
LIQUIDANUO CONTAS - com James Dunn. 1 5 .• " ...... 2836 quentadoras das animadas vesperaes do METROPOLE, nosso horario 

DOMINGO - O /\ M O R E ' A S S I M J. Pcssôa, 20 ele ouluhro d• 1937. 
para a6 referidas vespera es passará a. ser ás 2 % horas da tarde, e não 
3 1f como vinha ,a"Goni..ecendu. 

1 

CASAS EM TAMBAU' PONTA DE MATTOS 
ADERBAL PIR,\GIBE, Fiscal. 

GARAGE-Aluga.se CASA uma 
Alugam-se pela tempora-

Tourinho & C1&. s CODCffMO• 
muito Aluga-se uma bôa casa narlos. garage espaçosa e 

Aluga-se da, 2 casas de telhas, mo- optinwmcnte situada á rua uma casa na 

saicadas, com luz e cacim-
com optimo sitio, perto elo 

ALUGA-SE B01·gcs da Fonsêca, Alu-
praia Ponta de Mattos, 

mar, 
ba, situadas á praça Ribei- AlugR-IS\> o L • •mdar da. ca.,a n.• guel: 300$000. Tratar no Tratar na avenida 1,0 de 
ro de Barros ns, J 05 e 187, Trata-se na avenida Ge-

122. á rua Peregrino de Carvallio, 
Banco do Estado da Pa. Maio n,O 31, (bairro de J a. Optimas accommoda.çóes. 

A tratar na GRIZA. ncral Osorio, 114. A tratar na rua. Duque de Caxia.s, rahyba, com a Gerencia. guaribe), n,• 614, 

HARRY CAREY - o FAMOSO F; VALENTE -·coW-BOY'' DE NUMEROSOS FILMS 
MUDOS m,APPARECJ,; /\GORA NO SF,U PJ1TM8IRO TRABALHO 

Um interessante romance de amor com Gcw·gc Burns, da "Pa.ramou11t,", JunLame11tc com 

' PAR/\ O CINEMA FALADO 

A QUADRILHA DA MORTE 
MAIS UMA AVENTURA DESSE APRECL\DO VAQUEIRO, CHEIA DE LUCTAS EM

POLGANTES F, l';XTHAORI>l~'ARI/\ BHAVURA 
UM NOVú SUCESl;O DE IIARRY c.~REY, PARA l::IATT'jFAÇAO JJOS s1ms 

MTl,HARgS n~: »FANS" 
l'o11lftfc)nf't1hl! - lil\1 N'A{'IONAL Ja. F U 

Prcçoo; l.' CLASSE 1$100. CRIANÇAS, ESTUDANTES E 2, • CLASSE $600 

l ~---~ ---~--------....-~- - - --- ----- ...... -~ .. "=" -=------·-r'""'- ..... -- -- - -- --- --44:;.~ 

TARZAN, O DESTEMIDO 
3. ª serie com BUSTER CRABBE 

Sabbado - O DEFENSOR DA LEI - com Ken Maynard 

Vem ahi - O VAQUEIRO CONQUISTADOR - por Bob Steelt 

A seguir - QUEM FOI O ASSASSINO ? - Drama Policial 



JO,~O PtSSô"A - Quinta-feira, 21 de outubro de 193"' 

SECÇÃO LIVRE FAVORITA PARINY• 
HH MOVEIS GERDAU 

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

ARCHANJO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
( 7.° dia) 

~ 
A \'i1h·n, filhos, genros, nóra, sobrinhos, cunhados e de. 

mais parenlcs do snucloso ARCHANJO CA VALCANTI DE AL
BU(lTJEf{(!{'ls, profuncla11wntr feridos com o seu fallecimenlo 
t~1n J!'; do co1-rr11lt·, ngraJecrm HHtt penhorados a todas as pessôas 
quP ~"" tlígnar;ull f'onforla l o~ t'arinhosnmC'n le durante a moles
tia qut• o , icli111•Hf. dl' mudo e~Jll'Cial ao illuslre facultativo Dr. An
tonio cl'.\\iLt Lin, e Senhorinha Lila Portcr, corno a. todos que 
acurnp:.111har:.i111 o ~eu (.':ulaver ú u1tin1a mornda. e aproveilan1 o 
ensejo para convicl,1r as pcssôas amigas pura assislirern ás mis. 
sas de Setimo dia que por seu descanço eterno serão ce lebradas 
"ª Cnlhedral, em 21 do vigente, ús 6,30 horas, 

Anlecipadamcnle confess»m·se summ~menle agradeci. 
,los por essn prova de caridade e fé chrisl:i, 

D, CARLOTA CASTELLO BRANCO GUANAES 
(Sinhá) 

7.° Dia 
~orzow,wwwc 

f!lho.s, genro, nov1s, sobrinhos, netos, cunhados e demais parentes 
d1 sau<los1 Cadou CasteUo Branco Guaoacs, profundamente sentidos com o 
seu f allccimcnto, honccm, nesta cjdade, agradecem mui penhorados a todas. 

