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A p A R A H y B A NOTAS DE 
PALACIO Defesa Social Brasileira srs. dr. Lourivnl Moura, AnloniÔ de E A SITUAÇA- Q NACIONAL Estiveram hcntcm, cm P.1lacio os 

As perspectivas aberlas ao cias que, por sua immediata mo. g~~~!:! ~;~:·:~~!t eq;tro~;;;;1e:;,.';!~ Prllll· ei·ras acti·vi·dades do Conselho Technico e da Junta 
país com os ultimos acontecimen- bilização e marcha para Recife, decer 10 sr. governador Al'gemiro de 
to~, não alteram a linha de con. tomou O Govêrno do Estado. ~r:e:ridoª\,~';:~~n~~en;a1f.ic~~;~~\ Executiva do Dístricto Federal - A proxíma ínstallação 
duc:ta da Parahyba. Com o conClil'So dos elementos elo nosso saudoso cont.crrnneo ~r ff• • J A dh d · · d R l - E · 

Desde 0 começo, ,imos apoian. parahybanos logo se abafaram os Jcão Oscar do Gouveia HenriqllL.;, O 1c1a - a esão O rnmistro as e açoes xtenores. 
do clecididamcnte o chefe da na- dois levantes que aqui no norte chete do Trafego Tcl~graphico. RIO 28 - tPPlc aércvi Realizou
ção, quer no terreno administra- fôran1 as fogueiras accendidas o chefe do Gonn10 reccbPu um te- se quinta-feira, ª" 17 hora_.,. n1 f':de 
tivo, quer no terreno politico, e pela implantação do credo de legramma do dr. Manuel Lyra, agr,\- aa D. s. B. uma rcunilio conJuncla 
quer, sobretudo, no aspecto que fôrça e sangue, o mais chocante i:~:n~o c!r:~ ~=cbª~~:~tc~:1 !J1~~~;i~c:~~ do Conselho· DirecLcr

1 
Confelho Tc-

~tJ:1:::;~~a~gtldo, da ordem pu- €e:ed:~cE~º:s\~%:~-~~:~ ~oont;:n:i~ Plcuhy. ~~:t~fal·r\:a:~I:::. 1\: s:
0 

:::;:.:; 

Quanto ú administraçfto, além mento brasileiro. • O Instituto Hi.c;;torico e Geographico Estevam Leitão de C·;nalho que r:\-
'1c outros grandes esforcos no E~ta tem sido a contlucta cJ.a Parahybn.no ender"\ou um ro_nvitf' '10 l poz minuctosamcnt.c .i. c.ri;an_lz:içau 

sentido de aperfeiçoar sérviços Parahyba na vfaão dos faciores ~;~ i1~ve~~~~l~~ ~~~fitl~iç:~s-~fe°va~ªJ; g~~5~{~:~r1;t~~,~~~o.~ ~u~J\1~1
~~~~~'.l\~ 

e crear fontes no,·as elo progres- geraes e no apoio particular ao effcito no dia 4 de novembro pro'.'{i- tiva definindo b·.m1 a,, hmctóes 
so do país, nunca esqueceremos Presidente que nesta phase da me. cm coonnemoracáo no dia cJ:i de cada um. 
as attenções do presidente Getu. Republica tem a responsabilida- fuadação desta capital. di:e~~~s c~.?:lc~~~~\l:u ~:C:~~:~~.:> a ~~~ 
lio Vargas diante de problemas de da bôa orientação delles para Por ofticio a Sociecl:>de ne Func- ganiZJ.\•ão de Commk;ô<>~ centra"..', 
e interesses particulares da Pa- desenvolver o nosso progresso cionarios Publiccs, ctc.ste Eswdo. con- A do conselho Technico toi int~
rahyba · No govêrno provisorio e.conomico e consolidar 0;3 prin- gratulou_sc com O !--r. t;0vnn~d-:r grada c-om os .seguintes noines: G~'
a mão forte que elle dPu ao gran~ c1pios ele autoridade, de garantia Argcmiro d~ Figucirêdo pela ~an- .. :~1 0 neral C~!--tro Junior, pre"ident,e; PDf. 

de mini::stt·o .José Amcrico HJ)lH1- e de o.relem :-fOIJ que todos t.Jucrc- ~~lc~~i;u;01il1i;;~~~!fic~o ~l~/lr:l:ra d~~ Pre- ~ifn~~i~;~cia~r, ~~l~;(,s 11;·:t-t':L's~~~Jt~tt~,~ 
relhou-no::s em muito contra a mos vn·er. _ Se\crino somlJr~ ... "crrwr;o g(•1 ·al 
maldição elas nossas Séccas. O A Parahvba diantP da~ < ._ . Durante O c!ia c1y lwnt<.:m c~tircr:i:n tDeJ,:;gado do C:n\sclho Dircclorl. A 
nosso porto, as nossas estrada::s, . . .. ~ , . . Jt amd'l no J::al1c10 d?" R~ctrmp('ao da Junta Excculiva compõC-":r do~ 

~"' prú\'CnJl'nl<.:, d-o: ponto.s mais 'r" _ 
IOOlOS do pai::;. 

- A Secretaria G,:ral da D S. B 
aguarda a 1nslallação official dl Su
cicdade. que se realizará nestes pro
xirnos àifl, para iniciar a execuç5..J 
do seu gr:1nclc programm1 d-:! prop·1 _ 
:.;,nct:i pelo raclio, cinem:1. impren~.::, 
c"rtazes e pale,:;Lr,,s pubhcas 

No momento opportuno, o Secre-
1.firio Grral com·ocará a imprens2. 
lJ ra uma C'nLrevisLn collecU-va. 

- O mini~tro das Relações Ext<:
ricrc.s àirigiu~sc ao Corusclho Direc
t-or da D .S. B. acceitando e agra_ 
riEcendo a s•1;,t ina1ca('ão para sacio 
desta agremiação. 

APPOSIÇÃO EM ALHANDRA 
DO RETRATO DO DEPUTA• 

DO PEDRO ULYSSES 
rnuitos outros negocios do Esta- COirencrn.s que deram margem ao mais ~s .segumtes pes:;og.s: .c..rs. Fla- ?enhorc.s: general AZf'rf'clo Coutinho. 

~ . . . . estado de guerra e a outras mo- vio R1be1ro . Renato R1bc1To. Jose presidente: coronel ,\ry Pire~. Yi~- No prcdio da Escola Publica de 
do,. teem_ me1ec1do a Justiç:1 eª [ difica- ções do movimento nacio IG-audencio e \V. Guedes Pereir-11; dr __ presidente; corr.mnndru1te Arirfi.o R·1;). A!handra, terá lugar hoje, ás 19 ho
deferenc1a do actual Presidente na! rnantem se 1 .· t . _ - putacto5 Jooé Ma:icl, Octavio Ame- Fjnda :1 r~união collcrtiva. o Ccn- ra'i, a apposição do retrato do nosso 
da. Republica o que seria um d • G - ' pe a o1~en açao run, Fernando Nobregt1. Lauro Wc1n- st.lho Director o Ccnselh'J Techm,,.1 distinguido cont_erranco deputado 
cumulo de ing' ratidão não r . ; seu O\·erna~or. _ apoiado em àerley, Newton L 1ce1:dn. Al~y',Jo At_ e a ,Junt1 E'xrcutivo pns,rirnm n 

- - eco- forças de organ1zacao e cohcsão Iom:o Campo-. Amcnco M'1Hl. Ccl'>o trabalhar inclcpencicntemcnle n.1.s ns- Pedro Ulysses de Carvalho, digno 
nheccr e nao r~a~çar, politica que tlt! rUcto re >resen- Matlos, Odilon coutinho,. ACÍrllbr~·Lo µ2ctiY.:i.s ,aJ~.'". ~cmando ns dr,lih~r.1_ membro da bancada progressista na 

Nu. parle pohllcé'.1, o que o dr .

1 

tam O Estado mantem se ~o lud Ribeiro, Paula Cavalcunll, Pcrf!gnno c,.óes necessarhl':i ,rn b'>m clc;L:niprn110 Assembléa Legislativa do Estado e 
~et1:_l~o Varga~ .te_m carecido_.Pa· do Presidente' Gctulio \·argas, e; r1~~~º·o;uJi~éLr.·.f.º~~~?algg B~a';~~,:~< ~;0su~: f~~~~~~~si~~~ll~~~:.,.:~,~i;ji~u:; figura de largo conce1co em os nos-
1a !oiça e prestig10 ~e sua ouen- todos os seus esforcas actuaes de Alfredo Bica e_ Hermcne:;ild:> Oi L~s- éiaboraç~o dos l"cgiment::i ilitrrncs sos circulas poliricos e sociaes 
t~çao, para esclarecimento e_ de- bem dirigir a Nação e collocal-a c1-:>;. srs. prefeitos Aclhe.rbal Pyr gil~:.! iodAassa.csrcp;~~i~,e~~~~.} JJ;~~~n a t~~~~pn!~~ Con_1po_-e-se das seguintes pcs~ôas a 
fesa dos seus pontos de v1sta b t d . . h e Pimentel da ~unha. srs. pad,_e " d d ll d-d 
sempre patrioticos não lhe te~ 1 ~ co er o e maioi e~ e oques e Pedro MB:.ria Scrrao, viga no. de TC'l- ta \nstall~ç~o cbquelh-'~ nov?s cr;;ãcs. 1 comm~ssao encarrega a a a u t a 

, 1ncertezas nas soluçoes da hora xeira, Joao Moraes. Octac1l.10 Mon_ -- Continua inten~o o monmcnto de soleamdade: srs ~fauricio :Ma.cêdo, 
mos faltad?., em tudo que cabe ao presente. teirc-. Renato Wanderley, JOrna\io;ta .:dhcsões ff'l. séde tla D. S. B Celso Feitosa

1 
Manuel :Moreira, Rol-

nosso Governo e aos nossos re- .. Tancredo cte Carvniho. Pedro ele Al- _ Além das in~rrtp<:õcs. sfio nume_ dão Guedes Alcoforado e d Zclia 
presentantes federaes. Para isso a Parahyba acha-se mcidJ Ro:ha e Fr:1ncisco Coutinho. 1csos cs ofLrcc1mr1·tc· JYr 1i_,rtc Correi:1 da :Matta, professora. publica 

Nunca deixámos de entrar na unida com as grandes fôrças na- O Montepio doo Arti-;t:1 ... t\lagc:.mos ~obr?tuào de inttllct:ln:H•s cii"po~lc~ a dat1uclla poplllos.1 povoação do rnu-
composição da aura de prestigio cionaes que ~ucabeçan1 esse a- . f I collaborar quanto ante: na ntrfa> 
nacional de seu benemerito go- poio ao presidente da llepublh:a, g>~::n~~ic~tcic%ã~fl!cig~'-~~ ~~e ~o:.~ !~i:1\;_~1od,1 campanha rontrn o ccm-n __ ;c_ór_ío_d_a_c_a_p_í,_a_l ______ _ 
vêrno. <lispondo-se a todos os sacrifL ctírecLorià daquella ~otiitlallc IJrncíi- Por e rt.n: e trJ:-;;ramnns. ::;§.e, voce e BRASILEIRO, mas nio 6 

No tocante á ordem publica, cios em bem da segurança. da or- ~
1
~nt~t~i; à!m Af~~óa~tdc em Maceió, ccn itantcs a.:, adhc.::iõt,'> e o~· a.pplrtu-, CIDADAO BRASILEIRO porq~e nio 

clem, do bem estar do povo e do Urou o titlllo de eleitor 1 
igual tem sido a dedicação da Pa_ futuro do Brasil. ~ O (',O \ .E· 1,-:,. .\J)Ol' .\ l\GD!JRO DE Fl-
rahyba ao- compromisso de apoio u,. '- · VIAJOU HOJE AO SERTAO 
ao presidente Getulio Vargas. O NOSSO SERVIÇO TELE GCE1RED0 wm recebendo innumeros lclegr:1111- , 

Logo após a revol ução de 1930, 'I. mas de a m Í"Os e corrcl igionarios desta Capil:il e O DR, SALVIANO LEITE 
foi notavel o devotamento dos GRAPHICO " · · t 
nossos interventores na defêsa do Inlerior do Estudo que lhe reiteram 1rreslnc a 

1 l Com destino ao município de PiAn-
da nova ordem. Quando reben- Nos ultimos dias vem ·') nclantlo so l idariedade elll face ( O graYC i!lOlllell O ((lll' co viajou hoje de automovel O illus-
taram as diversas escaramuças, semi~f"' fa lhas no nosso serviço leio. a l raYCSSH O país, COlll protestos de ac_Oll1]Wl1ha!-o I tre dr Sah·iano Leite, Secretario do 
protestos e reacções que vieram f~!~o c:~n~czf~~c:~: ~ees1~:~~~\~i~:: ia lq u cr l"llJllO que os aconlcc1n1e;1tos 111- !Interior e Segurança Publica e pro-
culminar no movimento paulista ecntas palavras diarias em média, enl qL · < - lcer dos mais dc,tacados da política 
de 1932, ameaçando alguns Es- transmitlidas do Rio pela Agencia d iq u ern . do Estado 

tados e ao poder central do Rio Bi~ti~ir!,-omrnto em que há a meior A , 'ON'f 'L>fU lJl(~ÁÜ O ESTADO DE GUERRA NA O digno auxiliar do governador 
de .Janeiro, a Parahyl>a não se nccc~idadc de o::s jomacs ilúormar~m '-.A .1.\. .1..1 'ló, Argemiro de Figueirêdo vae ao ser .. 
~e,. esperar nem com a palavra ~~:.'.;,i~:es~~'j •:1 seus !~~ores, ~/•/e· DOS MUNJCJPJOS PARAHYBA tão a serviço de ma !'_asta, !)c~q<!o 

e seus go,d•ernos e fnern com a que nos são ~~tr~nh~. d;c~~
1
;:0 sn~~: Felic·itaço-es. recebi· .las pelo estar de regresso na proxinla tcrç.i-

presenca a::; suas orças nos a. esta. parte nos vem cnh'cgando o f - p bl• . ...- U í rir.\ 
combates. alJurdanle serviço dos POSSOS agenks para a lns rucçao lf ,ca Ch f d G • 1 -------------

Este desve lo pela ordem não ~~utA~a.dc t!~~ci~o ~~/~r~.:" ~(;;;~d~~! Conforme officio recebido relo e e O overno DISTRICTO FEDERAL 
perêiia O vigor em 1935, quando O para manicl-o em perfeita ordem. sr Governador, do prefeito João A Cama.ra J\.Iunicipa.l Jc João Pcs-
paí.~ se viu assaltado pelo golpe Mais uma vez solicitamos da Dire~ Fausto de Figucirêdo, foi rccolhi<l;:i sóa, cxprcss:mdo os ,;cus ~ppbmos .í,;: RIO, 29 - (A União) - A d ivisão 

~~çtiT~~r~/ed~~~t~ie:;:r t:;~~ 1rf~~r;:?:~.~1:b!;tJ~~11!~-:1t ~~i:~i~~ ~i;~:;etf.° ;,~,7,~~:~:i ;,~~"~ ~:i~~:rotºXt;u~~:~<l; c1~º;,~;~::~i;, i~t~J~d;;;~~':~!;;,~::1:!~1'.~1~!;~ 
grupo de braslleiros de mãos da- loca em ~ituac:ão de \i.ferioridade em Instrucclo Publica do E~tado, refe-j ao sut to communist.1 no Estado, Barjvt. deixou hontcm. ás 10 h or~s. o 
das a agentes do communismo f~ce doo; jornacs do R~c.ifc_ que ~qui I rente a~ mês de setembro ulumo, na T-11nsm1ttw, :l o; cxc1.1 por 111tcrme- •n~~ perto, com de~-tino a Buclt.O!S; 
barUaro de Mo""Scou. Ninguem ~~fc~.am com farto notJc1ano tclei;ra~ ' importanc1a de 573 .,400 d10 do \eu digno prc~1c.lcntc, \ c1.::ldor ::!~· ele~~: ~~fo°~~~z:: d~º':'c'::e1;: 
deve esquecer naquelle instante Antonio Mendes Ribeiro, 0 <k>p,chu ,o ao seu pais O mesmo cruzeiro que 

a acção do governador Argemiro ESTEVE REUNIDA HONJEM A (OlVJ subsequente: f<-:~. do<; .\ <:ores e esta capjtal, bem 
de Figueiredo, imprensado entre ,,., , , • - "João Pessó.,, 29 - (,o,rn-1.1dur lromn de e,calar no_porto de Salvador 

dois fócos do levante, providen- o DE Arg~miro de I'igucirCdo .-. _João ~u1~:oru:é1:;;c!~~:.~rc Ads~t~d~~~:: 
éiando num relampago pela de- lVIISSA-0 EXE(UTORA DO ESTAD Pessoa - Em me~_ nome mdn_ 1d\ul 1 pre~ídente da Republica Argentina. 
fêsa da ordem e das in:ilituiçõcs · .. e d.1 C:imarl Mu111c1p d, l·11mpnmen- 1 para. que os doiF .-iUbf!1arinos visitas-

tão rudemente amea1;adas neste GUERRA NA PARAHYBA to e felicito "· ..:.x.,i.1. rciJ :u.::tu.1ç.ío 
1

1 ::c1t;,;::('::trJ&ie:0:ª;it(':;~ : c:ra: 
sector nacional. O Eotado fkou moder.,JJ e encq;1LJ. que tem dc,cn- gcm dt" rcgrf'Ssn, ruma.ndo para. a ca-
livre do perlurba~ão interna, tid volvido, amparJndo ~cu'i govcrn.1Ju, 1 nit:i l 0011.rnhtt, onde .so demorará por 
a precisão das medidas que " Reuniu-se, mais um a Ia fazer rigorosa syndican- da terri,ei '·'"'" comnnoni,u que 'i •

1irun, ~ias. 
premuniram contra quaes,1ucr vez, hontt>m á tarde, na Se· eia sobre os elen1entos nessa hurc, tanto <le,orgrni,a o Bra- . 
ãrticulações existentes ou inves- cretaria do Interior e Segu- communistas. sil · pagara a , °""" - Respeitosas 
tidas de fóra. Colurnnas da Po- Por m.ús esse rckY.rntc \l'rv1~0 saudações - Anlomu Mendes Ri· 

, Jicia Militar, reforçadas por con. r!nça Publica, a Commis- 1 PARTIDO PRÕGRESSISTA premdo ao nosso fat.1do, ,ó Drm bmo" 

tingentes provisorios do inter ior, sao Executora do Estado A proposit-0 ela ,·loi~ão ,i,,, norn-' DELEG. ACIA DA ORDEM SOCIAL marcharam soun, 0 H. ü. do Nor. de Guerra na Parahyha, membros de DirCC'-orlo Mc111ic1p,t cto 
te uo commun<lo de haUe i:, e b rn. ParLlào Progrr"si:,t1 c·m 8f"JT~trt.-a. re-
voa Offi.-iaCS, CUja àCÇàO foi b<JJI. comparecendo OS srs. go• CebCU O ChOfC dO gO\Cl'llO e•.I,• ciP '· 

rada pelas melhores recorÍuhen - vernador Argemiro de Fi- 1
'".~::.:raria 29 _ Govcma,!or Ar·~·-

dações e homenagens do govérno • t l · P · 
e ao po\O daquelle Estado vizi- gueiredo, tcnen e•COrone miro de Figueiredo -; João cs<oa -

nho. Thomé Rodrigues e capi· ~1~n~~~:~~d~ ;o c~r~~ i1 q~~. ~.~~T~;~~e 
A nossa guarniçào federal, com , ão de corveta José de Le- i>°1riià~toPr~grii1:~~cr:.:'c,tb°~;)~1c:1i~ 

as unidaues do 22.° B. C. e da 7: mos Cunha. ~;~,:'d~~- '};~~-tc"ºZ7~;~1<i~icl;~;j~i";:: 
Bateria de Dorso, que) s11;bem Fôram debatidos C resol- "'- Ananias Baracul1y e ,rcrela1io. 
honrar as trad ições de 1er o1smo He-rmes Nascimento Lyra Na mcs. 
do nosso exercito e O seu jura. VÍdOS importantes aSSUffip• ma reunião foi votada por llllOn!mi
mento de h onra ás institu ições e tos relativos á ordem social rlacle uma moção de solldarledadc po_ 
á le i, tambe m attestarão a ?dres. e u_ olitica, confüwnn __ ,10 . .. e ~!~1!. ~~a~,i~'i.r.:rlt'.'_ gf.';:~~~. dti:..: 
ltJa t: cuth•J_!a:..!!.!u <la .. pro'!_ eu- - ~ ~ ~ ~ Gecretarto" 

lnstallada, hontern, a sua estacão de Radío-Telegraphia 
Com a prt:-.t-nç.a do dr. ~aJvia.n:> franco cxito, fo i effcctua da sob a 

Lcill·. ,'w<'rdarin do 1,1terior e Sc;u-1 competente .. dir~c<'_.áo tech nlca. d~ . t .• 
rantr,t Publicn autorhJa.de~ cstatlu.i.ei tenente scvcrmo Berna rdo } rem~. 
<' a u.xi lian-c; in,mrrllalf,.., ,la no~,a r "~ rhcfo da Tram,m.i,-.,í.o da Policia ;\till
lida Ch·il. foi inau::-urn ila ho utt" m , oil lar tlo L"itndo, !-Cllll~ d ign as de elogio 

• • • • , . ;4 prc:-;ttl'.a t> r1,onor111a com que foram 
edlf1c10 ~la Delegacia 0,l Or tl<·m 1 0:1• rea lizados os scn·ü;us de tio lmpor
Uca e rsodo l unrn modrrna c~ta~ao tnnte melhoramento, com que o Go .. 
de r:i dio- lf'l("g raJ>hi;, ,·êrno do Estado ,·em dt. doptar um& 

A montagrm ,Jaq ud lc apJ>arclho, 1· 11 . das prineipaci:i. dcpendencia s da Poli. 
jas t?'pcr!c!1•.- i,1 •[,.: '!"~ar1:11 ,_, L!.'}'-' ti·• f!,·H ,, .. !:.~f:::,••, 



2 A UNIÃO - Snhbado, 30 d~ outubro de 1D37 

Assem~léa legislativa ~o hta~o 
A SESSÃO DE HONTEM 

Sob a µic.sldencia do sr. José Maci
Pl scrtetarlado pelos srs. Adalberto 
n:ticl! _ e Amrr:co Maia, reuniu hon_ 
tem á hora rf'gimental, n AssembléR.. 
Legislat1va do Estado 

Com pai cccram os srs. Fernando 

~
0y~L~~t· Er~~~J"~aty~;1°~

1
~~ia 6t~ct:i~ 

~~~~~:ttâ~ ~~~~:1~~· Jâf1~~ra~~~f~ 
nho. Miguel Bastos. Celso Mattos, 
Lauro ,vanderley, Aloysio Campos, 
fuin nd111v Mot ·a, Rnmua.Jdo Rolim. 
Raymuudo V1anm~. Pau!1:1 e Silva. Pe_ 
r~\:..rim FPho. Dclfino Costa._ Raul 
Nobre:rJ. Jo.:é Antonio. sevnmo de 
L!.JC' na,· }'ernando Pf's.s;ôl, Emiliano 
Nobrçgu, Anacléto Viüorino e Tertu-
11 · 1,o Britto. 

l'"Oi hda e achada cr,11f..1tme a acta 
ó.a s ssáo .Jnterior 

EXPEDIENTE 

O -xpedi:-'nte C)11..,tou de um officio 
do dr M2iro. de Me:11e1.es. chefe da 
secçã3 ele EstatU.tica, neste Estado, so
l.ire o funccJonamcnto da Junta Ex_ 
ccuti\ a Regi:nal e d'.::i. Assembléa Ge~ 
ral do Conselho Nacional de Estatis
tica. 

O 5r. presidrmte facultou depois a 
p~hvra ::.os srs. deputados. 

o sr. Aloy!io Campos leu as redac_ 
<ôes finaes dos projccto.c, nos. 52 e 
4~ 

o ~r. Rcclrigues de Aquino apr€sen
ku 03 parecêrt-s da Commissão de 
Justiça ao proj.:cto n. 0 58 e á petição 
ll O 163. 

O sr. Odilon Coutinho lê o parecer 
da Commissão de Saude Publica. ao 
pr:ject-0 n. 0 51. que concede uma 
subvenção ao "Hospital São Vicente 
de Paula", de Itabayana 

O sr. Emiliano Nobrega envia uma 
reclamação ã mesa sobre um projecto 
seu. 

O sr. Rodrigues d.e Aquino esclarece 
que a Commü:ic;ão de Justiça, naquella 
da: a, enviára é. mesa um parecêr so
bre o prcject.o do sr. Emiliano Nobre_ 

~;à_çã~n~~q\i:f: regii~~~~n~ a recla-

ACTA DA VIOESIMA TERCEIRA 
SESSAO ORDINARIA DA TERCEI. 
RA REUNIÃO DA PRIMEIRA LE_ 
GISLATURA DA ASSEMBLÉA LE_ 
GISLATIVA DO ESTADO DA PA. 
~~11I3~A, EM 29 DE SETEMBRO 

pede n pah.1vra o 1-r Asl· ·ndlno Moura 
e, em nc,me <ln Comrul..ssão de Ju~t.içu 
apresenta o -SeKUintt! parecer ao pro
jecta n. 0 11: e Parecer n. u 44) O pro
jecto n. 0 11 visa revogar a lei n. 0 100 
que instituiu o seguro psra os pro_ 
duct.o5 de exportaçüo armazenados e 
pura as mercadorjus Jnflumma veis em 

Presidenci.a do srr clr. José Maciel deposito. Nãc, podem.s atinar para 
Secretarios, srs. João de Vasconcellos uma razão plau.~1vel d1' .. )Sa revogação 

e dr. Adalberto Ril.i"'iro Toda lei na sua objectivação ha. de 
apresentar <lefeltoo que poderão ser 

A' hora regimental, sob a pr<'sidcn_ ccrrlgido.s p;r nma noH1. lei. OLJ.tr~ 
eia do sr. Pedro Ulysses, vice_presL poduão se Lornar ab.t.olut.amentc im
dt:nte, secretariado pelos srs. AdaL pratkr:.veb e corece de ser l'evogada 
bert.o Ribeiro, 2. u secretario, sen.'ind~ Não vem01 com a maxilna a cuidado 
d;: 1. 0 , e Péregr1no Filho. 6Upplente. de espirlt.o: a raiá.o de revogação da 
suvindo de 2. 0 secretario, é feita a ki n. 0 100. E' uma lei de umparo ao.-; 
chamada e aberta a Sf'ssâo com a intere.':i...:..cs de Estado qne vi.'>a resguar
presença. elos ses. José Tart;lno, Os~ daLo de prejuízos que adver1am de 
tavio Amorim, Severino de Lucena, toda e qualquer fr~1ucte. quer adrede_ 
Ernani Satyro. Emiliano N ;brega, mente encammhada pa1 a tnl Itm, 

:r~:~.g~gteel ~::~.· :ae~~t~d
0
s1~~~ 0~~ ~;lunc~·~ad~ut~~~-r/lt;!!~~!"a~~f;r !~ 

~:~~~~anfa~:;~~~· c~~~lo~t~~~ti~~~ºé ~~ter~~~~s g~ ~r~~~~o~e~~~l~fu~t~s. :e~~ 
Antonio da Rocha Raymundo Vian. tc,r prh1cipnl da noYsa riqueza. Pro. 
na Romualdo Rolim, Anacleto Victo. dueto esse· que é vis~do de prefercncic. 
rifle. Delfina Costa, Lauro Wander- pelo "olho estrangeiro. p,?las vU.tas 
ley, Sá e Benevides, Gerernias Venan_ elos nesses gra.nde inimigos commcr
cio e A.scendino Moura. cm"_; que tudo rawm pnra depreciar 

Deixaram de comparecer sem causa e anniquillar dito producto. E a lei 
jt:stiflcada, os srs. José Maciel, A- :1presenta. dcffeitcs. que se os corrL 
merice Maia, Fernando Pessôa, Al- jom. Nunca µorém. ,·evcgaLa, cancel. 
cindo Leite. Paula Cavalcanti. e com laLa inteiramente. Seria abdicar de 
causa justificada os srs. Aloysio Cam. um direito que temos de resguardar 
pos e Raphael Sébas·. os interesses da no~sa Patria, para a 

E' lida e approvada, sem observa_ ~ua pr:speridade, contra n usurpação 
çôe.s, a acta da sessão antel'ior. dos seius inimigos. O projecto n. 0 11 

Entra a hora do que visa revogar n lei n. 0 100 deve 

1 

ier rcgeitado pela Cssa por não con_ 
EXPEDIENTE ter nenhuma finalidade de ordem pra-

O sr. 1.º Secretario lê O seguinte ti~a _?U mera! .. Eis_o parecer da C.:m
e:xpediente: Olficio n. 0 681 do exmo. missa.o de Legislaçao e Justiça. S. C. 
~t. Governad::r do Estado encamL cm 29 !Q.11937. ( aa) Fernadc Ncbrega, 
nhando a Assembléa um projecto de presidente. Ernani Satyro, Ascendino 
lei que altera a taxa de extincção de Moura. relator. Pedro_ Ulysses". 
incendio. 1ProjecLo n. 0 34) Altera a Submetldo a dlscussno, o&. Miguel 
cobrança da taxa de extincção de in_ Bastes, em virtude de estar ausente o 
cendio, creada pela lei n. 0 130, de 29 autor do projecto, requer o adiamento 
ci€ dezembro de 1936). Art. 1.o _ A da di<,CttsSão e votação, sendo appro_ 
taxa de extincção de incendio creada vado esi.e requerimento. 
pela lei n." 130 de 29 de dezembro V-em ã t~ibuna o sr. Ernani Satyro 
de 1936, é devida p:r estabelecimen. e, na quahdad_e de m::mbro da 0.:~-

0 sr· _Fernando No"b:eg_a apresent_a to~ ccmmerciaes e industriaes. escrip_ zr..issáo de _Justiça. apr~enta os segum
or parec~r!s da Com~1.&;ao de_ JustL torics e consultorias, situados no perL t~ pareceres: {Parecer n.o 45) En_ 
c;a á pet1ca_o do sr. Anst1de_s V1Ilar de l rr .. e:ro urbano desta capital. Art. 2... tendemos que devem ser ouvida.e; as 
Azevedo Filho, favoravel a mesma; 1- A contribuição é annual e será co- Commissões de Instrucção e Fazenda, 
DpprovandG o decreto n. 0 786._ do sr. brada conjunctamente c.:.m a primei- a respeito elo pedido de subvenção 
Gove!nador do i;:stado. _expedido ad_ ra prestação do imposto de industria pleiteado pelo Colleg:io da Immacula_ 
ref"!r~dum. da Assemblea, que faz e profissão na razão de 5º1º sobre O da C:nceição de Campina Grande. S 
do:?ç~o de um terr~no_ao Banco _do valor do 1ânçamento daquelle impos~ C., em 299'1937. <aaJ Fernando No
Brasil par'.1 a constr,1cçao de sua sede to. ~ Unic::, _ Em nenhuma hypothese brega, presidente. Ernani s~tyro, re. 
nest~ cap1t?,l: favorav€l a u~a pre. a taxa a pagar poderã ser inferior a Jntor. Pedro Uly.s~es, A:-c::>ndt~o Mou_ 
tnisa~ do Cent~:o de Motor.istas de 5SOüO. nem superior a 500$000. Art. ra". 1Parecér n. 0 46) ao proJecto n.0 

C1mpma Orar.de ; e ao I?roJ~cto do 3. o _ Mesmo no caso de ser O es- 10 (eleva a subvenção annual d? Es
::r. L~uro Wanderley, que mstitue um tabelecimento isento do imposto de tado em favcr do Asyl: d:;io Mend1cida
T?remio d~ 5 contos para o melhor mdustria e profissão ficará sujeito ao cie ''Carneiro da Cunha". desta C~
hvro pubhcado neste Estado, apinando pagamento da taxa· de extincção de pital). somos ~e par:cêr que seJa 
para que~ sejam ouvidas a respeita_ s iJie.endio, precedendo-se neste caso ouvida a Comrmssáo c!e Fazenda e 
Comm~oes de "Fazend~ e ;nstrucçao; para calc4lo da taxa a pagar. lança: Orçamento. a respeito do presC'nte pro-

O sr. Romual~o RÕltm le e_e1~v1a a menta como os demais. Art. 4.º _ jecto. Do ponto de vista constitucio
mesa um parecer da CommISSao de Não será restituida a taxa paga, ain_ nal cu legal, nada temos a allegar 
Fazenda . de. que o estabelecimento encerre os contra o projecto. S. C .• em ..... . 

O sr. Pedro Ulysse~. ai:resent,; au:ida seus negocios no decorrer do anno ou 29:9 1937. <aa) Fernnndo Nobrega, 
um parec_er da CommISSao de Justiça, soffra quolquer alLeração no vultÕ de µresidente. E:-n~ni Satyro, relator. 
que vae a r:nesa. suas transações. Art. 5.,., - o paga_ Pedro Ulysses. Ascendino Moura". 

O sr· Miguel Bastos, com .ª pala_ ment::> fóra do prazo .sujeita e contri. Parecer n. 0 47) ao projecto n. 0 19 
vra, fala. sobre a data de hoJe, cem_ bulnte á multa de 6º1º dentro de 30 rautoriza o Governo a mandgr cons. 
mcmcratiya ao Di~ do Empregado no r:ias e 10°;0 ctepoLs desse tempo. Art. buir um monumento a In_dio Pira_ 
Commerc10. decla1ando q1;1e se con_ e.º - Revogam-Se as dispostçõ:s em ~ybel. o pedido ora ~precrndo deve 
~ratu~va por esse acontec~mento com contrario. João Pessôa, 24 de setem- receber parecér da Ccmmi.ssãa de Fa_ 
i,.I. _ me~ma classe. da qual disse ser u1:1 bro de 1937". A' impressão. Zt:nda e Orçament.o. pois não existe 
d.s 1epresíntantes. O orador, depois OFFICIO sob n.º 682 da mesma aspecto cone:titucion,il ou mesmo le_ 
d~ a:flrmar que a cla 3se _dos empre_ Autcridade encaminhandÕ o seguinte gal a discutir. S C., cm 29'91937 
g.ados no comm~rclo constit_ue um dos prcjecto: {Projecta n. o 35) Art. 1. o Caa) Fernando Nobrega. presidente 
f 3 ctores economicos da n~çao. fez um - Ficam creados na Secretaria da Ernani Satvro relator. Pedlt> Ulys_ 
~p~llo á mes~a no sentido de ccope_ Agricultw·a. commercio, Viação e o_ ses, _tUcendÍno' Moura ·. tParerêr n. 0 

ra1 a::i ;lado das a~toridad~s na defew. bras Publicas. os cargos de Assístente_ 48> ao c!ficio do Juiz El<'itoral de 
do re~·f!Ie. que ma se ve ameaçado chefe e Assistente, comprehendidos no Alagôa Grande p2dindo permi~sáo 
pelos. mm1tgos d::1 P9 tri?,-. ~ quadro do pesscal da Directoria de para proces.c;ar o deputado Raul No_ 
tr1 O sr. Fernando Pe.~soa le uma c~r- Fomento da Producção e Pe.squizas brega. O Juiz Eleitoral da quinta zo_ 
.. que lhe fóra .envia~a. do interior Agronomicas e O de engenheiro-chefe na com séde em Alagôa Grande pede 

sobre ~ssumpt:~ f~ancerro~, fazendo o Cas estradas de rodage,m, na quadro licf'.nça á As::..emblé1 para proce.§ar do 
or~~1 .. co~iment_!lnos ª Iespeito. . r'a Direct01ia de Viação e Obras Pu. cleputado Raul Nobrtgn. por ft'r dei-

. s .. gu. da. sno appr_ovados varios blicas. Art. 2. 0 - o pessoal de que xad:; df• votar. sPm motivo justificado 
~~r,:;e~rs hdos no expediente. passan_ trata o art. l .º terá. O$ seus venci. nas eleições munícipio.es de 9 cie .se: 

- mentas de accõrdo com a ta.bella an-1 tembro de 1935. A Commissâo, cohe_ 

ORDEM DO DIA: :exaªçõetr;;r; · ~r;-nct1m~~~e~~: c~~= ~~~te nâ~n~e~re pi~n~i~11l~ê!ir:~~~\t~: 

Sfl.o a n_rovadr>"s as redacções f1naes 
do!; µrojec os nos. 52 e 49. 

sem,('-SP a approvaçáo da seguinte 
matt'r;.a· 

3 • d1~cu' sã., do projecto n. 0 

(r.ré.., a circumscripção policial 
"R1t1:ch'J da Cruz", do Munlcipio 
Umbu&iro> 

~os a que !=C refere a presente lei, !1-f- que ~ proce!se criminalmente seus 
:·ão feitas pelo Governador do Estedo. membros por infracções de natureza 
inde})€ndentemente de concurso. Art PoliLica. a não ser qu1ndo attlnj:lm 
t. 0 - O::. c:.ug:s de A.ssistente_chefe ~ de qualqu".'r m~do a seguranca cto r~
~ssistente, e o de engenheiro das es- cimen; !'!ttendendo ainda a que o de

~~ .radas de rodagem só poderão ser ex. puLJd') Raul Nobrega não deixaria de 
d~ 'JrcJdos. os primeiros por profissknaes l'!umprir com sru dever ch·ico. a não 

agronomos. e o segundo por engenheL ser impellldo por m,tivo justificado, 
,.o civil. o.e;;. quacs ficam dispensados iombora não tenha. levad:i esse moliv~ 

3 a cliscu.,c;ão do projecto n.º 69 de concurso, de accôrd::: com o art. a presenca do juiz competente; attcn_ 
<Créa a clrcumscripçáo policial de 3. 0

. desde quie. apresentem os ~eus dendo ainda a aue-, emlJorn ~ncadn. 

•·cannafistula ", em Alagôa Grande) i1~_;11~ ~vi~~:raL:10 lc~:li~~~~Ul~;·, ~6d~~;n}e~~:~·;~~~~{n~n~~-i!!1~a~ãi f~t 
3. ~ discussão do projecto n. 0 41 

t A11tori:r,1 o Govêrn::, do Estado a dis-
1~en ar do ünpoc;to de transmissão os 
immovd1 oue vierem a srr adquiridog 
per instltulçó:~s de c:aidade e outras). 

nade admitt.ir pessoal contractado. des. ê no sentido ele amnistia aos infrac
cie que assim o exijam as necessidades tôres dQ me~m clispo.$itivo (art. 183 
do serviço. Art. 6. 0 - A actual Di- n. 0 2 do Codigo Eleitorn.ll. é de pare .. 
rertoria dP Fomente da Producção ccr QU(" se.i>1 negndo o pf'dido. S. e .. 
Vegetal e P,"".c;quiz:;,s Agronomlcas, pa.s_ em 2919,1937. <aa) Fc·rn:;ndo Nobrega, 
c:ará a denominar.se Directoria de Fo_ 1.)rc~idfnte. Ernnni Satyro relator 

1. n discu.::são no projecto n. o 70 menta da Producção e Pe.squiz:3:s A_ Pedro Ulysses. A~,·l ndino Moura". 
<Subvenciio no cw·.so ··7 de Setembro". ~ronomicas. Art. 7." Fica o Gover_ P~sto3 a votação. ::;ão os parecéres 

ne.:a capital, ;,:'td~:n~~n:t;~a a:t~::e~~ri~ ~:L't!~ aci~~ 1:1:r;i~:1~~s~ sr. Newton La~ 

1 • d1n 1t"sli,, do nrojecto n.o 81 i~~l~~~ªê ~:mri~c~~t~~~~~o~.ºtt~ ffn;â~izdi{u~a1!1aªi~;~~ªu:zp~~?:ct~ ªJ~ 
,n· ~~ · b'e o art. 24. da lei n. 0 36, 8. 0 - Revogam...se as disPosicões em caracter patr:otico e nacionalista Que 
de 2l de dezembro de 1935) • contrario. 1 - A..'>Sistente-chefe .... aprcsen:a: 1Projecto n. 0 36) Autoriza 

2 • d1•ewsã-0 do proiecto n.• 32 i3
:.:
0
ºJ:~n~ei;;;_~:i~e~~ .:St~~ss,oo~~ ~~n;[~~;~;:i ~e ª';,~iai;,,:u~~~~~ ~~ 

<Dâ novo Estatuto dos Funccionarios :.cda1?f'n1 23:400$000. A' impr~...são. m:'!rC'chal Manuel 0('0do•·o da Fonsê
PubltcosJ · PETIÇAO do presidente da Camara ra, na ca.pital da Republica. Art. l.º 

Municioal de Pomb'.ll, sr11cltando au_ - Fica o Govêrno autorizado a au. 
2 "' di "11 ão do proiecta , n. r, 72 tonzaçáo para conceder l$énção d~ xiliar cem a importancia de dnco con. 

,cone de hrença premio ao majcr impostos f' taxRS á firm, Brasil Oiti~ tos de réi; <5:000$000> a e,recção de 
C,u;th m F lcone). cica S'A. A' Comml.ssão de Legislação um monumento perpetuador d1.1. varo_ 

e .Justka, nil fir,,:ura do fundad -r da Republica. 
E otada a m•l<!rta, o rrr. preslden. 

tP e r rra e, t :'lbalhos, marcando no
-.· A.,, para. 3 proxirna quarta. 
teu , 3 de novembro. 