1J111• •• liorwfN ie ~ 
Nobnp 6 Cla. 

Praça Antonio Rabello, a,• li 
<Antlca V!r&çiol 

Pia .. l'an1t1•ane - •01-• 

Re<lultado do aortelo doe C011-
pons-brln~1 srt.tultol ru.llZado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
Paralaybana, em 1111& 16110 • Pr1,... 
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
20 de outubro, ás 15 horas. 

1 . 0 Premio 
2,º 
3 • 
4.º 
5. o 

8471 
6439 
5400 
1702 
9044 

Resultado do aortelo doe con. 
pons-brtndea rratultoa realiado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
Parahybt.na, em oua a6de • Pr1,... 
ça Antonio R,abello, 12, no dia 
20 de outubro. ás 19 hóras, 

1 . 0 Premio . , 
2 .• 
3 .• 
4 ,• 
5.º 

?442 
6316 
7442 
?227 
0258 

J. Pessôa, 20 de outubro de 1937. 

ADERBAL PffiAGIBE, Fiscal 

A8CENDINO NOBltEGA 6 
CIA., --·aart ... 

QUALQUER QUE SEJA 
A IDADE OU SEXO! 

- E "'F'-

CAMAS PATENTE$ 
e todos os moveis como sejam: camas, g11arda-roupaB, 
penteadeiras, mêsas de c:thf'<'Pirn, gn1pos dt• diV('l'Soi'I ty
pos, porta-chaprtrn, PHtantes, liuH·a11x, mê:.;;.t:; tlt· jantai", 
guarda-louças, buieLs, Lrine:luwl<'.H, 1fü•f;a8 tlc filLl'u com 
pedra marmore, etc, 

Tudo a preços baratos ! Antes de effectuar as 
suas compras, confira os nossos preços e a qualidade 
das mercadorias, 

J O S E' M E N E G O L O 
Praça Pedro Americo, 71 

JOÃO PESSôA 

l
tr== LUTZ FERRANDO & CIA, L TDA. 

CIRURGIA EM GERAL - ARTIGOS CIRURGICOS - APPARl!l
LHOS DE DATHERMIA, APPARELHOS DE UAIOS X DOS ME• 
LHORES FABRICANTES. EXCLUSIVISTAS DOS MICROSCOPIOS 
LElTZ E TODOS OS PRODUCTOS DE E, LEIT., TODO MATERIAL 

PARA LABORATORIO CHIM!CO. 

11.epresentantes exclusivos neste Ests.do: 

CORRtA & CIA, 
O-UX1' POSTAL, 51 -:- END. TEL, - Jl'llli&AN 

Rua Maciel Pinheiro, 269 

DR. ONILDO M. CHAVES 
EX-INTERNO POR CONCURSO DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ 

DOENÇAS INTERNAS 
:1s peçliÔ3S que se dignar1m confortai-os Clrinhosamente no curso e desf;cho · Dr. Bonifacio Ferreira. de carva-

bem a;sim 10s que lhes apresentaram votos de profundo pezar Aproveitam Mlsericordla : TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR PELO 
o ensejo par. convidar as pessôas amigas para assistirem á missa de setimo mf,.J,~t~i~~a te~~! :mt:'o'.;;~1tii~r n: THOX ARTIFICIAL E DEMAIS PROCESSOS 

P?IEUMO. 

da molestia <JUC a viccimou e c~pecialmente flO illustre clinico dr Newton lho, Director da sau'de Publica do Es-i Espec1alldade : - Molestias infecto-contag1osa.s 
!..accrda, como a todos que acompanharam o seu cadaver á ultima morada, tado e do Hospital da, Santa Casa de 

dia, que por seu descanso eterno mandarão celebrar na Cathedral, em 23 do .. Elixir de Nogueira.' ", preparado da. 1 

vigente ( sabbado), ás 7 horas. Invenção do pharmaceutico João da Consultorlo: - Rua Duque de Cartas, 34.h _ t.• andar. 

Antecip:tdamcnte confessam-se summamente agradecidos por essa ~~~s!il;~~ta~~~~ ~~;r~ ~~ 
r rova de caridade e fé christã em que seja preclso regenerar o sall.-

Realdencla: - Rua Engenheiro Retumba, 237 
CONSULTAS : DAS 16 AS 18 HORAS DIARIAMENTE 

1 gue, qualquer que seja a idade ou se. 
xo . Por suas excellentes qualidades 
tomei-me um dos seus maicres pro.. -· 

INSPECTORIA GERAL DE TRAFEGO PUBLICO E DA 
GUARDA CIVIL DO ESTADO 

,( S E C Ç Ã O D O T R A F E G O ) 

pagandistas . 
THEREZINHA, Plauhy, 

Dr. Bonifaclo · Ferreira de Carvalho 
Testemunhas: Pedro José Angelo 

dos Prazeres e Alfrêdo Pessõa, 

A V I S O I GYMNASIO CARNEIRO 
De ordem do sr. Inspector Geral do Trafego Pu. LEAO 

blico e da Guarda Civil, convido os cidadãos abaixo rela. A D!rect?ria desse edu, 
cionados portadores de LICENÇÂ.S DE PRATICA. candar10 avl~a aos srs. paes 
GEM s;b os ns 94 101 102 103 104 105 106 107 108 de familia, que não deverão 

' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 109, 110, 111, 112 e 113, (VENCIDAS)' a comparecerem conco~·rer . c_om qua que_r 
nesta Secção, no prazo maximo de 72 horas, a contar da quantia_ sohc1ta~a pelos fJ. 
data da publicação deste, a fim de se HABILJTAREM lhos, seJa qual for o prete~
ao exame devido, evitando a penalidade do que díz res. to apresentado, uma ves 
peito ao art. 160, do Dec. 496, de 12 de março de 1934 . que as quotas entre os alu. 

R b t L, C 11 V' t 1 C - J - mnos são expressamente o er o 11na a!'Va 10, 1c a amarao, oao . . 
Aprigio da Silva, Octavio Col'deiro, José Luiz da Silva, prohibidas, ------------

1 Lydio de Mello Cavalcanti, Manoel José dos Santos, João I A PREVIDENTE 
Paes de Lyra, Pretestato Pinheiro, Carlos Montel'io, 1 

1 R, ,ló S A IAGALNIES 
••D I O O ••••orALIITA 

l'AZ QUALQUJ:& T&ATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOSH~AW 
D08 OLHOS, OUVIDOS, NAlllZ • GAKOANTA 

(!MYIIIMrl•: - &u DUJ"• de Caldu,Jtf. De I ú I lt•• ... 
• a..tcl•aela1 - &u Vlloon•• cle Pelolo, UI . 

10.&0 ••••o• 
-

• ADVOGADOS 
IIAUKICIO GltACCBO CARDOSO e ALCEU DANTAS MACIEL, 

.......... IDlt:rtpto, na Ordem, com escrtptorlo á rua Republica do 
Peri 31, 1.' andar, (antlra A••emb!Ea) no Rio de J•nelro, acompanham 
ca ... , perante a carte SupreD1.&, encarreram..ae de preparos, defendem 
JllDto ao Saperlor Tribanal Eleitoral, Impetram "habeas-corpu• e man-
dadoa •e aecan,nça, fazem cobranças oommerclaes e particnlare1, tratam 
•e natarallzaoi,o e cartaa de ch&DJ&da de utrangelro1, errectram reoe. 
lllmentoa no, diverso• ~llnlstertos, Thesouro e demais repar!lçõea pn-
lllleu, prestam e levantam flançu, dando toda. e quauquer lnform&l)óeo 
... U..1 tarem 10llcltaU1, ta•• OGm .. ,uranva, pr..- t rapt•es ..... -. 