REPRESENTAÇÃO de Thomé Lei. m,rechal Deodoro da Fonsl!ca e ou. 
te de OUveira .'>olJcltando u'a pen. tros vultos culminante."I da epou~a. de 
são. A' Commi.ssã1J de Justiça. 15 de novembro de 1889, no Rio de 

Contlnuando a hora do expediente, Janeiro. Art. 2.o - Fica o G;;vêrno 

CARROS E CAMINHOES USADOS 
FORD e de outras marcas 

em optimas condições e a preços modicos 

AGENCIA FORD 
RUA MACIEL PINHEIRO, 38 

João Pessôa 
L-------
,utor!.ado a ab,.!r o devido credito 1 ALUGAM-SE dois modernos 

~;;- c3 ;tr-;-;.i~(v~~P~-~c e: ~~~!iç~~ predios, recem_construidos em 
t<mbt- d, 1937 \nol Newton Lacerda, local aprazh·el. á Avenida dos 
Migm! Basto· Frrnmdo N brega". Estados (Therezopolis), com 
A Coinmi.... ... ão ·de F.iz_nda flois 1,a.vimentos, <111atro quar
La~~~~ j~1~u\f -~~v;rªu 

0
p~~jec~i~t~l~ to8, installac;ões sanifaria8 com_ 

zend::, C]Uf> a Repubilcn tem uma dL pletas. nos antlarés terreo e su-

~~~ec~;=al hi:ir~~uJ:i~cd-rS:~/~~:~~~ perior. 
QUf' era um dos elemeiu ·.s culminantes Bonde á porta. 
da conspiração republicana e, sobre_ A tratar com o sr. Antonio 
tudo, um dos coordenadores desse mo. Rapôso, ã Rua 13 de Maio, 423. 
·timenl o não só entre os m11ltares. df . 

(Uja clr~e fazia par.te, mas tambem NOTJCIARIO 
entre civ!.s c:m::, Qumt1no Bocnyuva, 1 
Lopes Trovão e o nosso conterrane:J 
Arísticle Lôbo, :figuras exponenc1aes do 
jorn~li:;mo_ que .propagou a~ idéns ele Ra n:3: RRp3rtH;ão dot. Correios <' 
tran:ic:~t unpenal pnrn o 1rg:ime rc- Telegraphcs telegra1111na.s retidos pai··\ 
pt.bhcana_. _ S::verino Gonçalves da Silva. a\:enida. 

A seguir, faz longas. consideraçoes D. Pedro. 20; João Ferreira dos Sfl,.. 
e. respL:.o do modo ~3~1rtco pelo qual tcs rua Adolpho Gomes 704: João 
~·t- ~pei - u es.c;~ trans1çao, enaltecendo p .. àncisco Frcit:ls a\'Culd8. cruz elas 
ª. flgur,1 0º Imper~dor Pedro II, qu~ Armas. 2048; Joel· Carvalho, rua Lun'.l 
tmha o. 1mpopulanzaLo os seus au. Pedrcza 1C3; Maria Rique. rua Vls~ 
llcos. ~onciue dizendo que cultuar 3. conde Pelota.s. 208: ?vlanucl Sobreira 
m~mo•··..i. dos g~and~s J_1omens _ disse. Duarte. rua São José 543; Ovidi 
rr.mar ~ educaçao E:_ a mstrucçao a~s avcnidci Cap1tão José Pc:-sóa 158; 
~noç.:s _c,as escolas sao os pontos mais Reba""lião Faria.", ma Presidente João 
u1tere~2n1es para que s?. exaltem a Pessôa: &,.·erl i'b Gomes Jgnac;o. nv 
Repubhca e a DemocraCia. . Cruz da~ AnnM, 360; João Baptlsta 

Após, pede a palavra o sr. Miguel C2.valcante Accycle. rua 12 de outu_ 
Easto~ e dlz que sendo a Parahyb~ o bro. 228: ve~icio c~sta Na :cimento 
prim~.ro Estado que entrou no regime nm F?liciano Dourado 328; "Peça: 
c~mstF ucional nesta t~cva phase ~e nha ,, ' · 
v1rla republicana, é Justo. que o d11 
12 de mai:, em que fôra promulgada 
o nosso E,;tatuto basice, seja feriado, a 
exemplo da que acontece em outros 
E;tados. Deste modo. submette á ª~ 
preci9.ção d:s seus pares. o seguinte 
p1·ojectt'): ( Projecto n. 0 37 J A Assem. 

Roupinhas para crealiças 
Novo e variado sortimento a preços 

11em concurrencla.. na CASA ,"Esu ... 
VJO rua Ma.cfel Plnhel"ro. 160 

~~é~r~~f~~l:atz:t.d~-~~d~)d~o~i~~~!= O sr. Pedro Ulys!,-.s. po.SSa a prcs: 
elo feriado em todo Estado O dia 12 dencia ao 1. º Secreta no, sr. Joao d~ 
de mai:i de cada anno, em hmnena. l Vasc:ncellos. q~te havla c~egado . a 
~em a promulgação da constit?Jição ,Ca~a naqu~lle mst~nte, a fim de dis
Estactual. Art. 2." _ Revogam.se as r cutrr o pro1ecto acima. . 
clisposiçóes em contrario. s. s., eh / Na tnbuna. o sr .. Pedi o Ulysses diz 
Assembléa Legislativa da Parahvba. que €stava em duvida quanto a p:art~ 
Em 29,9 1937. (aa, Mlgu.el BastÕ:s". 

1
c:u~ se re~e:i:~ .. ~ .. P:l.J?l'I ~ellado. Re~e

A' co:nmis.:ão de Justiça bendo. pctém, exphcai.:oes de var1os 
Pernunecendo cem a pnlavra O sr 1-1·s .. d-~putado~. decla:ou que estav_a 

Miguel Bastos declara qu<"! se 'enc,n. desfflta a du~1d.!,. m:ttvo por que d~l
tra gravemente enfermo O sr. Ignacio xava de ffe1ecc1 emendas, conform~ 
Evari~to Monteiro antigo president!- vetende 
desta casa e quê durante cincoenta Após_. o 6.r Pedro Ulysses reassume 
annos prestcu serviço~ pollticos ao u pres1dencia: . 
Es~ad:; requer ai designação de u 'q O sr. 1:-~dngues de Aquino aprescn~ 
ccmmissão para visital-o em nome da ta as :egumtes em.andas: Ao :,rt. \., 
Aºsºmbléa. ~ N. I - Depois de li 1. e 2. . 

o7 sr. Presidente, deferinGo este re. c,;ga_se: "Do art1g~ 2. 0
". S S._. t.~1 

querimento, de.::igna os sr.e.. 11iguel 2. ,91~37 ta, Rc<l.r~gn.r.s de AQUJn,o . 
Bastos Odilon Coutinho e Sá e B" 1 Ao ait. 3.''. - dcpo1::s.; das pala,ra.-. 
nevideS. "'- cúnced_ua a pai"te, diga-se: ''"o prnzo 

O s~. FerT).11.ndo Nobrega requer a G~e ... na·· pod~rá ')exctder de qum~e 
inv€rsao dos! i..rabalh:s da Ordem dJ dias . S. S.,. en~ .. 9 911937 1a) 

0
Rod.11; 

Dia, a fim de que possa sei discutida r:uE:s de Aqumo_ Ao /rL. 3. - .. 
e vot da em primeiro lugar redac- Un~co - Todavia. em - e tratando d
ção final do projecto n.º 7 <a.~gmento í-·€t1çÕ€S de _Jzabea!f corpus e mandado 
de venclmentos a Magi~tratura e m. m de seguranç~:. pcclerá ? requerente pa.: 
bros do Ministe:·io Publico). gar o..c; sellos afm~I. casct allegu<' Qll:~ 

E' attenctict··. nelxa dP. .!.ell1r a pel1c_:io r dc:ma1-; 

Pa~_.-;e á ~'.~\~;ecnJ~s r!~~c:d~~ll~!. ~:s1~P:~~ 
ORDE:v! DO DIA Uçâo compct~nte. s. S .• rm 29 9, 1937. 

la> Rodriguec;;. de Aquino'' . Onde cou_ 

C:c~1~;oje~: ~~~n\ãº,a~g~~~~i6ã~~ f~~;1 
~:1~to .. ~

11· t;~~ªi~1dfc~~;r: :sº :c~i~; 
gistraturaJ com a seguinte sub-cnwn. c1ujo ~·alei: nJ.o <'>:C<'da de cinco contos 
da Uo sr. Sá e Ben~vidcs: AccrescentC' ce réis. S. s .. _em,,29!9]1937. rn1 R -
r.o art 3 depois do termo revog:1do a drigues de Aqumo · 
l~cuçâ~ adyerblal deSc1J. já. SalJ das I O sr . Fernando Nobrega apresent~ 
Sessões em 28 de setembro de 1937. 1 ~s. s gum. tes emenda e sub-.<'mendas . 
1.· approvada a re~acção Cnal com ,1 ~~~i~i;a-.<:e(a ~ ª~~rn~~~(l E~lobfcg~l · 
em~n<.la · J II s b d A ·t 3 · d ga de P~tie a p1lavra 41' sr. Adúlb1'.mo Ri_ u_ -emen as:. o a1 . :, I .-~ • 
beiro e diz que tm à.parte ao ~r ML I p9is da I?,ªlav1a concede~ a a r,n ~e -
guel Ba~tos. havia o1firmado a este cti.ga-SC · ? pra7:_J ~;te nao podera ex. 
ter· ~ido_ a Con"stituiçáo da Parahyb:l 29d:\9~; .cirnc;, i~;~ân~~ ~/b::a. A') 
a p11!11erra promulg-ada depois da Re- , Un. do srt 3 o _ suppi inrn.sc 
v. luçao d~ 1930. Agcra, para provar r, tco · .. · ., ei 
1ue di.sséra mo....,tra que a nossa Carta ;~1:t~dado de :,;.._•guianç.1 · S;,. ~·· 11 
Magna foi promulgacb. ri. 12 de maio .::.9 9 37. tal _Fr~nando ~obre 0 a 

d~_ 1935 e a Uo Paranâ a 16 do mesmo 1 ~~g~~t~.T!~~!~~~r:J i~~l:oro~tb~~~e
1
~\~ 

mes. . - C."m L.;;(n'.a, de ~ello a') petiçr>2s feit?.~ 
Passa-;:.- á terceira _dis_cussao do pro. ~lo Mini.<;teno Publico. em caracLrr 

jecto n. 2 Cabre o e1e_d1to de . . . . . d . ···tr t'\·o". s s cm 
120:000S~OO para occ.1rer as _despezas ~9·1;"11~137 a /a) T(·rluh1tt1o Britl. ,; . 
~ür!~~f!~ªJo ~cg~~nªÁa~~be';.f~ª~l~:r:a . Sub'n1ci tid~ à vcta~o o µrojrclo a_ 
· ,.,. .... , · . . ,ora as t"menda.'>. é ap11rovado contra 

a segum,e el?en~\ ~1ga.~ depois <l~ ".l voto e.lo H. EnüiI:mo N~brega 
palavra credito e_pcdal . S .. s. d Submett"cla'.": á \·otaçã" as emendas 
~,;;.c;em~léa _Leglc;~at~~·u.. em 28;911937. ~ sub.eme~\das. ( .regci.L;da a do s:. 
aJ Acall)~i to ~.btll~ . . . Rodrigues de Aquino qu '_.;mand,1 iscn_ 

,. En;i scg':1.1da e app~ ovado o pr .. Jeclo t.ar rlo pagamento da b,::a Jud,"iaria. 
.. bein ~sun __ a emenda·. 0 2s arçõe,s cujo vnlor nà6 e:-,;:rt·da d<> 

3. d1::cussao do proJedo !"'· 23 ,,·Pc" contos de rM'.'. e pr<:judicadrt a 
rc~ntagem . de t!mpo de ~ervu:o pu_ q~1e "'manda. crnccder á pn.rte o p;az.~ 
~llco a~ .1;1 . Joao Hardman de Bar- 011 ,.. não pod~tá 'KC'!'d('r ctc quize Cios, 
rosJ · E_ appr .. vado. tambem do sr. Rodrig11es rle Aqu:na 

2.a. dt-'cussão do proJecto n.º 20 AF, demais. são hdas approvadaoc;. 
1 i..<.;enção de impostos á firma comm'.'l"- Pa:.'...a-5e á unmeira rliscus~::i.o elo 
c1al J. Cunha> . E' approvado. erojectn n. 1) 30 1 emprC' ,tim: de 

2.ª discu!=.São do pro.lccto n. 0 27 50:0CO$ 00). para o dct:cm·otvim nto 
tapprva a.s contas do sr. Governadot ela Agua M.i11rrnl 1·Santa Rita" E' 
rio Estad'J relativas no exerclcio de c1provado. ' 
193G> Posto em votação, é approvado A esta altura.. o sr. Frnundo No. 
de accôrdo com a Ccn.stituiçd.Q do Es_ hreg-a pecte g palavra c ,..iz que esl 111-

tad:. . 'ic pre~ente aos traba;hos o prefr1t o 
1. 1 d1sr_ussão ~o projecto _ n. 0 26 ria Capital. dr Ownld Trigueirn. 

<prorogaçao de ltc<'nça a Joao Gon- r •quer susornsão cios trabalhos por al
ç~lvch d_o. Nascimento, cfficial do Re. rtuns mmutos. a fim de que todos o~ 
gistro C1v1l no termo de Santa Rita) . srs. deputado~ lpof.sam cumprimrntar 
E' approvado. o ilhistr<" g-::vcrna.dor ela cicladP E' 

2 .• dl0 cussão do proJecto n. 0 28 nttend!do. 
< dispõe sobre taxa judiciaria e rlâ ou_ 
Iras provldenc!o:s> , (<.'ontlmín> 
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"XANGôS DO NORDESTE" A "FESTA DA CRIANÇA" ~~DD~OPHONICA 
Prosegue com brilhantismo sua realização nesta capital. 

PEDRO BAPT ISTA 
Como tra de f'~pcrar, tónlin6a ai- Hoje pro~eguirão o~ festejos e<.. PR I- 4 

"Chamou Sant..t Barb1rJ e J;ss~: Gonç:ilves fcrnandeç ac:iba de pu
blicar um livro que é, sem favor o 
m:1.is origin:i. l da ''Bibliotheca de Di· 
vulgaçõcs Scientificas'', dJ qua l t o 
dccimo terceiro \'nlume 

"Faça uma arrumação, 
'' Bote a cangalha num raio, 
'' .Bote :i. sclla num trovão 
"E Yá ao mundo deixar cs~c 

can~ando o maior exito a. "Festa da f.orça.ndo-st a. ie.-,pedi\'3. <·onunis:-ão 
Criança", Que «.e vrm re.i lizando, Para que º"'" me,mo!'> obtenham in\.·ul-
oe.•de o dia 21 do eorrente. na pra,:,a ;-ar animação, llADIO TABAJARA D A PAR.A. 
Vcnam·Io NEiva., A fim de enviarem pr1to9 para o HYBA 

A iniciativa. da Dirertmi~ do l ns. '·Pavilhão do Chã"_ hoje amanhá. e 
tituto de Protecção e AEsJ(,tencla á. Jepoi..,, foram e:n.•a la.da,; as seguint~ 
lntanda. tem mt11;cltlo, 'lSsim, a soli- r~~!las: 

Programma para. hoje 

Precedido pelo~ volumes de Ar- ''Que tJrnbcm é nosso irmão" ~!!~~~!:. ~e!pr:~i:O»~:ta ':
11:!:~~ ~:!s.

30
~r. Antonio de Avna Lins l l,OO - Programma aperitivo da 

thur Ramos, Nina Rodrigues - o A escolha de Santa Barbar.t, a do- ~__a.) P!~ª c:.~~~iaraJ:m~'::"f/~~~J~~!r:i~:: ~~~t;~i~h;'ªJ!~1~· L!:!ª :!:[ª~~7;, P. 1~:o~.-~ Programma v:1riado da 
mestre de todos no assumpto - e mina<lorJ do\ J:.lc.-:mentos Celestes, i·it . jr. Fl.1vio Ribeiro dr . .-.;:J.hema.r Lun' P. R. 1..4 . 
unros outro'i, o autor, introduzindo para uma tal mi'i~ío está indic:rndo A noitt- de honte:m na.da ficou a .ires sr. Eu~ebto '('oêlho scnhoriuh; 
technica nova, arrolou, .sem mais é confirmando ;t cxistencia de pro- dcvn ás anterio1·e~. t>ci3 que o mes- Ane::~ia Lombardi, ma "\a.D'~.! I.Janu 

pre:tmbu los, um monLjo do materi:tl fundJs rJizcs na crenJice popul:tr. Se ~·~ç!"\:1c~eat~~~vt;i~~ ~~~d;º!ªt~n~: ~!;r~evlt:~:~.A~:J::
0 

~:~amcA~:º"i~ 
incdito e originalis,;;imo com o qual assim não fosse o poeta ~Jtyrico não de mu!!ca da Pttlcin MilH..u do Es. Lianza; dr. Lourirn.l l\t:cÔra viuL.1 
cobriu dai(; terços do volume, para n:i a meteria em sua v~rs:i.lhada lado e a "JaZ2 ldrnl". d.Jtir;id.1 p-,10 .:r. Francisco Bra!",JUallo t: q:a. Cl.r-
partc restante dar o seu r~c.1do de Qs Terr~iros sacrificam anim:i.es mat.:>tro AnJ{U~lo Mari nho emtHb- men Ca.ntalice Soa1es. 
estudioso probo e fino obsen-ador domesticas, aves, um gallo de prefc- tara.m ao~ frs tejos a. ~ua. valiosa. c:;no- DlA 31: 

E' um prazer intimo lêr e .1compa- rencia Es,;e costume era c .. ommurn :t re~a~~;~,ilhio tio Chá." tüc,·e, fgu:'1.1. A;~~t: :~n~;ª!~:~ell:~nt~i~·:~:~: 
nh:1.r Pelos lnreiros do Recife um tão rodas as 1cligiões primitivas dJ face . mente. muito mc.vi..nttnta.d?, apres.en- cio Elisa. Gama d1.: Sd,a~ l\luia, 
guapo pcsquizador que tudo rcgi:)ta da terra Entretanto aqui mesmo na t~ndo a pra.;-a.. em conJu':'cto, ll!11 Na:rinb_a \'a1;c!.11relltb, Pt-larina Y Pl:1, 
em reportagem c!Jra, sem O menor P_:i~ahyba ha remini~cen~ias de sacri- !~~!fn:t.ro~cto, com a !,U;J.. piofusa il- i:~:r1~0.!!:.rtel~~~aldr:!"'e~1:~·fe~· i~~ 
laivo acadcmicista e com probidade f1c10s nefandos e bem d1ffcrentes dos b:i Wanderley Mat"l.a. Augll.!:>ta 'cou
communicati,·amente transbordante vistos e annotados pelo autor Ha a- ACÇÃO CATHQl,ICA BRA• linl10, Italo Jo/fily l\farfa Gue:k• 

Os BabalorhtÍ.f Adão e Anselmo qui ~uem tenha en_contrado em en- SILEIRA ~~~:· ::1~~1t~~atl~i~~~·tt~u~~:it~~,j~ 
apparccem ::i.11i como sacerdotes per- cruztlhada:) <le caminhos, sangrado e ,•eira. 'uma. Alexandre Ramalho e 
feitos dos cultos negros Os demais, crucificado, eretiCJ.mcnte, bode de Q triduo a ser realizado na Nerva Graug'eir.>. 
os que form:1.m a scgunJa catcg:011a, chavelhos ,entre vcllas accêi;:1s, J)Jf'1. • • • d" J?la.1.º d'-: nove.~.bro:~ 

18,00 - Programm:1 para o jan~ 
t!lr. 

18,45 - Hora do Brasil 
19,JO - José Jorge e seu accor. 

deon 
19,4 5 - Orlando V asconcellos 

com musicas ligeir;i.;,: 
20,00 - "O seu programma dan

sanre" 
21.00 - Jornal Offici.11 
21, 15 - Continuação <lo seu pro~ 

gramma dansante 
12.00 - Jornal fabdo da P 

R .. I ·4. 
22,15 - Continuaç:io do seu pro

gr:tmma dans:1nte . 
22,30 - Informa5ões. Bôa Noite. comparados :íquell es CUJO pbno t!- n1ais fundamente.! accentU,\C o s:icri- Ii re.1a da M1ser1cor 1a, em 1 ~.ra:s. ~aua. Enuha. ·''· Gu~dC'S _Pe .. 

. . . . ., • . rena. eh. Henner~.gildo D1 J.a'ido, 
lhes super10r, apresentam osrensiv, lleg,o dcmon»c.o . ., prol do movimento catholtco ITcrda. liona,ides Ovldio Mendonea, CHEFATURA DE POLICIA 
mfluenc1a de mescla de cultos e do A palavra maracatu tem todos p h b Laura. Arcoverdc, Maria.. Macil'l, A-
meio onde não era admissivel fugir a os signacs de amcrindia, entretanto, na ara Y a mand~ Sá_ viuva _João ~rsu1o, Jul~o O c.r dr Joâo Franca recebeu o 
infil:;aç.ão,,, A mistura p:rcurbantr / lá entre o.) pretos ella app:irece c~mo . Ii:icia-,r hoje., á~ .19,?0 horas, n:1 ~~~:::: ~th~= R~~:J.t,N:;de º~:~ seguinte telegramma: 
dos orrxas , a tnnsmutaçao mesma corruprclla de uma outra traduzmdo 1grcp da M1scncord1a, a rua Duque brirc., IlUc'"..a Nctto Peix.:i-to de V.1.:-:- "Catolé do Rocha - Communi
dos santos do ageologio c:1tholico , expressão legitima dos negros de Caxias, o triduo da Acção Cacho- cor.c.eilo9 Natha:iael de Vaseonceilos. co-vos que no dia 24 do corrente no 
para a galeria nebulosa das vinte di-1 As toad.ts ou inYocações d.ts divi~ lica Rr:isileira, secção deste Estado, Dolcns Pimenta Barros e Ranfü1• lugar Urcina, este municipio, foi en
vindades maiores ,cncradas nos Tcr-

1 

dades, fart:tmentc accumubdas no h- visando a. propa.gandJ desse mov1-R __ •m_al_h_º·---------- centrado um cadaver já deformado 
reiros, onde ap.parccem meteoritos, vro de Gc·n.çalv. es Fernan. des, impõe- mento soc.ial-religioso . MElH"R A wnENTOS PUBLJ. de um individuo desconhecido o 
arvores1 o arco-1ns, a agua, p antas e c;e pc a ongma I a e e simp eza com romov1 o pe o urso upenor o 1 1 1 d d 1 

1 
P d I C S d I 

U t'\J~! qual não foi ainda identificado. -

hervas, é de mdizi\'el encanto, pela 

1

, que se apresentam O pesquizador Seminario Archidiocesano, as solen- COS MUNICIPAES, EM Saudações - (ass.) Te. foiio Lyra, 
· · l'd d J d d d Delegado de Policia" origina I J e ou mesmo pc a extra- para acccntuar a sua isenção e para ni :1 r.s constarão e um programma ALAGôA GRANDE 

vaganciJ da aprc'>entação. Adão, o .autentical-as melhor. apanhou-lhes a completo, abrangendo thcmas rda-
PJe Adão, apre~enta-sc, com um vo- j musica completando o documenta.rio ciona\ios com a finalidade d:i Acção fe~~:~a d~e ; 1E:;~J~ª~~r11ªfe~· ~~;\:i.:t ACCIDEN~TES 
cabulario N:igô contendo noventa e I com esse complc:m'.!nto, hoje indis- Catholica, bem como partes de c:tn- ç:, tel::phcnico ligando o.quella eic.i,:t- O dr Italo Joffyli, engenheiro da-, 
cinco vocabulos, cmquanto o Pae j pensavcl, para quem deseja patentear tos e outras dissertações deA \e~~;fC::,çãdt:s~! ~~~~~b

1
~·elhoramen_ Obras Publicas, oft,c,ou á Chefatu-t 

Anselmo não logrn apresentar no seu I em todas as suas modalid,t<les as ma- A sP.ssão <lc hoie será dedic:id.\ :tO te in~!-cduzido }}-I~ adm:ini.stração do ra de Policia participando que os ac
mais que trinta e cinco palavras. E' ! nifesc:içõcs cmanJdas áirectamcnte d:1 in(,igne p:ipa Leão XIII, devendo prc prefeito Asdrubal Mc.ntenegro, 0 sr. 

1

1 cidcntados nos trJbalhos do Institu-
notavel, nestes dois vocabularios, J. alma popubr sidil-a o conego João Coutinho gQ\·ernado · d E.!:>t' t r ·cebeu o se 

b I d d I 
cti·,,1te de:p'cºho·. ,te .J e ~ - to de Educacio tôram immedi:it:1.-impermeJ i i a e com que se apre- Estão de para.bens os estudos ne- F.' o seg:uinte, o programm:i a ser ~ ., .... -

· d d B ·1 o r d G 1 d f 'd - "A. Grande 29 - Governado,· AJ.·- mente medicados pelo dr Osorio 
sentam e se. ~anteem m e°:nes a lgros no ras1 1vro, e onça ves executa o na re en _a scssao: gemiro de Figu::':.rêdo _ João Pet._ 1Abath 
mescla amennd1;1 ou portuguesa, d2- Fernandes vem marcar epoca O au- Homenagem a Leao Xll[ scn. _ Ccmmunico a v. excia. que 
pois de grande distancia de seu afas- tor não se deixando contaminar pelo Presidencia do concgo João Col.l- inaugurei hoje: um serviço telephonico GRAVATAS CINTOS E SUSPEN-

tamento da CostJ dos. Escravo1 E' virw, da bb.gue que tem sido o mal tinho ~:~yes~~stecid~~ni~ip~o. P;;i;i~!'l~~ SORIOS, as 'nltimàs novidades aos 
curioso e mesmo estonteante o con- de uma porção de rapazes imbuídos esse melhoramento para a Prefeitura melhor~ preços encontram.se na. 
traste entre essa impermeabilidade Ide que praticam acto licito quando o C::mto do CREDO tocll grande contentamento da. popu- CASA VESUVIO. rua l\1aciel Pinhel-
dialetal e o cerne dos cultos, simufa- que fazrm é na realidade contaminar Discurso de homenagem - cler. laçá::> da mesma pcvoação. Attencio_ ro, 160. 
dos ás vistas de todos e apparecendo com o ri~inho insulso e sardonico, Antonm de Barros. sas ::::audações - Asdrubal l\tontene- ------------
de mistura com os santos carhohcos! que lhes é proprio, os leitores incau- D,ssertaçãu - A ACÇÃO C:A- · gro, preteito" I ," EXPOSIÇÃO DE MILHO 

Foi ahi que encontrei a razão para tos, não inventou moda Atordoou JTHOUCA ORGANIZADA -- cln. CHA' OURO, o seu nome indica A realização desse certame, 
certos :1spectos da crendice popubt com a messe f Jrta t originalissima d:i. Cthonie/ Pasços. seu valor. 
Santos Cosme e Damião _ os santos sua colheita Os conunentarios que I _ ----·---- em Areia, no proximo mês 
meizinheiros - cujas cffigies encon, gisou lhe pareceram necessari~. O lei- Canto - AVE MARIA - Vít!o- VIDA ESCOLAR de novembro 
tramas pela.s casas pobres; ~s ca~:i.s tor que fique corn a liberdade de ti- , rfo 
cujos donos nio podem chlmar o rar de si mesmo as illações applicaveis li,studo - COMO INICIAR T' A directoria do Instituto Com-
medico; Santa Rarbara - a santa a juízo proprio. FlTNDAR A. C. O. NA PARO- mercial "Underwood" avisa aos a-

Occorrc:d. no dia 7 de novembro 
proximo. em Areia, a installaçio da 
1..1 Exposiç:io de Milho, promovida 
pela Directoria da Escola de Agrono· 
mia do Nordesce. que funcciona na
quella cidade. 

que é um anteparo contr:1 a furia Fazer íiYros assim é dar prnva<,, CHIA lumnos que terminaram o Currn de 
dos Elementos e que ao !ade, de S. Je- em publico, de alta probidade intel-1 Poesia - O FILHO l'ROD!Gv Dactylographia, e estão esperando , 
ronymo aplaca qualquer temp.!sta- lectu:i.l, é se fazer credor da att'lçio - der. "1'loval N[t'llo. entrega dos diplomas, :t comp:irece-
de; S Sebastião o purificador do ar de quem estud:t, é cumprir bem ª I .. rem no mesmo cduc:mdario de 1.º de 
nos tempos de peste; Santo Onofre missão da vida utilizando as faculd:1- Encernmento pelo Prei;idfnte. novembro até 15, :1. fim de tratar dJ 
que :1.dvoga contra a fome e que, co- des de que foi dot:tdo Hymno Final cntreg:t dos mei;mos 

O alludido certame, que ~e encer
urá no dia 14 dP mesmo mês, tem 
por objcctivo C)timubr os agricul
tores alli residentes na cultura do mi
lho. producto dos mJis preciosos de 
nossa bvour:i 

mo Santo Antonio, deseja se vêr re- --------

presentado no pedacinho de pão qu.! A GUERRA CIVIL NA ESPANHA 
:ee:e~~~:svae:,nt:~::tº,o~a05fa;;n~a;,.:;;~ 

ros 
Enternece olhar os :tpctrechos que 

servem de vehiculos aos culto'i Al
guidareç, quartinh:1.s, morinhas, pr.r 
tos e utensilíos domesticas ao lado de 
ourros que comprovam e justific:1.m 
o uso e a indumrntarÍJ dos pretos 

N:1 minha infancia ouvi a c:i.nti
ga: 

"Benedicto do Congo 
Tem os beiços de alguidar" 

Para esse- fim, .-cm a Directoria da 
Ei.cola. de Agronomia se esforçando 

J?,arcelona começou, hontem, a ser a nova capital da Espanha Republicana. - A "" sentido rlc auc •o mesmo compa-
. b ld 1· d · '' ·d " b M d "d d lt rcca o maior numero de lavradores, aviação re e e vem r1la 1zan o success1vos ra1 s so re a ri , on e avu am os ,enrln feito distribuir, entre esces, 

damnos mat~riaes e os sacrificios de vidas. rncuhres com as seguintes razões: 
NENHUMA OPERACAO DE IMPOR- FUGITIVOS DE GIJON CHEGAM 

I 
pode,,,s a uma outra personagem. E' 1 - Os s,·s agricultores terão op-

TANCIA NOS DIVERSO~ SECTO. I A' FRANÇA exaetamente para 1mpedll que assim portunidade de expôr gratuitamente, 
RES , aconteca, que o .governo de Valtncia os seus productos, e concorrer assim 
SALAMANCA. 29 (A União), - O d~P~!~:in2~o~in~~r~1 ~~~~~arº i~~ quei ms~allar_se em Barcelona 1 .tos premies que serio d1stribuidos 

Quartel General Nacionalista inform~ portos francêses do Atlantico numero- APRESSA-SE A EVACUAÇÃO DE I aos melhores productorec. 
que durnnte o dia d,~ hoje não se re_ ~os fugitivos e~panhoes. em consequen_ MADRID 2 - Os srs ai;:ricultores, visitan-

~!~~fau n~~n~v~~3~~::~fe~ ~e n~~~;; f! ~cte:r~~ªy~~~!J!~a;;_~o~~~n~~1f MADRID. 26 (A. B.l - Por Otdem Jo a nossa Exposição, terão opportu-
0 proseiutm!'n•.o da !lmpêsa das Astu- cianos, €.ntre os quaes ha muitos fe- das autoríd.1des marxistas estão sendo nidade de ver e observar o que pro

Mas, para mina , aquillo era. surria- ias onde os insurrectos apprehende- ridos. Em La Rochelle outros 100 mi_ tomadas a.e; ultimas medidas necessa- duz o seu vizinho e o que a Escola 

dp:ss:~:zi~~s crilir
05

chJ~~tep/e~~:e aNe;~ ~f\~ ~1ai~ne~e~aºs ~~~:;~d:nf!n~~P}~: ~iõ5ªf~;d~~%~~·?r~~~t!~~$ ~~aiu:: ~i:\o~!r~ \3;:~~~ã: ~~~fi°~~ã~a~~~:! 

1 

pr~uz pelos me.thodos modernos de 
ias. toridades maritim9.s francêsas. O na- no caso de ser desencadeado. nova of Agricultura Racwnal 

comprehendia e nem podia compre~ via chegado em Bordeus ficou trans- fensiva da.e; forças na_'ionalist:1s. - 3 - Os srs agricultores, visitan-
hender que aquillo, aquclla. figuradJ BARCF,L()NA.. ~APITAL DA ESPA- fo:mado t:m Hospital. Os milicianos ~ "Gaz~ta Ofricial ~publica" pu- do a nossa Exposição, terão occasi5o 
apostrophc, signific:isse. antes, um NHA REPUBLICANA ~:!t~!cto~º;~~~ G~~~~ª~e~!~1 ~e d~?is ~~\!~~iah~l~ien~~~â~º t:a:º::r~~~~ de receber,. gratuitamente, :nsjn~-
louvor; era como se dissesse ser a BARCELONA 29 <A União) - mil destes já. seguiram para a Catalu- c;as ordlna~ias e ex~raordinarias conce_ mentas praticas, os quaes serao m1-
bocca do Rei Negro um vaso sagra- Esta cidade com'eçou a ser. hoje, a ca_ nha. didas a soldados e voluntaries estran_ mnrados pelos professores da Escola. 
do, a morada do Ori"J pltal do. Espanha Republica.na, sen~o O mini.o;tro do Interior da Franc:a. geiros. 4 - Os srs agricultores que con-

Quanps vezes, surprehendido no ~r;:1i~r~//i}l:Jfª primeira vez, aqui o Dt_ ~~:~:ªo ~P~~71~~~~o ~~dQ~ipsae;~~~: Nesta h ora de angustia. nacional. correrem á nossa Exposição e apre-
campo pelas d~scargas elccrrica.s dos Numerc.!-.O.s funccionarios do gover- validos entre 18 e 45 annos. acaba de sejamos mais patriota~ bebendo unJ. r;entircm bons productos, tornar-se
começos Jo inverno, me vi in-vocan· no de Val"'ncia estão se mudando para determinar agora que &· tomem as camente CHA' OURO, 0 unico chã ão conhecidos dos seus vizinhos, 
do Santa Barbara e São Jeronymo esta cidade. onde já foram alugadas mais severas medidas nesse sentido, nacional. obtendo assim uma nova fonte de 
com º mesmo fervor com que eleg1J ~~·osc~~t:10Tim:~~:~ºos 6.iriºt~~s;q~ reforçando suas ordens an~eriorrs . rend.:., porquanto os mesmos vizinhos 
S Bento o dcfemor seguro contra xistentcs. A PAZ EM SEPARADO PARA A CA- O NATAL NA TRAVESSA irão procurai-os para compra de sc-
"'cobra e bícbo peçonhento". TALUNHA mentes puras e seleccionadas 

L d G d B ge CINCO NOITES DE BOMBARDEIO FLORIANO PEIXOTO , - O sr agricultor que concor-
ean ro omes e 1rros, esse · PARIS 29 (A. B.l _ "LI' Jour" in. ' 

nio satyricô que o Recife conheceu i rADRID, 29 <A União) - Grande forma q1.ii.~ 0 presidente Companys se Como tem acon.tcrido nos annos rer á nos-sa Exposição: c.umpre um 

vende1do de tamafcos º.s :cus fo~e- ~it:f :a~~s u~~i~~~ ~~~~~d~6iie~b~~i~ ~~5 1 ~:ii ~:~~h~:e~~b~~mf;~5t>~au.~~~ ~~;r~~r;s,p~fxo~~bi!:n~:;~e:l~a~ª~:;: 1 ~eerv:Cm ª t ::eb;:~aJ:;~1~~~0 es:/':~:: 
to, pedas estaçõdcs er~ovianJ~ e pJeo~~ '="uburbio.s. mais numerosos foram os esse jornal a Catalunha deseja assig_ Nf··

0
st~ .. J,·a. r, cond1gnamente, o dia de correndo para O dcs-envolvim~11to., e-

merca os, quan o qwz !-.:1.tynzar que altingiram o cen_tro. nar E"'paradamente a paz com o gene- ., 
<la. Luz, que tentara dirigir um b;1lio o bombardeio im:1ado hoje, depois ral Franco S€rvindo se da França e Have1á animada rf'trrtn além de conomico dJ Paral~yba e do Brast: 
naquclla cidade, imagino~ uma v ia# ~.s ... emeoiatont~it~d. !mJ~:n:: ~!t:~r9.~~b~ da I nglater'ra como futermediarios. o vcrio.~ divertimentos populares. Firmado pelo dlíeCtor do refendJ 
g:_m do aeronauta ªº. Ceu, de on~e l ';i'O.s mmtos ainda é ignorado. Foi of_ ~~en~~mt~~Y! ~i~~u:~l:n~i:.ºi~!:1 P~~: A. fim de que a3. íestividadcs da ..''-tabelecimento, agronomo Luiz C:ir
nao ubenJ.o voltar t ivera qu~ pedir f fic_talmente annunci!\do que o bombar_ prio bem o sabe e jó. o c011f·~&so11, f"C- ~t~E.\~;~~d~l~~~i~ia~~~º!~ ~~~~!:~~ va lho Araújo, recebemos um convite 
a S PcJro que O ajudasse Ao que o de1o de sabbado A no1 t.e causou resscn_ gundo "U ,Jour" e por Isso me:,mo crge.nizadoras ct_as m~"mas já estão parl nos 1epreo;;entarmo'i n? cert:,.me 
,a.nto: ! ta mo:tos e mais de dUZJ:'ntos ferido.s mostra. se desejoso de traru;ferir 1:,-eus trabalhando nct1vamPnte. que vae se realizar em Areia 



A UNlÃO - Snbbado, 30 de outubro de 1937 

PARTE o F F 1 e 1 A L 
\ DMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR ARGEMIRO DE FIGUEIRfl:00 

Govêrno do Estado 

8XPEDIENTE DO GOVMtNO DU 
DIA 26: 

Petições: 

De Serafica Silva. professora effec
tiva d.1 cadeira rudimentar mista da 
localidade "Santo Antonio'', do mu
nicipio de Sousa. requerendo tlin~!1 
f30) dias de licença, com os venci_ 
mentas integraes na fórma da lei, 
para o seu tratamento de saúde. -
Concedo trinta di1s, ã vista do lau. 
do medico. na fórma da lei. 

De Severino Bernardo Freire .. 1. 'l 
tenente cta Policia Militar do Est2. 
do solicitando o pagamento da im_ 
poi-tanc1a de cento e quarenta e dois 
rn;I e sc,~~c~tos réis 042S700). de 
differença de ve-ncimentos que deixou 
de receber no período de 1. 0 a 17 de 
janeiro de 1931. como segundo te
n~nte em commissão, nessa corpora
ção. - Aguarde abertura de credito 

EXPEDIENTE 
DIA 28: 

Petições: 

DO GOVERNO DC 

De Ely.sio Sobreira, tencntc_coro
nel da Policia MiliLar do Estado, re
qu-erendo o i:tdiantamento de três mê
ses de soldo, de accõrdo com a lei, 
para cor:.fecção de fardamento. -
Deferido. 

De Manuel Rodrigues de Sousa, 
cabo de esquadra da Pollcia Militar 
do Estado, solicitando a sua reforma 
de accõrdo com a letra b do a.rt. 53. 
~a e. R. P M. - A' vista do laudo 
df' inspecção de saúde a que foi sub
mettido o peticionaria e das informa
ções do Thesouro concedo a reforma 
p,"'-did? nos termos do art. 67 da l-!!i 
sob n. 127, de 28 de dezembro de 
1936. 

"XPEDIENTE 
DIA 29: 

Decretos: 

DO GOVeRNO DO 

O Governador do Estado da Para. 
hyba exonera o s~xgento Guilhermi
no Ferreira do Amaral do cargo de 
sub-delegado d:a circumscripção po_ 
licial de Araçá, district.o de Sapé. 

O Governador do Estado da Paru
hyba attendendo ao que requereu d. 
Serafica Sil\'a. professora effectiv2 
da cadeira rudimentar mista de San
to Ant~nio do municipio de Sousa. 
tendo em vista o laudo de inspecção 
~:e saúde a que foi submettida. resol_ 
ve conceder .lhe 30 dias de licença, 
n a1. fórma da lei, para tratar de sua 
saúde. 

O Governador do Estado da Para_ 
hyba nomeia o sargento José Ferrei
ra de Lima < 1.0 1 para exercer o cargo 
de sub-delegado de Policia da cir
cumscripção de Salgado, do districto 
de Itabayann. 

O Governador do Estado út. Para
hyb1 exonerJ. o sargento José Anta_ 
nio de Almeida do cargo de ~ub
delegado de Policia da circumscripção 
de Salgado do distnclo de Itabaya-
n1. · 

O Governador do Estado da Para_ 
hyba nomeia Alcides Cabral de Mel_ 
lo pan. exercer o cargo de adjuncto 
de prometer da comarca de Umbu
zeiro. devendo solicitar seu titulo :\ 
Secretaria do Interior e Segurança 
Publica. 

Secretaria do Interior e 
Segurança Publica 

CADEIA P.!JBLIÇA DA PARAHYBA 

EXPEDIENTE DO DIA 29: 

Officlos: 

N.Q 1014 - Ao exmo. sr. dr. che-

~Ío deº pcº;i~.~~t~oi d~e~~~~~
0

'di~~ro º~~; 
funccinarios e demais empregados 
daquelle estabelecimento durant.e ') 
mês de outubro cadente. · 

N. 0 1015 - Ao dr. director do Ins_ 
tituto de IdenUficação e Medic'1 Le
gal foram apresentados, devida•nen
te escoltados. a fim de serem ülrnU_ 
ficados. os individues José Gc!11n;1 
de França e José Rocha da Si'va. 

N. 1016 - Ao .o;;r. dr. Jo~é d~ Mi_ 
randa Henriques. juiz de direi1-:- da 
3." vara da comarca desta cap1 ·a 1, a 
directoril- da Cadri:l Publtca oL ir.'iou 
eommunicando que deixava de c:11m. 
prir o alvará de soltura rlo réu Sf'.ve 
rino Marttninno dos Sant-cs. pc.-r sef 
o m!!smo condemnado também. pelo 
exmo . .-;r. dr, juiz federal na S•::-.:ção 
dc.<,te &tado. á. pena d,;? 3 annci; e 6 
méses, por crime rle mcéda fal, . 

N. 0 1017 - Ao ~r. dr. juiz de di
reito da segunda vara da co:narca 
desta capital foi tnviada a p::-~ição 
do preso José Pere-ira dos Anjo.,,. em 
a qu.a.l solicit.L uma ordem de "ha
beas_curp1?S" 

"'l. 0 1018 - Ao sr. dr. director da~ 
Obras Publicas foi $Olicitada. a r:mo
ção e o recolhimento ao deposito da
c1uPlla~ Obras do materi..11 const:i.nte 
da relatão Junt,. o qual eon.<;t~ do 

~~:it~t:: rJn~;ld~ir:~x!e J~rr~Cs~a~i 
de, apparPlhos sanitarios 1 chaleira 
de ferro, 1 plcaréta de !érro e diver
:;Qi'} pC'claços ele ferro, tudo for1. de 
usn. 

N. 0 1019 - Ao •r. dr. juiz de di
reito rta 1 ª varn da comarca desta 
tapital fCJ uwiadc a pel!r;fo do pre_ 

~~en~~egarto Dias, solicitando au-

Psra o devido fornecimento. á Com
missão de Compras foram remettidas 
as requisições numeros 55 e 56, já 
autorizadas. Aos srs. J. Minervino 
& Cia. desta praça foi enviado o 
empenho n. 119 na importa.ncia de 
274$000, de mercadorias fornecidas á 
ca.deia Publica. 

Acs srs. Alvaro Jorge & Cia., des_ 
ta praça, foi remettido o empenho 
n. 120, na importancia de 808$Ut.l0, 
àe mercadorias fornecidas áquelle es
tabelecimento. 

Por officio sem numero datado de 
29 deste mês, do. capitão Raymundo 
Nonato director do Presidio Especial 
da Faz'enda .. São Raphael ". foi re
mettido áquelle director o preso poh_ 
tico Antcnio Pereira de ArauJo. que 
se achava baixado á enfermaria da
quella Cadeia. 

Além desse expediente também 
houve o de parte diaria e mappa. dos 
presos de justiça, enviados ã. Chefa
tura de Policia. e á Delegacia do 2. 0 

àistricto desta capital. Ainda consta_ 
ram do expediente diversas certidões 
fcrnecidas aos presos deste presidio 

Parte diaria (remettlda ao dr. che_ 
fe de Policia deste Estado), em 29 de 
outubro de 1937. 

Levo ao conhecimento de v. excia. 
que, hontem, em cumprimento do 
alvará assignado pelo dr. José de 
Miranda Henriques juiz de direito da 
terceira var1. da cômarca desta capi
ta!, foi posto em liberdade o réu João 
José de Oliveira, vulgo "João Car_ 
neiro '' em virtude de ter o mesmo 
cumprido a pena a que foi condem
nado de cito mêses. 22 dias e doze 
horas de prisão simples, como incur
so no gráu media do artigo 303, da 
f~=i~~~~~ ct~taris Penaes, pela 

Movimento geral de hontem: exis_ 
tiam 270 reclusos, foi posto em li
berdade 1, ficaram existindo 269, sen
do 1 não arraçoado por esta Cadeia, 

serviços no predio n. 102, á a\'enicla 
Abel da Silva. - A' vista das infur_ 
mações. attendido. 

PR E FEI T URA MU N ICIPAL 
José Amonm Barretto, requerendo 

licença para fazer dh4ersos serviços 
no predio n. 547, á rua 4 de Outubro. 
- Deferido. 

DE JOÃO PESSOA 
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 

29 DE OUTUBRO DE 1937 
&ECElTA: 

Donstilla de Sousa Carvalho. re
querendo licença para construir 10 
metros de muro divisorio no predio 
n. 272, á avenida. Manuel Deodatú. 
- Deferido. Saldo do dia 28 .. 12:239$200 

2:905$600 15:144$800 

te construido á avenida 01•1.vo Bilac. 

Analia Lyra, requerendo carta de Receita do dia 29 
habitação para o predio recentemen_ 1 
- Defericto. Dl!:SPll!:8A, 

miâ~1caJ.~séna ~~~~~[:· do r~~.::~n~~ Folhas de operarias. dilristas e pen_ 
259 á rua Amaro Coutinho. _ At- sionistas. referentes a esta sem~na 
tendido. quanto ao segundo semestr2 . IP ..;go a Joã.o ChavE's, por serviços 

uc!~~!ri~a~~~o3~cai~i~~~; ~ec{s~~?;~~ A:x:~~ti1~
5
irê.' P~rã · cÚ~e~~M · d~pe~ 

n .. illuminação electrica em frente ao sas . . · · . . , . 
predio n 432 á avenida Benjamin A' guarda municipal, percentagem de 
Constant." - Como requer. 1 impostos arrecadados 

E. Gerson & Cia. requerendo li_ 
cenç:1 para fazerem Üma reforrr..a ::o 
seu escriptorio commercial é. rua Ba- Saldo do dia 29 

~!º c~re~r:~a::mEn~·r,i!~· d~º p~:ec!~ Em do~umentos de valor 
da D. E. F .. indeferido. )mhei.ro em caixa .. 

João Cavalcanti de M:m:zes. re-

8:595~500 

· 155$900 

500$000 

36$700 

2:763$600 
3 :093$100 

9:288$100 

5:856$700 

5:856$700 

d~f:e~~:d~ª1!~iiemti:t~~~tnii~1~~: 1'he~~ourarta da Pr:>feitun Municipal de João PCSOOa, em 29 d~ 
á avenida Vera Cruz, de propriedade outubro de 1937. 
do sr. Hermillo Cunha. - Sim. Ex_ 
peçam-se as car03s de habitação. 

Maria Coutinho Marques, requeren-
do transferencia da conecta de seu 
esta~ecimento commercial á rua 
Argemiro de Sousa, n. 11. para o 
nome do sr. Israel Gomes. - Como 
pede. 

Convite: 

São convidados ·a. comparecer á D. 
E. F., os srs. Elyseu Candido Vian_ 
na, Acrisio Borges. José Ribeiro, B~r
ta Azevêdo Esmeraldo e Nair Bel
trão; á D. O. L. P. dr. Lauro Wan_ 
derley. 

Art. 2.º - Fica igualmente auto .. 
rizado a abrir o credito necessario 
para occc:ner ás despesas. 

Art. 3. 0 - Revogam_se as disposi
<,,óes f'm contrario. 

Gentil Fernandes, 

The$oureiro interino. 

Dia 8 Secretaria do C. G.. cabo 
Deoclecio Ferreira Leite. 

Dia no telephone, soldado telepho
nísta Cfarencio Bezerra. 

Prefeitura Mumcipal de Calçára, 1 ~~~~;;~l ~~radi~, ~~o \e~t:~r:-:~:~: 
26 de maio de 1936. Uáo Calixto d~ Araujo. 

Ronda á Guarnição, 1. 0 sargento 
Fr:incU:co Jo~é da Costa. prefeito. Pedro Ribeiro Jasset. 
JG~~ Alvares Pereira, secretario. Adjuncto ao official de dia 2. 0 

LEI N. 0 8 
sargento João da Cesta Cannavieh'Gs. 

Dia ã Estação de Radio, 3. 0 sar
gento Ayrton Nunes dl. Silva. 

por vir sendo arraçoado ás suas cus_ PREF"EITL'RA il1U!>ICIPAL Dli 

t"'iaram hoie. distribuídas 425 ra- CAI<;A'RA 

Autori7.a ac prefeito Cl'Cl1r Gu'Jrda do Quartel, 3. 0 sargento 
uma Agencfa. Municipal de Es. Severino Aprigio de Luna. 

ções: 1'7 aos detentos que se encon
tram em diéta na enfermaria, 251 aos 
demais presos. 17 aos empregados, 
inclusive os dois guardas civicos, ad_ 
C:.idos nesta repartição, Manuel Bar
bosa de Lucena e José Jovino Postes: 
100 aos presos extremistas. inclusive 
20 acs soldados que fazem a vigilan

LEI N. 0 5 

cia dos mesmos no legar denominado Francisco José da Costa prefeito 
foªz~~d~;;~~~l~~::r1;· ~!snt~~rd=S :u~~~pal de Caiçára. effi virtude 
das escoltas que conduzem os presos 
aos serviços externos desta capital e Faço saber que a Gamara Munici_ 
3 aos indigentes que vêm, diariamen- pal de Caiçãra decreta e eu sanccio
te. sendo apresentados a este estabe- no a seguinte lei: 
lcimento penitencíario. 

Acompanh:1 i!sta parte o map::,., 
dos presos de justiça, deixando de 
serem enviados os dois coneccicnaes 
e baixados á enfermaria. por não te_ 
rem soffrido alteração os do dia an
terior. 

Communico a v. excia .. que fóram 
. tr1buidos pães e café á guarda mili_ 
tar desta Cadeia, á noite. 

Saúde e fraternidade. 

Art. l.º - Fica o prefeito autoriza_ 
do a adquirir, por compra, um motox 
National, força de 28 HP. para illu
minaçáo publica da villa. de Caiçán .. 

Art. 2. 0 
- Fica igualmente aL~O

rizado o prefeito a abrir o credito 
necessario para occorrer ás d~pesas 
da cor:tpra, transporte e mcntagem. 

Art. 3. 0 
- Revogam_se as di.spo.si

ções em contrario. 
Leoncio Lopes da Silveira es-

cripturario. ' Prefeitura Municipal de Caiçára, 
Visto: Durwal de Albuquerque di- 26 de maio de 1936. 

rector interino. · 

Prefeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO PRE.."'EITO DO 

DIA 29: 

Petlçõe.s de: 

B. Vicente Dhalla. requerendo li
cenç:i para fazer diversos serviços no 
predio n. 1.142 ã avenida Manuel 
Deoctato. 

Saturnino Ferreira da Silva Ma
chado. requerendo licença par3.- fazer 
uma fossa e cozinha na casa de sua 
propriedade, á avenida Maximiano 
:Machado n. 596. - Como requer em 
face das informações. ' 

Pedro Bento Collier. requerendo li_ 
cença para construir 87 metros de 
muro divisorto e 17 metros de muro 
de frente no predio de propried::-ide 
da srta. Maria Violêta Vasconcellos, 
~14~v~!d~ef:r~~~nhor Walfredo Leal, 

Ch Werner Schumeljing, requeren
do licença para colloca.r quatro em-

fª:~~~ 11n!~~~~~a J~vl:r~~io ~ · x:~ 
tendido, de accôrdo com as exigencias 
da D .O. L. P. 

Antonio Bello da. Silva. requerendo 
llcença para construir uma casa de 
taipa e palha na rua Franca Leite. 
- Como requer. 

B. Vicente Dhalia, requerendo li
cença para. renovar a coberta da ca
sa de sua propriedade. á avenida 
~:r~~r!:~~~s~27. - Sim, em face 

Cunha. & Di Lascio. requerendo li_ 
cença para f3Zerem diversos sen·iços 
no predlo n. 589, á avenida Mcnse
rihor Wal!redo. de propriedade de 
d. Maria do Carmo Cunha Pedr::>sa. 
- Como requerem. 

re~~el 1:n~;bui::;quia!!~va,di~e~~~~ 

~~c::t~~~etr~ºo~r~:tlõ.á avenida 
Carmello Ruffo. requerendo licença 

para se estabelecer com escriptorio 
de construcçõea, sob a firma de Car_ 

~eiU:~n:uf~o .~. I~ãcj0; 0 r:de~ª;~ 
gando logo o que fôr de direito. 

Francisco Ferreira.. Guedes, reque
rendo Hcença para faz~r diven,os 

Franciseo José da C~ta nrefeito. 
José Alva1·es Pereira. secretario. 

LEI N. 0 6 

Autorizai o prefeito det::al)..l·o
priar, por utilidade publica, a'i 
casas de nwneros 1 e 2 sitas á. ~~téi:~ Igreja, na po,roação de 

Francisco José da Costa. prefeito 
municipal de Caiçãra em virtude 
da lei. 

Flco saber que a Gamara Mu11ici_ 
pal de Caiçára decreta e eu sanccio
no a seguinte lei: 

Art. 1. 0 
- Fica o prefeito aut~ri

zado a desapropriar, por utilidld~ 
publica. as casas de numeros 1 e 2 
á rua da Igreja, na povoacão de Be
lem. 

Art. 2. 0 - O preço da desapro
priação será feito mediante acc6rdo 
entre a Prefeitura Municipal e os 
proprietarios. na falta de fazei-os 
amigavelmente será resolvido juâi_ 
cialmente. 

Art. 3. 0 - Autoriza. ao prefeito a 
abriT o credito necassario para as 
desapropriações. 

Art. 4. 0 - Revogam.se as dispo5i
ções em contrario. 

Prefeitura Municipal de Caiçár<l, 
26 de maio de 1936. 

Francisco J osé da C~a. prcfeit() 
José Alvares Pereira. secretano. 

LEI N. 0 7 

Autoriza ao prefeito munici_ 
p al de Catçára, a montar uma 

emprêsa electrica para a illumina
çã.o de Belém. 

Franc~co José da Costa, prefeito 
municipal de Calçãra, no uso de> 
suas attribuições. faz saber que a 
Camara Municipll de Caiçâra decre
ta e eu sancctono a segulnte lei: 

Art. t. 0 ........; Fica o prefeito auto_ 
riza.do a montar uma emprêsa elec
trtca, para Uluminação publica n1 
povocção de Belém. 

ta~bUcn., com sédc nesta villa. Guarda da Cadeia, 3. 0 sargento 

, Art. 1. '' - Fica o prefeito autJri · 
zado 1. crear wna Agencia Municipal 
d.e Estatistica. para melhores forne
cimentos de dados estatísticos á Oi_ 
rectoria Geral de Estatistica. do Es
tado 

Art. 2.v - ·'Fica igualmente auto
rizado o prefeito servir_se do credito 
de que trata o ·art. 1. 0 da verba 11. 
9. do orçamento vigente, verba esta, 
que náo foi applicada. para fazer fa_ 
ce ás dcpesas que occon·erão com o 
logar era creado; a começar de 1.,, 
de julho ?. 31 de d~zembro do r:or
rente excrcicio. 

Art. 3. 0 - Rcvogam_sc as disposi
ções em contrario . 

Pr,..feitura Municipal de Caiçára, 
29 crJ junho de 1937. 

Francisco Josê da Co!J.h, prefeito. 
J~é AlvarC"s Pereira, secreta1io. 

COMMANDO DA POLICIA 11'.IILITAR 
DO ESTADO DA PARAHYBA DO 
NORTE 

(Auxiliar do Exercito de l.• linha) 

Q•Jartcl cm J~ão Pcssóa, 29 ele 
outubro de 1937. 

8€rviç_a. para o dia 30 c.sabbadol. 
Cfficfo.l de dia 1. 0 tenente J~é 

Castor do Rêgo. · 
Ronda á Guarrüção, 1. 0 s,:.rgento 

Francisco Leandro dos Santos. 
Adjuncto ao official de dia. 3. 0 

sargento Severino Ferreira de Sousa 
Dia ã ~1 tação de Radio, t. 0 sar_ 

gento Lui J Gonzaga de Lima. 
Gulrda do Quartel. 3. 0 .sargento 

Jcão Gonçalves de Mellv. 
Guarda da Cadeia, 2. 0 sargc 1lo 

Jcsé Ferreira de Lima 1. 0 

Dia á Secretaria do C. G.. e. ·.bo 
José Bonífacio Gued~s. 
ni~:, ~~r~~~iohº;:ze;;>~~ado telep:!o-

Serviço para o dia 31 ldOmingc >. 
Official dz dia, 2. 0 tenente l' ;,1c 

Lopes Lordão. 
Ronda á Guarnição. 1. u .:::1rg-, 1Lo 

Pedro Dias cic Araujo. 
Adjuncto ao official de din. 3. 0 

$argento Mnrio Ferreira de Sousr. . 
D1a á Est.ação de Radio, 3. 0 u

genLo Ayrton Nt.:neJ dl- Silva. 
Gu·arda do Quartel. 3. 0 sargc1~0 

Severino Cardoso da Silva. 
GuardR da Caclcia. 3. 0 ::iarg m .... 

Antonio Pedro de Oliveira. 
Dia á Secretaria do C. G.. c~b'.) 

Orri5 Brasilcl:o de Albuquerque. 
Dia ao telephone. toldado telc'.l'tO

nI..cta Severino Ferreira de Sou J.. 

Serviço para o d.ia 1. 0 àe no .. "m_ 
bro e segunda-fcirl) . 

Of!icial de dia. 1.0 tenente M,1-
nuel Cori,:,Jano Ramalho. 

Ronda á Guarnição, 1.º sn~:ento 
Othcniel de Sou::;a Maia 

Adjuncto ao offic1al ele dia. 2. 0 

sargenlo Pedrc Maciel dos Sant-:-,s. 
Dh á Estação de Radio, 1. 0 :,ar_ 

gento Luiz Gonzaga de Lima. 
GtIJrda do Quartel. 3. 0 san.cnto 

Luiz Ignaclo dos Pa.ssos. 
Guarda da Cadela. 2. 0 sarr;t-nto 

Jo-:é S€ver1n!• da Silv,, 

Severino Bernardo Freire limão. 
Dia á Secretaria do e. G.. cabo 

Flavio Carvalho Pimentel. 
Dia ao telephone. soldado telephv

nista Severino Ferreira de Sousa. 

Serviço para o dia 3 (quarta-fei_ 
ra). 

Official de dia 2. 0 tenente Pedro 
Gonzaga de Lima. 

Ronda' â Guarnição, 1. 0 sargento 
José Fernandes da Silva. 

Adjuncto ao official de dia, 3. 0 

sargentd Antonio Siqueira. Filho. 
Dia á Estação de Radio. 1. 0 sar_ 

gento Luiz Gonzaga de Lima. 
Gu:nda do Quartel. 3. 0 sargento 

Ramiro .i....omeiro. 
Guarda da Cadeia :;- . 0 sargetlto 

Carlos Sobreira. ' 
Dia á Secretaria do C . G. , cabo 

Heraldc Cavnlcanti. 
Dia ao telephone. soldado telepho

nista CI.u-encio- Bezerra. 

Bcletim numero 238. 

XIV - Balancete do Casino dos 
Sargentos - E' o seguinte o balan
cete do 03Sil10 dos Sargentos. refe_ 
rente ao mês p. findo apresentado 
pelo director do mesmo, sargento_aju. 
dante Oséas Thenorio d~ Andrade: 

RECEITA 

Saldo do mês de agosto 687$800 
Recebido dos sargentos que 

vencera pela capital, 
conf9rme documentos de 

ris. 1 a 7 106SOOn 
Idem dos sargentos que 

venceram pelo interior, 
conf. doe. ns. 8 o. 36 140$000 

933$800 

DESPESA 

Pago a Cantina da Poli_ 
eia cotú. doe. n. 36 36$000 

laem' 2. Josepha Rodrigues, 
pelo torramento de café, 
cotú. doe. n. 37 17$000 

Pago a Renato Wander
leY. como inicial da com-
pra cte um radto. conf. 
~oc. r.. 38' 495$0()1) 

542$000 

S3 lcto q_ue passa para o 
mês de outubro 391$800 

XXII - Estação de .Radio - O sr. 
1. 0 tenente cJas-· trasmlssões, Scvcrin· · 
Bernardo Freire· em parte desta. da
ta communicou 'que por determinação 
verbnl deste commando installou na 
Delegacia de Ordem Polltíca e So
cial, situada á rua da Palmeira. uma 
E'itarãp de Radio-tele~raphta de 50 
watts ' com efficiencia bastante pnr'l 
o sel"\•i'ro. 

xxnr - Promoção - Promovo oo 
posto d<' ~ab:> de esquadra. visto se 
achar epprovado no exam"" final dr, 
P. c. ,.p. o soldado do 1.0 Btl, 11.º 
1. 139. I ran Lopes Lordào. 

XXVI - Agradecimento e Jom or 
- E.-4te'."l commando agradece e louv.1 
ao stt10Jt. 0 ten~nte das transmissões, 
severino Bernardo Freire. pelo modo 
rapido e efficiente com que installou 
na Delegacl'l. de Ordem Socla 1. nesta. 
capital, uma Estação de Radio, dr. 



UM ELEMENTO NOVO 
PARA A SUA BELLEZA 

BA TON 

LALAQUE 
Póde beijar, comer, beber, fumar 
e tomar banho de mar, que rlle 

resiste a tudo. 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 

monstrando assim mais uma vez 