~ 
QUADRO DE OBSERVAÇAO , 

Carlos Ramalho Brunett, João Florencio da Silva, Fran• Joaquim Domingo Guedes, com 48 697 sem multa 1s de Julho 

cisco Medeiros Coneia e Omega de Azevêdo N acre. :;~osr~Ídi~:.:1eên:'°i~i~cin~~~;[;'.ªn- :~ ::;,' :;:;;ttt: ;0 ~~ j~~º 
1937 

João Pcssôa, 16 de outubro de i937, a!'o~erà~º l.'.:i~e~u~~1~!ô ~'::uc~ ::: ~~::: :::::fl! :~ ~= ::~!~ 1937 

casado e residente á rua, Argemlro de 699 com multa 5 de setembro 1937 
SEVERINO QUEIROGA,., encarregado da Sceção Sousa n.º 47. nesta capital. 700 sem multa 30 de agosto ªº Trafego, Humberto Ruffo, com 28 annos, ca. ;gr i~::: :::il:: f~ ~: :r.:::g~~ 1937 

VENDE-SE ou aluga
se uma casa com bastante 
commodos, com ag11a, luz 
e saneada. Preço de occa-

PILULAS DO ABBADE MOSS] 
1'0DO l:STE CORTEJO DE SOFFRIMENTOS SE 
kt:SliME NUM MAL UNTCO - DESORDENS 
no APPARt:LHO GASTRO-INTESTINAL, -
llESOIUENTA O DOENTE. -ATORMENTA-O NAS 
IIOltAS DE PltAZER, OU DURANTE O SOMNO, 
QUANDO CONSEGUE DORIIUR. A ACÇAO DI
RECTA E EFFICAZ SOBRE O ESTOMAGO, FI-
GADO E INTESTINOS QUE EXERCEM AS 
PILULAS DO ABBADE MOSS SE TRADUZ NO 
DESAPPARECnIENTO DESSES SOFRIMENTOS 

Acenuw para oo Estados de Parahyba e Rio G. do Norte: 

ALMEIDA & COSTA 
RUA MACI'FL PINHEIRO, 366 Ena , Te!, - ALMEIDA 

---JOAO PESSOA---

~~ubl~~~c~~i~' n::~deta~1t:1. rua da 701 com multa 5 de outubro 
Aline Ferreira Ruffo, com 31 annos, 702 sem multa 30 de setembro 

casada funcionaria publica. restden- 702 com multa 20 de outubro 
te á rua da Republica, n.0 889. nesta 703 sem multa 15 de outubro 
caottt.ll. 703 com multa 5 de novembro 

ne.t.avlo Vieira d• Meno. com 28 a1>- 704 sem multa ao de ontubro 
"'"'OS de idade casado_ funccionarto nu 704 com multa 20 de novembro 
hlioo. restderite á rua Cardoso Vieira. 705 sem multa 15 de novembro 
n.º 29. 705 com multa 5 de dezembro 

Chamada de oblt. 706 sem multa 30 de novembro 
6R8 sem multa 28 de fevereirr, 706 com multa 20 de dezembro 
RRR com multa 20 de marco 193'1 
689 sem multa 15 de marer- Quota. annual: 
689 com multa 5 de abril 1937 
690 sem multa ao de marco Sem multa 31 de dezembro 1937 
690 com multa 20 de abril 1937 Com multa 31 de Janeiro 1938 
691 sem multa 15 abril 
691 com multa 5 de maio 1937 Secretaria da "A Previdente . 
692 sem multa .30 de abril Mariano J . Martins, 1.0 secretario. 
692 com multa 20 de maio 1937 
693 sem multa 15 de mato 
693 com multa 5 de Junho 1937 
694 sem multa 30 de maio 
,94 com multa 20 de Junho 1937 
695 sem multa 15 de Junho 
695 com multa 5 de julho 1937 
696 sem multa 30 de Junho 

Para molestia do 
PARIQUYNA 

figado 

1 

sião, A tratar com o pro· 
prietario na portaria da 
Assembléa Legislativa, das 
8 ás 11 e das 13 ás 16 ho
ras. 

OURO A_grippino Lei. 
le, compra oti'ro de 10$000 
a 17$000 a gramma. 

Rua Duque de Caxias, 
312, - Pharmacia Véras. 

ALUGAM-SE 

14----------------------------'' 696 com multa 20 de Julho 1937 

Efficaz nas lctericias. congestões 
hepaticas, anglo-colites e manchas da 

, pelle. 

A opUma casa para. familia. na. Ave. 
sida. Epitado Pí'ssôa. por' 200$000 
mensaes , a~ chave~ junto e n da Praia 
de Tambaú. Gonçalo, para. a temi>o ... 
rada baluearia. A trafar na. Rua Ma1 
cirl Pinht:iro. n.0 303. 

CUIDADO! VINHO 
so 

SEM ALCOOL 
"CELESTE" 

- Unices fallrlc11tte11 Tiro 
J ti f r U .lllL.-;-

SILVA & CIA~ 
4,~.1,, 
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