~~~iç~~<1~c~: l~e b~~ ~~~~t~. para cs 
(At,,.) DPlmiro I>erelra. de Andra

de roronel commanc:.ante geral . 
éonfere com o or1gineJ - GÚi 

lhe1me Falcoue, majol' sub_comman_ 
dante interino. 

INSPECTOIUA DE TRAFEGO PU. 
ULICO E DA GUARDA CIVIL 
Em João Pessôa, 29 de outubro de 

1937. 
Sen·iç0 para o dia 30 <sabbado). 

Uniforme 2."' <kako. 

A UNIÃO - Sabbudo, 30 de outubro de 1937 

DESFOBTOS ;rALÊ
1 9"úlNTo 

Grande temporada inter-estadual. - Duas sensacionaes partidas de "íoot-ball". - / P E Z A 
Pernambucanos contra Parahybanos. - O "Central" de Caruarú, nesta capital. - E o IDEAL PARA o BANHO, 

O "Sport" e o "Palmeiras" promptos para a lucta. - A chegada da embaixada. - Grande, Bom e Barato 
Os "teams" disputantes. - Juizes. - Notas. A' VE~DA EM TODO o BRASIi, 

A nessa Cidade hospedará hoje, á I passou a ser O terror dos demai13 clubs. de seguncta_fbra t1ía 1 ° de novembro os HOMENAGEADOS 
noite, (1.. sympathica embaixada Carua. Por isso mesmo, o "Centra~". no Defrontar_,·,-.:-fio. º·' 1,•ni:1mbucano:::, o "M. e. P.", homenageando o 
r11ense, do visinho Estado do sul, que primeiro turno levou de vencida os com_ os palmeucn.-~s. e:m:J g nrnad{)r c~o E<;tado. d-cdi-
vem até aqui, formando a turma pu_ r:i.elh:res clubs e agora no returno Nao. temos duvida em repeti:. ::;erá e;ou a :,ua 1. a corrid:i ao clr. ArgemL 
jante do valoroso alvLnegro pernam- vinha "leaderando" a tabella, junta- a. ma1cr partida da tcmporacia, ou ro ctc Figucirédo. 
bucano o "Central Sport Club ". mente com o ''Sport" e o '1Tr~wmys", melhor, será o melhor encontro de São aindf:. patronos da grande pro-

A chegada da rapaziada pernambu. e só não continuo·1 como invicto, .em "foot_ball'', deste anno. n. o dr. oswaldo Trigueiro, prefeito 
cana, terá lugar precisamente ás 20 face das injustiças de ~ue foi vict1ma Têremos a enfrentar o "~ntral"' da capital e a prestigiosa classe dcs 
h.::ras devendo ficar hospedado na no jogo c:ntra o "Naut1co". E quando de Caruaru' o valoroso capcao para- c~mmcci:.rics de João Pessôa. 
confoftavel "Pensão Brasil", devida- nós annunciamos a chegada de um hybano. o "Palmeiras Sp~rt Club'' o I Q<; y:atronos, já fizeram entrega ao 
mente. preparada para acolher os dig_ conjunto assim respeitavel, o fazemos leade1· dos de:.:.portos parahybano~. _ . 1 ··Moto Club' de custoo,:a..c:; medalhas 
ncs visitantes. na certeza de que, estamos dand~ .ªº Com um leam pos.c:;aute, ccn.stltmdo de curo. que serão conferidas aos 

Ha muito tempo a nossa gente a_ povo pessoense uma a.gradavel noticia. de _elementos d': valor, como Reis, 1 \·c·ncedo:es . 
guardava a vinda de club de fóra para A embaixada pernambucana, será Felix, Ruben~. Mi.sael. Adh_emar, Bap. o.- PELOTÕES 
fazer exhibição nesta Cidade. e, esse chefiada pelo cel. José Victor, capita- tist~ e .Form1g:1, "Palmeiras",. sab?_ A corirda . .,erá cm dois pclotõe.s de 
anceio era justo, pois os ultimes que hsta em Caruaru', que terá o concur_ 1ts- U)!POr ao~ .seus leaes adver.sanos mn mo.chin.~.c;. seh:.ccir:nadas cm relação á 
aqui estiveram não despertaram, ne. ~o de outros membros dlrectores do 

I 
padrao de Jogo, capaz de surprehC'n_ fcro de cada. uma. 

nhum interesse. Club. del-os. E' o que se espera, pois se.º o 1 pareo c:omprehendt:rá a elas-
O que o nosso povo queria. era um _ - Ao encon.tr~ da turma. visitante '·Sp,~rt" ná<~ pcd~r oppôr re.s15tenc1a te· de mot01:cs até 200 c. c. e e 2. 0 

27 - 42 - conjucto forte, capaz de mostrar um ir.á u.ma commLSSao compost.a d{S des-1 ao Central . ent.a todas as. espe. ran_ parco. q1.,e e o de · clcssc aberta" se_ 
'-foot-ball" de classe. portistas: Carlos Neves da Franca, ças ficarão voltadas para c "Palmei- rá dz mctocycleLas de qualquer po4 

Eis ahi. portanto · 0 "central". presidente do "Sport", Luiz Epinelli. ras ''. ttnc~a. 
Serviço para o dia 31 (domingo). Neiihum outro será capaz de nos presidente do "Palmetras'1 e Paulo O tearn palmeirensc será o seguinte: OS PREMIOS 

proporcionar exhibíçâo superior. F·erreira da Silva. indo encontral-a em Ferreira - Rul;,ens - Fellx Pianr:ô Serão !"lssim conferidos os premias 

Uniforme 2.
0 

<kakO. h~u;:~e~~~l"cl~;a caruaru' ,tem sua ~taªsm~~:,~· à:º~:;;~;a~~s~otcs de! Pitõ~:is_ -Ad~e~;~t:_ Üa:.f;~rn~al\iÍ-: r,.oiG~~~1c~~re~~~rc;·e~ci~~:~ Aberto 

Permanente á S T. guarda n. 6. 
Permanente á S P. · guarda n. 1 . 
Rondantes. flo:;cal Lauro, guardas 

ns. 7 ·e 5. 
Plantões, guardas ns. 

170 - 155 e 18. 

Permanca~ á.-ST,:~.gua+·cla n. -54. • Campeão inter_m~nicipal, na dispu. sael. . D?<licado- fW exni, qove1nador do 
Pe-rmancnte á S1P., guarda n. 2. 

1 

ta do campeonato Pernambucano, PRIMEIRO JOGO Reservas: Zebraz - Ccc:'-'. - JurL Es,ado - 1.o e unico premio. meda-

~fa:~~~Su~~~~~a~~·2/·~ 42 4~ tão destacada fol a sua actuação. que prf~t~oh~()g~, '~~~~!~1~'ndia;áte~m ~~ rez - Zé fºJ~~f~~IJ~dnn. lhtf~u~~~:o - Pareo "Cidade de João 
170 - 155 e 18. 1 . . . "Sport Club" talvez um d:s mais ho~ A prelimin:n des.se encontro será en- Pes'.ôa" _ dedicado a,:, prefeito da 

multa. que lhe foi imposta por m- mogeneos do' nosso meio. Será um lre os juvenis do ''Botafogo" e do c~.pital. dr. o~õalc.io Trigueiro. Pre_ 
Serviçe para o dia l.º de noven~- fracção dos arts._ 336 e 326 do R ,T · choque impr.essionante. ºCentral" de ··Felippé", estando este assim <.rga_ m:o: medalha de ouro. 

bro (segunda-feirl.). IV - Ordem_ª ST - O sr. enc. Caruaru·. composto de elementos de :-:izado: 2.º 1u~ar - Pareo "30 de Outubro" 
Uniforme 2. 0 (kakí). d~ SIT ·. substitua no Posto de Ve- grandes recursos technicos e "Sp::rt''. Dedão - Luiz - Ouildo - Alo;rsic. _ dedicado á Academia de commer-
P€rmanent~ ~ S\T. guarda n. 14. h1culos de Grammame, o guarda n. o club que arrasta uma grande "tor- -- Apparecido - A.nthenor - Ba1cco cio ··Epitacio Pessóa". Premio -
Permanen~ a SP. guatda n. 9. 51. Antonio Alves de Lyra, o qual eida" para campo. - Ivo - Heriberto - Zuza-DJalma P1cdalha de ouro 
Rondante;;;, fiscal Geraldo, guardas fica dispensado do serviço por 48 ho_ De um lado. pernambucanGs, já af4 Reservas: Henrique - Emílio 3." luz:i.r _ Pare:, "Molar Club da 

ns. 153 e 5. ras para medicar-se. feitos aos grandes embates, do outro Gerson - Adhemar e Joã~ de Deus. Parahyba". dedicado á Liya Despor_ 
Plantões guardas ru;. 27 - 42 - V - Tra~ferencia de guarda. - os parahybanos desejosos de levar de O sr. Aloysio Athayde, actu.ará a prc_ twa Po.rahybana. Premio - medalha 

170 _ 155'e 1e:. Seja transferido da S1P. para a ~IT., vencida tão respeitavel, quão temivel liminar. ck ouro. 
devendo seguir na prox1ma qumta- adversario. O "CENTRAL" os JUIZES 

serviço pa1·a o dia 2 < terça_feíra). 
Uniforme 2. 0 Uc:ikD . 

feira para a cidade de Patos, a fim Lucta grande, será portanto a d0 O conjuncto de Caruaru', pizará o A c:rrida terá inicio ás 8 horas. 
de prestar serviços no Posto de Ve_ amanhã: "Central'' x "Sport''. grammado em forma. partida de Cabcdello). São juizes de 

Permanente á SIT.. guarda n. 6 
Perman~ntc á S[P .. guarda n. 1. 
Rondantes, fi.sc1l Lauro) guard"'s 

hiculos local. o guarda n. 77, Pedro Os alvi-rubros tem sabido defender Nelle apparecerão os celebres pe_ partida os srs. Adherbal P;vTagibe, 
Leite de Ara.ujo. as suas côres e O seu pavilhão. bolistas Pedro, guardião de pêso: za_ octacilio Monteiro, Heraclito Mello, 

VI - Ordem á S P. - O sr. enc. Os amantes do "fo::t-ball", aquelles g~, o grande hal/ back, Zé de Nane, Horacio carneiro da Cunha, ten. 
da Si P . ponha, amanhã, á disposição que formam ao lado dos parahybanos Zuza Tu'tu' e Alletnão. os famosos ar~ An~oni-o Ferr<'ira Vaz, Aloysio de Vas-ns. 7 e 6. 

Plantões, gm,.rd~s ns. 27 - 42 -
170 - 155 e 18. 

do sr. enc. da S!T .. uma turma de confiam numa acção condigna dos a_ t1lheiros pernambucanos. cor,:!ellos Raul Carvalho e Francisco 
20 guardas civis, para ser utiliza?,a madores do club de Tambiâ. Não é Eis o team visitante: M. c:rrêia. 
no serviço de isolamento a. ser feito pcssivel que um team, <.nde Miguel e Pedro - Trajano - Theomillo - servirão dr. juizes de chegada os 

Serviço para o dia 3 lquarta-!ei_ durante uma corrida de motocycle- Quidão apparecem cbmo barelra, se Othoniel - Joaquim - Zago - All~- Hs. Anchises Gomes. Luiz Franca, 
ral. tas a realizar-se de Cabedello a esta deixe abater assim. Não acreditamos mão - Zé de Nane - Zuza Tutu' - Dante Grisí, profes3ores Sizenando 

Uniforme 2. 0 !kaki). capital. nesse fracasso. mesmo porque confia- Miranda. Co.5ta e João vmagre e drs. Abelardo 
Permanente á s T .• guarda n. 54. VII - Entrega. de g-uia - Entrega_ mos no jogo intelligente de Lemos e "TEAM NEGRO F. CLUB'' Lôbc, Dorgh"nl Mororó e Antonio Ra-
Permanente á S 1P .. guarda n. 2. sa á SIT., uma guia de registro de r.os "tijollos" perigosos de Zé-Novo O seu festwal sPDrtivo de hQJc no l:ello J1· 
Rondantes. guardas ns. 3, 4 e 5. :iUtomovel enviada pelo sr. admi- e Helio. Dentre os elementos do campo do Sol Levante" em prol <la Durnnt..e º. trajccto, ao longo ~a cs-
Plantõcs, guardJs n.s. 27 - 42 - nistrador da Mesa de Rendas de Ba- •·sport". outra figura nos deixa es. patnotic campanha da ac;qmsição de traqa de, c.,~dello, rigorosa fIScalL 

170 - 155 e 18. naneiras. perança.s ... Humberto! o intelligente um. "deffí_royer·• a ser offerccido ,i zaçao sera. feita JX,r diversos motocy_ 
Boletim numero 241. vnr - Recommenda.ção á S T. Cf::ntro-medio alvi-rubro. clistas, soc1cs do "M. c. P ". 
Para o conhecimento dá ccrpora- Recommendo ao sr. enc. da S 1T . O "Sport", podemos affirmar: irá . Marinha 1:'Jacion~l . , \ o serviço medico, por accaso neces-

ção e devida execução, publico o se- qtie faça advertencias aos guardas a. camp1 com vontade de vencer. Sera levado a effeito, hOJC", o festl\ :"1} , asrio estará a c::irgo dos drs. Aloysio 
gumte: em serviço no sentido de evitar que Assim affirma o seu Pre.sídente. sportivo promovido pelo "Tcam Ne_ P.apôsc. e Goncah·es Fernandes. di 

I - Afastamento de fuuccionario os motocyêlistJs circulem na cidadae Os "cracks" do 1•Sport" devem fa. gro Foot Ball Club:\ com o CJncUt:s? r recto'"es honorarios du "Moto Club". 
_ Fica afastadfl do seniçc até ulte_ âesenvolvendo grande trepidação nas zer tremular victol'ioso o seu pavilhão, do tricolor santantentc ''lndustna1 1 OUTROS PRElVUOS 
ricr deliberação. o guarda n. 63, mnchinas, prjud1cando de tal modo para que o seu lema "Tudo pelo SJ><?rt_. Club'' e outr~s agremiações IX- Além dos premi~s acima enumen-
Francisco Machndo da Silva, por ter o socêgo dos transeuntes e os que Sport", continue a ser o grito de bolist1cas desta .c~prtal. c,:s. 0 ··l\I.to Club., concederá outros, 
sido sorteado pelo municipic desta trabalham nas casas commerciaes . guerra nas futuras luctas. Conf:rme. not1c~amos as provas te- que terão ccnferidos n todos os con-
cJpital, e nesta çtatn se apresentado IX - Petição despach-J.da - De - O esquadrão do "Sport 11

, salvo rão lugar uo ~tadmm do "Sol Lcvan_ co1-r·:.níf:S. Esses premias foram of-
&o 22. o B. C .. para fins de incorpo- Adllberto Silva, chauffcur profissio_ modificações de ulthna hor~. pizará te" á r~rn Ind10 Pyrag1br. _obcde~Pndo -ertad-::s per cliversns firmas de n:ssa 
ração caso .seja julgado apto na n.a.l por esta lnspectcria, requerendo f> Rgr

1
achmamrdad_o cQomuidesa_

0
::;a._orMga

1
nguizea

1
ç_ão:Le_ ~o segumre programm:1: as 6 ohrn~ p:-ara, principt11mente A. firma WiL 

"in ,peêçã.c cie saúde a que .será sub- uma licença de praticagem para o ha.st~Amento da~ ~a~de1ras do "Te:1.rn li[ims & Cia. E Gerson & Cia ., J 
mt-ttido na,quella guarniçã.o, confor_ sr. Fíleto de Caldas Barros, no au- mos - Humberto - Alrrio - Pedri- Negro", 1'[ndustual ·, "Sol Levante" ~.- Plá Casa Ferreira Casa Penna, 
me communicação do ~r. cap. chefe tomovel placa n. 428-Pb. - Como nho - Ronald - ?é NoYo - Hclio e "~elippéA'' a: rspoc.:ar de uma :-alva t. Ectuardo de Hollanêta, Thc Texas 
cta 15 e. CR. em off. de hoje da- requer. - Biguara. ' de vmte e_um tirros; ás 7 1\2 competi- Co., F. ReI'-, Casa York, S01emar 
t..!dO • X Resultado de exame - Noc: Re!ervas: G.:nzaga - Pagé - Eve- ção juvenil fntre os leams A e B d:"l Cop. Commercial, etc. 

II _ F<'riado - Sendo amarü1.2. exam:; que se submetten il, hon: raldo - Berto - Murillo e Roberto. culb das '.'caveiras''. qucimando---e ~al_ Os prem!.os acima serão entregues 
Dil do Empregado Qo Commercio ~· tem nesta Inspectoria. os srs. Cyril- o JOGO PRELIMINAR vas ncs mtervallos; á." 14 horas. n;:_ ·~Ia directoria do "Mot':-Club", ás 14 
como tal ferie.do estadual ~eja has:- lo Wanderley João Raymundo da Preliminarmente jogarão 08 segun- cepção a embai.xada d'.:' "Industrial" ~oras. na Acac"lemia de Commercio 
teada e a.neada a Bandeirl1 Nacional, I Silva. para cha ulfeur profissional, _e dos teams do "Sport" e do "Botafcgo··. âs 14.30, prelimmar defrontan_do_.c;e a·~ Euitocio P,·-~óa., 
neste edifício, ás horas regulamenta_ omega de Azevêdo Nacre, José Luiz Esse enocntro terá lugar á.s 14 horas esquadras secundaria~" do "Fehppé:i." € - -
res. e também no prcximo dia 2, ã.s da Silva para motocyclista. prof is- d "Team Negro"; ás 15 h ras rccep<.·f'o OS CORREDORES 
msmc..s horas. por ser feriado nacio- sional, resultcu sahirem todos ap_ :~ fn:~b esoº!~~ecd~: ~°t.s apito 

O 
as autoridaoec; civi.~ e militares e rc- 1 ·> pareo - l.ª turma - Mach1nas 

~
1g~0;;~0 ,;g::•m~ra~~nd~i';',. m~;;~~ (~~~d~s.Tenente João Farias. ln&- t Os dlsputa_ntes estão com a segmn. f,~°;"~~1\t;/~~,~~~~~\,'/;..,1~~f,J'",:; ,.j';,. ;5~,~;,~· iirJ~~o".'.1';,,,~ !!:r~.i~= 

di~i/· -m~i~t:s:~ga - Pelo sr. An_ i oe6~~e~=r~~~ o original : F. Ferreira ~"fft~!·ç:~e~~e~a zê A!~~r;;:i~o ;~~~~1:~ c~i1;r,~~:~(t!t!~~'\~.r~~1or ~;~~- l>~·~~ ~~r~~n·~~hoig~;~~r~wnJl~~;le· 
nibal de Gouveia Mcura, toi paga a de Oliveira. sub-inspector . Ernani _ Mororó _ Rapôso _ Bibl- ~;~~eN;:~~rn--:_rial SFJrt Clnh'' r ' 1 z;J~!~i)p~·n~~aJiº_: .. ~. !{ W". de 

te - Ottoni - LilQ.. os ingn.:,;.<;O~ o:;,·rào i;cr~dmcntc co. ::!O('l e. e 

SOCIEltADE-DE SORTEIOS DO BRASIL 
AUTQRISADA E FISCALISADA PELO GOVERNO F EDERAL 

CARTA P ATENTE, 99 

Reservas: Paiva - Valladares e brados -n lSOOO .ficando as senhor.a.)) .(' Virg.ilio Bandeirn - D. K. W'" de 
Jurandy · Sf'nhoritas com ctíreito a critrada gra. 200 C. C. _:g~~t!~,!0 ::_ To~i~~a~ Cara!!~ tis. Paulq Barrett.o - 'D. K. w.·,. de 

- Edson - Odilon - Lampa - Rol- A CORRIDApf~A~~J.? CLUB D/1. 20h_~ ~~rt·o p,trtir:i. de Calx:drllo its 
lal1 ja - Saulo - Lélo. Os motocycli.sta:5 amacicrcs, wéio· do é hora.':i «l.ª turma) e ás 8, 15 <2." 

Rtservas: Alinio - Cacáu e Danillo. ''M:to Club da Parahyba'', M! <mpc. turma) 
nharão hoje num pcrigo~o cotejo dctL :l.. 0 TY.Irl!o - "Cla.s..."ie aberta" - An-
portivo tonio carneiro - "Harley Davidson'' DR. D OMINGOS LAURIT O - Director Geren te O JU [Z DA PARTIDA PRINCIPAL 

DR. ALFREDO ALóE - Direct•A" Thesoureiro I Especialmente convidado actuarâ a A importsnte con1c1~, CUbC'c\f'llO- - 75C e. c 
João Peesôa vem levantandú desd,• Aluy.<-·io Franco - "Harlcy David-
C!UC se annunciou. , mais jlL'.tifica. -"Oll" 750 c. e 

DIRECTORIA DR. 1\-1. A. DUARTE DE AZEVEDO - Consultor Juridico grande pugna O sr. Anchi.ses Gomes, 
DR. FRANCISCO A. PI NTO J UNIOR - Advogado o que será uma garantia para o bri-
DR. SALVADOR LAURITO - Director de Publicidade iho da partida. (o interesc:e. Todn n cidade está n- Hcitcr Franca - "0 K W " -

guardando a hora da p:1ssagem da 500 e. c .. de 2 cylindros. 
mach:inas pilotadas pelos nossos me- "Pernambucano Lyra·· - •·Indian·• 

l\1atriz: - São Paulo. - Rua Quinrd n o Bocayuva-, 41 O SEGUNDO JOGO 
Resulta.do geral do sorteio realizado em 27 de outubro de 1937. :~ENTR~L " x ''PALMEIRAS" 

1.0 Premio da Loteria Federal 5474 - 3 a lgari.; mos 474 ~ra a maior temporada a partida lhore..s "guidon.c;''. - 750 e. e 
2.0 Premio da. Loteria F(d eral 2-697 - 2 algarismos 37 

PLANO BRASIL "C" - MENSALIDADE 5$000 
1 rJ PJ.·emio no valor de 50:000SOOO - Caderneta 

9 7 4 7 4 
10 Premio, no valor de 500$000 - Cadernetas termina das 7474 

100 Premlos no valor de 50SOOO - Cadernetas terminadas 174 
1. 000 Premios n o valor de rnsooo - Cad.ea·netas terminadas 74 

10. 000 Premlos no valor de 5$000 - Is:-nção de un1a mensalidade 
Cadernetas terminadas em 4 

11 . l ll Prcrnlos no valor de 120 :000$000. 
PLANO BRASIL. - MENSALIDADE 3$000 

1 ° Premio no valor de 15:000~000 - Caderneta 
9 7 4 7 4 

2.'' Pn:mio no valor de 3: 000SOOD - Cadernet a. 
~-º Pn.mio no 1,·aloralt" 
4." Prnnio no valo r lllfte 
5.0 Premio no valor de 

10 Premio::, no ,·alor de 

2:0006000 - Cadf rneta. 
1 :000$000 - Caderneta 

500$000 - C2 derneta 
300$000 - Cadernetas t erminadas 
50!'000 - Calernetas terminada"> 

07474 
17474 
:1474 
.-474 

', 474 
100 Pr· mi 'lS no va lor de 

1 000 Premi~ no ,·alor de 
1C 000 Premias 110 ,·alor .--. d.e 

6$000 - Cadernct.as terminad as 
5,!i'OO - Isenção de uma mensalidade 

todas as cadernetas ter -
nadas em 

ll. l2ó Premias no valor cte., ~500$000. 
Con tr.wtamos correQt.orn oom ,.J?t.imos ordenado:, e commissões 

Informações - IbOMAR FABRICIO D'AVILA 
Agente geral para o Estado da P a.rahyba 

RUA A.MAR.O COUTINHO. 85 J OAO PESSOA 

174 
74 

:f'~~IIS~À-1''''(/;,,11,11111,,11,,1111111111,1111,;::.,,,,,1//,,,,,, 1,4···'::,,,, 1:::~,1///, da 'l///"Nl/l/1,::;;;;;;;;::;~:;:~ . ·-:;,' .. . 
COM PANHIAoE(HARUTOS 

DANNEMANN 
FUMOS ESCOLHIDOS DE SUMATRA- 1-f V NA$';BAH1;&.. !• 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DOS P RODUCTOS " DANNEMANN" NO ESTADO DA PARAHYBA: 

FERREIRA AMílRIM & CIA, - F A B RI C A P O P U L AR 
Praça Antonio Rabello, 85 - ::- J O Ã O P E S S ô A 
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D ::r e A 
================~ 

CLIMICA DE VIAS URINARIAS E DOEHCAS 
DO RECTO E ANUS . 

Tratamrnto r~pecin.llzado ~ BLENORRHAGIA b 1uas 
complicações no hometn e na mulher. 

VARl7..ES - HEMORRHOIDAS - cura prantlda sem 
operação e sem dôr. Seguro tratamento das fissurn.s, re. 

ctites, cstrrltamento do recto, eto. • 

D R . J O SÉ B E 'f H A M I O 

l 
(Ex-assistente do Sf'rVIÇO de PROTOLOGIA DO 

HOSPITAL CENTENARIOl 
CONS\JLTORIO - MACIEL PINIIEIRO, 211 (alta. dr. 

souza. Cruz) das 14 horas em deante. 
RESIDENCIA: - HOTEL GLOBO 

DR. OSCAR OLIVEIRA CASTRO 
DO'l:NCAS DAS CRIANÇAS - CLINICA MEDICA 

-~- EM GERAL ---

Corurult.orlo: - Ru& Duque de Caxias, 812 <De 14 ú 11 hl.J 

--- 'Zetephone, 281 --

RIJSJUENCIA: - AVI,.;noA VIDAL DE NEGREIROS, 171 

---- Telepbone, 155 ----

CLINICA DE DOENÇAS DE OUVIDOS, NARIZ E 

GARGANTA 

DR. CASSIANO HOBREGA 
FOR!viADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
EspecialJsta do Hospital Santa IzabeJ, da.- lnspectoria Sa

nltaria Escolar e do Dispensario de Tuberculose 
DIATHERMIA, ELECTRO-COAGULAÇAO, RAIOS 

INFRA-VERMELHOS E VIOLETAS. 
Consultas dlarlas: pela manhã, das 11 ás 12; á t.,,rde 

das 16 ás 18 horas 
Consultor1o: - Rua Duque de Cax.las, 312, 1.• 

Resldencla: - Rua General Osorio, 180. - Tel. 259 

V. S. PRECISA DE ADVOGADO 1 
PROCURE O 

DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
CAUSAS 

i 
COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL 

IRINE U J OF FI LY, 218 
- .. -

.t.CCEITA CHAMADO PAJtA O INTERIOR 
JOAO PESSOA 

DR. ISAAC FAINBAUM 
Ex.assistente de Clinica Medica do Hospital do Cente
nario, Medico do Hospital Santa Isabel e do Instituto 

de Protecção á Infancia. 
DOENÇAS DAS CRIANÇAS 

Doenças do adulto: Coração, aorta, estomago, intettino, 
figado, rins, sangue e nutrição. Tratamento da neura.sthenia 

sexual, syphilis. 
Consoltorlo: - Rua Barão do 1.'riumpho, 420 - 1.0 andar. 

(Por cima do Banco Central). 
Consultas: - De 15 ás 18 horas, diariamente. 

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

CLINICA MEDICA E PARTOS 
DR. MIRANDA FREIRE 
{Ex-interno re-c;idente e ex.medico interno do Hospital 
Pedro D do Recife. Pratica nos Hospitaes de S. Francisco 
de Assis e Santa Casa de I\.Iisericordia do Rio de Janeiro). 

DOENÇAS DiA~;A~T~S~I~~Ri\rt~TOMAGO, FI-

CONSULTORIO: - DUQUE Dll CAXIAS, 556 
RESIDENCIA, - ALMEIDA BARRETTO, 236 

João Pessôa -::- Parahyba 

Agrimensura - Cadastro - Vistorias 
Arbitramentos 

ESCRIPTORIO DE F.NGENHARIA 

CALZAYARA & CIA. 
Solo Peulla - A,-enida Gued,~ Pereira o.• li 

Telegr. CALZAVARA - João Pes,sôa. 
Peçnm sem compromissos informações e preç09. 
Optlmoa descontoa para trabalhos de vulto e levanta• 

mentos em conjuncto, 
Atteudem-se chamados de qualquer ponto doo &!tMla. 

de Parah:,ba, Rio Grande e Per..ambuco. 

l 
\ 

IR, NEWTON LACERDA 
CONSut,TAS COMMUNS AS SEOUNDA-l'EIRAS, QUAR· 

TAS E SEXTAS, DAS 8 AS la HORAS 

NOII Aem&ls •1u ut-ell, IÓ at'Underi no consultorio, OII cll
,tnte1 em hora »revia.mente marcada 

CLINICA MEDICA 

Doençaa Nenosu e Mentaes. Tratamento da Tabero•loae 
pelo PNEUlllOTORAX e a FRENICECTOMIA 
Rua Duque de Caxla&, 50i. - Te1"pbone, 172 

DOENÇAS DOS OLHOS 
IR. H. COlTl BRITfO 

EX-ASSISTENTE DOS SERVIÇOS DE 01.nos DO P&OF. 
SANSOU NO EIO DE JANJ:IRo 

OCULISTA DO JO$PITAL SANTA ISABEL 
Tra.tamento medico e operatorio da9 doençss •oa olboe 
Consultoria: - Rua Duque de Caxias, 312 (Alto da Pbar· 

Res1den1ca.: - Avenida Jua.tez Tavore., eu 
Consultu: - Dai 10112 ál 12 e daa 18 t.s 17 boru i 

macla Véras, l.º andar) 

,=· ===dl 

~ABINt::TE ELECTRO-DENTARIO 
Da Cirutgiã-Dentista 

LINlllLVA GAMA 
Clinica-Cirurgica e Prolhese Odontologica 

Odontopedic 
Conaaltrarlo ~ - Duque de Caxias, 504 - 1." and&J 

CONSULTAS - DAS H AºS !7 HORAs 

Q,============:!i 

IR. JOAO SOARES 
CLINICA DS CBIANÇ,\8 

Da Crtclle o Cu& dos Expo•to• •o Blo •• Jalldn 
(Serviço de lactentes) 

nledlco do serviço de Hyglene Inlanttl do E.atado 
e do Instituto de Protrcção e Assistencia á Infancia 

Consuítas dlarias das 16 ás 18 horas. á Rua. Direita, 348 
(Altos da Sorveteria. Werner) r 

R!ld!DlffiOIA: - Rua Dlôgo Velho, 214 (Parq-ee 
Bolon de Lucena) 

I
" DR. ALUIZIO AFFONSO CAMPOS 

ADVOGADO 
Escri!)ton<>: - Epitacio Pessôa, 113 

CAMPINA GRANDE 

·~ 

JOSÉ MOUSINHO 
ADVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Peuôa 

BEL, PEREIRA IIIIZ 

Consultor Juridico do Estado 

"CCEJTA CAUSAS CIVIS, COMMERCIAES t CIUMI
N.U:S NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO 

AVSNIDA JOAO MACHADO, 141 

JOAO PESSOA 

l 
.. 

D o 
DOEN<;~S DA PELLE E VENEBEAS - SYPlULIS 

DR, EDSON DE ALMEIDA 
DO DISPENSARlO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
O. S. P. CHEFE DA CLINICA DZRMATO-SYPHILOGRA· 

PHICA DO IIOSPITAL "SANTA ISABEL" 
Tra.tamento por processo,s especializados de àl'ue (e,spt. 
nha~) 

1 
pytlriasi, versicolor (_!'a.DDos) eezemas, ulceru, 

dóeaças das unhas, affecçoes do couro cabelludo 
orientação moderna na therapeutica. da Byphllis e da 
Lepra - Physiotherapta dcrmatologíca - <mtra ,violeta 

-ln.!re. VP.rmelho - CromaycN - D1a.tbermo coagulaçào 
para o tratamento dos tumores malignos da polle 

DIARIAMENTE DAS 141J2 A'S 17 HORA~ 
Cf,m.ultorlq: - Duque de Caxias, 504 - L anâ&r 

JOAO PESSOA 

tr==='-===============7'il 
ORA, EUDESIA VIEIRA 

- MEDICA -

TTatamento pela ch1miotherap1a associada i phyolotherapla : 
(ffitte ~v101&ta, ondas longas, curtas, ultra-r.u-rt."9 e 

bydrotberaplaJ • 

Re&ldencia e Co11sultorto: - Rua Duque de Caxias, 51ft . 
Consaltas: Sepnda.<11, quartas e sextas dai I is 11 e tlaa 
· H ú 17 boru. 

Terça&, quintas e sabbadns das 14 11.5 17 boru. 

L,.)ENÇAS DE SENHORAS - PARTúS - OPERAÇOES 

DRA. fHUSA DE ANDRADE 
Com1lltorlo: - Ru Barão do Trlwnpho, !33-Lº a.n•ar 

CONSULTAS - D.EH A'S 17 HORA!! 

--- Reoldenc)a 

&UA ZPITACIO PESSOA, 1!11 

DR. J. WANDREGISELO 
ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DOS OUVIDOS, 

NARIZ E GARGANTA 

Comslta• du H ú 18 horu 

CONSULTORIO: - Rua Duque de Ca,<ias, 348 - 1.0 andar 

RESIDENCIA: - RUA DA PALMEIRA, 208 

tr=================':;\ 

1 DR. ANTONIO DE MESQUITA 
ADVOGADO 

Escriptorio: - Rua Maciel Pinheiro, 164 

Campina Grande -:- Parahyba 

HORTEHCIO DE SOUSA RIBEIRO 
A D VOGA D'O 

ACCEJTA CHAMADOS PARA QUALQUER PONTO DO 
INTERIOR DO Jó,STADO 

&eat<knda: - Annida Joio do Matta, 117 

CAMPINA GRANDE 
~===--~----~=====-==-" 

DR. LOURIVAL DE GOUVEIA MOURA 
Tlsio]oglsta e radiologista do Dlspensarlo de TubereUIOMI 

e chefe de clinica da. Santa. Casa de MDericordla. 
CORAÇAO, VASOS E TUBERCULOSE. 

Tratamento da Tuberculose pelo pneumothorax artificial, 
V..1berc;&linitberapla, phreniceptomia., pJu:enlalcoo ... 

U.sação, etc,, etc. 
Consultorfo: 312, Rua. Duqac de Caxi.M 

Das 11 ás 13 - Das 15 ás 17. 
Telephone 19~ JOAO Pl:8801. , 
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Guerra entre o Japão e a China Nº1!2As no ~~!IOR 
" _ A PARIS, 29 (A D) - Tanto os\ LJSDôA, 29 (A n) - Informa-

A CONGESSAO IN'fERtlAC!OHAL DE SHAN GH I TEVE, HONTEM, o SEU MAIOR DIA 1mc1ment0s como os cmmcnros cões coJli,das cm eirculos offic,osos 

DE SO~HESAL TO EM CONSEQUENCIA DO GRANDE BOMBARDEIO AHEO E DA AR· continuam cm mov,mento desc:n· pcrmtttem desde J;Í . declarar como 
1 "' U dente na fr:mç:1 1 segundo s~ pod-- j •ne:x1stentcs J\ not1c11s prop:ilad:u 

T!lH!RIA NIPPONICA CONTnli POO·T NG E NAN-KOW d,prehend_er _das ultimas cst.uistzc; 1dur,ntc ª. noite de honte_m pch 1m-
p:1ra o pnmc1ro semestre deste :1nno lpn:n. sa bntanni.c:1, not1c1as rebtiv:11;. 

Os soldad:.s j;;i)oitêses estão destruindo todas as elevações de Chapé!i, a fim de evitar Emquanto no primeiro semcscre do ao proprio accôrdo anglo-porcuguê,, 

l . anno pass:1do registraram-se 136.349 facilitando a in'itJllação de numero 
que se pro ongue a reeistencia chmêsa. 1 b ·1 b ctsamentos, oc. mesmos se e evar.~m :i isa~ ases m1 itarcs ritannicas cm 

A l'APTl'RA nF T .• - ~A.~G PF.LO~ Um tcchliit·o militar estrangeiro e~_ ciãos allemães Beckcr e Tflug . Du- 132 270 no mesmo periodo do ~or- J tcrricorio ºtci_onal A imprcma ,·cs 
SOI.T,AL:.( .; 00 M.t .\DO im, u que ctesd.2 ~3 c!e ago3 to, quall- ranle um p:i.~,eio a cavaiJo os dois rente anno • Os nascimentos b;11:•c1 - lpcrtina de lOJC commentando a prn 
SHA1'1Gl-IA1 _., A Ul'dli.01 - e.ia o exercito japonês cnlrou tm ar- allemães h.lviam sido tirot~aclos pu. iam de 326 297 para 317 207 xim::i che,g:ada de uma miss:lo cxtraor-

C,-h711 11:.iJ c.1 ·,ni'·vau1(nk. ~.n po_ çào. a,3 perdas ctlinésas el,·v .. rn1_~·e a um avião japonês sem soffrer fer1- EG\"PTO dii , ·ia militar britannic:1, escreve 

~cr rin~icf:\tt ,·p~~~~[~~.lctl / 11
4 ,i~'/~1/ :~~.cf~~·-,~~lx!~a1~~~n~~~!s 1~~~v0ga;::~~; ~~n~~~-s~~ ~~\1te~1a g~~ª~fl~n;:i;i gi; CAIRO, 29 (A. B. - O Alto que cal acont_ecimriHO n:io jus_tifica 

·1.,-Zatl,2" PJ.,ós 43 horas de h<ct~1 ti- de bat:1lha, cnlcu!ando, p:...rém o nu- o informasse detalhadamente por e~- Commissario francêc;; e~ Beirut con- O<; co~mcncarios ª.bsurdos e ?s inccr
t::rnca, trt t·adn com fl·roi dr ;espcn ~1~

1
~~~0(~~l.~·t1,~,ol:n~~·~~t, e~~ e~~~L~~i\~~ cripto das circumstancJas elo inciclen cedeu ao Grão M~fci a licencJ rJr.t prctaçoe~ fantast1cas da imprenc;;:,. 1-l~~)~·~ d,' dl<'..:, ('';ll'CÍi,~ \'Lllas tor_ chil)(" .•.s con.c.:cntiado.s em Shrmgha.l ;1eOs p::~~r~1~e~do repn.r~·.ções flO!.' dam- permanecer no Lib:tno AqueÜc chc- tntcrnac1on:1l _Trata-se apenas de 1.1~1 

Vibrando o primeiro g:;il))c mcrlcll ntrf' 300.000 e GJO.OOU homens, fc ~ religioso, entret:into, dcvcd 1 Jcro de corte7·1ª e demonstra~ descJº 
c,nlr.1 as linl:.is d, f2n&JV.::t.:. ele Sh~n. t-onstitmnclo 40 divi..::;6es. O ARTIGO DO .. CHINA EVEN[NG abster-se de qualquer actividade po- de parte d:1 lnglaterr:1 de_ conti~uar :i 

ghai. a maclliua de guena Japc,nêsa. Um a•:iüo jnp(nés deixou cn.hir e_ NE\VS" RELATIVO AO "80Y_ !'. . I . b. . lmancer as melhores rcl:icoes :i.m1stO'i:l'i 

i~upr~~~\~ c~~~~1~1t~~~·a~~~ ~~~~v!l~i,·1~;;,~ - ~~~~ho~im~:rloj~~toce~~ite;~~ c:~<?ntg~ ~~JT~,\O ANi1s~~P~iNl~N'{~~~ ~t1~~ã~sp~c~fc71e1:ean~fe:•;0~1c;;;;~J o! cnt:e Portugal e :i Grã-Bre~anh:1 
e.e::; mobilizada con e--r~<.::::l.l esm~_ r;ense em Chnpei. SL\SMO P.'\TluOTICO" desejo de obter permis_sáo para rc_s_idír Aotre,uoupe·srce,sennta_e

0 
moumblCJ,·c'·.'rºamº'nJeOnrln,u~~,' 

r::> 
0

par.L r::>mper a trent,..: Ta-Znn(r_ D N ) 1 P g P ·' • 
N.111_Zi:1.ng. CRE.-\DO O ESTADO IND!:PE!\- NANKIN, 2::; - <A. B.J - 0 JOr- em - ªf!:lasco os ctr~U os po tttCOs communicado ofiicial, fornecendo os 

A quL~l.l de T.'.l-Zimg é importnnti~- DENTE DE nH,NGÔLIA, C01'.1'1t-A: nal · Chmn Evemng New5" public'.l ,;;uppoe-se _que as aucor~d:idc,; fr.mci.:- detalhes do programma da vi'iita da. 
.sima ~ob O PP!lto clL" Vht.: tstrategi_ O COi\11\tl.lNJSIHO hoJe um a1t1go editorial relativo ao s:is :icedcrao a esse dcseJO em face do misslo miliur brirannica 
co. p:::r('JUP npertarã cOlbideril.velment LONDRES, 29 - (A. • B. J - O boycc.U ant1~111ppomco, ctecl3Tado r:a crescente descontentamento dos n:t- RUMANIA 

~f;~~: ~~e~ i~nli~r~~eiciu~~
1 ;;i~à~-\~~ ~~,-~ ~f~T~;1~01

~~~,~teE!~àJº!~~âepª~nccI~~= }~~~,~~;i~~o ~r:lit~d;:c:~rn~~sg:t~fg~~ POLONIA BUCHAREST, 29 (A. B.) - O 

0 cinturão de f,erro em 101110 d::'ls d..-:- ··DailY Tclcgraph" annuncia, por Inglate1ra. assegmando que nes~e lcionalisc:is synos 

~~n:tI;~f~~~º'~~;~c:~:.~çoá:i:: ~h~;~~~~~irigl~i:.t~~:~·o{C:

5

o E!~~~ ::~:!i!~1UiE;~:fi1~~ª ni'.~.;-~:: ba \~~~i~;:!~; ::., (~da~: o~ut-~:: :i;;:;~~ t i;;~.~orga~if;;;id:::c:o~ 
p~nico seja dirigido .sobr,' I\!anzi.11tJ da anlig:1 pro\·incia da China. A in_ instiLutos de credito brit.:nnicoc:. ini_ ereta.rio de Estado do Miniscerio das sr Tat:ire"cu, occupando a tribuna 

~'.Jde~~~~u~~he~1juf:;tc:-~{f
0 

P~~,~':Cct~:i\:= ~Ii;~~:n~~r do~c~;i~~ ~:tai; fi~;;~·~: ciarão praticamente o bcycott finan- Relações Exteriores da Confedcr:ição :i~u~J:Cj;~ :
1
~
1
s i~t:o~::!~: ~:;t:~~ 

Ht'. para a. retirada de.s tropas cl11- so comicio publico em que to1n--~l ~~~âe~â~trroo~/~fe~\~aiªl;~i:âc~~; auscri:1ca. sr Guido Schmidt A- sobre J.S ne..:t:S'il<l1<les de re:i.rm:i.r e 
nêsa.c:. concenlrad3.s em C..:hapri. pnrt~ incont.avel multidão. Um ma_ com os banco.:; nipponicos, d~ J2pão chavam-.,;,e presentes na estação o moterizar 

O 
exercito. reforç:indo con

ocfl~p!~~asct!:1p;~1~~a.~~co;tlfJ::n~~~a: ~~~~!;~ l~~J~l\~~~ l~º\10:~taEsi~~~si!~ e de Shangh:11··. Essas nctici~" n;:) coronel Beck, ministro das Rel:ições <;idcravdmente r:oda<, as estações de 
c;ua!ldo c1s prir!lCll'M colu1,mas vclaP- levanta parn luct.ar contra o com- ;~~~~ p~~~di,ep~ºr~i~;~\~!asde º~1~~~~: Exteriores da Polonia, e O ministro fronceir:1 Segundo as palavr:is d:i
ti.;;; cem t:-.nks e C- rr::s blmdados mun!..!:mO . - . . . . ganda do Gcverno Central, ~endo plenipotenciano da Poloni.1 acredita- que!le chefe do go\'êrno, "o momen_-
atrave.s..saram a cidc..de de n::>rte :1 sul. A b,~dell'a chmesa !01 subst1tu1d~ po~sivel tratar~se apenas ··cte enthu_ do JUnto 2:0 Govêrno auscri:ico 
t{! ~~ ;ti;;s~! ~1:~~iit~~~e i;u~l~~~~- nelas cores dR Mongolia 

I 

siasrl!.::, p2.tri-;tic::," dos redactores da- ITALIA ~~ir~n:erc~:ci~;~;u~oun~e f~~ \~º0;~~-~ 

centaram que dclnte da ruprnra das EM TüRNO DE UM INCIDENTE quelle jornal. }.HLÃO, 29 (A. B.) - A ''Gaz- ~o para outro poderá desencadear-se 

~~~as a~;:~~~;: !e 'fr~~~c~~~· 0 fi~~~ f;;g:~l~O n~:RAELLi~t~~IÃO zctta dei Popolo'' refere-se á cifn na Europa unu no\':J. conflagracão 
e,brigou O com mando chinPs ,1 ord"" _ SHANGHA I, 29 - _(A. B.) - () ROUPAS DE BANHO para. scnho- ex:icta dos voluntaries i~alianos na européa _ O \·clho systema das :il-
llfll' a relir~da para Cht·n-Ju ~~~;1;11~=~~~~ :i foªJ::~ad~o~~t:{c~~ 1 ras, desde ~$000, para crianças, desde Espanha, di1,~ndo q_ue o govêrno ira- ll:1nç:is mjlitarcs ,1pcnas reprcsent:t 
AS PERDAS DOS c,--u.,t:SE..:; DES-1Al!emanha nesta cidade, para tpre- 1 4S500, calçoes pa.r~ homens e ra~__:1- liano fez public:ir essa informaç:io hoje uma expressão diplomatica CJ-

DE o INICIO D!) (;0NFLlC1'0 s~ntar exPllcarões do incidente Pffi zes, o melhor ~ort1mento, na. CASA para desmentir varias entidades es- da pa.1s deverá prcoccupar-'ic com l 

SHANGHAI, 29 _ , A UNIAO, - que cstiv iam envolvidos os c1àa- VESUVIO. rua Maciel Pinheiro. 160 trangeiras e :ilgumas pessôas que se sua defêsa, não podcnJo contar com 

B I B L I o G R A p H I A IR E G I s T o I t\~;r ~::r!:f~n;:ts,;,.con;,;,~u'.: ~o:.~xilio dos seus vizinhos ou all,.,-
Tanco aquclle policico como :1 jorna- As palavras do sr Tat:ircsco pro-

O NILO - HISTOnIA DE UM 

1

, lista francêsa deram credito á infor- <luziram uma profunda impressfo cm 
RIO - Emil Ludwig - Edição óa FAZEM ANNOS HOJE: Hontem a n ite s s esteve em vi 1 • d • d V J · d · J t· · d. [ 
LiVri.lri1, Globo _ Perto Alegr? _ sita á redacçãÜ desta folha. - jmaçao o governo .e ~ en~1a,. se- co os os circu os po 1t1cos e tp omJ-
Emil Ludwig, com este .seu lino .so_ Vcreaaor Jullo RibeiTo: _ Regista..se _ Vindos de campina Grande, che_ gundo a qual os voluntanos 1c0;l1ano1, ricos dcst:1 capítJl, devendo prova-
bre o EgyptQ .. aca~a de c:rear um n:J- hcjE'" .º ,anniversario natalicio do nosso garam hont..:m a João Pe$.1ôa o sr sornmavam de 100 a 200 mil na Es~ velmente provocar interessantes com-

~?cg~.:~;r;~~ 11\~;;;~~:.' ~m~iog~-~1;~i~ ~~ ~~J;~1t1;1~~arb°a:i~~aJ~i::n~f:F~e P~~= ~~::er~!~t~ d~aq~e~·;~o;~~~:\ ~~~ panha nacionJlista mcnrarios na imprcnsJ 

um no. peranç'.l. esposa. a sr Elvira de Araujo Meira. T -LAS & PALCOS Trata-se de um methodo intdra_ o annjversariante, que goza de lar_ elemenlos de destaque na socicdad~ E . 
mente original que não tem clas.stfi~ go prestJgio na sociedade daq11elle campmense. 
o.ção na literàtura tradiccicnal. Em município, será por certo, bastante Os d~stinguidos viajantes veem a es_ 
torno do rio Nilo Ludwig relata a cumprimentado: •l ta Capital, ~ fim de visitar pessõas 
lü:;toria complet1 • do Egypto, desde _ A menina Maria Augusta, fiU~a Ide sua familia, ~eve:ido retornar. den
as tribw, antcricres aos 1'\i.raós rüé o do St Augusto Guedes Monteiro, Já tro de t1·eves dias. 
ciominio d.t Inglaterr;.i da S:;nn:Jra [allecjd:· . - Em companhia de sua gemtora. 
Simpson e c!o arcEb1.,po Canterbury _ A srnhcrlta Eunice Ran.rnlho sra. Arlhemisia Salles Amorim, esposa 
"Nilo - A historia ele um rio'· é um Pe.'\:lóa, filha do sr. FTancisco Targino do sr. Gedeã-0 Sall~s Amortm, agri-

~~~~t~;n~~~ie n?re~~:~,te~~~i~teLm~;~1· ::.s:t· ~~~id~~~oen~!te ~osé do Cam- ~~~~r;l~ t~i{ºJo <=:irc~~~i~ v~!{~ur.!~e~= 
lyrico do que em suas cbras e.nt~rio- - o sr. Manuel da Cunha, proprte- la c:dade ::i .senhorita Neusa Sal1es 
r2s estuda o cyclo de um1 gr<'..nde tarlo nesta capital. Am:rlm. 
naÇã'J. QU?- não conseguiu ser :,obera- - O jovf'n Rubens Pinheiro de To-
11:i. durante 2.000 :umas. !fel:, nlumno do Lyceu Parahybano. AGRADECIMENTOS: 

àeO 1~fe Lt:~~\;!:~~Zl~ é ~~~~lg~{/: Ar~uj~. ii\\!º~~ª.c:r~ª~~~atteiel ~~;~~~ 
\'l. Elia· pocte ser medidn pelo~ Sf'.JS ~a de Arau,lo, tunccionario da Delega_ 
pontos culminantes dP pcnsamcntn~ ~:1:1. do $erviço de Algodão. nesta r.a_ 
e emocão. O livro ele Emil Ludwic:, pitnl 

IJr. José Gaudencio: - Tendo du
:-ante a sua permanencia no Qu'artel 
4a PoLci&. M1litar e após a .sua abso' 
vição pela Cõrte de Appellação dQ 

Estado, recebido ínnumeras visitas de 
à5 vez:-<; escripto com :~le-vJção, ó.s v, -
zes cor:1 con.;ci nciosi. el::>quencia, t: NASCl1\-JENT0Si: 
verdadrirarnent,e u ./IU"ci\'Cl Lél-n, o~corrcu. a 23 do fluente, nesta ca. amigcs e admiradores. o noss::i Ulus_ 
é uma J>rnvcJt0s.a experiE:ict::i - p:.i_ · p,tal. o nascimento d:> mLnino Rey 
lavra "l',ilo·• nunca m3.i.'l to!'nc:1.r-.se-n naldo Ivo, filho do sr. Pedro Mala_ 
vaJ?,a em nos,o e~piríto eh.ias de Almeida, funccionn.rJo dos 

tre conterraneo dr. José Gaudencio de 
Queircz agradece, por intermedio desta 
folha, todas essas demonstrações cte 
l!Stlma e sympi\thi~. n.1 impossibllL 
dade de fazeL:> pessoalmente. 

M. :;nlfica e fiel irad1.lc,·:-io d 1 pro_ Su·viços ComplementaTe3 da In~pec-
ÍCS};Ora Marina G11ac<p::iri Loria Federal de Obras Centra as Sêc

cas. e de sua esposa, .sra Seb:tstlana. 

N.\ TERRA DO iH.\fiDI - !~.º ,·o_ 
lumr, - Karl Ma:..1 

- Etilção da L1-
na;la do GL~bo - Port:, Alrit·e -
Acab:1 ele ser posta á Yemb o ::egun_ 
llo \'. llllll"' de ··N..1 tcrrn. cio 1Iahdi"', 
a intcrc . .,.sanll:-shn 1. cbr, cio taml•·<> 
r rlpt.or alkrnào Karl May. 

Em "Na terra do Mah<li ··. que fn:z 
})arte da Coll('cçã.o Uuivtr~. tia L1-

ra:ri I do ülobo, cl~ Pori..i \h't;r", os 
arnai.·c.:-. deis r .a.:..'l n('e. e. r, u.' 
t.m ,c1tur1 far, e cib ;e ..1 u er-
1 do clP tJ n:na cbra (1 K ,J MJ 
f:'di' .·ri I t m JJOltu ~ lh:·b e l.... e·_ 11u.r= 
m: v.21,, ntc, t> 111tcrl'.:.:1e. Su.1 t1ct":á':' s~ 
r,J .. 1 l'') F ·vpto e no S;1,1ar M>ndo_ 
l'.O., 11 trr..ctos ,, urge:-;tl\ ~, n .. pt ct \'i 
C.:c.,., u..--·.· e cotumes elaqu lias calitlas 
l'C- Jl',. tl:1 Africa 

K rl M ,y. em s~u~ r~.nna,:cr!-1, ao 
l. d" eia f ·cfio collo<.:a JH<.nto hL'-tm i 1.

og1,1pl r.i. O( ,e mt,·lo. 11:1ela mai:; 
re 11n ma l do q ic .. Jritur.i d' 
Ei rbi ..... 

O cgunoo volume de ·· Na ltrra d::> 
'e.1<11' que :1pJ"'!',f'nla m.1 c.:apa nl~ 

n 1t u<:"' 1 st1vn conLa com 300 
j)J ·,UlU, C • t;·L div1riido \. ll1 C'Íll.CO C:!
JJil,ll 

~e Alm"ida. 
Hontem, no expediente da tarde, 0 

VIAJANTE~: c!1. José Gauc!enclo esteve em visita a 
hcfeep~~ªªi1ti:;;!~º tJ~!ª: c-;.,o~éeg~~ A UNIAO, demorando-se em longa e 
R.:cha o deputndÔ Amcrico Maia, cordial palestra rom o director e re-
1~restigioso político naquelle municipio, dactores presente.:,. 
& fim de tratar de negocios de seu par. 
ticular interêsse. 

s . .s. deverá. dentro em breve. re_ 
ENFERMOS: 

~re _sar n e~ta capital a fim de reassn- Submelteu-.c;e ha dias a uma de_ 
1·~tr o..c: "ua ... ncuruactzs na A.u;embléa Ucac.i.a intervenÇão cirufgica a sra. 
L~gtslr.ti\·J. ,..~rmen Gom"s Mannh:, Falcão e~. 

:;,· Ili<' Y' ,., :~,n.eMa: - Che""OU I l :),a do ~r Jo::;é Marinho Falcão, t'tmc 
hontem :i JoAo P ~ssõa. procedente do t:on:nb cio Porto de Cabedello. 
extremo .c-ul o :-r. Bianor de Ahneld&., A sra. Carmen Gomes Falcão, que 
reprc.!f'tü:!.ni.e da importante firma do fo! :::perada pdos drs. Aloysio Rapóso 
Ri0 de Janeiro Araujo Freitas & Cia. <: Lauro Wanderlcy é filha do no~so 

S. s. demorar .se-á nesta capital !!.migo tenente Seveflno Gomes Perei. 
cerca uC um mês tratando de mte- !·a. official do 22.Q B e., aquJrlelado 
r<? :.c;e.,:; cr-mmercial'S, tendo hontem, .i nesta capital 
1.-~i·.~. estado em v.i.slla aos .seus ami-
&cs <lesta folha, MISSAS: 

Dr. Julio dos Anjos: - Procedente 
ua vizinha capital do sul. encontra_se Sr. Jcão Oscar: _ Na matriz de N. 
entre nós desde hcntem. o dr. Jullo 8. de Lourdes, foi celebrada h.ntem 
dos Anjos. acatado clinico alli. ás 7 h0ras, mlssa Em suffragio da ai: 

s. ~. que aqui veiu em visita a ma do saudoso ~r. João Oscar de r~· _s6;(s1;~.~ S~ ~~\~:d:Qu~f1~er!d:J~~ - g~~~aª. Henriques, a mandado de sua 

Sr. Gutrenberg Barrêtto: - Vindo Estiveram presenL<'s ao acto r<?Hgio_ 

"GUANABARA TROUPE" 
Seu festival de hoje no Cine-theatro "Santa Rosa" 

Conforme noticiamos. rea.liza_se ho I S. PEDRO_ - A 1. · serie do Con 
j_e, ás 19.45 horas, no cine-th=atro "San: Q'1.t~tador Auda: e ma~ um tllm rus: 
ta Rosa". o festival promovido pelos ar- tor:co que será annuncndo cm carta. 
tistas Leoni Siqueira, Annita. othuo z:is. 
e Bebé Gonçalves. p(!rtencentes à 
"Guanabara Troupe", conjuncto que Bebam CHA' OURO, e sejam ver-

se ;n~~Fe~~o a~;~rr,;~;l~ n~~~a c~~ct;o dadeiramente brasileiros. 
esperado com bastante ansiedade pelo 
publico pessoense. dados os sucC'~ssos 
co!ls~a..'1.tes obtidos cm outras platéas 
onde foi a peça que o constitue inter_ 
pretada pelos mesmos artistas que o Ie. 
varão a scena nesta capital. 

SYNDrCATO DOS - OPERA: 
RIOS ESTIY ADORES DE 

CABEDELLO 
HJ:;1~~:{~ ta;J:~:ª~}iaco~~iidi~! A Assembléa Geral Extraor-
cuJo valor é uma garantia de exito pa- dinaria de hontem 
rd~3

1
_
1
ts,s

1
,dlv

0
a
5

1 
0
d
5
e hroejsepe. ªc'th,. va0n8

dpo~~lsass. i.".:_ 
=~ l.}\i "l-'"' cem prévia. autorização dos podere.,;; 

gr~·~%e;s ~~%~~~! J~~;g:Úd:slz~a B;_ ~ t1h6~t~teti~·;a~~~1L~o~~~~emAs:rntt~~ 
bé Gonçalves. A~li110 - Leoni, Cus- Geral Exiraordinaria o Syndicato rir:.:s 
todia - Annita Othero. Operarios E~tivadores de CabcdêUo. 

Fi:1.alizando a festividade haverá um em sua sede social. á rua João da Mat~ 
longo e interessante acto de varkda_ ta, n o 24. nnquella localidade 
des. salbntando-Se no mesmo o nome A rEumáo, p1es1d1da pelo synd1cn_ 
das Irmãs Othero. tano João Seraph1m e secretai iada 

Os ingres~os está~ sendo vendidos (.,elos seus compnnheiros Anacleto V1c. 
aos preços de: cadeiras 5$000 e geral 

I 
toríno cta Silva e Jo;:iqulm José Freire, 

2SOOO. ! c•vc a presença dc.s ~rs. Inspector Re_ 
CARTAZ DO DIA gicnal do Trabalho e Inspector Geral 

PLAZA: - Hoje, na .. Sorée Cluc'' c:a Policia do Estado. 
desse cinema, passará a optime. pelli_ Convocada a Assembléa para o fim 
cu~a Aurora de Duas Viàas. com Ka}'. especial de proced?r-se á ~n~.icacão do 
Fr~ncis. Nils Aster. Walter ~uston e \elegado do Syndlcato ao grande con
Philtpes Holm-:-s. em duas sessoes. :1:tve do dia l3 c.i~ n-·vembro n~·cxlmo, 

REX: - Caim. e Ma bel, com Clark 
Gable e Maiion Davis, da Warner 
Ftrst. 

Ccmplementos: - Nacional D . F. B .. 
um Fox Movietone News e O Theatro 
de Buddy, desenl10. 

FELIPPE'A: - lhtae no Savo_11, com 
Gitta Alpar, da lnterna?Dnal Films. 

Complementos· - Nacional D. F. B. 
e um Paramount News. 

JAGUARIBE: - Vivendo na Lua, 
com MargarEt Sullavan e Henry Fon
da da Paramount. 

Complem':'ntos: - Nacional D . F. B. 
e um Fox Movietone News. 

p3rn a eLitã dos membrcs da Junta 
Admlnls:tr::i.tlva dn Caixa de AposPnta ... 
c!oria e Pensões dos Operarlos E.<.tlva. 
dores, a reallzlI-Se perante o Conselho 
Nacíons.l do Trabalho, no Rio de Ja. 
r.eiro. foi escolhido O eltivado Joaquim 
José Freire 

Em .seguida, por proposta dos srs. 
Art,hur G:mcs Moreira e Anacleto 
VictoTino da Silva foi un:mimente ap~ 
provada uma moç8.o de integral apoio 
aos Govêrnos da Republica e do Es. 
t.P.do, nas m(dldas de repressão ao 
communismo, ficando deliberado te .. 
legraphar...se a respeito aos srs. Mi. 
ni:tro do Trabalho e Governador Ar. 
gemiro de Figueiri'do. 

Roletim de ArtPl: - Rc~ebcmos o do Rio de Jan('iro, onde é alto funccio_ so pare!ltcs e amig ·s daquelle ine~
num1 10 do Boletim de Ariel, corres- .~:-rio drs Ccrreics e Telegraphos, ª- ouecivel conterraneo, que. após, visita_ 
pa·,d .. tP 8 esta mês. men.ario critJco tIH-~e n.sta capital o sr. G11ttenberg ram o 51":U tumulo, no CemlteMo do REPUBLICA: - Muitas Felicidades 

biblionaphico que ie publica no Rio 6:".rrétt., que aqui vefu em VL'iita a S'nhor d'.'!. Boa Sentença com George Burns, da Paramount ê 

Man1festand:i. o seu justo contenta. 
mrnto pela lnclclva e patrlotica rlt·. 
Monstraçó.:> que n.cab!\Va de dar (l 

Eyndicato dos OJXrarios Estivadore<t 
cie Cabedêllo usaram da pJlnvra o 
Jm,pector 0tr'a1 da Policia, .sr. Manuel 
Fo:·miga, e o dr. Dustan Miranda, re. 
pretentante do :r...Unisttr~o do Trabalho 
nc~le Estado. re.11Jzando ligeiras mas 
opporluna5 alucuções de- combale ao 
c1 eclo vC'rmclho. as quaes foram calo .. 
ro emente opplaudldns. 

de J n"'LJ"n, .-cb a direcção dos cscr!pto_ sua ramllla Igu&.lme~te nas matrl~s de Ilab:iy_ a 4:1 serie de Tarzan, o Destemido, com 
rca Ga.; 'H.'J c.ullo P Agrlppino ~rieco. . ~a:, e l""l.ga, por JnJctativa cte amigo.,:; 

1 

Bu.ster C:able. 
O'lll 1boram, 110 Boletim ae Anel. as ls, Ivan Lms. Ja:-k Sampaio, Jayme <:o sr. Jc!i.o O:;car, foram celebradas .... -
:;'J.i,.tcs p· ôas: Adal 1za Neiy. A. Ca;doso,_Joá(! Alphonsus. Jorge de L1- ;xequias peh repouso ettrno <le sua METRO:AvLE· - Vespera de Com. 
")Ofllno Grlcco, Ar~hur Ramos. Aute .. 'ma. Lucw. Miguel Pereira. Marguarete . o.lma. l bate, com Annabello. e. Victor 1•·:ran_ 

lio ~rJm s de Oliveira Aydano do cou~ Picar<I-Leowy, Mario Vllalv~, MaTques: 1 ccn, du l11teniaci.onal Film.{i. 
to lõt I rz.z Cid FrancO correia de Sá I Rabello, Maurício von Wf"lhsck, Osorlo CIIA' OURO, o unlco CHA NACIO. 
D ,m1n e· Rlbem, Fllhu, oaatão cru~ 'outra e Renato Mendonça, NAL, Seja exírente. Só beba CHA' OURO. 



8 JOÃO PESSOA - Sabbado, 30 de outubl'o de 1937 

u L TI MA HORA o DIA DO EMPREGADO 
( DO PAIS E ESTRANGEIRO) NO· COMMERCIO 

Deixaram, hontem, a Guanabara, os submersíveis francêses que se achavam fundea• Serão realizadas hoje, expressivas festas nesta capital. 
dos alli, em cruzeiro pela America do Sul - Celebram-se, em Ubatuba, as festas do - O " raid" de motocycleta Cabedello - João Pessôa. 
terceiro centenario da cidade - Resolveu-se a crise constitucional do Egypto, ori- Sendo o dia de hoje, dedicado aos gucrrêdo, Governador do Estado, 

ginada pela nomeação de Maher Pachá para conselheiro poUtico do _rei Farouk 1, ~:1:,re~~:1snc':i~orcad:mc~~~,Íi;~~~;1~~~ ~~;;~
1
d'i:i~:~~,ucu~.ir!'.:t

1
tº1n~;e~~; 

SANTA GATHARINA commemorativas do terccíro centcna-1da,·a arnda fracos s1gnacs !le vida, faJ . nesta capit'll, devendo a~ festivid:1- R.cgional do MtnisteriÕ do Trabalho, 
::~ºm d~, .. ~~:::d! ~s-;:!t~~~d::c P~!~ lccendo algmuas horas ma,s tarde. dcs obedecer ao seguinte programm:i, F_lavJo Ribeiro, .presidem te di J:sso-

FLORIANOPOLIS. 29 - (A N.l 
O !o.aldo cxh,tente na Tbesouraria do 
Thesouro do Estado, é de réis . . · 
5.816:501$300, que se acha depositado 
cm Caixa e ncs na.r..cos. 

MINAS GERAES 
BELLO IIORIZONTE, 29 - IA N.) 

- A Companhia Navegação Mineira 
de São Frareisco retirou e transpor
tou dos portos do rio São Francisco, 
na. parte pertencente a. Minas Geraes, 
no periodo de 1 de janeiro a 22 de 
outubro deste anno, para pontos di. 
ven.o~,. 6. 163. 452 kilos de merea.dorias, 
sendo: algodão, 2.312.882 kilos; 1\-ta.. 
mona, 2.(39.278 kilos; cereacs. 822.351 
kilos; diversos produdos. 571 844 kilos. 

Para. o nt,rle foram transportados 
422.007 kilos de mercadorias. 

ESPIRITO SANTO 
VICTORIA, Z9 - (A União) - Fal

leceu, nesta capital, e sepultou.se hon~ 
tem, o desembargador Guterres do 
Valle. 

A !..Ua rn?rte rq:creutiu dQk,rosa
mt·utc em todo o E~tado. 

O e'Xtindo era um dos mai~ brilhan. 
te:, membros da Cõrtc de Appcllac;ão. 

SÃO PAULO 
S. PAlrLO, 29 - (A. B.) - Tiveram 

inicio. hcutem, em Ubatuba, as festas 

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

1 SAIBAM TODOS 1 
Se não fó1 ''bluff", vac ser o 

maior a.ssombro do scculo. Um 
~:abio phy:,ico inglê~ o dr. Tur-
1u.r. conforme nota estampada no 
.. \Veekly Dispatch ", de Londres, 
descobriu o meio de prolongar du
rante a noite a luz do sol. Não se 
trata de armasenar a luz do rei 
dos astros e distribuil~a., através 
das cidades, por meio de fios e 
tampadas. Trata.se de coisa. mais 
s~nsa.cional ainda. No cimo de 
uma gigantesca torre de algumas 
centenas de metros, graças a. pro. 
ce~:so do dr. Tun1er ainda cm se
gredo, um enorme rcservatorio 
cal:tará durante o dia os raios do 
sol que, então, à noite, por meio 
de um globo de proporções respei
ta.veis, garantirão a illumina<'áo 
"solar" de qualquer grande cida
de. E o gaz e a luz electrica. del
xa1·ão de ser ncccssariGs; e a iJ. 
luminaQãc,, tanto publica. como 
a.-t.itular, .será barn.Ussima ! 

Sempre original, Gabriel d'An-
11m,zlo, apc~ar dos seus 73 a.nnos, 
<'arregados de intensa. gloria! De 
ut~S tcmPos a esta parle. o grande 
cscriptor e poeta resolveu morrer. 
Pelt' menos, tem annunciado a sua 
propria. morte. Encerrado entre as 
obras de arte, º"' livros e pcrgami. 
r.hc.j raros e mj l recordações da 
uma vida. illustre, na. sua "Victo-
1iale''. á margem do Ja,::-o de 
Guarda, D'Annunzio annun<'íou .lO 
mcndo que ia ôe~pparecer e que 
o ~u corpo seria. dcstruido num 
banho de acido. No seu orgulho 
prodigioso, eHe não supporta. a 
idéa de que lhe vejam o cada. 
ver Pela segunda. vez, agora, 
t.roml~ctcou a ~ua. morte. na~ se. 
guinte~ pala.nas a :'\farincHi: -
" .'\dl'us. Só me ,·erá~ Lrê-; horas 
apó~ o meu trr~passe. Só, então, 
coutempla~s a minha. pbyslono
mla ". - Yt-""C' qur D'Annunzio rC' . 
n undou a idéa do banho 1c a.ci
do 

Pequena. rainhu santa - a!:>:3irn 
chamavam cm outros tcrnpo,;i os 
naJ}Glitauo~ á ~na soberana. I\fa.rhi 
<'hristina dr S2b'lía.. rainha das 
Oua~ Skilia!:i: e a J i;rcja aprc-.ta. 
!I<' vara. ,:,am•donar e,,c duhm:1 
do Po'"º· ,·isto ,·01,10 f.>m Maio ultL 
n10 o papa crdenou • rt~abcrtura. 
do proce:õl.:,O de <':tnoniza<;âo da
quella princeza da. ,asa de Sahofa. 
irir'iado r-m J8'i9 por mom,tnhor 
Joacbim Pcccl. o futuro Lc:1.o X I II 
:\Jai. parece que ,,utra prin<'na <h 
mPJT1.1 (·asa real t.crá. í,:ualu-ntc 
,·auonizada., porquanto já romccau 
o "'processo de reputação dr: c-an. 
1idade" de uma prima aiin dE> N'\. 
J)QIPão 111. a prlnC'<'Za Clí Ultlc, (':.:
po~ do prlnd P4· .Jeronymo Nar,o. 
l~ã.o (' rilha rlP- Vlttor Emmanucl 
II, rei do PitrnoPtc. 

In..-tituto His_tcirico de S. Pa_ulo, <'O~- EGYPTO que foi elaborado pela directoria da C1Jçao Com~crc1al, dcputa<l.o ~1guel 
par~cerarn duectore-s_ e soc1os de.:-.~ "Associação dos Empregados no Bastos, presidente da Assoc1açao dos 
1~~~::ed/~::n::t~~:::e~o d~le~!b::~ Commcrcio", desta cidade: Empregados no Commercio da Para-
<'ional e pessôas especialmente convi. dacA;R~-'is!9 ~ 1~~Ít~~10 ;;_1Fº~r:~s:!~~i~ A's 6 horas, hastcamcnto da ba.n- hyba, e dr Gonçalves Fernandes,. 
dadas. pela riorneat..áo de Mahcr Pachá como <leira na sua séde, á rua Duque de presidente de honra do .. Moto Club 

conselheiro político do Rei Faruk. A Caxias, n.º 250 (1.º an<lar) da Parah;·ba" 

INDIAS BRITANNICAS ,. ;:!~~~a ':~t~:c:n~:id~ :u;~~~i~o e:~: A's 7 e .30 1 "raid~' de m?torcyclctas A's 14 horas, terá lugar uma ses-
nistro Nahas Pachá. 1 de .Çabedello a Joao Pessoa, a c.:irgo "ão magna, na séJe d1 ·· A\sociaçio 

l\1ADRASTA: 29 -· (:\·. B.) - Sui. Segundo se affir_ma: o jo1:e,:i rei tleu do ''Moto Club da Parahyba", com dos Empregados no Commercio", em 
c1dou-s.c ~ RaJ.ah de V1z1anagarama. a entendc_r ao pnme1ro m1!11stro q_ue distribuição dos seguintes premios: commemoração á data, Li.lando va-
e ~a~~·!n~~b~~~~u~ae~~~;\!::~~~.los: :0:1

~1!~:it~~a~io~~te~ã!ª:e~ªc~º~ fi~:;~ primeiro "30 de Outubro", segundo rios oradores, dando-se tambem por 
c.onfirmação medica do seu estado de do a nenhum partido politico e gozar, Academia de Commercio .. Epitacio essa occasião a <li.,tribuiçio dos rcs
~aúdc. O Rajah at irou-se do altc- de I além di!-:rn, da confiança do Rei. O Pessôa" e terceiro «Moto Club da pectivos premias, aos vencedores do 
::i!~~f:i~ ~~ 111::i~~:lad~~u:!:e P::s~ f~1~iit!n~~~o ~:~e~~;.~~c~:u:oe ::: Parahyba" Este "raid" é patrocina- primeiro, segundo e terceiro lugares 
dia. Encontra.do pela. manhã, o Rajah berano. do pelos srs drs. Argemiro de Fi- A\ 16 hora,;;, retrêta r,, "P.uque 

O MOMENTO NACIONAL 
O ARMAMENTO ADQUIRIDO PELO EX-GOVERNADOR FLôRES DA CUNHA E QUE 
ACABA, AGORA, DE SER U!CORPORADO AO EXERCITO, E' CONSIDERADO MO DER· 
NISSIMO A TAL PONTO DE NENHUMA NAÇÃO SUL-AMERICANA POSSUIR IGUAL, 

Os meios trabalhistas brasileiros , representados na reunião de hontem realizada 
no ministerio do Trabalho, mostraram o maior interesse em collaborar com o 
governo na grande cruzada em defesa do Brasil ameaçado pela acção destrui-

dora dos agentes vermelhos. 

MODERNISSJMO O ARMAMLN-li.ihar c.·xcrc1to activo, Guarda Cml e lllahia, o coronel Dantas, pa,sou hon-
TO ADQUIRIDO PELO ~ll... Bombeiros, ambos militarizados - tem as funcções de commandante do 

l !.óRES DA CUNHA Saudacóes attcnciosas - (a.) Ali·a- Cmtro de lnstrucção de Artilharia 

RIO, 29 (A. B.) _ A proposito ro Mai"". de Costa ao major Ary Silveira 

dos armamentos adquiridos pelo ex- A 6," RFGIÃO MILITAR TEM OS MEIOS TRABALHISTAS DO 
governador Flôres da Cunha, cujo NOVO COMMANDANTE AMAZONAS ESTÃO SOLIDA-
preço attinge a 18 mil contos, sabe- RIOS COM O GOVERNO NO 
se que os mesmos são moderníssimo, RIO, 29 (A União) _ O coronel COMBATE AO COMMUNISMO 
a ut_ ponto de .nenhu_1na naç~o ~u~~ Antonio Fernandes Dantas, recente- RIO, 29 (A Unüio) - O minis-
americana possutr mais perfeito, Í 1 - mente nomeado commandante da 6.i tro do Trabalho, sr Agamemnon 
cando. assim, O ~ras~I, de pm:sc de :tr-1 Região .Militar, deverá assumir esse Magalhães, recebeu da União dos 
mamentos de pnmein ordem cargo no proximo domingo, ví..ajando Syndicatos Trabalhistas de Manáus e 

OS OPERARIOS BRASILEIROS pua São Salvador, em avião da_ car- demais assQciações de trabalhadoras 
ESTÃO DISPOSTOS A COMBA- reira commercial, em companh1,1 do do Ainazonas, uma mensagem de a
TER A ACÇÃO DESTRUIDORA major José Bina ~achado, c~efe do poio ás medidas que o govêrno vem 

DOS AGENTES VCRMELHOS Estado Maior da mesma Reg,ao 
I 
tomando_ com relação ao combate ao 

Por motivo de sua partida para a commumsmo 

RIO, 29 (A. B.) - Na reunião 

1 

de hoje, havida no gabinete do nu-

1 

nistro do Trabalho, dos representan
tes dos syndicatos dos cmpregado-s 

I desta capital, fôram adoptadas medi
das relativas á campanha contra ~ 

1 infiltração communista nos meio~ o-
perarios 

Essa reuniáo decorreu na iu;1is Pér~, 
feita identidade de vistas, mm,trando 
todos o maior interesse cm collabo
rar com o govêrno na grande cru1.a
da em defêsa do Brasil ameaçado peb 
accão destruidora dos agentes ver
melhos 

do~ c~:~t s?b~~~· :.:::.u º segredo 1 º~ NOVO CHEFE DO TRA

FESTIVAL DE ARTE 
. FEGO TELEGRAPHICO 
Acaba de ser de,ignado pelo 011-

nlstro Pa Viação, chefe do Trafego 
Der:crrí realizar-se ,Ja proxima .H'- Telcgr.lphico, o funccionario Bianor 

guud,rfeirt1, 1.º de nc1t·ei1Lbro, d~ 15 Videres, cm substituição ao s.'.tudoso 
horaS'êm f,onto; ,iu RÊX, (} annu/i- chefe·João Oscar de·Gouveia Henn-
ciado "fe.1lin1l de Arte'', dedicado ás ques , · · 
criancas e eJtudanles Essa justa promoção repercutiu fa-

Com o fim t'erdadt·lrnmenle edu- vora_v:lmcnte nesta capital e na Re
cafir;o e}le Festh·lll sérá uma de- part1çao dos Telegraphos deste Est.1-
monsl;ação á nosJa jui,'e,i/ude do re- : do, onde conta.º novo cI:cfe do Trn
su.ltado de um trabalho feito com se- fe~o Telcgraph1co as maiores sympa
riedade no cultfro tia mais elevada lthias 

O GOVÊRNO AMAZONENSE manifc,iaçâo do rspir,to b1<mano _ A proposito o governador Argemi-
PÓZ A' DISPOSIÇÃO DO MINIS- a Arte ro de FI ;ueirêdo recebeu communi-
TRO DA GUERRA A FORÇA E' um especlaculo de fiuo gosto e\ cação 

POLICIAL DO ESTADO /iroprio ti mocidade que os jovens _C_H_A_' _O_U_R_O_ r-iv_a_I_d_o_e_b_á_da-in_d_i_"• 

RIO, 29 (A União) - O minis- co11/erra11cos irão assisti.; na tare/e da typo SUCHONG. 
tro da Guerra recebeu o seguinte te- proxima srgu11da-feira ' ------- - - ---- -
legramma do governador do Estado Os íngressq_s, ao j,rero dt: Rs NECROLOGIA 

Arrud.1 C:11nar:1". pela banda n1usical 
eh Polü.:ia Militar do Est.ldo, gentil
mente cedi<la ·pelo seu digno c.:om-
111andante H:1.ve.t'á ás 15 horas, na 
praça dos desportos do referido Par
qlle um encontro de "volley-ball'' 
entre os jogadores do Centro Athlc
tico Aca<lcmico e um outro combina
do Escolar. cabendo ao 1.0 "team'' 
Ycnccdor um;1 taça of forccida pelo 
dcpucado ll!igucl Basto, e ao segundo 
quadro será offerecida pel, Academia 
de Cornmcrcio "E pica.cio P('ssôa", 
uma custo,;a estatuêta 

A• noite, encerrando a,; commemo
nçõl!s, a "Associação dos Empre
gados no Commercio" realizará, em 
ma séde, :í. rua Duque éfc Caxias, 
umJ sessão mJ.gnJ, para 1 qual rece
bemos attlncioso convite 

CHA' OURO. i! o rei dos chá.s por. 
que é o chá dos reis. 

INGLAURRA 
LONDRES. 29 (A. B.) - O Jor

nal "D,ily Mail" reproJuz Jc formo 
categorica e como facto concreto ..1·, 

noticia~ prop.1ladas de q uc J lnglJ
tcrra muito brevemente enviaria ,\ 
Porru-gal uma delegação militar a 

fim de renovar nesse país importantes 
combinacões estrategicas e assentar 
outras n~vas Esse jorn:11 confirma 
ainda que se realizarão negociaçõe\ 
sobre um ponto de apoio par:1 a cs
qu.1dra inglêsa no c.tso de gucrr.i 

Ainda esta semana !lerá publil:.J.J,1 
uma nota official do govêrno inglês 
a respeito 

CIIA' OURO CHA' OURO -
CHA' OURO - CHA' OURO - Ge. 
nuinamente brasileiro 

Commissão Executora 
Estado de Guerra na 

Parahyba 

do 

A· Commi.s.s.í.o Executara do Es~ado 
àc Guerra na ParahyM ioi cmdertça 
do o seguinte telegranmrn. 

do Amazonas: 1 5 00 para es_tudanlcJ e cria,,ça~ e 
"Apraz-me communicar reina c:d - Rs 4$000 J,ara adultos, podem, ser 

ma todo Estado. Attendendo situação procurados lÍ j,nu:a 18!7, 58 Na 
geral tenho honra. collocar di"posição 1 :;,cgunda-fâra, cluraule todo o dia na 
govêrno !federal Força Policial au- /iarlaria do Ciue-Theatro REX 

João ?:s.i-;.;ia, 29 - Commissão Exe ... 
cutiva do Estado de Gu<'na na. P:1ra.
hyba - Seerc.,t.aria do Interior - João 
Pcssôa - A Maçonnrla Parahybana 
certa de interpretar o'S sentimentos ctc 
todos os .:..'US filiados vem respettosa
mLnt,e pedir a essa. mustrc conunlssão 
que accusado como está sendo, apro-

R / · F . . vcltando a oppoi-tunidade, mande P"º· 
_Sr. ~< rt,~o arta,. - Quar~:1.- ceder uma d?va.c;sr. rigorOl:ia n~ seu 

ALFANDEGA DE JOAO PESSOA 
(NOTA DA SECRETARIA) 

O s1 111 ... pcctor d,1 t\lí.111Ji.:g.1, tcnJo em \ i"t.1 (!\U~, .t 1 " Jc 
nov·.mbro prox1mo vindouro. termina o pi ,tzo <le 6 tnê'IC<ii dentro do 
qual fôram sustados1 de ordem do cxmo. ,r Prc">idcntc d.1 Rcpubli 
(.:J, m effeitos da portaria n.º 149, de 28 de abril ultimo, torna pu
blicr) ao digno e laborio\O commcrcio de">tC Estado, que, salvo reso-
1uçã,J superior cm contrario, a partir do dia 2 do referido mês de 
novtmbro1 será dada execução integral :í alludida portari:1, que dc
tcrnun,1 .1 dc<,;c,irga. nas Doc.:as do Porto de Cabeddlo1 <l;1s mcrcado
n.1., 1· .1c10•1ac, e n.1cionJlizJd.1", navcgad.1\ por c.1bot.1g1:111, re\pcitadJ~ 
l'> exccpçõn, lcgac~ 

No intuito de não crear difficuldade!i, o serviço <lc dcscm· 
bar.u;o do, rc~pcctivos conhecimentos de carga, cntretanto1 conti
nua•·.í. sendo feito na Alfandega dc!.ta c.tpíLtl, por f unccionJ1 io. 
e~pe .. ialmcnte de.,t:tcado, par, tJ l fim 

fe ira ultima, fallcccu, cm Campin 1 archivo n fim d<" poder ser vc-rifl'C'e.d~ 
Grande, onde era conceituado com- , a . impor~aneia dc~'ia ;.1cc:urnção A 

merc~ante, o sr Rodrigo. Farias, CJ- ~.l2;,1i:~~~ ~~1c 1~·~~~d~U} J~~t:s;;~~ 
valhcuo largamente estmudo no.'> menta quN ~ ... lhe permittircm, coutl 
circu1os sociaes daquell.1 cidade nuar cm su8 obra. constructoni de edu. 

Bast1nte sentido foi o desapparcci- cação c?mo clpncnto de ord~m. traba-

n:ento daquelle coestadano. cujas !-~~li~n~f~:re~f~ N~s;~11~[i!º: as ~t~ 
virtudes o tornavam credor da sym- de Mendicidad~ carncfro da Cunhu 
pathia geral de todos os s..:us conter- Ho~pitnl Pedro i e Biblioth'.!ca Publi~ 
raneos Cnhxto NolJrcg,.i, .são mt.rco::. que dlg111_ 

O enterramento do sJudo~o ex- {~~~; ~~\ª 11~~~~ !1~~ti~1~'.-~âr~cfiupr~c~!~ 
tincto, rea lizou-se, no ce;,,itcrio lo- ('<,nari& Pnrah,vbJ.n.1 ~,·rJ11 u JJ1'imein1 
c_a1, com avultado acNnpJ.nhJmcnto ;1. agraclccrr a ill1.L..,tt1 c·ommi'">são exe_ 

<le p,uentc\ e amigos ~~!O~~d~n1;.c'1;:n~i~1;!e:~t:cs.JI:.~Ji~:~s 

Fallcccu. hontcm, ne,t,1 capital, o 
sr José Loureiro de Almeida, em
pregado do commercio desta praça 

O extincto que cont.1.va 22 anrn1s 
de idade, era muito estimado nos cir
culos de suas relações de amiz.1.de 

O seu enterramento effcctuou-~c. 

1 

hontcm me'lmo, á tarde, no ccmiterio 
do ~'!nhor d-1 Bôa Sentença, com re
,gu!1r "vO!nf''.!t'Jt~!!le!?tO 

filiados é.e; .suas lojas a rtm <le que fei
t&. a devida depuração possa contim.rnr 
na sua obra de confraternização <lo~ 
cspirt~o~. na hora hb~orica que atnnl. 
sa a pati°L'l q11e rcriue1· <.i'" t.odos o~ f.t'U., 
filhos o cforc;c e o rncr1ficlo neccr.sa_ 
rio pu;·a ultl11~ir os M"US C'levados d,:,5-
tinos, Re.spclt.o.sas Saudnçõcs - Abe
larao Lóbo, grão Mestre rta Grande 
Loja da Parahyba" 

Cll.\' O URO, é i;enufnamt"nt.c na. 
CÍU!!1.!, 
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JOÃO PESSOA - Sabbado, 30 de outubro de 1937 

JUSTIÇA ELEITORAL EDI TAES 
TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTI
ÇA ELEITORAL DO ESTADO DA 

PARAHVBA 

JURJSPRUDENCI,\ 

ju~z da 18.ª zona, municipio de Caja_ na 9.• zona, por haver fallecido a 
z.e1ras, a transferencia do seu domicL 1· 19!VII do corrente. conforme o nttes
ho eleitoral de Lavras, da Região do ta a certidão junta. 
Ceará onde era inscripLo, para aqueL João Pessôa, 291IXl1937. 

CO!\IMISSAO DE SANEAMENTO I cal nos tanques e para • inspecção 
DE CAMPINA GRANDE - Edital de interna; 
concon:encia. n:.º 15, para. forne-cim<'~· i) - A temperatura minima em 
io da msiallaçao dC'puradora, cl<' ('sgo. Campina Grande, é de 17º.; a. média. 
tos - Em nome do Govét-n~ cio Esta- durante Lrês méses no anno é de 21,,. 
d? da Pnra.hybn. o Escnptorio Salur- flnbora a média annual se eleve 3, 
nmo de Br1tto re~eberá até o dia 10 23°. e a m~xima a 33º. Assim, pre_ 
de deze~bro proximo, propo~t:1.-.; p;1nt ve:r..se-âo dt.~posítivos para o aqueci
a fornecimento .da !nst,allaçfio ch•pur.1_ mento _dos d1gi"!:i~Ores por meio do gaz 
dora d~ e~gólm, eh- C;.11nplna C,rand, . .-. cl .. e.::.~uLO: ., e meios de. dE;Sligal-os sem
de _acc:ordo e:om ª" rl:-1.u·mb<. :i_b.nxo pr~ que c.lesej:ulo. Os cffi,:positivos se
lnd1~adas, sendo 4ut· toda (; .ª~.; 11nor- r:'l.o cotados á parte; 

la zona, onde actualmente tinha a sua (Ass.) Floiloardo da Silveira. - Pre-
l'CSiclencin. sidente. 

ACCORDAO N º J 019 

Pro<:esr,IJ n " 602 

No processo de h'ansfercncia o Juiz 
julgou in~cripta Maria JDSé da Con- < Ass ) J. FJoscolo - Relator 

Clnssc 5 • 

ccição, pessóo absolutamente estranha 
ao processo. ACCORDAO N ° 1 030 

NATUREZA DO PROCESSO: -
Ccnsulta do juiz preparndor de Con
ceição <20. ·' zonal. em exercicio, sobre 
.se proces.so de qualificnção requerida 
e julgada noutro município póde ins
truir pedido cte inscrip<;ào '1nquclle 
julzo 

Accorda o Tribunal Reg. em cassar 
o dR..,pacho e.lo juiz de Ils. 8 e man- Processo n ° 695. 
dar que se entregue ao eleitor José 
Gomes de Almeida o titulo que inn';" Classe 5. 0 • 

maçoes supplemenwre,, cteseJaclas po- j) - As propostas declararão a cn~ 
derâo ser obtida.e; na .!-{de do Esrript~- pacJdade dos digestores e o numero 
rio, cdtfici(? dC' ·· A N(?ite ••. :;;alas 1. 516 de dias de digestão, conforme o typo 
e .1.~17, R10 de ,Janeiro, ou na co.m_ de apparelho prop(lsto e a pratica. 
m1ssao cte Snneament.a, cm Càmpmn commum, apresentando breve justifl-

Relator: - Dr. Antonio Guedes. 

wu aos autos, arrecadando-se delle 
o novo titulo eleitor que p,rventura 
lhe tenha sido entregue. 

João Pessôn, 6 de outubro de 1937. 
< Ass.) Flodoardo da ~iJveira - Pre

sidente. 
, Ass. ) U. Almeida - Relalpr. 

ACCORDAO N. 0 1.022 Qualific:u::to - Deve srr processada 
e Julgadn no domicilio civil do :11is-
t3.nd:>, S:llvo si obcdcC'eu no reglmen Processo n. 0 603. 
do Cod. El. de 1932, hypothese cm 
que poderá instruir pedido cte inscrip_ Classe 5. n. 
çáo formulado cm outro munictpio. 

1 

NATUREZA DO PROCESSO: -
Vistos estes autos. P.m que o dr. juiz Exclusão, por fallecimento, do eleit~r 

eleitoral preparadcr de Conceição, 20.ª da l.ª z.ona - Joã"J Pessôa - Severino 
zona. consulta se um processo de qua- Oliveira da Silva. 
1ificaç5o, requerida e julgada noutro 
munic1p1,, pócte in:;truir um pedido de Relator: - Des. 1\1. rurt.ado 
inscripção em seu juízo. o do termo 
do cono:.iulente. 

O exmo. procurador, no seu parecer 
de fls. 5 e 6, opinou n"J scnLido de se 

O Tribunal Regional canrel. 
la a lnscripção do "leitor. 

responder a consulta pela affirmatL Vistos, etc. 

''ª· O Tribunal Regional, discordando Accorda o Tribunal Regional da 
em parte do parecer, adaptou as se- Parahyba em cancellar a inscripçõ.o 

gt~ft;~.;t~~~â~~!~ de qualit!caçõ~s jul- 1 ~~sc~.\~1
iir n~e~~;i~~n~li~~~1~tii~i:il~~ 

gadas no ctominio do Cocligo Elt"it.or!ll Capital), sob n.º 3 .132, por ter o me: -
de 1932. det. n.'' 21.076. de 24. cte fc,_ mo fnllecicto, conforme rrrtirl:lo a fie::. 
verriro. rujo artigo 46 J){'rmHtln livre d,"i;;tes n.nto.:.. 
cscolht1 do ctomlcilio t'lelt.m·rtJ. paclrm 
ellas, mesmo procr:-:..c:;aclns (:111 ontr') João Prssôa, 6 de out.ubro de 19J7. 
município, instruir pedid::,s de inscrip_ 
ção no termo de Conceirão; (A.<:;S,) Flodoardo da Silveira - Prc-

II) Se, porém, a qualificarão houver sident.e. 
sidQ processada e julgada já no regi_ 
men do Codigo Eleitoral de 4 de maio 1 (Ass.) 1\Iaul'lcio Furtado - Rek\tor. 
ele l9j5. só poderá. ella in..aruir a ins-

d · T ACCORD.AO N ° 1 023 
~r:.1t~~-1.C];:~1c c~::tc:;~~

11
m~.~~~o 'l~~~~~ 16 

domieiho do nfü;lanclo, nos I t'J'mos do Pt oce,.'--Os n " G0-1 

d~ · re6:ôri~~~i\~~1
go~gd;;~O. ~~~b;\!t~~ Clfrn~c 5 · !\ • 

~l~t~~m\c~\~fttr~l~'"a diutJr7~~~~g NATUREZA DO PROCESSO· -

NATUREZA DO PROCESSO: -
Exclw;ão, por fa1lecimento, do eleit'Jr 
da 1. ª zona - santa Rita - Gaspari
na Dornellas da Cunha. 

Relator: - J. Floscolo. 

Grande. catlva desse dado. 
1.ª) - As propo!-.l::ts serão apre:;en- 5.''> - Secagem das lamas - As 

tadas em 3 \'las inclusive os desenhos p1·opostas deverão incluir as indica
respectivos, devendo ser. as!:.lgn.1das cões necessarias para a realização da. 
pelos representantes dos tornecedore.~. seccagcm das lamas, tomadas estas 

n Tribunal Regional ordena 2. •) - Os proponemes juntrtrúo ca- nas condições em que as fornecem os 
a rxclu~o. talogos. descnpçôe•·. rderencias dr ~tP- apparrlho· Está prevista a ser-:agem 

Classe 5.a.. 

Accorda.. o T. R. excluir o eleitor 
n. 0 1. 470, da 1. ª zona, Gasp:irina 
Dornellas da Cunha, fallecida a 20\VIl 
do corrente. como o attesta a certidão 

pllcações feitas r outros ctad ·s r in. rm ateins cle~robrrtas. A cidade fir,:1, 

formações tit.ris ou nrces.saria.- 11a zona _c;f'cca cio No1·désle brasileiro, 
3.ª) - Tratanclo-se df inst dla.1·.i.:, onde <l cvaporac;áo é de cerc::i. de 2m 

para a rê<lr a construif, nào t'Xi!';!C por anno r mesmo mais. 
ainda analysc dos c.<,gôto.c:, (Ili<' ctcvcm 6.ºJ - Confec(ão de adubos - Será. 
ser tomados como t.endo a c?mpo'.'".L util dar indicações !.Obre a utilização 
cão média admittlda nc~c..r:. cnso.,.-: da.:. lama::,. como adubo. 

annexa. Não ha. de.<.pejos inctm.triaes a prt:vt'r. 7.ºJ - Collecta. e utilização do gaz 
João P<"ssôn. 29 IX 1937 excepto os do Mnt:i.douro. O afflurntc dos e~é:ôtos - As propostas incluirão 
(A...<;S.) Flodoardo da Silveira - Pre- será lançado rm tnn peqttc·no rmT•·go obrigatoriamente: a> dispositivos de 

sictcnle. que sécca totalmrnte durant<· vari'):,.; collecta, ac~umulação, deshumidifica-

(Ass ) J. Floscolo - Relator 
mêses do nnno. A arca para jusa11t, ção e medição do gaz nroduzido; b) 

IDENTICO: l 
é quasi deshabn,adn motores para a utiliza/J do mesmo; 

4 ") - A quota de agu:1 p01 linb1 - cJ dispositivo para usar o gaz no a
tante é ele 100 lilt o<.; Como tal quota q11ecimenlo da agua de circulação nos 
só será athng1da no llm1tc de tempo digestores; d) termometros indicando 

- A~~-~f~ã~. ~n ~;o:~ 184 ~~c~ierro: 
5J! ~~irã~ dr~~C~~!.ªS a:u~~m~u~;~:~g;Jâ; ~e ter1!1i;~~t~~:a~

1
oe ?if:~~~o~ ~~ a~~ 

1.• zona - João Pes...<:âa - Jo~é An- adaptar.se a composicão média para utilizado para o motor; f) gerador 
tomo de Medeiros Tinooo. fallec1do no cidade de esgótos concentrado~ C' 1.íO para illuminação do local, empregan. 
din 20 - 8 - 1937. lttros per rapiia. mdirnctn 11· ,~ 111111H'. do 12 lampadas cte 200 velas. 

ACCORDAO N ° 1 032 

Pl'Oc.'C'SOô n. 0 682. 

Classe 5.:i. 

NATUREZA DO PROCESSO:. -
Exclusão, por fallecimento, do eleitor 
da 1. ri. zona - Joã-o Pessôa - Raul 
FC'rnandes da Costa. 

Rehlor· - Dr. B1·rtz Bararuhy. 

O Tribunal Regional .. csolve
ordcnar a. exclusão do rleilnr. 

Vistos, etc. 

ro.c; sfgnintP,<:; O motoi-c•s a gaz i:.erão esperiaf's 

COM.i·O~l(\,o MEO!A DOS f;SGOTOS 
Uac\o.c; cm rngr. por litros ~ p. p. m. 

Especlficnçio Mineral Organica l Total 

1 Solides ('Jll snspens."io no 300 1 390 1 n, Sedimenta veis GO 200 1 260 
b) Não ~.cd.1mr11tn v< i.~ :io 100 130 1 

2 S0lid0,<; dlssoJvldos 300 1 150 1 450 1 

Tola! de• ~oliUos 390 450 f 840 1 

Absorpção 
biochimtca 
de oxygenio 

130 
96 
'.14 
70 

200 

_ 5. ª) A."' inslalla<·ões dr dcpurn- pnra a utiliza('ão do gaz de esgôtos, tambem não deverá ser 1·equC'rida nem ~:c~~~~Ón~º:_ rg};:gi~~i°a ~o J;~~~1i r:r~e:~~a ct6~ijgfiº d~l~~C::itiic1~~onão Henrique de Sá. Accordam os juizes do Tribunal RC-

1~. it~:~a~d~ed~UJ~~~?
1
.a_'1e_ li~:: Relator: - Dcs. M. Furtado iio:-c\u~ã:~~içe~e~~~to;!uim ~~~irs~~· 

çao n conslruir serão pn.ra o tr:it~. devendo ser ligados a geradores ele
mento de volume de 6.000 me de ctricos de ccrrente alternada trifastcn 
esgôtos por dia, .st'ndo que pre.scnte_ de 220 volts, 50 ciclos, de maneira a 
mente deverão funcclonar apenas com poder conectar-se facilmente á cor-
3.000 m. e. ct. rente da cidade, tendo capacidade stdente. Fernandes da Costa. da l.ª zona e 

(Ass.) Antonio G. Gui•des Rela- O Tribunal RJg-ional r~olve inscript.o .sob n. 0 621, visto haver fal- 6.:il - Essas installações constarão total para movimentar toda a ins-
cancell:lr a. inscripç!io. lecido em 18 de agosto do corrente 

tor. anno, conforme está provado dos au-
de: t:i.llacão e Uluminar o local. Todos os 

ACÇORDAO N ° l 020 

Processo n ('! 639 

VL<;to~. C"tc. t tos. 
João Pessôa, 6 de outubro de 1937. 
(Ass.) Flodoardo da. Silveira ·• Pre. 

1. o - TraLamento preliminar, rom- demais motores electricos que movi
prehendcndo rrlvo dt' Hmpêc:o. mt>cha- 111entam a installação serão para o 
nica aulomatlca. lnc1lnado~ ~nbrc a typo de corrrnte acima indicado. Ao 
horízontn!. Pnra o crtvo ern ~raclrs o Indo do motor a gaz de esgõtos deve
afastamcnlo cnlre as barras .-..eró. de rá ser previsto um motor a oleo com 
1 •· a 1 , 2". a mesma capacidade do motor a gaz, 

Clas~e 5. ª. 

NATUREZA DO PROCESSO: -
Officio ct.::> juiz eleitoral da 11. u zona 
<Alagóa do Monteiro) remettencto a 
rel:lçfió dos eleitores daqu,ella zona 
que deixaram de pagar as multas das 
respectivas conctemnaçõcs. 

Relator: - Ocs. J. Floscolo 

O '.fribunal Regional 1·e . .;olve 
ordenar o cancellamcnto da 
inscri~áo. 

Visto este officio do J. E. da 11. 1\ 

z:ma, do qual consta o nome de varios 

~
1
:~::eis ~~~~11~o z~!:t· 11~~ i~~rs~er; 

do e. E., deixaram de pagar a mulLa 
e custas da condemnnção; e 

Considerando que, na forma elo art. 
110, b, da Const. Fcd., o conctemnado 
criminal por efl'eito me .. mo da con
demnaçáo, íncorre na P<'l1D de sus
pem:ão dos direitos pohtiros; 

Accord:i o T. R.. no!- termos do 

~~f1a~~nto O 

<l~
0 

i~Sc1~Pçãºtª;i')ª
1
~1~it~~~S 

da 11.a. zona - Antonio Pontual óes 

~;i~~osN~i;~elte 
8~Rt:h~~u:~n~c~~~~~ 

Lopes de Almeida, Jo.-.é Mauric10 de::; 
Santos. José Marcolino dos Santos e 
Joaquim Rem.1gio da Silva. 

João Pessôa, 6 de outubro de 1937. 
CA.ss.) Flodoardo da. Silveira. - Pre

sidente. 
(AS..'- ) J. FloscoJo - relator. 

ACCORDÃO N 
Procesro n.l) 5.fi35. 

Clas~e 5.". 

1 02! 

Accorda o Trit.unal Regionn.l dn. 
Parahyba em cancella.r a inscripção 
do eleitor Manuel Henrique de Sá, 
inscripto sob n. 0 2.184, n ;\ 1.·- zona 
( Municipio da Capital) por 'ter o mes
mo fallecido em 23 de julho ultimo 
conforme a certidão a fls. dester, au_ 
tos. 

João Pessõa, 6 de outubro de 1037. 

(Ass.) Flodoardo da Silveira - Pre_ 
sidente. 

(Ass.) l\fauricio Furb.do - Rebrnr. 

IDENTICOS: 

Accordão n. 0 1.024 - Proc. n.-0 605 
- Inscripc;ão n. 0 319 do eleitor da 6.n 
zona - Esperança - Paulino Maceió 
da Silva fallecicto em 21 - 7 - 1937. 

Accordão n. 0 1. 025 - Proc. n." 606 

gl 1z~ri!i~ã'é:a°J11;1~a'l,~~d!
1
e~m~í!~ 

ctOlpho Soares de Araujo. fallecido em 
21 - 7 - 1937. 

Accordão n. 0 1.026 - Proc. n. 0 607 
- Inscripção n." 1693 do ele1tor da 
10.'l zona - Plcuhy - Galdmo Mar. 
Uns de Azcvêdo. fa llecido em 1 - 7 

- A\~~
7
rdão n.º J.027 - Proc. n.0 608 

- Inscnpção n. 0 1.391 da e~ritora da 
10." zona - Picuhy - Maria d-o Ro
sario Medeiros, fallecida cm 10 - 4 

- a1;;c7i:dáo n.º 1.028 - Proc .. n.-0 609 
_ In.scrlpção n. 0 1.168 da eleitora da 
10. • zona - Picuhy - Othiha OlindL 
na d_c J~us. fallecida C'm 7 - G -
1937. 

ACCORDAO N .º 1 029 

Processo n . " 644. 

Classe 5 .ª 
NATUREZA DO PROCESSO: - NATUREZA DO PROCESSO: 

Pedtde,. de tran~ferenci:1 do eleitor dn Exclusão. p"Jr falleciment.o. do eleitor 
13. a zoná - Lavras - do E::,tado do da 9." zona - Campina Grnncte -
ceará, José Gomes de Almeldn, pnrn Severino Cezario de Mello. 
o. 18., z:ma - Cajnzeirn.-.. 

Relator: - J Floseolo. 
RPlator · - Dr. H. ,\lmPidl.l. 

O Tribunal Rt'gional ord('n:l 
n. exetu~ão do rlC'itor 

si~%~.') Braz Baracuhy - Relator 

IDENTICOS: 2. º) - Sedimcntaçáo. será esta fel. ~9;;i~oT~~i~;isda: i~!~~~~aç~~ ':e~e~!~ 
Accordão n. 0 1.033 - Proc. n.º 683 ~ão e:11\~~~~e~o~uâe~~~n~~n\o~rr:::~~ em vista das interrupções da corren_ 

- Inscripção n.º 42 do eleitor da 2.ª () tempo de detencão será de 2 horas. t.e da cidade e da circumstancia derta. 
zona - Sapé - Luiz Calixto Freire. para a. capacidade maxima de 6. 000 ~6 estar disponível durante a noite. 
fallecido em 11 - 7 - 1937, m. e. por dia, devendo os L:rnoues 8.") - Tratamento do liquido sedi-

Accordão n. 0 1.034 - Proc. n.º 684 apresentar as dimen.bóes adeqund::i.s ao mentado - Attendendo ás condiçõe::; 
_ rnscripção n. 0 720 do eleitor da seu tvpo de descarga acima indicadas e no-
2. ª zQr.a - Sapé - Francisco Miguel 3.º) ~ nombas de- ta.ma~. ser~,o ern t.indo.:::e que esta desc~rga se. fará 
cavalcanle, fallecido no dia 24 - 11 numero de duas. cndo uma com a c9,- em terreno sem habitaçoes prox1ma~. 

-1c~~:dão n. 0 1.035 - Pro_c. n.º 68~ ~:ci~~~ ~~~c~~~;~e~~·~or~ ~;r~c:~~ l.~1e~~r~~~~~t~st1º p~~~~~~ese;i~doseJ~ 
_ Inscnpção n ° 527 do ele1to1 da 1 dígesiores. Realiz~r-~c-ão as inter- 1 dos dois methodos seguintes: A) Tra
zona - Santa Rita - Ernesto Rodn- connexões necessar1as para que cada. ! lamento por lôdo aci~va~o; B) Tra.ia.
gues de. Andrade, fallec1do no dia 19 bomba p.ossa servir a um ou outro se- mento chlntico. Os prmc1paes aspectos 
- 7 - 1_935. 

0 
dhnenta.do1·. As bon~bas será'J de. e.:~- a serem atten~idos f:_Il1 uma ou outra 

Acc,rdao n.º 1.036 - Pr?c· n. 686 pac1dade regrave}. nao sendo adm1tt1- de~as alternativas sao: 
- In.scnpçãc? n. º 2 d.o e~eitoi~ fi8 ~ • do o typo de diafragma. A) 'l'rata.menfo por lôdo activado: 
zona. - Sape - Gentil Lms, a eci O 1 4. º) - Dig-estã.o. das lamas - ~ ª,P- a) _ A e ração _ O liquido sedi-
no dia 2ª - ~ - 1937 · 0 687 I parelhagern. in~lu1r~ os dL., po~1tl, os mc.ntado .será aera.do em tanques es-

Accordao n. 1. 037. - Proc · ~1· a neces.:;arlos ã d1gestao d;1~ la~n~ · Os peciaes, cm numero de dois pelo me_ 
- Inscrlpção do eleitor da 9 · zon tanques poderão ser ele ct1ge;:,,tao sim- nos A acraçáo poderá ser feita com 
- Campma Gra11;de - ~anuel Ter- ples ou de nultid!ge.sUo. dev~ndo une; plnêns diffu!>Oras situadas no fundo, 
tuliano de. Gouveia Hen11ques, .!ª~~ e out~os attrnder ªº" 1·c·q111~1to.c; nr~ sf'rnndo O ar co.mprimido como atei:i
cldo no dia 4 de agosto do coi e cessar1~s ao procc;-.•.o.. . . ·. . te agitarlor C' ax1ge11ador, ou por meio 

ª~6éordão n.º 1.038 _ Pro~. n.º 688 pe~~i!!i~~~O~t~\ ~=~~i;!~?e.t~i~<;1;~z~~:-il~:~: ele dlspos~ti,·os qur ~mpreg.uem i:nct~ 
_ Inscripç:'1.o n.,:, 978 do ele1t01" da 2.~ ciaes a julzo do E~criptorio adm!nis- de al'.!'itaçao mecha!l,tca eff1ca~ 1ese1-
zona - Mamanguape - 'i'.rnnq:ll~~~ tra.d~r d~ GbrR.!. ~~~~dgxfºe;~d~~:pri;!~re ªuft~~°6 ~f:õ 
Cabral de Carvalho, fallecido I a) _ A digNi:lão cta.< la.mas fur-sP.á dt-n•r:í gficar gnr:mtlda. a diffusão 
7 ie agâ~to d~ 1º~~in~ ~~~· n.º 689 separadamC'nte d:1 .!'Pdimentacáo; cle~;ta' acção por Lodo o liquido a tr::i.-

ccor. ao ,.11. o· 2 756 d etéitora da b) - A digestão. ~t>ra Sl'mprC'_ nl~n- tar. O tempo de aC'ração prevista é 
- ;115c1lpcao n. ãÔ do c:ri•· - Bra- lina. As lamas reuractas cl~vcrao sn de 12 horas, ficando, porém, na de-
1?1· zon~ -C S. /º Ramos raiiecida no inodoras, c~mpletamcnte ~1gertdns e r,cndcncia do typo e a~ra.dor propos_ 
~~a~g deª ag~~ do corfente an~o. dec fr~oHt;i:rledi~~}~~.~!·para a to_ to a juízo do Escriptor10. 

Accordão n.º 1.040 - Proc. n .. 690 ma~a de amestras durant< n opt·rn-' bJ -:- Retorn~ das la~as - As ln..<
- Inscrlpcão n. 0 1. 707 ~da eleitorn da ção é. pro·-:n d<' explosão de gaz; 1 tallaçors devcrno garantir um ret.orno 
1. B zona _ João Pessoa - America di _ Os dige.store~ :-.ci·.ío fcch:ldns de :."Wr,. do V?lume das lama_s actlvas 
cnvaknntl? de souza. falleclda em 28 e as pronO..,ta.c; inclulr~to de-'•<'llhos ctus p.ara srr ndd1ciona.do_ no es~oto antes 
de agosto do corrente anno. " mesmos llgurando cl~tl':lmenlr nc; par. dos tanqul's de aeiaçao. se1ao empr<'., 

Accordão n.º t.041 - Proc .. n. G91 les a $trem providas pf'los fo:-11t'l.!e- g:adas dua.<i bombas .. <uma de reserva 
_ Inscripção n.º 3.339 da eleitora dn dores e as dr· con.<;trurçãc., local; lccnlnfuga :, dr_ mo\unento. lento, ou 
1." zona. - João Pessôa - Anna. Ro- e) _ Mist.ura sntlsfr.tori.l c\a.:. lamns 11111::1. _1n.~tallaçao elevator1a por al' 
sina Serrano de Andrade, fallecida no nova'- com o lodo iá cli<>rrido e· meios ::ompnnudo, se~~o o compressor do 
dia 11 de agosto do corrente armo - para .. a Qt~ebra_ ~a ~~~cu1;a: â~P~~~~~ce i~~~~t~à~nte para o retorno 

CABELLOS BRANCOS ze~a,~R~'~º~~~~;;~' ct~º1!~lapr~!;~,.~- ri - Tanques de sedimentação fi_ 
do bem como dr segurança cont; .. ~ nal - Seráa para l hora de detença.o 

Evitam-se e desappareccm com exÍ,losões, cspcciatmenle no tnso rl~· i;.1 OS tnnqn.r~ forem de escoament.o ~o 
..LOÇAO JUVENIL " esvaslamrnto rventunl do ?lgí•:..ror; ;~~.l~~~ri~r~tic~;o e !~\1ct~ h~~~iz:~tal: 

Usada. ramo laçá.o, não é ttnturn.. g} - No Cflf<? ele t.,inqur eh'. c~11- Hn\crá 't prrvrr um volume extrn do 
Use e não mude ~~';º·q~e c~~1:~~~nt~d~;

1
d3i~~~t.l~~~f

1~!~: 1.0' ... pa;a O conveniente accumulo do 
O Tribunal R<-tcional resoh·e 

tac.!oi,3.r o cleA1parho do juiz, 
Dr)lOslto: Pharmacia MINERVA tisfatoriamentr em outra~ instullnÇOl'...C-., 1,rnM~. no fundo. 

Vi.slot, et.c Rua cln Republica - Joio Pessóo. contra. o ataqur· do concreto e parn a dl - Exrr!-,"º de lamls -;.. O exces-
DROGARIA PASTEUR impPrmeal>illzaC'áo dr!:it<': so de lamas. cm c!:'rca .de 4 ,t da de:-.. 

Vi..c:to~. etc. 1 Accorda O T. R. excluir O elc.itor Rua. Maciel Pinheiro, 618 h) _ Di..<;po!i1llvo:-. de fecho hnme. carga diarlJ do::; e.tcgótos, será bombcn-
Jo ,~ Gomr, de Almeida. pediu ao severino Cczarlo de Mrllo, in.'icripto Preço: - 6$000 tico para a introdurc.lo c·vC'ntllnl de do para antes do scdimentador, As -_:_ __ ...::..;__:.__~-------''---------:~-= 

(SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL) Incomparavtl. A' noda em 

tedu .. cuu da çid,u. L, 1 1 J J I L I f 1 11 & · PEÇA N ECT AR DOS DEUSES 



2 A UNIÃO - Sabbado, 30 de outubro de 1937 

CURSO DE FERIAS 

CHAPEUS PARA SENHORAS Prof Jo:i.o Vinagn~ R\isa aos mte
res."irdo:i qlie no proximo dia 5 Ini
ciará a- aula do ~e1l Cllno de Ft'
rlas, que funccionnrá c11arlnmrntc no 
Grupo E:;colar Thomnz Mlnckllo, (lu 

8 ás 11 horas GRANDE ABATIMENTO DE PREÇOS 
Atelier - Rua B. Triumpho, 363 9prescntaçfio dr rs. 2 000 por <·onto 

de réis ou fracção. e $WO ele Saúdl"! 
nn J . • via de cada fncturn. A.<:. factu
ra_: conuncrcines de,·erão .ser c·m 5 
vins, sendo 3- 1. ;\ sellnda de> accórdo 
com a clau.sula anterior 

JO.\l\NA DE CASTRO COUTI, 'HO, chama a altcn~iio de 
sua~ estimadas clientes para a grande reducçáo nos p reços de cha
péus e demai'i artigos inhcrente.s a confeC'ç1)es . 

Avisa a.inda que resolveu adopta r o systema de vendas f'X 

c1usivamcnte á ·vista ficando em defini tivo abolidas a pa r tir deo..ta 
data, quaesqucr tran

1

~acc:õcs a prazo, ' ~ 

21. •) - Ao Escrtptono Saturnino 
de Britto ftca re,.servado 0 direito ele 
opirnu sobre u proposta e o material 
que mnis convenha ao'.5 int.rn·sS('S do 
&todo. bem como de r.nnullar a pre
~cnte concorrrncia, .<;em Otrrito a rp_ 
clamat'ÕC-:.. da p:nLc elo~ co11corrn1ti ') 

A t odas as rUentes que je acham em d<"b lto. encarece a finl"1.a. 
de mandarem sal dar ª"' 1.;uas contas até o fim de n oV.:.rnbr o proxim o. 

Joã.o P cs'-óa, 22 de outubro de 1937. 

propostas incluirão o.-; mechani.smos 
nccessarios para este bomben.mento. 
• A reduccão exigida será de 95~·~ do 
totnl de solidas prerxistcnlcs no es
goto 

Bl Trata.mcn1o d1huif'o: 
<t) - Do::.adore:-. dr- <·0,1,:u lan((',,,; -

Os rO:tg'Ufante-: podrrão ._',,(T ad<licio
naclos a :-:êcco ou em rnlução 

Em mmlqun d0s casos os appa!'C'
Jbo:; ctosadores :;·crão de manejo sim
ples e terão ronvr11iente dispositiYO 
para a mudança da."S ctóses dt" coagu_ 
t:intcs 

b) - Misturadores - As propostas 
deverão incluir apparelhos que realL 
zem a mistura. adequada e pror:i.pla 
do;~ coagulantes com o esgóto. 

e) - Tanques de flot•ulaçâo - A 
fl'Jculação se dará em tanques pro
prios, a serem con.,.trmdo~ no local. 
Para taes tanques poderão ser propos
tos dispositivos que facilitem ou acre
lerem a operação. desde que economi
zem na cap~cld2.dc. 

As propostas deverão tn('ncionar os 
meios de lJmpêsa clo.s tanques em 
causa. 

d) - Sedimentação final - Deverá 
.ser proposto um tanque sedimci~tador 
final. cujas características serão as 
mesmas expostas a proposito do sedi.. 
ment~dor final no proc~o do lõdo 
activado. 

A efficiencia total exigida será de 
90 a 95% das materias em !óiUSpen},ão. 

e) - Bombas de Jama - A lama do 
tanque de sedimentação preliminar 
será levada aos digestores, havendo. 
portanto, ~hi uma tY.>mba de Iam~. 
com capacidade para conduzir o total 
das lama.s sedimentadas <inclusi\·e as 
de retorno do tanque final>. A lama 
da sedimentação final será conduzida 
para o preliminar, sendo de prever 
um volume de lamas igual a 25 a 30 e 0 

da descarga total ctiaria dos e.sgõtos. 
f) - Cloração - Para a eventuali

dade de ser necessario este tratamen
tp, especia !mente no caso do trata_ 
ment0 chimiro, dever-se-á prever nas 
propostas um clorador para 6. 000 
m. c. de esgõtos por dia 

9. ") - Irrigação agricola - Atten
dcndo ao facto da descarga se reali
zar em zona sêc:::a e em bcal de pas
tagens, torna-se interessante utilizar 
o efluente em irrigação agrirola, para 
cultura de hortaliças ou outras. Este 
alvilre é particularmente indicado no 
caso do tratamento chimico. em vista 
de sC'r menor &. efficiencia final do 
processo. podendo tambem permittir 
um~,i economia de coagulantes, se o 
de~tino final facultar conduzir o tra
taento cm efficiencias menores. Com 
este intuito as propostas devem pre_ 
ver 

a) meios de correc('áo final do PH 
do_ efluente da iru:tallacão, para sua 
utilização agricola: 

b) indicações sobre a utilização do 
<'fluente tratado na· irrigação agrico
la .. Não é possível fazer-se a utilização 
agncola do esgôto bruto devido as 
concliçõc.s gPologicas dcsfa vera ,·eis cto ~0I0 r sub-c;olo (argila impcrmcavell 

10. '' J - Material de Jaboratorio 
Constarâ. das propostas o forneci
mrnto de material de laboratorio ctes
tm~do a exame rapido do liquido de 
esgotos e ao contrôle das di \'ersas 
phn..,es do tratamento. E' essencial a 
apparelhagem para & determinação 
cio,. srguintcs ele,mentos: pH, .o;;olid'Js 
~ Pd1mrntaw'i!-, ~olictos totaes rm sus_ 
pc~t"-ilo_. m:ltcriJ. organica r mi~cral. 
ox.gcmo d1.!-solv1do. absorçfw b1ochi
mica ele, oxigcnio, hydrogcnio sulfura
elo no· gazes, netana, idem, cstabilL 
cladc relativa, sem prejuízo de outras 
rtct~rmmações para a fiscalização do 
tratamento. lncluh·-sc-á tambem es_ 
~ufa ~lC'ctríca _ e material S('CUndano, 
mrlusn·c um bico Bun cn a gaz de e-,_ 
gótos. 

7. ll) -· A<:. propo.,ta.." drn:-r.:lo aprr
. entar uina planta geral ~ todos o: 
dc>scnlio~ de dcrnlhr coladas. dil~in
guindo a~ µartes de ccnstn1cc- o lo
rnl P .i\ fnrnrcic1a: Drclararão oi 
p:azo <.le fornecinwnL0 <lo m,1tcrial e 
" tl·1 ~11rc~c,1larüo ll1~"cip;tcla d1,s ,Jc>_ 
:-.cn'•n~ c!t• tumfa<·âo e Clf' ('ntrcga dos 
dr- rnho" de c·on.strw ção. que dcvcrã:) 
: er completos e clarn.,; Os proponen
tes pod<'rão obter pli\ntn do 1-:c:al da 
depm·açiio no Escriptorlo Saturnmo de 
Brttto ou na Commi Sã'l ele Sanea
mento tlf' C:impina nrande. O tcrrc-
110 a p1-c\1'l' p 1 rn as funrlac,:ÕC'S e ar-
1:iLt 

s.u> - As propo:·d:1s dcnnio de•_ 
danir. Jm.ra cacl:1 1111w rlns obni::; n 
<'Offtnur, o::; \'Olume~, elns nlvP11aria.s 
<' t"OlH-rt:tos. l>Pm como os pe~os de 
trrro para armaduras 

todo ou em parte. escolhendo o forne
címento que mais convenha ao Est::i.-

Campina Gninde, 22 ele outubro 
de 1937. 

1ass.) F. saturniuo R. de Britto 
Filho. 

do, sem direito a reclomaeões. UN IVERSIDADE DF. PORTO ALE. 
11. n> - Em sC'pnrado. para a mon- G R E - }.~C'ola de Ag1nnomia. e Ve

tagem ele toda a lnstallacão deverão tcrluaria - EDITAL - Concur:,o 
su ('stabrler·idas proposla...c; dos YencL para profr.ssor c·nlhcdrntico da ca
mentos ele um montador, correndo delra de rathologia. e Cllni4"a Medica 
por conta d~ Commi.c,,s:\o de Sanea- < 1.11. parte..pequen'?s .animaes) do 
mente os jornacs dos operarias; o.e; Concurso de VctPnm1r1a. 
venrimentos do montador ser:io pro_ Faço publico, de ordem do sr nL 
postos cm moeda corre1ite do Bra~íl, rector que r:-.té. abrrta n ron.t:,,r 
por dia de oito horas ou por mês de desta data e com o pr:11.0 de 120 drn:c:; 
~en·iço e comprehenderão os seus pro- a inscripçáo pnra o conturso de pro
veitos e gastos; as despesas de via_ fessor cathedratico da cadeira de 'P~
gem Ida e ,10Ita serão arbitradas na thologia e Clinica Medica o.• parte 
propoota por uma quantia fixa, não _ pequenos animaes) do Curso de 
sendo paga..,:; outras despesas quaes- veterinaria. 
quer supplemenlarcs. o concurso constará. de Uh1los e d~ 

A Commissão não se responsabiliza_ provas. o concurso de ti~ulos con~tará 
rá por pagamentos de medices. phar- da apreciação dos seguintes elemen
macia e outras despesas inclusive as tos comprobatorios do merito do can. 
de seguro contra accictentes de traba_ dldato 
lho, que .serão feitas pelo prop0nente 1.º - De diploma e outras álgn1cta
acceito para fornecedor da installa- des un1vcrsitarias e acadcmicas o.pr~-
ção. sentadas pelo candidato; 

12."J - Os concol'l'entes não p~de- 2.() _ Dr estudos e trabalhos scL 
rão limitar suas proposta.e; apenas ao entificos, espcdalment.c claQuc•lles qnc 
fornecim('nto de machinariri, devendo assignalcm pesquizas 01iginae.s, ou 
ncceitar a obrigação de montar as revelem ccmceitos doutrinarias pes
mesmns, com a responsabilidade de soaes ele r('nl valor; 
perfeito 1unccionamento durante um 3.º - De actividades didacticas 
prazo de seis mêses. As alvenarias e exercidas prlo candidato; 
obras necessarias á montagem da ma- 4.º - De realizações pratlcn.s, de 
crinarià., serão feitas pela Com.missão natureza. technica cu profissional 
de accõrdo com os desenhos de deta- ~articularmente daquellcs de interes-
lhes fornecidos pelo fornecedor. se c0llectivo. 

V• S. não calcula as perioo-
'1 liOS infecções de que poderá ser 

"Vehiculo, para sua familia. se1v1n
.do-se de navalhas usadas r ")r ou
fitras pessóc~. Acautele ...... 1 Passe 
.a fazer a barba em casa com sua 
:,:,ropria navclha. Compre uma 
,Gillette. Sómente assim V S. se 

1 
.;.. «:>remunirá, e ao~ seus, contra re-

.c:>ulsivas molesh,.1:-:;, tão laceis de 
1.0dquirir atravez a pelle Desfrute, 

-::,desde hoic. das vantagt!ns que 
-: Gillct!• proporciona 

e te 
Cai,ra Postal 1791 · Rio de lcneiro 

8,uhelino 
,((,,m~: 

GRATIS! A quem 

solicitcr, enviare-

mos interessonte 13. 11 1 - 0.') prtços dos materiaes dP. o simples desempenho de funcções 
importação serão fornecidos CIF - publicas, technicas ou nã~. a apre- ~ 
Cabedello - Parahyba, ou CIF - Re- sentação de trabalhos, cuJa. autoria · · -.;;;: 
cife - Pernambuco, em moeda cor_ não possa. ser authenticada. e exhi- ~~ - ... 51 

folheto illustrada. 

~?1~:. ~=~~oonª~re1~re~;iamo:dªpi~~e~~ r~:fitu~~ll ªJ~i}~~~os fa~~~6~:'{ não 1-~~~'.'::".'::::::::..:: ____ _:======:::::::::::::~-::~~~~~~--
modalidade. a juizo do Govêrno, e, o concurso de prov&.S constará de: vma e dlstricto de Cabedello. llt"sLe 2000 gramru- de gelose pura Merck 
vigorando em caso de duvida, o cam- l.º - Prova escripta. Estado. para bacteriologia. 
bio sobre Londres. Os saques do ma_ 2.º - Pro\'a pratic2. e exJ'.'.'"erimental Os detalhes technicos e demais es: 1000 gramas de acetona puríssima 
terial importado virão em nome do 3.º - Pl'ova didactica. rlarecímentos constam do edital n. Mcrck. 
Govêrno do Estado da Para hyba. de- A este 1.:oncursc, poderão concorrer 7. publicadr) no jornal official ' 1 A 50 gramas de Bromo Merck em am_ 
vendo o contracto, para o forneci- medicos veterinanos e vet.erinario.s. UNISO'", desta. capital_ em sua edl- polas. 
menlo do material a ser pago em Os candidatos deverão. no acto de ção ele 9 de outubro dC' 1937. 10-00 gramas de parafina liquida, pu-
moeda estrangeira ser lavrado dire- 'inscripção, apresentar os seguintes Administração do Dominio da ra e neutra Mcrck. 
ctamente com as fabricas fornecedo- docume1.tos: União. em 9 ele outubro ele Hl;$7. Cs p:·op~1cn:tes deverão fazer no 
ras, por intermedi'J de stus represen- 1.0 

- Diploma profissional devida- Sabino de c~~~pos, cscrtv:io encar- , T.hern.uro .do Estado, umn. caução cm 
tantes riutorizndos. Correrão .Por con- mente legalizado. regado da Admuustração - Classe G dinheiro. de 5c~ sobre O valor provavel 
ta do fornecedor todos os r~cos por 2.'' - Pro·.,a de que é bi-a::;llciro r~ato _ do fornec·mcnto que senirá para ga-
faltas e avarias até completo desem- ou 11aturalizado. PREFEITURA MUNICIPAL DE ran~ia do contrôcto, no ca.so de acei-~~~tft das Docas de Cabedello ou de, da~: ;:;;,o;;{va de sanidade e !donei. TEIXEIRA _ EDITAL DE CON- tação da proposta. 

O transporte do material import~- 4.º - D(}Cumentacão rte actividade CURREN_CIA -i..De a~ôrdocom as de- As propostas deverão ser escriptns a 
1 , d terminaçoes l.egaes, fica aberta pelo tinta ou dactylographadas e assigna-

do por Cabedello ou pe o por o. e profissional ou scientif1ca que se rC'- prazo. de ao dias ..:ª contar ~a data da das de modo Jegivel, sem rasuras, e
Recife até ª cidade de Campina lb.C1one com a disciplina em concurso pr_~nerra publtcaçao deste edital no or- mendas ou b01Tões em duas vias sen
~~~i~dcio s~!a~~~o por conta do 

00
- t~1htsªntJb~?~J~~el~t~º ~:v:~ã~ t~!; gão official do Estado, uma concurren- do uma devidamen'te sellada trelio es-

14. "> - o pagamento srrá cffectua_ annexados em três Yias. se possivel. eia publica para o serviÇo de lnstalla- tnclual·dc 2$000 e sello de sau'dc). roi1-
do em quatro (4) prestações. sendo: 5.º _ Titulo cl~ docente ou prova ção electrica desta vipa, de ac<:Ordo tendo preço por algarismo e por exten_ 
50' e do vabr dos saques cm1ttidos, de lu1ser conrluido O nn.so profis- com as 5cgutntes cond1cçóes: so. 
contra a entrega dos documentos do sional, pelo menos seis anno::-, antes. l.º - A cf ncurrcncia. a.brang4" o for. Os proponí'ntcs deverão marcar o 
embarque, 25';. ri pós completo desem- 6.º - Prova de estar quites com o necimento de todo o material necessa- prazo para entrega do matcr~al oHcrc-
baraço da Alfandega: 15"',. 30 dias serviço nulitar. rio á lnstallação, inclusive um motor cido. 
após a entrega Ca installação func- Mais 1nformnçóes poderão ser obti- 11 gaz oobre. bem assim. q, execucão dos As propostas dm·erão ser entregues 
cionando e os lO"'"f, restantes ficarão das na Secretaria da Escola, das 8,30 trabalhos até o perfeito e completo nesta Commissão, em envcloppcs fc_ 
retidos como caução ás 11.30 horas. f13ncclonamento. prevista. a. illumina- chados. até ás proximidades da reunião 

A requerimrnto do fornecedor será Secretaria da Escola de Agronomia ç~o para. doze ruas. e tresentas bR.bita- do Tribunal da Fazenda. que não será. 
paga a importancia caucionada, seis e Vcterinaria. em 10 de mato de 1937 çoes e prcdios pubhcos. antes das 14 horas do dia 5 de nov"'m 
mêses após a ent~ega definitiva das Nicola Vcrlangicri Junio1·, Secreta- 2.º - O~ C'oncurrentes apre-sentarão Em envelopes separados das proPDs: 
installações em perfeito funcciona- rio. c?m as propostas o plano geral do ser- tas. os concorrentes deverão aprc:,rntnr 
mento. respondendo a importancia v1ço, a_companhado de todas as espc- 1 ::-cibos de ha\Cr pago os unpostos re-
caucionada por todos os defe1t::>s que AD1\HNISTRAÇ \O DO DO".\U~IO c1ficaçoes teclmicas, <::eterminando co~ dern.l mumcipal estadual no exrici-
venham a se \enf1ca1 dentro. deüe DA US[.\O NA P>\RAIIYHA - n maicr claieza a marca do material I cio passado certidão de havC'r ·cum
prazo cuJa 1esponsab1lldadc caiba ao EDITAL N.0 15-\ - f\,fora.mt'nto de a cmp1egar e o preço unJtario e total. pndo as exi°genclas de que tiata O ar
contractante um terreno p1oprio uac1on.~1 - D(' or- 1 3 º - Em enveloppes separados a_ t go 32 elo regulamento a que se rc1cie 

15 ª> - Caso seJam rxcedlcl?s o dem do si Delegado :F'1scal do The-
1
' presentarão os concuITentes prova.s de O dcc 20291 de l2 de abnl de 1931 prasos de embarque _ sal\ o em caso de souro Nacional Dt'til:.€ Estaclo f'1ço pu sua idoneidade technica e financeira LE:i dos dois terços) bem como da cau 

força malOr o Governo appllcara a bl1co que o sr. Bened1cto V1eha. re- que serão previamente examinadas. cão de que trata eSte Edital -
multa de 40SOOO {qu:.:uenta mil 1e1sl I quereu o aforamento do terreno PIO-, 4. 0 - As propostas devem mencionar , Os proponente b _ - t 
pQr dia em excesso so.b1e o prazo mar-i ;:>rio nacional bt'nchr·ado com ~1 casa 

10 

pieço PíllR pag"'-~ento á vista f' con_ n~r cffectiv s O ngar se-ao a or~ 
cada ate o max1mo ae 6 me::.:<'s n ' 203, da rua dr Snlon dt L11('ena JlC'ÇÕf'S p:ua pa~lhentQ á prazo em 1 . , o o comprom1s.so a que s 

16 ª1 - o Governo e.o E.':it.ido ela anllgn ela Paz, n,L v1Un v <11:,.;lrH''O rle pHit çOC.. • piop 17.,('ram, caso ~rJa occtta a ,,ua 
Parahyba depos1t:ua cm um Banco o Cabede,llo, mu111e1p10 de Joao rcs~ua 5 1) _ R.eccbidas as proposta& eerê. ~iopo~! d ass1gn~ndú contracto na 

~~
1
º~r~~1tº~;~r,~~ºnd~_,,!

110;ct,~~~~!1i~~= • nit: ~~t:~~s tcchn1cos e demais es.. ~~r~~dt~nuct~ªe~º~~!ºp~:rçoª. !xªq~~= mr:~~~ ~
1
e a 1gªct~<~~CI~~~~ c~:u~:nr:J~ 

to·s pt'la forma indicada na clausula clarcc1mcntos constam do editnl n.i:i lidade do material e a..s condicções de ;i co•1c01rcncia, com' preHa caução ar-

anterior · i:fi1ifou.~llâ~~-
1
ta ~~pri:i~ª~m 

0;~·~1~~:~;i~ pagamento. sendo preferida a que obti- ~~~~~~~ 1:1i%Tl~li:/~ª~ c~~r:.~~1~àr~~~ 
no

17ct:~-;- tir~)r~i~~ssg:. sg~~~eiit~~l't~! de 5 de outubro de }j37. ver melhor classüicação. c'.mento, a qual reverterá a favor do 

/:~~~7:~~~1:ºl:i~:vc~· :::º::':º:º:: nift:i~tr:r.~~1!~,':~~rxi~: :~-.:: ~:c~~f:ra 1:1:fü~1:ª ~~;t;:\r~E f(!:tdiâf :cfü:º df~t;nt~:1r~,1~1{~·'.: 
~crà lavrado lml contracto por r.srrip_ regado da Adu1uusira~_.:\o, ela.::..~~ V. rl:as, mediant"" 0 deposito de uma cau_ Fica r('.<:.enaclo ao Estado O direito 
tura '"Ublicsi ou um tnmo ele r1wom- <;ão rqu~vnlcntc a. 5% do preço tota l de annular a p:e.:;t.,Hc. chfnnando ..1 
menda, a juízo de qualquer das p·n- A0!\11 N I STU ·\(.'.\() D" r>Ol\tl~IO do serviço que srrá levantada. trinta nova, concorrcnc'.n, ou deix·tr cte cffr 
lt·s c-ontrnctantc~ O. \ 11 '\IAO N,\ 1•,n \H\'fti\ - clin.~ ;i,;pó:,; ª <'ntre~a ornclal do mesmo, c!nar .1 compra do matcria! constn,itc 

19"'.) _ o conconcnLc cuj:1 prCJpo~- f<~D ITAI, N.n J::-·\ - '\l'rnamruto ,lf, ·r conlmuar com funcctonamento re- !i;. lllf'Sill<l. 
la fôr acrcit.n d'-·posit:u-á na Cnixa lrr r<' no JJro))rio 11:t1•io11al -- D 1' ontem ~ul.1.r Commtf.s:;iio rlt.+ Cotnpra~. 14 (}e Ollhl-
Er·oncmica do !tio de Jandro, no T lH'- cio f-r. T >C'li·, udo J•'is{':ll do Thr.:011rn Soncho l,rtte de Albuquerque -- P rc- 1mJ d~ 1037 . 
.-ouro elo E.'itado ou em um nan~o. Nacional n('t..te E.,;faclo, f:tço publico fdto. J. cunlta Limn Flll/.0 _ Pre::iidcntc 
~~1~io.:cB~~i6. d~ c~~c;~~to~iirr~sª~~~~ d~fra<l.d~n~~;l~e~cl-~.~~~{~to P~1~~:~:;

1

l1~= José Nune! da Costa - Secretario . d~ Commis.<são de CotnJ.}ras, 
d1·ntc a s·:i 1cmeo por cento, do total querl'u o aforamento do lcrit>no pio. 
d,1 encommrncta, cm moC'da nacionai prlo nacional b".'ncficiado com a (· • . .:1 
uu cm ApollcPs da cti\'iàa publica, pn- n." 67. s1tuarlo R rua Mor:::;cnhor Wnl 
ra garanthl eh f1C'l cumprimento dn•. frecto l,e·il, antiga r11l\ d I Lagú~. na 
condições impo:~tas no fornrC'imrn to v11ln r Ui trlf'Lo <i{' Cahcdcllo, m•.1111 -
cb in ,talli.lção Trrmlnndo r:sl1•, Ptn c1pio <IP Jmw PC'S..-OA., 11f": t<..• Et,;lttcl,J. 
bi.Ja. ordrm, a caução será re-.ttrulcla 0:-; dc-tu lhP:-; technlcos " Jrmai e s .. 
m~dinntl" guia do m~~mo Escriptori') clurecimc•uto.) co11.-;tam tlo rcllt!il n .0 

ou ela Secretaria da Fazeno.n elo Esla- 13, publicaclo no jornal ortlci[ll "A 
cio da Parahyba. no prazo ele trinta União··. desta capital, <'m fiU,l cdl
clias. a pedido do fornecedor. Os ju_ ção ele 5 dr outubro de 1937. 

SECRETARIA flA FAZENDA - ALFANDE(';A DE JOAA PESSOA 
EDI TAL N.• 94 - Commissão de Com- _ EDITAL N: 3!J _ concorrimcia All-

:~~::'.ft1~11~b1J0 c::1~{i~[cnc;1~,J~:r:1~ ror_ n1111i.,tralinr Prn,wncnte - Chama-se 

l 1
rrrn H Virrdoría Geral dt: S{1f(c1c ;turl~~~1çj~º ~~~1:111 tx1;~~:::d~~~.r>~

1
r:b~c:~il; 

l'ubU, u: C'm "A Unlüo" cl<' 26 <lo cvrrcnlt• a 

11"~:'tr~ª~~~~:1,s de ''Roux'', cin vitlro rt~.spc1!0 da roncorrcncLt admJui:;;tÍ·n-

200 vidros vazios ele 300 grammM }~~~fr~:~1
~~~

1~'!1U!0~â~!~1~~pçã~UJ~~~~ o.~ 
3 n1il compr.mklos de lntcrmitan. anno de 1038. D.ªJ - D<'vcrão .er aµre~tntada:

<:om o. propo :ta a d%cripção geral r· 
a r peclhcação de cada un.dade á 
fornecer. bem como os µeso:;; do!ii ma
terlaes a Importar e indicações de ap_ 
plicação f'm outros Iocaí'S, nfio sendo 
t"mada~ r~ . consideração propostas 
para d1 ,poo1t1vo<; quP. não possuam 
:,;1Jff1ciPnt,e cxpPrlencla. 

ros da caução pertencem no fornrce- Sablno de {'am pos. e~crlvão cnrar-
dor e serão pago~ ptlo emissor da.<t regado da Admiai:st.ração, classe G. igóg g;~~~~~ ~~ r::°c!1c1:1~~ ~~f: Alfandega. 26 dr outubro de 1!)37. 

Mcrck. c1~':/~~t~ .. ~orlo - E,;crlpturario ela 

10. ') - 1", µropo,ta& daráo C'PCCL 
:ficada C' e P:<iradamentc 0,.c;; preços. pa
ra Ol. lt.en llldlcadO'. na clau ula 6. 11 

!:c.onrlo r e, vado ao Escriptorlu o d1-
1 Ctl n dr V Clt !.a.:; CU rccUEal.115 UO 

Apoiices ou pelo estabelecimento de 
credito. 

20. 11 1 - Aos commerciantes não coL 
Irctados no Estado da Para.hyba. hl
forma-&c achar ~se em vigor a lei es
tadual n . 0 52, de 31 de dezenibro de 
1935. que mando crbl·ar a l!nm rh• 
3'-;. e três Por cen to> sobre o valor de 
cada raclura emltUda contra qual. 
quer departamento Estadual ou Mu. 
ulclpul ç 111lllli o scllo e talllllll dç 

ADMINJ~TR A('AO DO DOMI NH> 
DA UN IAO NA PARAIIYBA - Edita l 
n. 7 A - Aforamento de terreno 
proprlo nacional - De ordem do sr 
Delegado F'isca l do ~1 hrsouro Nrtdo
nR I ne~te Est[lctO faro publico (JUC n 
nrma Alvaro Jofge & Ola. rcqucrru 
o a foramento do terreno proprlo nn 
c!onal beneficiado com a cas n . 29, 
da ru.i Pr l<!ciitc To1o P ô• ns 

cr~~c~fom~~t ~~eo de cedro pare. mi. VISTO; - oscar Jucá - I nspl'ctor. 

.· 50 Nrnma.s de Eosino D . A. B, G She. Dl1U3CTO!il \ IIB VIAÇAO 1: o 
111~g Kulbnnn cm lata. , RliAS l'URLICAS .... SERVI ÇO DI; 

50 gramas de azul de metileno B-1 COMPRA S - EDIT U N .. ! Cl ' 
",c.tra 11." 0 4!il2 ShPring · ma concorrentes 00

1 
forner!m~to l~l~ 

30 gramas de Fuc.,ine ba.sica Sherlng I eguinte material. conforme co11diçõcs 
KalbalUl , abaixo: 

250 grama.; de extracto de cnrne Leu Para o In,t itulo ele E dueaçio 
co eqi !<Iro do 50 gra111 , 15 gatõe d, D'll•1 · D rk Prl1 r 
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Não protele a cura do seu 

lfflPAWDISIO 
Use a ATEBRINA que 
cura radicalmente 
o mal entre S e 7 dias 

ATEI 
Stu·facef n.u H.. P. 66001; 35 ditos , ,·e,·erterá a favor do Eslado. no caso 
1~em 1:,me n." 83 Dulux n. 0 525; 55 ck rP<::Oifií·> clr ccntrr1clo sem causa 
dlt.'JS, idem P X_. Puty n. 0 228-1031 ju:,,t_if:cada e fundamentada. 

~r~~{~2a1ª~~s 1?iaa~t.1~g~~~z lr;:ºN~~~R~~ deF~c~~n1~·~:a~~-\~<tct;~,.~~r~:t~~;mºan<lJ~eit.~ 
ditas,_ idem n. 0 130. Ar tinta5 Dulux Inova conco!Tenc1a, ou deixar de eL 
podera~ ser fornecidas em latas de 1t.cmar a r.omprã do material cons-
approx1madamente 5 galõe.c;, tant,e do mesmo 

Para o Parçuc "Solon de Lucena .. 
Serv:ço àe Compras da Directoria 

de Viaçã,1 e ObI"as Publicas, em João 
Pessôo. 29 de outubro de 1937. 

50 metros cubicos de pedra graniti- Gorgonio da Nobrega Filho - En-
ca britada n. ·• 2. carregado. 

CASAS - Vende-se a ca
sa n.° 63, á avenida João da 
Matta, nesta cidade. A tra
tar com o dr. Camillo de 
Hollanda ou com a senhori
nha Maria José de Hollan
da Chaves, residente á ave
nida General Osorio n.' 113, 
ne~ta cidade. 

dr'lde Lima nascida aos 26 6 1907. em 
MgmanguaJ>C. d(!ste Estndo. <asada. 
dotnesticn. clomic!l1ad3 e resídent•? rn:s. 
ta capital. <Qual1f1cn(,'ão n." 9.404). 

11 404 - Albei to Baptista Vieira, fi
lho de Manuel Vlnra de Lyra e de 
]\.faria Mn:rdalena Bap•ista Vieira, nas_ 
cido a~ 8T 1919, em Trixeira, deste 
E~tado solteiro. commerciario, dOmi 
mcili-ado e residente nesta capi~al
(Qu11ificação n.n 9. 546) 

11 . 495 - Ivan Pinto de Lemos. filho 
de Eduardo Pinto de L::m(l.'-; e de Ma
ria Lr>cnor df' Meirn Lima Lemos. 
naE-cido aos 3·10.1918, ':1tsla capital, 
onde é domiciliado e re..:idente. solt~ i
ro. estudante. (QualHicação n.º 9.2151. 

11.496 - Lauro L~odorio de V'i\S'On 
cellos_ filho de Jo.o::é Leodo!·io de Vas~ 
conc(llos e ele Viriinia Lopes cte Vas. 
ooncellos. nascido aos 10' l 1908 em 
For:aleza. Es:;tado do Cea~á càsado. 
funccin'.=lrio fed_ral. domiciliado e re 
siden~ nesta capital, cQuahficaçào n.:: 
9.358), 

ll .497 - Anto':1ía de Mello ~rnan_ 
d~~. filha de Vicente Ferreira de Mel
lo e de Eudocia Coutinho d·~ Mello. 

THEAlRO SANTA ROSA 
GUANABARA TROUPE 

HOJE A's 7 % horas 

A..'IJTA OTRERO 

HOJE 

Grande espectacuhl 

Festival dos artistas 

LEONI SIQUEIRA 

ANITA OTHERO 

BÉBÉ GONÇALVES 

l ." representação da 

gosadissima comedia 

em 2 actos 

n&S:ida a 1.6 1906, em Mamangua_ 
pe, deste Estado. casada. domestica. 
domiciliada e residente nesta capital. 

'Qualificação n." 8.629). T I A C U S T O D I A 11. 498 - Edith Pcreirf: da Luz fi 
lha de Manuel Pereira de Mello C ctê 
Francisca Lopes Barbosa. nascida aos 

/~ct~1 1:.~5áct~md~;:.r1~;u'da;i1t~~d::s; 100 minutos de gargalhadas -
residente nesta capital. (Qualificação 
n." 9.567). 100 gargalhadas por minuto. 

11. 499 - Luiz Gonzag'\ de Líma. fi-
lho de João Francis·o de Lima e' d-:, 
Leocadia Anna de Lima, nascido aos 
19:6:1908.. em Alagõa Grande. deste Es_ 
tado. casado l." sargento da Policia 
Militar deste Estado. domiciliado e rt: 
sidente nesta <:apitai. <Qualificação n.õ 
&.409). 

11.500 - Marin José Cnvalcante Ta_ 

2 ACTOS CHEIOS DE IMPREVISTOS 
Original de Humberto Santiago 

2.' Parte: - Um formidavel 
:Para. o Deposito d.e Ob1·as l'ublica:s EDIT~~L d~ d1al",'ii3 c-om o 1wazo de ~~i~~h~f'~e 7 Ml3~;Jfa.Emeinll,·o PCllªa',·~. lcdee.ns).·.· 

1Di\'er:sos scn•iço~J trlnta (JO) ~.as - .O: dr. José de Mi. 
randa_ .Ht11nqu:-~·. Juiz suppknte em, Estado. ca~ada. domestica domictliada 

500 metros lineares de taboas de ex~rc1c .'J ~a 3. o vara da comarca de € residente nesta <'a pi tal· (Qualifica_ 
pinho Paraná de l.ª qualidade. appa_ Joao FL:t~oa. capital do Estado da Pa_ ção n." 9.412). 

FIM DE FESTA 
As maiores gargalhadas do anno hoje no "Santa Rosa" 

Amanhã GRANDE MATINÉE Téla e palco lSlOO 

1·elhadas, dr 4m,OO a 4m.90 x 12'' x 1 ··: rahyba. em virtude ela lei, etc 11.501 - Benedlcto José Pereira f1 
250 metros. idem de taboas, idem, , Faç.o s_abcr a~·.s que O presente edital lho de Thlvino Jo.sé Perel:a e de JÕan-_ 
~~em ct_e 4m.OO a 4m.90 x 1.2" x 1 2"; a~ c1ta_çao com o prazo ele trinta 130J na Maria Pereira, nascido aos 14 811902, 
1uem idem: 600 metr.J.S. idem. idem, dias nrcm que, por parte da firma nesta capital_ onde ê domlcihado t, re
de 4m00 a 4m 90 x 12" x l ", se1radas, comme1c1al desta piaça, M"ltta Sihc•- sidente. solteiro. opcrario. (Qualifica 
250 mettos .. td~m .. !ctem de 40100 a ra & _C1a. me. fo1 d11ig1da a petição ç:io n." 9.392). - --------· ----- -- __.. ' 
4m,90 x _12 x 3 4 , apparelha~!as de do teo1_ ~"egum~c· Exmo. si_ d1. JUlz ll.5C2 __ Aurora de Olvcira filha 11.513 - Nair Macédo Rocha. filha l\.fr.ura e de Anna Paulina d? Mot:r3 
l.ª qualidade; _4.000 metros lmcares de dirr1t_c, dl. 3.r, var3 : Diz a firma de Leomdio d~ Olivcirn e r.ic Maria do de Joaquim Candido d:i Rocha e de , nascida aos 25 7 1911. cm S, M,i:;ueJ 
de t.aboas de pmho Paraná. ctz 2. 11 1 co~nm~rrw.l_ dcst:1 praça, Motta Sil .. Ca":'mo Camillo. nascida aos 13 '11 19lO Josepha Pastora de Macêdo, nas:·ida Ide Te.ipu'. deste Estad~. "'.lu'va, Iunc __ 

conter broc~u:, falhas ou quaesquer summana ele mcieir.nizaçft.t de damno ção n." 8.634> liaàa e r·:sidente neste::. capital. rQua .. 9.525). 

~ua!~dade, de 3m,GO a 4m,80_ x Om.30 \ c.,~·a & Cm .. por ~cu procurador e 11'.esta clpital. onde é domicillada e re' aos 15:9:1913. e1:1 Ahgôa G:·andc. d.es_ cionaria publica: dom1cihada e r~~1 
x 1 . As referlda-s tab.oas na.o devem ad•,cgado aba1x"). 0,~<;.1gnad.o. na ac. ção ! !'dente. ~oltelra. domes~ica. (Qualifica~ te Es"ado_ solteira. domcsttca. domic1_ dt-nte nesta cap1tll rQualificação n" 

outros de~e1tos que impo~sib1litem o que, por este JUl_lC, q-...1er p~·:>pôr con. 11.503 _ Nelson Bezerra da Silva lificacão n.º 9.59ll 11.525 - Sev~rina Bezerra d:i Sil\'a, 
se~- perfeito emprego. Os preços de. tra o menor Pc~1ro Paulmo Marmho !ilho d~ Severino Bezerra da Silva e 11.514 - Fernando Vieira de Sou.c:a. filh& de Manuel Bezerra da Silv9. e d·2 
v~tao ser para metro. lmear, e o mate. e seu Dae, Aureliano Paulino Marinho, ~e Jorgina Professora do Impe.rio filhp de M~nuel de ~ousa e de Luiz·! Ee~nardina Ri~a da. Sil\'a. nascida aos 
rial posto no Dep~s2to da. D. V. O. que n,ªº trndo_ ndo estes encontrados n!l:::cído aos 29 -7 1911 _ em Paul' u.' Vidra de sousa, nascido aos 10,2 1 191P. 5'12 1910. nesta capital. onde é dom1-
P. . . Para :erem _ c1te:do:;;, requ()r que v E5tado de P"'rnamb ... . ·. 

15 
• nesta c~pHal. onde é domicili~do e r"- ciliada e residente. soJt.ei.ra, domC's~icR. 

500 k1los ele barrnmmas cl•· nço ele exria ad!!1Jtt.n~do como jüsLificada e ··itirno domi"'iliado eu~
0

·1d'
01

~
11 º· mc'l- ide t,c, lt · e tndant (Quall!ic· 1Qualificação n" 9 5121 

1 1!4''; 500 clito.s, idem, idem de l" provada au c11c1n. SC' dignr mandar bc.dcll~ dest~ irs eQ /F-1 ~- ~ão nn_º· ~~5l~~~· 5 
·e_ <l_ 11.526 - Ma~uel· Ocr'?n"io do,; San_ 

Para a Diredoria Grl'al d~ Eo.;
la.tistfra 

pa::'ial'. publicar e affixar Pditt) . a fim n~º 9 _4771 a comar ª· ( uq 1 icaçao 11.515 _ BranC'l Cél!T:\lho dl" Al tos. filho de Jcsé Joaquun, dos Santos 
de s..--n:m por cllcs cltados cs supph. · 11 504 · J . meida. filha de Antonio At~'im'lo dr. e de Severina Maria da Con~etção, 

1 archivo .de fÇO. com 22 gaveta.:;, :,.!he.s propà:-- a mtsma acç;io summa- :ent-0 e ~e Mana z.~zuma da concei_ Au-zusta de Fhrue,rérlo Carv(\lho. os.o:;_ de e domic1l1a.d.o e re!'.1dent€- soltE-
1
ro. 

c9.dc.s _para na primeira audiencia t ·: - ose Ramos do Nascime~· 1 d 916 t ·t 1 
pJstenor á csp:ração do prazo. verem-

0
0, filho de Zac1.rlas Ramos do Nasci- Figuüre.do Can.·a .. l_ho.· e d·, ... J.)aqu1~,1 nas.~; o .a~s _9_ 5 l . n.?~ ª. cap1. a. ~n-

tamanho officio. ria, na "'U.al :1_ supplicante lhes pedir~ ca~_ n;:i!~ido aos 15 11'1903._ em c~~e- cida acs 6 2 1901 nt~·a cao.tJl onc~ é Jrt1sta (Qualificação n ... 9.509) 

Para a ScCC'5o dr Estatbtira e 
Ccnlrólc 

a .mdemmZ.iça~ constante da p-etição de .. lo, d ... ~tu comarca. onde e domicilia- domiciliada e residf>nte. · ... asad~. <lo_ 11.. 527 - FTan-isco Rodligu~; de 01!_ 
imcial. ar::c,·cscidn de h~norarios ele do e . _re.c;ldente. ~Olt('irO marítimo mestica rQuallf1cação n" 9 5431 \'eira. filho de An~omo Rodrigues de 
advogado-. e- cuc;.ta~; fic:'.l.ndo clesàe lo. (Qua!1f1cacão n" 9.3361. 11.516 - M:1nuel Rica:te <h r:aryo_ · Oliveira ·~ àe Francisca José de Oli_ 
g0 citado para os demais tenno:s da . 11.505 - Avelino F:Tren·a de Britto lho. filho d~ &,\·erino Ricarte de C,,r-1 vei-:-a ,:1ascido acs 15 7 .1915. nest~ Es_ 

1 machina dr calcu!nr r.somm::iri acção até linal sentença sob pena de !!l~o de Mo.ria Senhorinho da Con~ valho e de Maria Senhorinha da Con- t~ do. sol~iro. commercia-:1t.e. domicili-
com dispositivo para impn·.ssão e para rev.- li A._ PcdC', outrcsim. a supplicante. CEição_ nascido aos 12 3 1903 em ca ceicão. nascido aos 23 1 · 1915 cm Cam ado e res1dentP n€Sta e.apitai IQH1-
resu1Lados de 10 algari mos. i:e faca a citação por mandado do dr lx'àello. cle.!'tc comarca. onde· é domi: pina Grande. C'?stc Estado solLeiro. o- lif:cação n.º 9.524) . . 

Curador de Orphãcs e MenorePi, para ".:ili:id~ e 1esidente_ "'Olteiro, jorn::ü~iro. ~er~rio. domiciliado e residente nesta 1 11. f'28_ José Amenco d? Almc1da 
Para. os Grupos EscoJ~rcs ele Pfruhy, falo.r aos term:. 5 d:i acção acuna re .. rQuahfi:ação n.º 9.223J capital. (Qualific.ação n.('I 8.880). Filho. !:lho de José Amen o de Al-

Taperoâ e Serraria f~~'.d; ~e}t~s d~~~~~~f',~t~/f:~~. ~o~:1~~ fil~l~ 5~! Frti~~O r;~~~~~~~ ~: ~fr:~:t:i v~~tc·;~~elk3_Mf~f~~ ~:?s6~rfo~ix~irr~~ 1 ~~;~~!- ~1a~~i~~n~is .~~i'.~e l~=~l~e~ta ~~-
163.m2 23 de vidro branc'J, tran:·pa .. de Ara.ajo f,oarcs". Em nrtt:de ~o que, " de Maria Prhna de 01\wira. rn:u:;cíd'.) meu Peü.:oto de Va!-i~on-;ellcs f" de M .. ,_ ! rüal: ond ...... e dom1c1hado ~ resi_dente 

rente e lho, de bõa qualidade .. com a man~e1 pas:sar o. pre.:cnte Edital_ d~ ros 18·2 1919. ·:-m Pesqueira. Estado d-: 1 riP das D_ore:-; PE'1xoto clf' Vr .. i::con_ · •:ltc>1ro. cstudi.nte. <~u:.1hflcaçao n." 
espessura de 3 mm.s. e em l,1mmas de c.1taçao._com o p1azo ~lt"' trinta d1R~. Pçr.nambuco. solteiro estudante_ domi- cellos, nssc1da aos_2_3_1 1917. 11esta ra- ,.9.5481 
lm,00 x Om,35. \que. sera. p>1.blic~do. na.· prens~ ofh~ c_il~ad·o· e rcside;i.tc nêsta capital rQua 

1

1

p:.t~l .. o.nde é dom1cihada ~ residf'nte. ..U.529-:- Mar.ia da Glorlif. Triguetr. o 
c_Jal e aff1.:ado a porta os auditorios l:f1cacão n.º 8 757). · ' - ~oltüra. profefsorn <Quallfi~ação n." P.r>s,:nd~. filha de JoSC de Moura Rc-

Para a Ferraria do D(·posilo e oeste ,Juiz~_ pelo oual (:ltO ao me~mos l l 507 _ Alfredo Barboc;a dos Saii 9 5351 ff>nde e d·~ Mana do Carmo T: igueiro 
Offic:inas P~d.ro Paulino Mfln~ho e ~cu pac, ~~- tos filho de Cic~ro Marian~ dos SantoS 11 518 _ Sílvia Victl.\l, filha de A- Rese_nde. nascida 80$ 3'11 1917. ~rn 

teltano PaUlll10 Mn.mho. p~ra ie~- e d? MariH B-:J.rbo- d s t nis:o Victal dos Santo~ e de Hermil:.1 Sape deste Estado solteira funcc10_ 

1 f,,j~g~•·1\ t~r~~chfciset:m:r~~~~~S ~: :n:;/~i;.~ :~ri~~~?i1~ê-p;l~ ri~.~~~ ;;.i~~ ~!do a'?s. 2i 81-917 . .,~'?~~~S ca~
1
lt~t· ~:ci~ Vi::tal da Silva. na_:,,;ida ao.~ 5~51~18. 

111a:i; pub~CA. domii·tl.ia~a _e· res
0
ict-~nte 

1 4" a 1". Silv~ira & Cia .. dhta p:·aça, para co. ; domi 1l~ado f'_ rrslc!ente. solteiro, es. llfJ F.stado __ do Rio Gt ::rndr de ~01 te. ~o~ PC>'i.ta capital (QuahfLaçao n. • •.. 
OTc\nra de inflemm7 ac;:áo de damno, .uda~te. !Qualiflca~ao_ n" 8 753 1 • t~lr.a. aux1lhu_. do commt>rc.o. d?f11l· 9.5.i3). . , 
êlté final ,rnLenrn e .<-ua cxecucão. ~ob 

1 
11,L,OP -:- Manu€1 Lmz da Rocha. fi 11i.1d~ . e _ rc:-;1~:-·nte nesta cap1 al 11. 530 .- Manuel. Ca\ al.can_.e de Os proponente - den•rão fa.zer na 

Thc&Juro do Ertac.lo. um;i caução em penn de re'>l'lia. Dado e pa5Sado ne.$h -ho de_ Luiz José da Rocha e de Arm3 1QuRhfl:::·1çao n. 9.517'.. RP1rna. filho de Adtn'itO Hilarmo rJc 
:-idade d::: Jollo Pr ... -·õa Cripital do Er .. ~.::.lmNra .Rocha. nasc!do aoc; 2 3;1919 _ 11.519 - .Al! e~o ~c>tPll'ªr da Cunha C",e1na e de Jo:inna Paultna ~a\'alcan. 
tado da Parohyha. a"'s nnte e sete e.n CJmpma G:and-:-. deA~ Estado. Lllio de Luiz_ Ge.tdcso dEI .,unha. e de nascido aos 10 6 18~8. ne.o;te_ ~sta
c\ja~ do ,nê.e; <if' outllbro clr m·l novP. 1 0Itelro_ e~tujan.te. domiciliado e resl- J~_.,.eph:1 P~r".'Jr:l de Albuquc~~ue nas. do .. c~~.:ido. pharmaC"2ut1co. dom1c:U_ad'} 
e:rnto:. e trinta e ~r-te rl937>. Eu. João jf:ite ne~:ta capital. CQualificaçáo n.º ~!ri:-i ª?~ 2 ~ 1889 i:iesta cap1 al orrj<' '.1rs1dente nesta c.:pltal (QuaUf1ca_ 

~~fhJ~r~C1~~c7~21:f~r~u~ ~~~~~rf\~;~~ 
garantia elo cont r,1:cto. no r,a_,..,o ela 
pr-:::posta sC'r accC'ita 

As propo.stas <lcverfto ,'iCt c~cript:,~ 
a tinta ou daclylogr;,1phad;ts e a~ignu. 
da!: de m::-do leo;1vel, sE·111 r:.is11ras. 

B1.•zrna <llfl :urllc:: Filho, e -~ri ivão. o 1!rõ- 9. 296) . e d.o!n1c1llaao. e res1dc-:ite. :-:oltf'iro. Pf' _ c.Jo n.o 9 .513 i 
crevt .fo-.é de illira.n Ja Hrndqucs. .. 11. l>()O - José Fr~rnci.~·co de Sou~'l. dr~:ro. <Quallfic~çc~o n.º _9. ~~7> . . 11. 5~1 - _ Alvoro .Rodri!!ues. Golzio. 

t>mendns ou lmr1ô".~. 1·m duas \in.s. EDITAI. - 1 ri. Zonn El"itore:.l -
5Cndo uma dt>vidAmcn!~ 15rllad:1, lsd- Município da Cnpilal e Sub-Pref€1turn 
Jo estadual dr 2$000 r de Educaçâ0 e I d~ Cabcdello - Juiz_ - Dr. Sizrnlndo 

~a~~e1c;t~~,%~cl'J p1-cço5 em nlgarb1.nos i~ic~~v-=:1fio acc~'.~~\ãim O q~~b~:~~; 
Os propo11cntes deverão marcar o '.> Codigo El· 1t01 .. 1l \·i;' ntR Capitulas 

prazo para a entrega dos matenae'i 

I 
t II e III torno publl,::o, para os eL 

offercciclos. rCHos lcl{aC::. que c~t.ão ccndo pro::essa_ 
Em scparaclf') _da ..... prorv.>sla, o;e c·o11-, 1,!-i a.·:, in~:::·ipçô'.S e r~qucrimf'ntos dRs 

co1 rente'> c!.:l·na~ ,1 pr1"e11I ar rcc1b,s : peKóa:: seguintes 
de h::i.vn pago o., imposto,.., frcleral. cs-111 491 _ stcll~ Pi.;~:.sóa Ribeiro Bar
t(!cl.ual. .111u11lc1p·1I, Lt'.m como da cau.. ~os. filha de Joaquim Manuel Ribr l:·o 
çao de que trata C'.':>tP. _ Edital - _ Barros e dl Maria Amada Gue:Ies RI-

As pu:,p,;st1H deve1ao,. M'r CJllrl'~~e~ t:,ci:o Banos. nascido aos 2 11 1918. em 
neste Ser\i1ç_o. qur. !unc-_icn~ noi ~a~ Pedr~ de Fózo. dcstP E,Lndo . .solteira 
elo da.e; Sec1~tari:1 · ' alno da D rccL - domi<'iliadn e residente nesta capital.· 
~: 11ch~::~ªdoc d<;?}\ª.r ~~b~~1;5e'm~:-~ 1 (Qnailfi::ação n." 9 4041 
nndourr ( m eincloppC' de\idamcnte 11 .492· -- Rubens Arrud i F..scorrl, 

1 fechado 
1

• :1 I filho ?f' TN.t.ulino .Bmb~ F·;c~re-1 e d~ 
os prvponrntrs obrigJ.r-!ií'-~O a tor- Bro.-11.nn_ A11 uda F,sc.o:el. na:,cldo aos 

nar cffec:tlvo O [omproml>;~ô p_ qur, s 19· 11 1?1?, (·m _Guaro.birn. jestc Esta_ 
propu:ternm. cau, _P,jn accet't'a a sua tlo. ~?l e1ro. auxilt.ar do r.ommerclo. do_ 
propo!!;ta, as. tgnando contracto na m1c1l1~~!() e. rect1cntf' n 1.t.H capitill. 
Procurii.doriu da J<~ezcnda, eom o prazo 1Qualit1ca,·ao n:' 9.545) 
maxtmo d<' 10 dias, ano.<; solucianada l 1._493 Catharina de Andr'Jde Sil-
a concorrer.ela · va.. fllhn de Ella.~ Prcphcta de Andra_ 

11 caução d,· que tnta e te J::((1lol '\e J 'na o cl se•· rrnJ ou rr rtc An. 

tl~ho de ,Jo-::é Alexandre: d·;? Soi:sa e de 11.520 :-- Anton1? Tho _Pilho. fll.ho f·Jh0 de Joao Roc'lrn~u~s Go1z1.o e de 
Vir,:;111a Ma!·l~ ela Costa nascido aos cl.e Antonio F~·:.1.ncehno Tho .p de Ali,..e R'J~u lv!Rrtin1a.no G_o1z10. nn~c1do o.oo 
23 6 11912 em ca:honira Mam,nauape Amarnl da S1lrn. Thó, nfl<:"Ctdo ~os . . 3~ _8 1897 ncsla capital. ondr é d?m1_ 
df-:t;:- Estad~ .solt·çiro. Úpt:r~rio_ -domí~ 18'1 _1914. cm _Arar 1111a. d<;!-te 1-.:.,t,ld() 1c1lrnd~ ."' r_~s1dent<'. casado arti.sia. 
dliado e re~Lden1··· nesla '"apital. iQua .~olteiro. motor10:t_n. domicih~do t' 1e.~1_ 1Qu<1ohh:açao n." 9.5281. 
lif1cac:iri 11." 9.006l. - <ten·f' ncf:'ta caµ1u.l tQuallficnr,ão n.° j 11.532 - Scve!i110 Ig~acio dos Pas 

11.510-M:1.r!a C.!\'alcantt dos Reis 9.531). . _ "O-~. filho de Luiz l(.(nac10 dos Pa~~o 
filha àe Ravmundo Vieira de Ca\·al' 11. 52_1 - Hclf'n:1 Fr·:1rt." fll.h:1

. d· !'! d" An113. dr Jesus Passos. n.1sc1do ªº' 
~~~~;d: ~~s ~~ª~ª1:::r~~ ~;:-r~~1~~~~i~ ~º;~e:'

1~-~l~:.º n~i~;~\
5 

;o.sde1101
1ti~ft ! ~f1'i~~~

9!7
r~~~~~l~~P!~~i~~.dc ot:~~~~~~ 

ela. _rle!te Estado casada domestica rm Natal. Es~ado do Rio Grande dl'l •Qualiticac;ão n ... !'l 5051. 
dom1cil~ada e resid"nte ne'Sta cap:.tal. Ncrte_. solteira., dom~s~i"a llomi '1U~d;i 1 11.533 _ João Ba1,t.1St..'\ de Andrade, 
<Q11nhf1cação n." 7.979l. r_ r-e5tdc'1te nesta cnp1t~l 1 QuF;tl·f1ca- filho de João Baptista de Andrade e_d" 

11.511 - M;.;-ia, do Carmo 0:1.ma f' çao n.· 9.5361. 1,farrn Adelina de Andrad·, nasc1:io 
Mello. filha de Anton:o Alfrc:lo da 11.522 - 8e\'er:no Thomaz de Cli- .io~ l e 1905. neste Estado. ca.stdo. 
Gam~ e Mello e de Ma.rio de sousa ,·Pira. filho de Jo.1quim Thomnz de funcciouario e.'i•adunl donuci1ii. :., ... e• 
Ca.rvalho e Mello. nascida ao.:; ·"':U1,"2ir.! e de Anna M31'.a <la COJ1Cci r~idenf1" nesta capital. {Q11allficaçuo 
27 3:1904 neste Estado. solteira. func- çá-0. nascido nest-f Estado. cn.~~::10. ope: n.º 9.5221 
-:I011nrin publtc~ domi~Hlada e resi !ario. domiciliado e rc<..ident<' nesta ca.- l 11.534 - João Pil'l'5 S0brh1ho fllhú 

t~~~I nesta capita] fQualifcarão 11.~ P~\~l.52~Q~lif~~~;o 0~i:1;·5J:i1cs filha f i1re~llJ~ll~cft~~,Sl1~~;r~~·~l~ ~r 8l;i\Gl 

11.512 - Antono Sonr<'s dC" Lima. de Vlcen~e Tvo S:1.lle..;; ~ de Joanna Ba_ neste Estado. solteiro. guardn dvtl. do_ 
f'.Il:.o de Joaquim FcJIX dt• Lima e de ptista Sallts n~s.clda ao.e; 21 'l 1905, 1 miciliado e residente 'ne~b capitnl 
Grri<'iMR MarJa S()!lfi>S 1w'icido nos 1H'"t.a c0pita1.' onde é clomklhada P rP _ \ 1Q11allficaç.ã.o n.º ll 5141. 
8 10 1 1916. em Gu:1r<1blra. deste Esta sldente, solteira. domr-~ti:n. (Qualtfl j . 11.535 •.. Jo.Eé IJ:.•ocadio di\ Silveira. 

:~~!~~roe au//!fJ!n1~ c~::~ei~~;it~y- caifºsf/ -=- 5:~r.ia Magdal·:na dr Oli~ \ ~i;h~:r~a ~ri:~~ ;~e;rradani,1~1;~r!o~ 
<Qual!icaçào u. ~.50J. veiro. l1lho <!e l:illvino Anloruo <!e ~8 3,1003, no lloLudo de< Pernambuco 



Optima acqulsição q:n~l2~~~·fd~ cft~f'l~iio, 1 na.s:r-Jdn l\Ítn11 An-riun·cTiiíi.a. 11.ft~Ctdo no::; .. c1do rt.?,'i ll 3jl917, ne.!:fa-ropitnl, ondr 'ritülo~ 13.209 - ln.'icrtpçiio n.º 
n · ,d ;nd1 11 elo, lf'sta c:o ... 17,81915 f'nt Ca1Je-dello. clesta com;,r. "'domJcl1iado C' rrsldeute, •:oltelro e 11.229 _ severino Ferreira de Sol'<Yn 
mnrea. on ~ 11.- omlt,11:ulo r ,·e.'>ldent~--.. cn. onde, ? domiclllaclo e r<'slci~ntc a11x!Unr do <'nrnmerclú 1Quo.llflrncão T' J .u. ..... 

soll~iro ( mnrilimo. (Quil.lif'i<'n.çiio u :,;ollelro fl oprrnrlo 1Q11nllfirncAo n • n. !J.502, 11.21~6 ~-nÁ:2 1~~--%~u"~ l~~f1~;'~0 
n ° V cndc-se uma bôa cac:a, dt.' con~

trucção moderna, tqda de alvcnari:1, 
com installações de agua e 1 uz, com
modos sufficientcs para familia, o 
comprador pode occupar immediat:i
mcnte sem nenhum impecilho, local 
oprimo, bajrro de Jaguaribc Bonch 
a porta, Avenid:1 Ploriano Peixoto, 
n.º 316 Trata-se n; mesm:i av\!IUda, 
n.º 360 

0.3521. 8.6471. 11.509 - Oene!.iO Gomes dn Cruz Titulo n.n 13.211 InscrJpção n.º 
11.556 - Raymundo Dorne11ns de 11.577 - Antonla Chaves dos San- filho de ~aymundo Gome's Qa Silva ~ 11.231 - Asbel Brasil Nobrega. 

Britto. filho de Monuel Dornellas dl.? tos. filha de Eudocia Belmira da de Antoma Rosa da Cruz, nascido a Titulo n.º 13.212 - Inscripção n.!J 
Britto e 1. Henriqueta Maria da Con Conceicão nascida aos 5 4,1917 rm 29 ~ 1905. no Estado de Alagõas. sol_ q.232 - Gabriel Astruc da Silva Gal. 
ceiçã!J. nascido nos 15!61191.1 em s~n: Cabedello.' onde é domíclliactS. e resi_ t?iro, auxiliar do commerci:> f> dom!- vao. 
}~0R~~~Tii~~f!~oE!t~~~d:~~~~~~: v1fl~i~; ~:~1J~· ;~lht'.i~t,c rlonw:-.tkn 1Qual!f1- ~ii~~~fic~rã~e~<_lin.;,~631 ~esta capital Titulo n.t 13.214 _ In.scripcã~ n 11 
Cc
0
;1

0
be<ln.~11

9
o._

3
d
65

c:.-.l·l.a co11w1-cu. cQ11Rlirtrn._ 11 .578 - naul Alvrs PC'qurno, fi- li 600 -: Jns~ Prrrh·n rl:-i Silvn, fi_ 
11

,i~~~ n~gff.
1
~1~lr _

01
~~~~~1~!)~ã.o n.tlo 

lho ctc Balthazar Alves Pequeno '-" d"' lho de Joao Prrf'lr'l da Silva P de 11.~34 - Severino Nrvh Bnptistu.. 
1~.5õ7 - Moy.'>és Gonçalv{'S de SI_ d. Mnl'i,1 Alves Prqucno na~:ido a t.ub:a Vic•irn da Silvri, nnfcido n . . .. Titulo n_·, 1:L216 - Inscripção n,º 

QU'~'~ra. filho de João Gonçalvc-s de Si. 2~ .119ia neste Est.ado, Solteiro .. ~u_ 1119 1909, em Itabayann, de~;Lc E.-;tado 11.235 - Severtna Guimarães da cu .. 
queira e d. Ursulina Maria da Concei- '-:ihar do commercio e domiciliado e solteiro, operaria e domiciliado e rc~ nha 

casado. funccionario publico contra. ção. nas~ldo nos 231211910 na vllln. de residentie em Cabcclello desta comar. ,;;.!dente nesta capital <Qualificação Titulo n.t> 13.217 - Inscripção n.º 
ctado. domiciliado e residentie nesta Cabedello. desta com.irca onde é do ca. <Qualificação n. 6'.oou. n. 0 

8 · 08'7>, 11. 236 - Cicero Rodrigues da Sllva. 
capital. ,Qualificação n.º 9.506). miciliado e residente-. solf.eiro e mari: 11.579 - Maria Euphrnsina Viann1 H.6~1 - Eunice Cabral, filha de Titulo 11.~ 13.218 _ Inscripção n.º 

11.
5
36 _ Clcero Gomes Barbosa ft_ timo <Qualificação n.t> 9.359). da Silra, filha de João José Vlanna Antomo de Araujo Cabral e de Maria 11.237 - Manuel Meneies da ~Uva. 

Jho de G€rvasio Gomes Barbosa e d•.? 11.558 - João Muniz da Silva fi Filho e de Marianna ele carvalho Eliza Cabral, na~cicla a· 2421917, em Titulo n.
0 

13.219 - Inscripção n.º 
Maria Francisca de ,Jesus. nascido nes- lho d•= Severino Muniz da Silva e d~ Vianna, m1~cida a lJ 121914 em ca- Ttabayana, d_cste E~tado, solt.eira, pro. 11.238 - Arnaldo Barbosa de r;arva
te Estado. casado. artista, domiciliado Miranàolina Rodrigues da Conceição1 bed~l_lo. di:sta comarca. cnde é do_ fe!'.sora publica e domlcilinda e resi- lho. 
e residente nesta capital. (Qualifica_ n2.scido aos 2317 11917 em Campina mic1l.iada e residente, casada e do- rler7~> nesta capital. <Qualificação n " Titulo n.

0 
13.220 - lnscripçã.o n.º 

ção 
11

_ .. 
9

.
5

27J Grande. deste E~tado. solteiro. euxili- mestica <Qualificação n. 6.865). 9
• • 11.239 - Esther Mello da Silva. 

fil~~ ~~,\-;-dr~~~;g
1
o; ff~?Jã:~ %:~;aº~ ar do commercio. domiciliado. e resi. li. 580 - Alexandre Botelho Seixa3, a/1,.,.~i~nio t~ttn~ª~;/;, ~~:· /,1~~~ 1 ?d!~l~n i'.'r.~I,;2~10 Ca~:;:sir~';,~~.~ 

0 

_ de'f:/: na<Qmf./e Çàbedello.
3
iesta co~ filho rd? J~ão Alexandre Seixas e de cL1:;c:a Delfina da costa, nascido a . . Titulo n. ,, 13 . 222 _ Inscrlpção n. 0 

qui:ia Maria da Paixão. nascido aos mi{ .:59 _ uJ
0
1á~caJ~

10
n~~·sa~ft()S fL ftl!siit 11aºt~~hp~tafet:sBal~i~scii~:; J.·~ 21,5 ·1919, no Eslndo do R10 Grande 11.241 - Marictta AlvPs da Silva. 

161189'8", n€sta capital, onde é domi- Ih d J . . . elo ~a:rte. casado, servente de fabrica, Titulo ll." 13.223 Inscripção n.º 
ciliado e ns:dente, solteiro perante 0. e~- L~u:. r~n~:ra° d~~~~~cerç"io, Snaans;f~ ir c~:~~~!r.ci;~1dete f~oCm~bct~faedlloo,edei·es= <::t.ux1har do commerciol !Qualifica. 11_.242 - He1U'iq11es da Conceição Ba-
tei, agricultor. ,Qualificaçãoº·º · do a.os 4!811897 na vi1la do Conde- sidente. tQualificaçâo n. 6.908>. çãf1~6Ú

0

3 
9
~

1
~~çé Caetano Alves de ptista dos Santos. 

9·ft13s _ Anna Neves dos Santos, d~tricto desta càmarca da capital. sol~ 11.581 - Alice Barros de Souse Lima. filho de Firmino caetano Alves 11~i!~
1
':.... 

11S:v~~.i~!4 
~rf;sc~tç~a;i: 

filha de Adriano Pes.sóa Guerrr:u t dt. teiro. empregado publico domiciliado filha de Antonio Jo1qu11n de BarrcS de Lima e de Maria do carm!'.l de LL ment'.J. 
Messias das Neves Guerra. nascida aos e I".?sidente na villa de Càb€dello des- e de Ninah Rosas de Lima. nascida m~. _nascido a ~0.11917, neste _E_stado, Ti&ulo r1.t1 13 .. 225 _ Inscripç:ío n . a, 
3·11 11894, no Estado do Rio Grande ta comarca. 1Quàlificação n.o 9.'354). a 1571915 em Cabectello de~ta co- so.teiro, ccmme1ciante. cQuallf1cação 11.244 _ Antonio da Costa Gomes. 
do Norte. ca~ada. domestica. domicí1i. 11.560 - Beatriz Pereira dn Silva marca, casada. domestica' e dÕmici_ 11." 9.608). T1tuio n.º 13.226 _ Inscripção n." 
a.da .... residoentE> nesta capital. (Quali_ fi~ha de Antonio Francisco Pereira, d; liacla e residcnt.e n:iquellJ villa 11.604 -. José Guerra, filho ele An-' 11.2~5 - Anlon_io Gomes da Silva. 
ficação n." 9.526J. Sllva e d. Antonia Maria da Apresc.n <Qualificação n. 6.962l. t.onlo da Silva Gu~rra e de_ Anna do Titulo 11.º 13 227 - Inscripção n _o 

11. 539 _ Luiz Antonio do Nascimen- tação. nascida aos 9il2 1 l8!)8 nesta ca- 11. 582 - Francisco de Mendonca Cai m'J Neves. nascido a .7:a i 1915. nes- 11. 246 -'- !ta.lo Egydio Zaccaro. 
to filho de- Manuel Antonio do Na.;ci- Pi!2\ casada. funccionaria publica. do: Ribeiro Filho filho de Francisco MtÚ- Jte E. stado. solteiro, ;iuxtlrnr do com Titulo n. " 13.228 - InscrtpÇão n .º 
mento e de Damíana Maria da Con_ m1c1lrnda e resid1=nte na villa de Ca.: clonça Ribeiro e d.e Joaquina Vcrgil.- inercio. domiciliado e resid~nte nc~ta 11 247 - João Pereira Barroso. 
ceição. nascida aos 216i 1914, nesta ca. bedello. desta comarca. lQuaiific:ição ra de Mendonça Ribeiro. nnscidc a capiLal. <Qualificação n. 0 9. 616) Titulo n .'' 13. 220 _ Inscripção )1 . o 
pital. onde é domiciliada e residente. n.n 9.363) 2~:81908 oesta cnpital. solteiro me_ 11.605 - Albertina Soares de Pinho. 11.248 - Manuel José d'J Na1:;cimcnt0. 
solteiro auxiliar do commercio. 1Qua- 11.561 - Pedro Dantas dn. Costa ii àleo e domiciliido e residente 'nesta fiih:;, Lle Emilio Candido Soares de Título n.

0 
13.230 - lruscripção no 

lificaçãO n." 9.511>. lho de João Dantas <ia Costa 0 ct.'Jo: cidade. 1Qualificação n. 7.6131. Pmho e de Analia Velloso da Silveira 11.249 - Adnlberlo Teixeira devas. 
11.54-0 _ Eusiquia Diniz de Louren- seph.a Maria da. Conceição. nascido aos l l. 583 - Cecilia Antonio. Correia, Pinho, n;..scida a 28 •3 .1899. n~sta ca concellos. 

,o. filha de Estanislau Francisco Di_ 16 11 1906 na villa de Cabede1lo d"'sta filha de Anna Correia nascida <-..)6 mtal, onde é domiciliada ~ residente0 Titulo n. 
0 

13 .231 - Inscripção n . • 
niz e de Filomena da costa Diniz. C!J~larca. solteiro. commerciante'do"mL 1~_61888 nes~a capiLal. ond~ é domi- casada e domestica. IQualitic:ição n 11.250 - Rosalia Coêlho <le Lemos . 
nascida a 1 3 1909 em C&bedello, c.il~ado e 1esidente-naquella villa: cQua_ ciliada e residente ,·mva. d .mesuc n .591:ii · Titulo n. 

0 

13. 232 - lnscrlpção n ·_ " 
desta comarca. onde é domiciliado e rt:·- lif1ooção n.n 9.353). cQunlifi&acão n. 9 .216) ll .G06 - J (..::.:é Dantas Pinheiro fi_ li .251 - Iron Tavares Benevides. 
sidente, casada. domestica. (Qualifi. 11.562 - Antonio Maurino Barbosa n 584 - .. -.ianuel Cmtia de Pruv::i. lho de Ant-Jnio Pinheiro dos SantOs e Titulo n.

0 

13.233 - Inscripção n.
0 

cação n.º 5.910). filh? de José Maurino Gomes e d. An' hlho de Bt>nedicto de Pai,'a e :1 ~?n\;, ~~ntta~;1~1i~~~.rodesnt!scEidstºad a 11.252 - Antonio lgnacio da Silva. 
11.541 _ Paulo cavalcante Barros, t.onia Maria Barbosa. nascido ao& .: Francisca Cintra de Paiva nasciJ.c - o. Titulo n.º 13.234 - Inscripção n ,

0 

filho de João ct,: Ban os e dt:J Anna ca_ ~~~~ ;~1~u:; !!~ilf m~ittõm1:~d:s~ t~~/ Jol9i!rtnc;3_s!~:· 2~!P;!~~e~~o E(!~ ;~}~f/i~°do a~x!~~![de~1ie c:~~~t~·ci~a~iiS. 11 j 2~3 - João Martlns de Oliveira. 
~:~~!n~t!~~r~à.,~i~~tfs~!.2~~~;,;\~~ residente na villa de Cabedello· d•esta Exercito domicihaclo e residente nes <Qualificação sob n.• 6.114. de .. . S~~~siil:ôiia;t

9

osd':_ouii.~:ri~ã~e 'i~?e
7

;'. 

ado e 1·esidente nesta villa de Cabe- comarca· <Qualificacão n.0 9 .348) . la capital. (Qualificação n, 9 .6i'.J5J: ~~ng ~r3
1~'.1~3~~fe~i~l:enedoag~I~is~~~eri~: toral 

ct,:llo. desta comarca. (Qualificaçáo n.0 u. 563 - Severino Dias de FariR.s 11.585 - Amaro José da Costa, fi- tHtblicacão respectlvá.>. lrr============= 
7 .387 ). ~~lhoFde J<:>-c;é Dias de Farias. e d. Ma.~ lho de Agrippino Theophilo da Cos- 11, 607 _ João G?..delha Slmas, filho 

11.542 - Manuel Ferreira da Nobre. ua ranc1sca da Conceição nascido L_a e d. Ar~emlra de Oliveira., nasci_ df' Antonio Thingo G:idelha Simas e 
ga. filho de Antonio Ferreira da No_ aos 7/6/HllO Pm Camutangâ, F.st,ado ao aos 22,6 1912 ,em Recife, capital de Anna Belm nt. Gadelha Si~as 
brega e de Joaquina Maria, da Nobre- de Pernamburn, casa.do auxiliar do do Estado de Pe::ma1!1buco. c_·asaclo. / nascido a 18 1 1913. em Nova cru 
ga. nascido aos 29 )511918. em Cabedel. commt-rcio, _domiciliado ê residente na 3.º s~rgent:J do E'x3r~1Lo, dcnuci.li~·ào Rio Grande_ do Norte, solteiro, sargcnz, 
lo, desta comarca solteu·o. operano, vll~a ~~ C~bedello. desta comarca-. e_ residente nesta capital. CQuallfica. to de exerc:t~ e domiciliado e residen 
domiciliado e residente nesta capital. (Qualiflcaçao n.º 9.347). çao n. 9.609). te nesta capital 1Qual1f1caçã".l n., . 

SERVIÇO MECHANICO 

<Qualificação n.º 7.616). , 11.564 - _Ismael Mathias d06 San_ 11.586 - Odiza Gõ.ma. dos Bantes. 9.601). 
11.543 _ Jovelina dos Santos Mo_ tos, _filho ae Sa.lustiana Maximiana, filha 9-e Severino Gama dos Santo::, f / ll.60~ - Sylv::ma _8;--verina de Oh 

reiro filha .de Salustta.na Mathias das nascido aos 15_2,1914 na villa de ca- Francisca Barbosa dos Sant::- c:;. ve1ra filha de Francisco Be:-nardo de 
N-3veS, n2.sc1da aos 29 6 1915, em Ma. ~9e110. dest.a comarca. onde é dom.L nascida aos 25 .111918 nesta capital )Oliveira e d. Silv::ma Marques de Oli 
manguape, deste Estado. casada. do- cil'ado e re~idente. solteiro e operaria. cnde é domicilinda e rmdcnte, sol- veira. nascida aos. 8.6 1907, nesta ca: 1 
mestica, domicillada P: residente em (Quallflcaçao n.º 9.357). Leira e domestica rQuahflcação n.' p1tnl onde é don11c1liada e residcnLe

0
, 

JOAO PAULINO NETTO exe
cuta com perfeição serviços me
chanicos cm macbinas de l'.;cre
ver, custura, motorcycleta, bí
cycleta e vict.roJas, etc., ele., 
rom pin.tura a duco e nicke1agem. 

PREÇOS DE PROPAGANDA 
Pra<;a D. Adaucto. Séde do 

•• Jn-.,1.ituto S. José Cabedello. desta comarca. (Qualliica. 
1
.
1
11.565 - G~ny ~rreira Ba.rbru~. 9.601 >. rasada, dome:stica. <Qualificação n 

ção n.º 7.618J. 1 h<3: de Jer~mias Fehx Fer.reira e d. 11.587 - Emygdia Alves da Siha. 9.534>. 
11.544 . Marietta Vianna Rricson., Mana Cand1da Barbosa, nascida aos filha de Galdino Alves Perein. e d. ll.609 - José Luciano da Silva., fi 

ALUGA-SE - Uma bôa filha de, João José Vianna e de Marla 29. 11 1918 em Cabectello desta comro· Feiismina Alexandrina da Silva nas lho de Mar~a Francisca da Silva, nas 
das Dores Cavalcante nascida aos . . i::a .. onde é domiciliada e' residente, sot cida aos 20 11894 cm Alagôa 'oran: cida aos _l8 10 1919. nesta capital onde 
4 6 1901, em Cabede!lo, desta ~ornar_ teira ~ ,de profissão domestica. (Qua: do deste Estado, casada. domestica, é d:m_iciliado e. resl9ente,o solteiro e casa em Praia Formosa. A 
ca, onde é domicilia.da e residente. vi- hficaçao n.c., 9.355). donucihicl.a e 1es1dente nesta capital operauo. <Quallficaça? n. .9.~11) · 
u·va. domestica. (Quali!ieação 11.º . . 11.566 :--- Olaudin, Maria do Nasci- (Qualificação n. 9.617). ;l.610 -. Rosa de Lima Ollv~1ra, fi tratar na "Pharmacia Oli-
8.260). ment?, filha de Leopbldino Oliveira I 11.588 _ Luiz Gonzaga de Azevê- lha d~ Rosmo Franc_iSC!) de Olryeira e 

11.545 - Marluce Lopes de Oarva- da Silva e d. Maria José de Jesus ào. filho de Francisco Pedro de Azc_ d; Juha Maiü de Oliveira, nascida em veira", á rua Maciel Pinhei
lho, filha de Tertuliano Baptista de n~cida aos 5J8il888 na villa de Cabe~ l\êdo e d. Isabel de Azevédo. nasci- 1/t HH6, n~sta rapita~_?nde é dom1ct 
Carvalho e de Anna Lopes de ce.rva d·~llo. desta comarca. onde é clomicili- ao aos 6 3' 1900 em ForLale1 .. a, capital, )iada ~ .resi~enteõ soJLçun e estudante ro 426 
lho nascida aos 18. Ll915 em Cabe - ada e residente-. viu'va e de profis3ão ds, Estado. do Ceará casado mecha- (Quallficaçao n · ~ .5l3L . ' • 
delio, dest3: comzrca. onde' é domicili-: '1omestica. <Quali!icação n.º 9.518). · me~. domicilia~? ep' reslcterite nesL""I dt::

11
F:i~c~oA~~~~t~hJm:Je ~~f!· fil~o ENGOMMADEIRA ada ~ residente, solteira. domestica. 1\.i67 - Severmo Antonio de Sou. capital. <Qual_iiicaçao n. 9.594) ·. Severina José de Sal~s na;cid~ e aos 

<Qualificação n.o 8.'152}. Isa . . I ho de Antnn!o José de Sousa e 11.58~ - G1lvrando Athayde, filho 211911 n<"ste Eo;tado 'casado co 
11.546 - Nat~anael Luiz de .. ran. d. Jos~pha_ Maria. da Conceição. na.sei_ de Ro~1<?1Pho _Augusto de Atluiyde e mercia~t-'( ~ domiciliado e réside:e 

ça. !ilho de Jose Luiz de Rrança e de do aos l8 8;1909 ~m Alagõa Grande, d. Enuha Alves de Atha:yde, nascido nesta capital. <Qualificação n.(I 
Mana Izabel de França, nascido aos d~te Estad?. _soltell'o, funccionario pu .. acs .1.9.101919 n~sta capital onde é 9.610). 
18 4,1912, em Ce.bedello, desta comar_ bltco. domi...ihado e residente na vi11a don11~1h~do e res~d.ent~. solteiro, C'.Jtr._ 11.612 - Manuel Maximo de Arau-
c~ .. solteil'o. ~uncc1onario publicl'}. doml. ~E: C~bectepo. desta comarca, (Qua- mercrnno. <Qua~üicaçao n. 9.613). Jo, filho de Anna Rufina de sant·-
cill.a<io e ruir.lente nesta villa de Cabe •. ficaçao n. 9.559).. _ 11.590 - Maria d? Carmo Pontes. Anna, nascido aos 1510 1897, na villa 
dello, desta. comarca lQualiflcação n, 11.568 - Ante.ma Cardoso. filha filha de José_ Severmo Pon~ e d. de Jacoca, desta comarca, solteiro 
8.261). de ~anuel Cardoso. dos Santos e cJ. Josepha Maria ~antes. nascida aos feitor, domiciliado e residente nesta 

11.547 _ Ame lia Wenceslau dt ~:ec11ta Lyra da SilvJ. nascida ao.::: 1.6 8,1914 nesta cp1tal, onde é domici- capital <Qualificaçã1 n. o 9.523). 
Franca, filha de Fran:isco Wenceslau l 31S19 en~ Mamanguapc cte~te Es lrnda e residente. solteira e auxi_ tl.613 -- Luiz Francisco de Olivei
dos Prazeres e dEJ Ra.sa Pereira wen. tado._ soltein .. domestica· e rc~identC liar do commercio. cQu'.3.hficação n." ra. filho de José Francisco de Olivei-
ceslau. nascida aos 419;1919, em Cabe_ na v1ll~ de_CabcdC'llo. dest:i comarca 9.607>. . r~ e d. Justina Mnri:1 ele Oliveira, nas. 
d-:~llo. desta comarca. onde é domicili· (Quallficacao n. 7.814), 11.591 - Irene Aurea da _Silva, fi_ cido aos 1181905, ne_stc E.::lado, casa-
ada e _ _ J·es1~ente. casa.da, domestica. . 11.569 - João Francisco Scares, Jha .de t:>edro Paulo. da Silv.a e d. do, agricultor,. domlc1lin~o em Gra-
íQuahf1caçao n.n 9. 560), filho de_ Manuel Francisco Soares e Man~ L1hosa da Silva, nascida aos maf!le, suburbw da capital. CQuahfL 

11.548 - Francisca Amancia dos cl. ~'lana Fiancisca da Conceição n 111914_ neste Estado, _sol_te1ra. pro. caçao n.·' 9.621). 

Maria das Neves San. 
tiago, habilitada engomma
deira, avisa á sua distincta 
freguezia que se acha á dis
posição da mesma, á rua 
18 de Novembro, n.° 121, 
(Roggers). 

Entrega rapida em domi
cilio. 

Santos. filha de Rr2.z Antonio Amari- u~scido aos 22 10 1901 no Estado d~ f~scn,, diplomada. domicihad~ e re- 11. 6;4. - Jo~o Anisio Perei.~·a, filho 
c~o e de Aurea Pereil'a Amancio, nas_ 1:10 Gra~de. do Norte .. casad:J, operJ- sidente nesta capital. <QuahficaçJ_o ~e. _Ams10 _Pereira ~ d. Francio;;ca Pe- VENDE•SE um e ar r o 
cida aos 26 111908, nesta capital. casa- 11 ctom1cihad:J e residente na \'illa 1'?. 9.580). 1ena, nascicto ª'?s 3 5 191~. _neste E~.tn.

1 

da. domestica, domiciliada e residente d_e c_ab<lello, desta comarca. <Quali- 11.592 - José Pedro dos Santos, do. solteiro. artista, domiciliado. e ''.e- "Chevrolet"' typo 34, em 
nesta villa_ ~e Cabedello. desta comar- flcaçao n .9.551) filho de Pedro José dos Santos e d. nd0ente, nesta f.t,i!.Pital (Quahhcaça.o 
ca. <Qualihcação n.º 9.561). _ 11.570 - José Miguel dos Anjcs, Philomen3. Soares dcs Santos, nas_ n. 9 5.2,. . . ·- OptimaS COndiçÕeS e Uma Of• 

11.549 - Manuel Paulo Fnire fi hlho. de Jcanna Mana da Conceição cacto aos 431916 em Santa Rn3.. de.'-- .11.615 - F1~ncisco S~~astlao Alves. 
lho. de Francisco Paulo e d. Marl~ nascido SOS 10 5 1907 em Santa Ritc.: te Estodo,. solteiro operaria. domlci- ~lho. de J~aqmm Sebastiao Alves e. d ficina de sapateiro, a tratar 
Freire da Penha nascido aos 11 4·1901 de_st_c. Estado, solteiro mantimo do ha_do e residente nest, caplcal <Qua I • fana Ro. a de Falias. Alves. nascidr ~ Rua da Rept1bl1'ca, 706. 
nest~ Est-ado soitelro. operario 1d~m: 1mcihado e resident,, 'na \'ilia dê ca: llhcação n. 6.8~3l . • ac_s -~9 l 1916, n~ta "ap1tal ~nde e do. r.1o 

c_iliado e residente em Cabedello'. lQua: bedello_ desta comarca. 1 Quahficnção ll. ~93 - Jullett_a Vieira d05 San- ~~ucihQdo 1 ~- re~dent~, soltcJro. ferrei. 
hficação n.º 9 i562J n. 9. 5,..521 . ,. . to~, filha d~ f ?aqmm _ '(ieira dos San- ·ºi1

4

61~ª~ 
1
~i~t6r nPed~-~

61J>~ Coc;ta fj 
11.550 - José Soares de Sant'Anna . 11 ·5 ' 1 - Jo_ao Pau'.mo de .Lunn. tos ~ d. M"'11ª Emilta dos Santcs. lho de Joaquim Pedro da co ta e d 

filho de Joanna Mana da Conctição: filho de ~:vermo. Pal~lmo. de Luna .c nascida :os 1~ 10 1919 en~ Maman. Luiza Em ilia de Barros C1sta~ ~ascid~ 
nascido aos 15,711908 em Santa Rita d. Fr~ncisca Maiques Coelho, nasci_ g_uJpe. ds:.~t~. Estado. solteu·a. dom~c:- ~os 2 111909. nesta capit~I "':1de é do 
deste Estado. solteiro. estive.dor. domi~ ~o aoo 20 61916 na nl!a de C~bedel. tica_. dom1c1ha~a e. re!'.ictente nesta ml::iliado e residente, .<-olteiro e artis. 

ALUGA.SE a casa n.° 43, 
á praça Santo Antonio, em 
Tambaú. Tratar na Move. 

ciltado e residente em Cabedello .o. de;>~a com:1rc~.· casado, estivador. capital. 1 Qual!flcaçao n 9 .6~~41. . ta. 1 Qualificação n. 0 9. 6061 . 
cQualificaçáo n.º 9.564). do~ic1lia?,C? e . residente naque1la vil- 11.594 -, Joao ~lves cie F~ehaS. Íl- 11.617 - Se\'erino HercHlano dt !aria For1nosa. 

11.551 - Mauro José da Costa fl la Quallflcaçao n_ 9.549). . lho de Jose Ma_na ~e Freitas (' d. Mello, filho d~ Manuel Herculan1 d1 
lho dt- Othilia Jooepl1a da Costa Ila.~: ~ 11.572 -:- F'r.rnc1 ·C_o Fi_rm1.no dos ionnna Alves Pmhe1r~: nascido a_c:-. MelJo e d. Maria lierculano Porte - - - ...,.__ 
cido aos 25 121902 em Cabedello' de~- -antO.<\ filho de Jouo ~irmmo dos ~ 1-189}_ neste E~tado ,1uvo. operano. nascido aos 27 2 1896, cm Campim ,C A S A 
ta comarca, onde é ciomiciliado e re::i._ Santos~ .d.e d. ~s:~b~l ~ana ctos SJn- aom1c1l~Jdo_e residente n?sta capital Grande, de~te E?tatlo, casado, com 
dente, solteiro e estlvtldor. (Qualifica t._cs .. nas~iao ao::; .. _5 1912 ne~~e E&ta_ (Quahf!caçao n. 9.595J merc1ante, domtcihaclt) e rc.sidt'nt1 
ção n.º 9.563). .. ao. solteiro, opernno, <lom1cil1ado cm 11._59;:i - Severina Fcrn:rndes do neSLa capital. (Q11nlificat;ão no 

11.552. - Bernardino Augusto dl ~:.b'_·~Q~~iirti:~ão C~l~la~~t54londc ref,i- ~~!~~;~:~~~- e iasc1~~na a~~rn~i
1
1gs1Di~ 1 º· ~~~~Í8 - Maria Slclla de Sá B:lrbo 

Sousa. filho de Antonlo Augusto d1" 11. 57~ - Antonia Mari 1 d'.l Sil·.'a. ne~ca capital. onde é domiciliada e -"'ª· filha de Leopoldo Barbôsa e d 
So~d e d._ ~nn

8
a A~gusta de So~\;,t filha ae Ro:a Marta de carn,lr.<>. 1.e-~ide1~te, solteira e domestica. CQua- ,l_osepha Natalina de Sá Barbosa, n~~ ~!:~ ~tC: O, ,ld90 e~. Gua.rabir~. ~asc:1d:i. aos S81~06 ~m C:nbedel}(J, l!Ilcacao n. 9.622> c1da a~s _1451917. nesta capital ond! 

, ~ <;>. casa o. ~st1vad01. domi- CJe.:;_ta ccmarca, onde e domicilado e 11 _596 _ lranv Cunha Lima filha é dornicihada l". residente. s.c:lteira r 
~U1a~o f te!-lidente na nlla ~~ Ca~bedeL resir!!;:nt"'.>, .'i:>lteira domestica ,Qn.1- de Alexandre dâ Costa Cunha· Lim" profes.sora pubhca 1Qualif1cacão n 
9º'5s5is a comarca. iQualif1caçao :n lific.1~·to n 9.5551. • e d. Fr.ancbca Fen1a~de::s da Cunh; 9.597,. 

· · . • . . l1_5j4- .- o~t1valct dis Neves Vian_ Lima nascida acs 1851916 em E ... - 11.619-:-- FlaYi:> de Oliv:>ira Albu 
llf553 - Pauhno Ge1aldo Flo1ent1_ na. nascido ~os 1011918 em Cabedcl- pirito' Santo deste E'>Lado so'teira querquc, filho de Pa.:choal B;1;!"~o~a d, 

no, il_ho de Geraldo _Florentm_o e d. lo, de;;.ta comarca. onde é c!omic-ili::i· esludante domicil'ada e · r~si
1

d~ntê Albuquerque e d. ~ari::i de OlivC'ira 1 

Antoma Geraldo de Silva. nascido aos do e rec:1ctrnte, ~olteiro operaria _ e: • '· r 
1

' . • Albuouerque. na\r:·1rlo. :aos 3171914 
9 6 191.0 em _Ca.bed.ello. desta comarc~, l Qu,1lificação n. 9. 557 _ E· filho d~ ~._e6{;, _capllal Quallfi, açao n. · · l n~te E.'ila~t?·. CM;ado. 1 u~_cr11nnrio pu 
onde e _d?m1clliado ~. resldent-.?, soltei- Manuel Piimo Vianna e dC' d Este- 11 5S7 A t i G ,, d Sil ,· l bhco. dotn1c1li~9.o t! rcsid(.'nte nestt 
ro, mantuno. cQuahflcação n.º 9.5891 phani:1 tias Ne\'es Vianna fílh0 dr Gen;i~~ ºGo~:;sdc a Can~;l, capital <Quahucaçao n.º 9 5!)81. 

11.554-.. Antonto.PaulodeCarvalho. 11575 ~ In:ild:, Ferr?ira Machado lho e Flora Freírr cta Silva nasrtctÕ .. -
filho, ,:-i~ Agda ldohna cte carvalho e filho dt• Manuel Frrrtira M..1chado ,: . 10 31918 E- 1 d 'p - _Segundo _eunnl antrrlonnente pu 

~~as~~~~~~! \~J;º: ed~ ~~:?f:110 d~s. ld. He!oi,a Fnreira M~~h~do, n1sc!- ~~o. soltE·lro_i~o_nµ~\fi~~ cl~ ~º~~:;;: ~li~~~ºJu~/~tia~[!tºir~tc~~,~~ ~ª~~º;/; 
"dente :i::olleiro e c_un:lonarioº; ~~- ~.º .i~;"..1412·1917 n~.~ln_ cap1t.nl, ~oltcl-1r10 co.m don11c1llo e res1denc.·ia nesta ga d.·e titulo_.s rio.s eleitort'5 s_·gui.nt".' 
('O tQ;1aJtficação nº 9 356) U 1_ l~, )l/'?·d?J· .. ronur!]l,',1(!0 ~ rc~1clcn,"' capita], 1Qualiflcação Jl. 8.8671. Titulo 11 o 13 208 - Jm;rTif)C';-10 n' 

11 555 
Ant ni P · · n,i i{') 1i •1 \i l:1~ <Ir· C,ibecl<11o (Qua_. ll.59R - Arnaml rll' MP.llo filho ctc 11.2n - Luiz aonzagn dfl Silva 

fllho d I ut O O aulo <~e.s NflVf"S, l1J1ra~ao n O :,.J3J. . Francisco Sanl'Anna dt: Mf'llo e de.· T1lt1Io n. 0 13 207 - !n:-;crlpção 11 

e ' i Pt.ulo das Nc, ( s e Joa 11 >7íi - Snnt1110 Vl('í'n1 e. filho ele M~uln F'ranclsca do Nasclino\lo nas.. 11 228 Jos~ Ciomes RodrteuC's 

Aluga-sr por 150{QOO mensaes a de 
n.ll 322, á rua i d('. novembro. 

A tratar na rua das Trincheirns 
n.0 79,1. 

ALUGA-SE 
Umo casa cor11 trr~ quartos e bôas 

accommcdn('ões para pequena famí
lia, á avenida Ol11vo Bilac, transversal 
á a\'tnidn Ej)ltarlo Pr~sõa, .1tmto no 
n::mlo d~ bond. Prcc:o 130$000 

Tratar a :w. Epit.ncio Pcssóa, 86L 

Confecção de Flôres 
Conrecclo8am-se- OOres para. cha.

ptsus, vestidos pr..r:1. enxovnl de crlnn
ça, rrtnaldas e ran1alhctcs pnra nolvas 
u Jlnrf':-. pm·'I. tumulos. 

Avenida. Cnr,·m:J.St, 4.utJ, 



SECÇÃO LIVRE 

CORTE DE APELLAÇAO 
AuLos com vista ás partes, correndo prazo, 

na Secretaria da Côrte: 
1- Appellação CYiminal n.0 176, da Cornar. 

ca de Guarabii·a. Appellante a Justiça Publica. Ap• 
pellado Heleno Ferreira da Silva. 

Com Yista ao advogado da parte appellada, 
pelo prazo da Lei, (10) dias, em data de 27 do cor• 
rente. 

COOPERATIVA 
BANCO DOS PROPRIETA· 

RIOS DA PARAHYBA 

Assembléa Geral Extraor. 
dinaria 

1.ª Convoca~ão 

São convidados os senhores 
associados desta Cooperativa de 
Credito para uma reunião de As. 

Integralista Brasileira, ~obre si o Es- ! 
t.ado de Guerra susprndcu as garan_ 1 

tias eleitorae::, ou hi ê licito continuar 
na livre propaganda e pacata prega
ção de cartazes): sendo relator do fei-
to o dr. Antonio Guedes; , 

N_n 720. cln.c:sc 5." (Qfficio do iuiz 1 
clciLoral da 5. 11 zot1u. - Alagôn Gran_ 1 

~~~ ~o~d~~~;~~~f ~1
1~
1
~J~tfe1~~ e~~~~~~ 

parecido ás eleições ele 9 de setembro 
de 1935 e não terem pago as · custas e 
multas Impostas pela lei); sendo rela
cor elo feito o clcscmbarg·ador· J. Flos
coLo. 

Secretaria do Tribunal Regional de 
Justiça Eleitor..11. em João P..~s . ...õa, 29 
de outubro de 1937 

C1!.rlos Bello Filho - Dirrdor 

sembléa Geral Extraordinaria, I IF=============~ 
que se deverá realizar no dia -1 
de Novembro proximo, pelas 1G 
horas, em nossa séde social, á 
rua Maciel Pinheiro n.• 232, des_ 
ta Capital, J,-ra o fim especial de 
serem reformados O§l Estatutos 
desta Sociedade, já approvados 
pela Directoria de Organização e 
Defcza da Producção do Ministe. 
1·io da Agricultura, em cumpri. 
mento ao Decreto Federal n.° 
1324, datado de 30 de Dezembro 
do anno p. findo. 

João Pessôa, 21 de Outubro de 
1937. 

João Celso Peixoto de ;vascon· 
cellos - Presidente. 
--·---------------

JUSTIÇA ELEITORAL 
AVISO 

FAVORITA PARAHY• 
BINA 

Cllllt de Sorteloo de .u~tllno 
Nobrera " Cla. 

~ Antomo Rabello, u.• u 
(Antiga Vtraçàol 

Plano ParahJ'b&ne - •otarne• 

Resultado do •ortelo doe cou
pons..brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita. 
Parahybana em 611a séde à Pra. 
ça Antonio' Rabello. 12, no dia 
29 de outubro, ás 15 horas 

1. 0 Premio 
2.º 

4.º 
5.º 

W'lano 11 Noctnrno• 

4740 
6380 
3226 
7168 
2510 

THESOURO DO POVO 
Club te Mercadorw te 

TOURINBO & CIA. 

cuta Patente n.• 

Av. Beaurepalre Rohan 

Pb.no "Bôlo &port.1.,. Para,; 
h:,bane• 

Resultado doe aorteloo para 
contagem de pontoo do plano 
"BOio Sportlvo Parahybano", 
realludo &m .sua. aéde, à .avenida 
Beaurepaire Rchan, 267, no dia 
29 de outubro, ás 191 2 horas. 

1 ° Prc-mio 
2. o 

3.c 
4 e 
5.'' 

9671 
28R3 
8326 
1967 
oa22 

J. Pes~ ôa, 29 de outubro de 1937. 

ADERBAL PJRAüIBE, Fiscal. 

Tourinho 
narios. 

& Cla., con..-to-

Rt.-sullado do "Búlo S1>ortivo Para 
hybano da ic,,cmana dé 25 a 29 de 

outubro de 19~7: 

.. 

1 º PREMIO 

Coupon n.0 5704, con1 9 pontos. 

2.º PREMIO 

Di\·ersos roupons, com 7 pontos. 

OURO - Agrippino Lei. 
te, compra ouro de 10$000 
a 17$000 a gramma. 

Rua Duque de Caxias, 
312. - Pltarmacia Véras. 

PONTO A' VENDA 

Vende-se um optimo pon· 
to á avenida Beaurepaire 
Rohan, servindo para qual· 
quer ramo de negocio. 

A tratar na mesma casa 
n.0 238. 

f, ................... ... 
ALVARO JORGE & CIA. 

((JA8A FUNDADA Dl lttl) 

GRANDE ARMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 
Pirava Dr. AIVllro Machalllo, 1 o IS I Prqa l& de Nonmllre, li o li 

ENDEREÇOS: CODIGOS USADOS: 
Teleirramma - • Della • !hscotte, ILl'eln o 
Telephono - UI ParUcalanl 

MANTtM FILIAES 
- •11 -

Campina Granda, R. Pres. João Pessôa, 18, 67 e 75. 
G1tarabira, Praça Monsenhor Walfrêdo Lea.!, n. 49, 

Praça Matriz. 17 4 e 178. 
ltll.bayana, Rua Presidente João Pessôa, 44. 

C))amam a attenção de ma numer08a treruer:1.a Wl CapltRl e do 
lnterlor e doa demais commerc1antes em geral para o seu completo e 
varladisslmo sortimento de mercadorias que recebem semanalmente dos 
prlnclpaes centros do pala e elo e:rtre.ngelro e que ~tAo \""tndendo por 
preços lnacredltavels. 

ACHAM-SE APPARELHADOS A CONCEDER OS MELHORES 
PREÇOS EM TODAS AS SUAS VENDAS BJCM 'rJ:MERD.f OS 
CONCORRENT!!:I!. 

1 
1 PREÇOS EXCEPCIONAJ!:B PARA QNDAl!I A' VIBTAll 
1 Além de outros tnnumerave14 arttaos, tem ~~.~Q~mente em 1 

,eu atock os segulntes: 
1 Xarqae de todoa 09 typos, farinha de triiro ....,,~.,..., • utnn-

reli'a •e todaa as ma.rcas, assucar triturado, ce"eJas: Anbrctlca. 
1 Teatoala e Cascatlnh:A, kerosene, pzoUna., IAl de Maca• e •o Estado, 

bacalhau, completo aorUmento de manteJgaa, papel para Jornal e P•· 
pe1 •Norte", anoz de todas as qoa.Ucla.des, leite condensa.d.o •Moça" e 
•vtr&r". louças e Yldros. linhas ·Btspo" e "'Corrente", arame farpado 
americano •1owa" e l'!'&mpos par-a cercas, eapolêi& •ns• e chumbo 
para caça, Yela Blo, meco de U'fas nacional e erlran,elro, chi preto, 
todo1 01 t.empêros, balança "'Est~lla", completo sortimento de eoD• 
1UYU • TIDhoa aactonaeti e utranretroa. chocolate. e lllomltou 

Venham st certificar dessa realidade 01 que prec;. 
1am comprar barato ! ! 

JOÃO PESSOA PARAHYBA DO NORTE 

nnna111nnannn Aat 

CASA PARA VENDER 
Vende-se a casa n.0 40, i praça 

1817 nesta capital. A tratar na mes
ma, 'das 14 ás 17 hol'aS. 

DR. OSORIO° ABA TH 
Clrurllo da A.Nltlencla Pülka 

o •o Boopl&al Santa babel 
OP.ERAÇOJES JE Vlat 

O Director da Secretaria do Trfüu_ 
na! Regional de Justiça Eleitoral des
te Estado, avisa aos interes.sados que 
o juiz relator, por despacho exarado 
no pr.occsso da. classe 1. ª· n. 0 61, as
signou dilncão probatoria de dez dias 
ao denunciante e ao denunciado Enéas 
Dantas Nobrega. eleitor e funcciona
rio pu~,lico, residente no municipio de 
Picuhy. a contar desta data. 

Resultado do sorteio d& cou
pons..brlndes gratu!toe realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
Parahybana, em sua séde à Pra. 
ça Antonio RabeJlo, 12, no dia 
29 de outubro, ás 19 horas. 

ALUGAM-SE as c~sas d~ 1 "A MASCOTTE" 
n?Jmeros 791 e 799 sitas a 

1 avenida Epitacio Pessôa e Proprietario 

- URINAB.J.&S -
Tr&t&l!lento medico e CU1ll"Jl«· 
àlll! doenças da urethra proo· 
u.ta, bexiga e rill.S. C7àtn.6co· 

Pia.a e methrosooplna 
Oonaultaa du 10 ia lJ • ü, 

lG ia li hora.a 
Oonnlt.orlo: - R11:1 Bar&o -1<> 

Trlumpbo, 480. Secretaria do Tribunal Regional, em 
João Pessôa. 29 de outubro de 1937. 

Carlos Bello Filho - Director. 

Tribunal Regional de Jus
tiça Eleitoral do Estado 

da Parahyba 
AVIS O 

O sr. desembargad~r presidente de_ 
slgnou o dia 3 de novembro p. vin_ 

l.º Prtmio 
2.º " 
3. o 

4 .• 
5.º 

3}4 
8046 
4909 
1423 
3192 

J. Pessôa, 29 de outubro de 1937. 

ADERBAL PIRAGIBE, Fiscal 

ASCENDINO NOBREGA • 
CJA., •nc.aaloiraar:loa. 

~::c,ur~s!fnt~~ ~~~;:s.sltr" julgamento A quem interessar possa 
N. 0 52,. classe l. 11 <Acção penal ~o.n- Ensinam-se: Português Arithmeti-

tra Pl~c1do _Lopes de Abreu .. ç>ff1c:1al 
I 

ca e Inglês no periodo e:;, · férias es-
i?a.~~i~tfri. f1

V!n~) f~<;~~d~~~\~f;~ ~~ colares, a cÕmeçar de 1. 0 d novembro 1 

recentemente construidas. A LELLIS DE LUNA FREIRE 
tratar na mesma avenida na 
casa n.0 821. 

ADELINA B. PASSOS 
ENFERMEIRA.P,\RTEIRA 

Diplomada pela Faculdade de 
Medicina da Bahia. Applica in. 
jecções e curativos a domictuo. 
Attende chamados a qualquer 
--- hora. ---

Res. - Av. João Machado. 384 

João Pessô::a. 

Restaurante o mais antigo 
da capital. 

Cardapio variadíssimo, 
"gractando ao mais fin ... 

paladar. 

Aberto até alta noite 

.t{ua Duque de Caxias, 31:11 

JOÃO PESSOA 

---::--
- so&o rrssoa 

Dr. Go11çalwes 
Fer11111de1 

Ieito o desembargador J. Floscolo; prox1mo. 
N.<> 54. classe 1.ª (Acção penal con- Tratar com Firmino Silva, rua Indio 1 ,_,=============,!J 

tra .Julio Maria dos Sanws. official Pyrasibc. 105. 

VENDE-SE a casa n.0 

1
185, á rua Borges da Fon- , 

Ex-AWI. Techn.!co da Dl· 
rectorla de Hyglcne Men.. 
tal e Assistente Inst de 
Asst.stenct.a a. Psycnopatna~ 
de Pemam buco (serviço 
do Prol. Ulysses Pernam 
bucano). Medico espt:Clh 
llata dos Hospltae.s Santa 
.ú:abel e ,7ullauo Morel.rs 

do registro civil do distticto de Sena 1--------------
da Raiz, munlcipto de Caiçára, 4. n zo
na); sendo relator do feilo o dr. Ho
ra.cio de Almeida; 

N. 0 62, classe 1. Q (Mandnch ele ~e
gur::mça impetrado pela Acção Inte_ 
grnllsta Brasileira, para effeito de 
propaganda politlca e reabertura do 
nucleo localizado no povoado de Ca-

CURSO DE FERIAS 
RUA DA REPUBLICA, 906 

o Curso Franco-Brasilt:iro mantcm 
tun curso de ferias para o exame de 
aclmisfião a começai no dia 3 de no
vembro. 

:~!)· :ª~e~~n;~\~i~r ~~ r~l~~Ydes~?n: 1 rr=============-:;, 
bargador J . Floscolo; 

N." 709, classe 5.ª (Conununicação 
do ool. cmte. geral dn Pol!cia Militar. 
de que o titulo do eleitor Luiz de Car
valho, da 1. • zona. desta Capital, es. 
tá archivado na Secretaria daquelle 
Commando. por ter o mesmo verifi
cado praça na referida unidadel: sen
do relator do feito o desembargador 
Maurício Furtado; 

Ant.omo Quedes; _ 

HYPOLITO RIBEIRO 
FREIRE 

CONTADOR DI1'LOMADO 

Escriptas avulfias, contracto e 
distracto pericia, rectificação 
de escriPtas e revisão de ba
lanços, abertura e encerra-

mento de escriptas. 
PREÇOS MODICOS. 

RU \ DA PALMEIRA, 543 
Joã.o Pessôa 

N.º 713. classe 5.ª <Officio dCJ dire
ctor da Secretaria deste Tribunal Re
gional apresentando ao exmo .. desem
bargador prestdente, pn ra os fms con
veniente:;, uma communlcnção do d1-1 
recto1 da Secretai la do Tribunal Sn
pcr1or sobre retensão de titulas cle1_ 
tornes); S<.'ndo relator <lo felt'J o dr. 

N. 0 715, classe 5 • ccommumcaça~ .. 
do cel. comte da Policia Militar <lo l"',============'2 
f~~~far~bria~~e~~h':ini~~'fr~d~1t:i~ VENDE·SE na Rua Benja-
do eleitor José cavalcante dé Athav. l min Constant a casa n. o 
de, o qual verificou praça na.quella ' 
~~~:{~Jáo~·~~º~~~~~~;'1o feito O 404 e o terreno acljacente. 

N. 0 718. clus.,;e :;.• <Consulta ~ºJA tratar na mesma. 
Chc!c rrovlnl'ial lntedno c.l:.t AcÇ:A.'.l 

CURSO PARTICULAR 
PPdro Almeida Rocha ora rct,idin

do á rua Barão da Passagem, n. 519. 
1~esta capit.al prompLifica-sP a Icc
cionar Arithffietica e Português, sei. 
do a primeira. destas materias, err 
combinação com a Algebra qu:?.nto á 
sua dupla funcção de faciUtar o es
tude das propriedades dos numeras e 
&.breviar a solução dos problemas. 

ATTENÇAO ! 
Precisando V. S. comprar joias, re

logios e objectos para. presente, etc .• 
dirigija.se á "CASA PONTEci", av. 
B. Rohan, 180 que encontrará va
riado sortimen~ das mais rec .mtef 
novidades e pelos menores preços. 

A "CASA PONTES" mantemo m&

ximo criterio tanto nas vendas elos 
artigos do seu ramo, como nos con
certo: de joi..'\s e reloglos. 

Av. B. Rohan n.0 !80 João Pessõa. 

1 

sêca. Preço commodo. A 1 

tratar na mesma. 

CASA A' VENDA 
Vende•se á rua Eliseu Ces:ir (até 

pouco Vidal de Negreiros), a casa n.• 

:~ d:0 r:~:~t:~c~':.:d:õ:~r:i~t=s° ~~ 
Lagôa., fJcará ele e.~qutna_, <'m e~cel. 
lente sltuaoão pit.ra rr,;;hleu<'ia.. Tratar 
ua mf>sma.. 

Cllntca. es~ectallzada da~ dotnç .. 1 

do SYSTEl\lA NERVOSO 
Com, - Rua Raqae de Caxtu 

348, - 1.• 
ltcsd. - A.Y. Mon.1eln1 na •l"'"~n 

.... 7Z 

- J'OAO PESt,1,h.-
i 
J 

BOLSAS typo Kodac e outros mo
dêlos. reecbcu um formidavcl sorti. 
mento a CASA VESUVIO, á ru~ l\la
ciel Pinheiro. lGO. 

CIRURGIA GERAL - PARTOS ,• 
DOENÇAS DAS SENHORAS 
DR. LAURO WANDERLEY 

CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADE 
CHEFE DA CLINICA CIRURGIC.\ DO INSTITUTO DE PRO. I 

TECÇAO A' INFA.;'1S~~T;~~!~~!O DO H0Sl'ITAL 
1 

DAURA SANTIAGO RAN· 
GEL prepara alumnos para 1 
exames de aclmissft0 - t 

Rua S. ,Jost\ 2Hi. 

TRATAMENTO MEDICO CffiURGlCO DAS DOENÇAS DO UTE.. 1 

RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 1 

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 
RUA DIREITA, 389 -:- DAS 3 A'S 8 II0RA8 

PBONE DA RESIDENCJ.\, 20 

r:re:w -
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MJIIJ',NBB »J. JIZJI 
hoje no Plaza ás 
3 e meia horas -
Wallace Beery em 

Hoje duas sessoes ás 6 e meia e ás 8 e meia. 
SOIRE'E CHIC. Kay Francis e Nils Aster em 

hoje no Plaza a's 
9 e meia horas 

Mirna Loyem 

O Rf l 00 BlUff AURORA DE DUAS VIDAS ESTRATEGI! 

um film da 20 TH. 
Century - Preço 

unico 700 reis 

com 

PREÇOS 

Walter Huston e Philips Holmes MIJLH E R 
Senhoras ~700, cavalheiros 2$100, estudantes 1 $GOO !. PREÇO UNICO 700 REIS 

O GORDO 

E O 

MAGRO 

Complemento Suissa (educativo nacional colorido) 

Metro Go!dwyn 
Mayer 

Sempre no melhor 
CINEMA 

,oT.1-Este mm só 
será e,hihido noutro 
cinema nesf a ca1•ii ai 
a1•ós t;n dias do seu 
lan\•nmento no Piaza A começar de amanhã, somente no Plaza 

l. ma deliciosa 01tc1·e
t a com lindas 1111,si
cas e de comicidade 

h-resisf h<"I 

H ·je A TIA CUSTODIA comedia pela troupe Guanaba
ra e um acto variado. Succe~so ás 8 horas em ponto. 

CLINICA DE OLHOS 
DR, EDUARDO CAYALCANTI 

-DO-

CEX-INTERNO DO PROF. F FIGUEIP.LDO) 

~h'dico do H0t,ipital Santa Isabd. 

Con.'iultorio - nua Barão elo TriumtlhO, 138, l.º 

JOAO PESSOA PARAHYBA 

Con:;ultas: - De 9 á'. 11, e ele 14 á.; 17 hordS. 

ADVOGADOS 
MAURICIO ORACCHO CARDOSO e ALCEU DANTAS !llACll!:L 

&d.vogados ln1crlpto11 na Ordem. com escrlptorio á roa RepubJtca d~ 
Perú 38, 1.• andar, (antiara. A!iisembléa) no Rio de Janeiro. acompanham 
causai perante a Côrte Suprema, encarregam.se de preparo,, defendem 
Junto M» Superior Tribunal Eleitoral, impetram .. babeas•corpu.s" e mau .. 
dadoa ele segurança, fazem cobr& nças commcrcin.ea e partiou1ares tratam 
1'e naturalização e cartas de chamada de C!'Ttrangetro.._ dtectnám rt.1.:c. 
blmentoa ºº" diverso, Mlnl!'lterlo,. Thesouro e t: .... Mal~ npar~,;.tM', r u
blloaal prestam e lennt,t,.. ~D(' .. " dando tndA!i e q11ac,11u"r lnform 1.Çti"' 
cae hea f6rem aollcHadu. · ,t..!o com u•urança • .Pict!u3, &. rapJ•ea 
•• remeAN, 

HEMORRHOIDAS 
CURA Gt~JL'\!"TICA. SEM QPER\C·~o e SEM DóR 

DR. JOSÉ BETHAMIO 
<EX-ASSISTZNTE VO SERVIÇO DE PROCTOLOC!A DO 

1JOGP!:'AL CF lTEt\ARIO> 
lNTfüfflNOS - HECTO E ANL,S - \",\RIZE~ 

VIAS URINARIAS 
Trate.. mcnto espL·tia :1za do da !Jl'.'n-:rrhagia P suas comp!l

ca,;ões no homem e na mulher 
Cor ... ·rnltorio: Darão (lo Trt1:mpl)o, 4U - 11) .andar. 

Consult s H á, 1'3 l >r ~- rliariamt:nt.-, 
Rt: 1d nna· Dici o v~1ho 11a. 

~----
IR. JóSI MIGILNAES 

aSDIOO Sl!PSOJ&LJIT.t. 

l'.t.Z Qll&LQUEK TKATAMJ!NTO I! OPERAÇOl!!I DAl!I DOSJ<ll;'.U 
DOB OLHOS, OUVIDOS, NABIZ g GAKOANT4 

~. - au l>qLe d• Ca-. 1114. Do I ú • •• 
-eaala: - Ku Vb '°ª'º u Polola., UI. 

lO&O PIIIOA 

A PREVIDENTE 1 

1 

QUADRO DE OBSERVAÇAO 
Joaquim Domingo Guedes. com, 48 

annos de idade, casado, cCJmmercian
t~ e residc-nte em Entroncamento. 

severino Soares da Costa. com 29 

DR: GIACOMO ZACCARA 1 
·1 annos de idade, funcclonario publico, 

c~ado e re:;idente á rna Argemlro de 
Sousa. nY 47. nesta capital. 

Humberto Rufio, com 28 annos. ca
sado, estucador, residente á rua da 
Republica. 889, nesta 1,;apital. 

Aline Ferreira Ruffo, c~m 31 annos, 
ca.sr.d:.l., funcionarifl publlra. residen
te á rua da Repubhca. n.0 889. nesta 
c:anit.:11. 

l"\d~Yio Vidra dt Mcllo. com 28 av. 
... ...,s <.ic Ícl:ui<'. rasnc\o. funrcionorio ou 
hliro. rcslc!C"nlc á rua Cardoso Vieiro 
n_O 29 

Maria Vieira Pc 'sõa com 49 annos 
ele idade, ccsadn, residente á av. l.º 
de Maio n.0 31, nesta. capital. 

Severino da Cu1;Jrn. Cavalcante com 
48 annos de idade, casado, auxiliar do 
commercio, residente á rua 13 de 

( 

ESPECIALISTA 

Vi as urinarias - Syphilik 

Jl;x.lnterno do• serviços do prof. Bacna na S. Casa, do prof, Bc!
mlro Yalvcrde na PoJyc1infra Geral do Rio de Janeiro, na Fund:L 

ção Galfré Guinlo 

OonauJtorto: Rua Barão do "l'rlumpho, tel 
D1nr1amente das 2 á.s a 

====~=========-c=========--c==t' 

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

DOENÇAS INTERNAS 

Gcnczio Gambarra Filho com ?.n 

Chamada de obifo,;: 
<:;RR .<::f'm multa 2R de fevere1rn 

:&spcclalldade: - Molest!as infecto-contaglosM 

l"RATA~!l!:NTCJ DA TUBE!l.CULOSE PULMONAR PELO Pi"IEUMO
THOX ARTIFICIAL E DEMAIS PROC&;SOS 

CGmrultorlo: - Rua Duque de Caria~. 3'1~ - t.• •ndar. 
Resldencla: - Rua Engenheiro Retumba, %37 

CONSULTAS; DAS lô A>; 18 HORAS DIARl!\,'V!ENTE 

Meio n• 533, nesta capita.! ! 
'lrUlO'". ~<-LdO, _ IUn_c:cion. a1io.· puUliu,. j 
re. .... C..:c!".k l'm P1anco, Estado da Para- , 
hyba. 

~R com multa 20 de marco 1937 
·uu) sem multa 15 d{' m:1.rr ..... 
lfl.9 com multa. fi dP aPr1l 1A:t7 =====~--~=====--=--==========--!/ 
;90 SC'm nmll-l'I 30 rJe rna.rcn 
~QO com multa 20 de Abril 1937 
~!H sem nmltR 15 abril 
1:Jl com mulla 5 tlr nrnlo 1!)37 
i..r'!2 SC'm multa 30 d<' abril 
:02 corn mult:1 20 CI<> m:.ilo 1!)37 
N3 ~m mulln 15 de m~10 
~<):! con1 multa G dr ju11ho 19J7 
>94 :;:em mulh :rn de rna10 
,94 cC'lm multa 20 d~ junho 1937 
395 sem m111ta 15 de junho 

1m!=i com multa fi de julho 1937 
:ms sem multa 30 de junho 
"-i96 com multa 20 de Julho 1937 
•n sem multa 15 de Julho 
'1D7 com multa fí de a&Q6lo 1937 
::.08 ~m lHUltn 30 de julho 
698 com multa 2,, de agar.to 1937 
hSI~ 1,rm multa 15 de agosto 
699 com multa 5 de ~etcmbro 1937 
700 srm multa 30 de agosto 
700 com multa 20 de setembro 1937 
701 srm mulk 15 de sct<!mbro 
701 CC'lm mnltR- 5 de outubro 
702 s,:·m tnulta 30 de setembro 
íO~ com multa 20 de outubro 
703 sem multa 15 tlc outubro 
'103 tom multa 5 de novembro 
704 f;Cm multa 30 de outubro 
704 rom n'ulta 20 rl~ nov,.mhrn 
705 !-Pm multa 15 de novembro 
705 com multa 5 de dezembro 
706 sem multe. 30 de novembro 
711ô c·rim m11Jta 20 de d<'zettil>rQ 

ADVOGADO' 

DR, JOSE' DEUSDÉDITE MENDfS 
(Formado cm Direito e da Ordem dos Ad\·o~.tJios do Bl'a~H) 

"Pensão Ave1.lda" - RUA BARAO DO TRIUMPH0,·40 - quarto,,.º 1-!. 

BARATINHAS MIUDAS 
Só dcsapparcccm com o uso do un1co 
producto liquido qu attrahe e cr.t.cr
mma as fonnl!!uinha~ caseiras e toda 

cspecle de barntas 
ºBARAFORMTGA n • 

t:ncontra...i;e nas bbas Pharmaclas f 

Drogarias 
DltOOARIA LONJ>RF,11 

Rua Ma.ctcl Pinhf'I m. t?, 

Ouota. 11nnual: 
Sem multa 31 de dezembro 193'7 
Corn multA. :H de jnnPlro 193A 

Secretaria da "A Prc\ldcnte", 25 de 
outubro de 1937, 

"Mnrlnnn ' M"r't111, 1 ° i;er-rttarll', 

FORMIGUINHAS CASEIRAS 
tió dc-sapparecPm com o UM> <10 untco 
oroducto Uquldo qu~ attrahl"' e exter. 
'llina aa fonnJglnhas caseira.a o \.oda 

PsPPcle df' bn rr&.taff 
"BARAFOR~UGA 31" 

tncontra_~ D3S bõae Pharm&Cl&e , 
DM1tarl11.11 

DROGARIA J,ONDRl:S 
Rua MRr.lp,I PlnhPlro 12' 

BOLSAS PARA SENHORAS - Mo. 
dclos elerantes9 conrecçáo esmerada, 
acaba do receber a CASA VESUVIO, 
tl!f lllP.clol :r.wheiro 160 
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NA PROXIMA 

SEMANA 

NO 

REX 
HOJE NO - RU -A'S 4,15 A FAMOSA MATUU.E COI.LEGIAL 1 Amanhã no - FELIPPEA - Uma deslumbrante phantasia mili· 
DEFINITIVAluENTE PEL\ ULTIM/ VEZ PARA A ,\DMIRAÇAO DE TODOS O MAG-

N'FICO ESí'k.CTACULO DA HISTORIA AMERICANA ! ' 
tar, repleta de musica marcial 1 ! ! 

Wa!!ace Beery - Barbara Stanwick - John Boles 
Uma SC'cl11ctorn opereta milltar com um argum~nto ctellcioso no qual ·'-C juntaram, o 
1-;)m~1nrC', a c·omrdia e toda ~ brnvura do mnr!nliriro americrno ! O grande Nt.>ecln,:,ulo 
da Armuda cm. pleno e.,crclcio de combatr • Mu lcas lindas por marujos romantica,:;! 

- cm - DICK POWELL RUBY KEELER 

MENSAGEM A GARCIA os el'."rnos namorados - cm 

VIVA A MARINHA l'\I POI:TE. 'TO D\ 20 Ih ('E~ l'lJI:\ FOX 

Preço unico: - S600 
Sob a direcção eh· FnANK BORZAGE - o po~t.a da camcra ! 

Um cspcdaculo da - WARNER FIRST 

A MARCA DOS MILLIONARIOS VAE APRESENTAR SEGUNDA.FEIRA NO - REX - UM TENOR DE OITO ANNOS 
DE IDADE QUE ESTA' ASSOMBRANDO O MUNDO ! ! ! 

"N,'iO '. NiiO E' Al'EN \S Ui\lA OÚTR 1. CRIAN('A ARTISTA i\-11\S UMA PERSONALIDADE C.'I.PTIVANTE CUJA VOZ \'AE EMPOLGAR O MUN· 

UO E l l.'JO DESEMPENHO O CONSAGRA COMO UM DOS PRIMEIROS E MAl:S BRILHANTES ACTORES DO:S NOSSOS DIAS 

Ei'i a ouinião de - ('LAltl{ G.'\.BLE - sobre 

B O B B Y B R E E N - o pequeno "Caruso" de 

CANTEMOS OUTRA VEZ 
Com - li E -r,..~ R Y A It ,i\l E T T A - o C9Uti,ro ,·elhot.e 

UM FILM ORIGINAL REPLETO DE LINDAS MUSICAS QUE APRESENTA ESSA NOVA PERSONALIDADE r 

R E X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA· 
- DE CHIC - FELIPPÉA JAGUARIBE 

--- Soirée ás 7.30 ---

A BATALHA ROMANTICA DO SECULO ! A MAIS LU

XUOSA REVISTA DE 1937 ! 

Clark Gable - Marion Davies, em 

Sofrfe á'i 6,30 e 8 15 

"Sessão das Moças" 
tTm imponente romance mu!iicado ! 

GITTA ALPAR em 

--- Soirée ás 7,15 ---

O ROMANCE DE UMA ESTRELLA QUE ACABOU 
VIVENDO NA LUA ! 

Margaret Sullavan - Henry Fonda 
- em 

CAIM E MABEL BAILE NO SAVOY VIVENDO NA LUA 
Uma sup· 1·-proUucção da - "'.\RNElt FJRST 

Comµkm.enLos. - NACIONAL D F B FOX MOVIETO
NE NEWS - jornal e o THEATRO DE BUDDY - desenho. 

Uma proclucçi\o da - INTERN•\CIONAL.FILMS Uma produccão da - PARAMOUNT 

Ccmplcmcntos: - NACJONAL D. F B e PARAMOUNT Con,plcmcnLos: -- l!ACIONJ\L D. F. B. e FOX MOVIE-
NEWS - Jornal TONE NEVIS - jornal. 

M TROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - Duas ses.só", is 6,30 e 8 h·,ra. - EOJE 

O mBim· r· p ctacnl • O g:r ·nd<" dnmri qu" e1111 olg1. f' i1r.1JrP ,iona I No 
tõinbadtlho ,'\ e; 1c;1cdade em f ct, .No , Jlnrnanc,o um avho r2:ct1ogra-

phico para partir ErR R 

VESPER.A DE COMBATE 
('em .\NN~BEI.L\ -· VICTOR FR.1.NCE'i 

A obra. d~ CLAUDE FERRERE, ela Acidemia Francêsa, numa proclucção 
ela INTERNACIONAL F!LMS. 

l\ttrnçã.o J).1ra. a pn nnlinée - A1u"nhã a, ?.1 2 hornb a l." :-;cri o -
O ('ONQl IST\UO!t ALD\Z e nni., um optim:, hlm qne vorCs ('.-p"ram. 

Ainda rmanha. 1 n..,1te 111 ri1w. ~e-i.Sõr, as 6 1 '2 r- 3 horas. O amor "tn 

serias compbr:v:õcs ! r:.Ob- rl ra~·IGr em RELEI'f.\ r.\RA A FEI..IC:IDADE 
Segu1:da-!"e1: a ' "S lo r:1 S ·.rno;·inhns - O ~I \ltIDO ~0:\-IX,\:\ffil'LO. 

MILlf:\lthS ))J,; CURAUOS! 
\"E.'DE-SE E:11 

OPPORTUNIDADE UNICA 
AOS INDUSTRIAES DE FIAÇ/10 

Vende-~e 9.baixo as machlnas des-
criminadas: 

1 dobradeira. de panno PLA TT 
EROS Co. Ltu 

1 potente calandra JACKSON & 
BROS Ltd. 

1 estiragem r:om 3 ~al:IP('as e 3 en
tregas para marcá MASONS BOCH
DAI E. 

2 tn !las ele fe>rro com 1 metro e 72 
e _nt. cada uma. 

3 e....<.pul;1.deiras de afamado !a.brL 
cante LEESONA. 

1 motor para caldeira de pre~ã.o de 
lQ HP 

2 reostatos para motores electricos. 

Trata-sp com o :,;r. A.ntnnio Rorgf's 
da Costa. praça Clementina Procop10 
n.0 95. Campina Grande. Estado da 
PIU'ahvb::i 

VENDE-SE 

CINE S. PEDRO 
A CJ\SA DOS GRANDES ROMANCES DA TJ;;LA 

HOJE - Em soirée, 2 S~SSÕ6S ás G,15 e 8 hol'as - HOJE 

APRESENTAMOS A 1.: SERIE DE 

CONQUISTADOR AUDAZ 
JUNTO COM UM DRAMA HISTORICO. IMPRESSIONANTE E SENTI. 
MENTAL QUE AVISAREMOS EM NOSSOS CARTAZES A.S 4 HORAS. 

AGUARDEM COM ANCIEDADE ! 

Mntinfr ás 21 2 hora; - Um "far- 1,·ef.t ·· - George O'Bricn, em AL'I'OS 
NEGOCIOS FERROVIARIOS. JunLam,nte a l.ª serie de - CONQUISTA· 

DOR AUDAZ _ Com Frank Dane. - Preço unico: - S500. 1 

Amanhã - Ch:U'les Bickfcrd no seu melhor traballlo, em 
SURPRES~S DO DE STINO 

S:gunda-f ira "S"s,ão G1r,nnte·• - $GOO. - Soirée ãa 7,15 - Douglas 1 
1\-IOntg-::-mcry,_ em - n-IELODl,\S 1NOLYIDAVE1S. 

Terça-feira - SOB DUAS BANDEmAS 

~...,........~ ... --~ ...,......_, -...,.....,., ~..-...,-~- -- -"" e I N E R E p u B LI C A Um~ se~sãoJ á,\30 
1 Aguardem A LEI DO GATILHO - "far•west" de Iuctas estupen-

horas da noite das, com JOHN W A YNE. -----------------------
G E O R <l E IIUR:,/ NA JNTER' ,SP.NT!' COMF7'1IA MT.olCAL DA P,\ILUIOLNT 

.MUITAS FELICIDADES 
Jl' ,TAM •. IE C'OM 1\ ' Se. t•F DE 

TARZAN, O DESTEMIDO 
Pnr BUBTE.~~ CV,BBB 

Pirro r 1 1u0 Crrn.nc~s. ·u1,ant1 <' l 1 J $600 

Am:inhã cm •• ,tr, (,1.t:EM FOI O .\Sto1A.S8l'\;0 ., Druma polida\, P f'ln M·ilitH'E'! 
YAQl;Erno ('ONQl'l~TAllOil, com flob Sl<·,1<·, e - TARZAN, o DEtiTE~IIDO 

_ ----- 4 • .1~r1e ~-- ----

BUSTER CRABBRE, (Tarzan o destemido) no empoigantissimo 
film de aventuras - O HOMEM LEAO da Paramount 

A seguir - QUEM FOI O ASSASSINO ? - Drama Policial 
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NA VE GAÇÃO E COMMER CIO 
---------------------------

L LO Y D BRAS ILEIRO B A S I L E U G O M E S - .Ag111t1 

(PATRIMONIO NACIONAL) Praça Anthenor Navarro n.' 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O NORTE PARA O SUL 
Linha Belém - Porto Alegre Linha Belém - Porto Alegre 

Paquete COMMANDANTE RIPPER Linha Belém - S. Francisco 
Linha Manáos - B. Ayres 

Paquete ALMIRANTE JACEGUAY 

Paquete AFFONSO PENHA Sahirá. so dia 28 de novembro para Natal, 
Fortn.len , T\1toyn.

1 
S. Luiz e Belém. 

Paquete RODRIGUES ALVES Sahirá no dia 4 de novembro pa ro. Recife, 
Maceió, Bahia, Rio de Janeiro, SanLos, Para

Sahirá no dia 28 do corrente para Recife, naguá, Antinina, S . PrancLi;co, Montevidéo e 
B. Ayres . Sahirá no rlia 4 para Nata l. Forlulci~1i S. 

Luiz e Belém. Maceió, Bahia, Victoria, Rio de Janeiro, San

tos, Antonina, Paranaguá e S. Francisco. Linha Belém - Porto Alegre 
Paquete PRUDENTE DE MORAES 

Sahirá no dia 4 para Recife, Maceió, Bahia, 
Victoria, Rio de Janeiro, Santo\ Rio Grande, 
Pelotas e Porto Alegre. 

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

LLOYD NACIONAL S.A. -SÉDE RIO DE JANEIRO 
----------·----------•••viço &AFIDO Pll:LOI PAQUJ:TIUI *A&AII" lffiTS& CAJll:Dl:LLO S POSTO AI.SOU 

PASSAGEIROS "SUL" PASSAGEIROS " NORTE" 

PAQUETE ''ARARANGUA'" - E's· 

CARGUEIRO "ARAGANO" - Es- prrado de Porto Alegre e escalas no CARGUEIRO "CAMPEIRO" - Es-

pera.do ~ :, Belém e c~cala!S no dia 28 dia 3 de novembro sahindo no mes~ perado de Porto Alegre e escalas no 

do corrente sahindo no m.'.'~mo (li;1 mo dia para Rf'eif", Maceió, Ba.~ia, dia 4 de novembrq sahindo. no D'J\"smo 

para Recife,, 1\,fa.ccii;, llahia, Rto dr Virtria_, Rio u'e J:inf'iro, Santos, Rio dia para Na1:1'1, Macau, Aracaty, For· 

Janeiro, Santos, Parana_:-uá e Anto- .ª~~d~ ~~~s e ~~rt~ Alegre, Pi:ª taleza, Camocim e Tutoya, para onde 

nina, para on<l! recebe carga·. 
onde rec : be ta.rga e passageiros. recebe carga.. 

VISTORIAS: - As vistorias só se· 
rã.o att.endldas e feitas dentro ,lo pra. 
1',0 legal de 48 horas após a desr.arga 
do navio . 

PARA DEMAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: 
CUNHA REGO IRMA OS 

Escriptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telephone n. 360 - Telegramma " Aras" 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO, ÇDSTEIRA 
SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

V APORES ESPERADOS 

''ITAQUER,\ '1 
- Chegará no dia 31 elo corrente, 

domingo. sahindo no mesmo dia para Recife, Maceió, 
Bahia; Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Paran.aguã, An. 
tonina, Florianopolis, Imbít,uba., Rio Grande, Pelotas e 
Porto Alegre. 

PROXIM.AS SAHIDAB: 
"ITABERA" - Quinta.feira, 4 de novembro p. 

AVJ;SO 

Recebemos tambem cargas pa.ra Pen&cto, AraeaJ1l, 
Ilhéos, S. Francisco e Itajahy, com cU!dadosa baldeação 
no Rio de .Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em trafego mutuo com a ºLeopoldl!J.a. Ra1lway". 

A Companhia racebe cargas e eneommendao até a 
ve.spera da sa.h.1da dos seus vapores. 

Os cons!gnatarl03 de cuga5 devem retirai-as do tra
plche da Companhia dentro do prazo de trê~ (3) dlu, 
após a descarga, findo o qual, incidirão as mesma,s em 
arma7.enagem. 

PKa paua,ena, encommendas e valores, attende•se no escrtptorio at-é ás 16 horas na vespera da sabida dos paquetea. 
A.Ji demal8 informaçõea seirio dada., pelos A:-entes : 

WILLIAMS Ao CI A . 
Praça Anthenor Navarro n.• 5 - Phone Z:H 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha re,:ular de vapores entre Cabedello 

e Porto Alegre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO "CAXIAS" - Esperado de A . Branca deverá che. 

gar em nosso J>Orto no proximo dia 7 o cargueiro " Caxias" !\nós a ne

c.cssaria. demora sa.hfrá para os vortos de Recife, Maceió, Rio, Santos, 

Rio Gra.nde, Pelotas e Porto Alegre . 

C.,A.RGUEIRO "OLINDA" - Esper.ulo do snJ , ~levcrá. rhr-~ar e-m 

nosso porto no prpximo diA 9 o tarKuriro " OHnda. ''. Apó:-. a nreessnr'b. 

demora., sahirá para. os portos de Natal, Ceará, Tuíoya " Areia Btanca 

CARGUEIRO "PIRATINY" - Esperado do sul, deverá chegar 
em nosso porto no proximo dia. 31 o cargueiro ··PIRATINY". Aoós a ne. 
cessaria demora \,ahirá para o~ portos de Recift , Macriõ, Rio. ~::mtos, 
Rio Gra.nde e Porto Alegre. 

Agentes - LISBOA & CIA. 

ao& BARAO DA PASSAGEM H.· 13 - TELEPBONE N.• %29 

ALUGA M-SE 
A optima casa para familia, na Ave. 

sida Eritacio Pessôa., por 200$00_0 
mensaes as chaves junto e a. da Praia 
de Ta.mbaú, Gonçalo, para a tempo. 
rada balnearia. A tratar na nua l\la. 
ciel Pinheiro. n.0 303. 

ALUG A-SE 
~~ ·Praça da lndependencia um 

bungalow com pomar, quintal mura.. 
do aceommodações para numerosa 
fa~ilia e dependencias para criadagem 
e garage. A tratar na residencia de 
Annibal de Gouveia Moura, na mes. 
ma Pra.e&. 

CASAS EM TAMBAU' 

Mercearia á venda 
Vende-se uma pequena 

mercearia, ponto colosso e 
bem afreguezada na rua 
Carneiro da Cunha n.0 426, 
na Torrelandia, por menos 
de 4 :000$000 de réis, sendo 
o apurado mensal de .... 
2:000$000 a mais. 

O motivo da venda o do. 
no dirá a quem desejar 
comprai.a. 

Alugam.se pela tempora-
da, 2 casas de telhas, mú- O P T I M O ·p O N T O 
saicadas, com luz e cacim-1 ~~~~o.Q'i~Q~~~:!1º G~~: 
ba, situadas ã praça Ribei- J~:s~a,~~,:·~Ac~:~ac~;~~:~r 
ro de R,1rros ns. 105 e 187.1mo local, por motivo de viagem. Pro_ 

"t' curar Senhorzmho no Restaura.nt 
A tratar na GRIZA. constanciu em campina, ou com 

~ls/!cl~ec~~n~~er:~~~i-~o 7ff~~Oá! 
V E N D E • S E Pe.ssõa. 

O p A VILHÃO DO CHA Secretaria elo Montepio, 221101937. 

Dr, Arnaldo DI Lasclo 
1 Odette Fagundes 
1 Diplomada pela Academia de Córte 

e Co:.;tura de Pernambuco de estadia 
ne..:' ta cid_acie, offet·ece os' seus ~raba .. 

VENDE·SE ou aluga
se uma casa com bastante a mais bem montada sorve

(ass.) - Joaqoim pjnJtei.ro, secre. 
tario. 

Ex-Interno ao Hospital de Al!e
nados ( Serviço do Prof. tnysses 
Pernambucano) . Medico Interno 

do Sana.torto Recife 
CLINIC:\ MEDICA 

IJoenças Nervos:i.s e Ments.e.. 
Consultorlo: Rua João Pessoa. 378 
- 2. 0 andar (Edtficlo d'A Pri

mavera). De 15 ás 18 horas 
Re.sid. - Sanatorlo Resi!e - R. 

Pereira d\l Costa, 293 
Phone 2072 

- RECIFE-

PONTA DE MATTOS 

' 

lhos á distincta s~ciedade pes:;Ct:USC'. 
Executa com perfe1ção enxovae:, para 
creanças e casamentos v~tidos em 
1.ualqut:r modêlo. Ensfna um curso 
le cozinha pratica, constando de me_ 

.1ús í'.spcri~::;, artística. em lindo , es
tylo, I"" o.<. b1c-os Pm qualquer feitio sob 
o 1fl.et hoclo da Escola DQille-stica de 
Nalal, de onde é diplomada. Encarre
ga-se de preparar mesas adaptadas 
para gurys. anniversar1o em geral e 
cas1mentos. Tudo pelo menor preço 
com as maiores vantagens. A trata; 
:\ Rua José PeregTÍJJ..J 660 (antiga 
Pn.Imrira). ' 

APIARIO MARIA IRE· 
Aluga.se uma bôa casa NE - Vende puro Mel de 

com optimo sitio, perto rlo Abelhas "Italianas e Urus
mar 

Trata-se na avenida 
neral Osorio, 111. 

sú. Av. João Machado, 
Ge•, 1155 ou Cap. José Pes· 

1sôa, 25. 

commodos, com agua, luz 
e saneada. Preço de occa
sião. A tratar com o pro· 
prietario na portaria da 
A..ssembléa Legislativa, das 
8 ás 11 e das 13 ás 16 ho-
ras. 

ALUGA-SE 
Um grande Salão para 

Armazem ou deposito na 
travessa da Bôa Vista n.0 

33, junto á officina mecha• 
nica Viuva Vicente Ielpo. 

A tratar-na mesma-:-

teria desta cidade. 
A tratar no mesmo com 

o seu proprietario. 

GARAGE -Aluga.se uma 
garage muito espaçosa e 
optimamente situada á rua 
Borges da Fonsêca. Alu. 
guel: 300$000. Tratar no 
Banco do Estado da Pa. 
rahyba, com a Gerencia. 

Optimo emprego de capital 
V ende-sc a CASA RECORO com 

as officinas de typographia, encader. 
nação e pautação. 

Movimento compensador 
O motivo da vend-.i se dirá ao pre

tendente· Facilita~sc o pagamento. 
Tratar na mesm.a.-c:om o-&e-o pr--e

prietario!. _á_ ~ua Ma_del Pinheiro, 129. 

ALUGAM-SE 
O andar tdrreo e o superior <lo pre

dio n.0 173,.-á . rua. Duque de Carias e 
o sitio com optima rcsidencia, á Pra. 
ra. da IJldependencia., 12~ - Tambiá. 

Tratar nct,te ultimo. 

AL)JGA·SE 
Aluga-se o 1. 0 andar da eua n. 0 

12,, à l'Ua Peregrino de Carva!h<>. 
Optlmas accommodações. 
A. tratar na rua Duque de csxiaa, 

n.• ea. 

VENDE•SE 
Uma barbearia no melhor ponto rl:1 
capital, com 2 cad<'iras nnlf'ncana.s l' 

tccta insti~llação 11ova. 
A tratar na ::iv. B. Rohan, n.0 156 . 

ALUGA-SE 
Uma ca.0 ::1 conJorta\'el, com quntro 

quartos e dois gabinetes sanitarios, á 
Trove}sa João Machado n.0 30. 

A tratar com o dr. Horocio de Al· 
m,•ida, :i av, .João Mucha.do n ° 2ú9. 
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