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"Não sei, sr. Presidente, cpmo possa agradecer a palavra de conforto que me trouxestes, interpretando o sentimento da maioria da 
Assembléa Legislativa do Estado, Dissestes que se o meu Govêrno tivesse erros, estes deveriam ser perdoados pela obra que ahi está, Se 
grandes fôrem verdadeiramente os meus erros administrativos e peccades politicos, devo merecer o vosso perdao, não pelo que tenha, por• 
ventura, realizado, mas pela plethora de esforço, bôa vontade e patriotismo com que tenho procurado agir á frente dos destinos ~a Parahyba", 
(Do eloquente discurso do governador Argemiro de Figueirêdo ao agradecer a manifestação de apoio e solidariedade politica, expressa 
pela maioria da Assem biéa Legislativa do Estado). 

A SOLENNE ABERTURA, HONTEM, DOS TRABALH.OS DA 
ASSEM.BLÉA LEGISLATIVA DO ESTADO 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUETR:tDO, NA SUL\ MENSAGEM I.JDA PERANTE A ASSEMBLf:A. 
DISSE O MUITO QUE FEZ F, O MUITO QUE AINDA V AE FAZER PELO BEl\I DA P ARAHYBA 
A MAIORIA DA ASSEMBUA LEGISLATIVA HYPOTHÉCA O SEU APOIO E SOLIDARIEDADE POLIT!CA AO GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEI-

RtllO - O INCISIVO DISCURSO DO PRESIDENTE JOSE' MACIEL 

1 
1 

-. - ·- ; . -, 

Um suggestiv,0 aspecto da sessão de installaçã.o, hontem. do~ tra ba lhos da Assembléa. quando 
0 

r . • ... Mensagem aos r epresentantes do povo . 
. A PA~AHY BA cons&1ente e ve rno q ue s urprehende pelo ex

d!gna _v iveu hontem horas de J cepciona l acervo de realizações l 
v1.braçao e. enthusiasmo com a e~ _t odos os quadrantes da ad
leitura . feita J?elo . ;overnador ministração publica, abrangendo 
~rgemu:o de Figueiredo de s ua a solução de todos 0 ~ proble-
1mpress10.nante mensagem . apr~- mas vit aes de uma collectivida 
sentada a Assembléa Leg1s lah- de, sem a uxilios de fóra , sem 
va do Estado . em pres{ imo, á União e ao es-

Convenceu-se, mais uma vez, Ir l"'~eiro, com os proprios re-
o povo parahy ~ano de que tem cur " de um Estado pequenino, 
um grande Gov':rno. Porque só mas engrandecido pe la incom
um grande Governo pres ta con- mum capacidade de trabalho e 
tas ao povo e a seus represen- são idea lismo do seu Povo 
tantes, de maneira tão cabal, · 
tão completa, tão objectha, di- A INS'l'ALLAÇAO DOS TRA-
zendo o muito que fez e o muito BALHOS DA ASSEMBLE' A 
que ainda vae fazer . Só um 
grande Govêrno expõe, sem cir
cumloquios rhetoricos, um pa
norama administrativo tão yas· 
to . 

\'e1i fi ec, u-.se h o nt e m. ús 1.J 
hora~. n o L_º andar do Palac io 
,h" Sec re tana s. " in , taliaçào so
lenne ri ns tr_a ba lho, da .\ssem 
bléa L egislalt) a do Estado, n'.l 
te rceira. 1·C' u111 ft o o r<linaria de 
sua legJ s lalura 

o :teto foi presidido pelo de
putado .fost• ~lacirl. secretariado 
pelos sr~ .J o~o de \'nsconce llos 
e Adalherl o R1hr iro. loclos niern 
brns da i\le sa d o P oder Leg · 1 _ 
livo is a 

O AGRADECIMENTO DO CHEFE DO GOVÊRNO. 
mer ico :\1,lla, Kavmundo \"iun
nu, Paul:.i Cav~ilc:.n1ti, l ... au r,l 
\Yandr•rJ.,,, '.\'ewlon La('er<Ja. Sà 
" lkne, i<Íe, .. \lcintlo Leite, Se
,eri1rn dt• Lucena. Pa11b e Si lva, 
lo~:, .\nfnnio, .Tos.'• Targino. Pe~ 
regrino l'"ilbo Odiion Coutinh o, 
J'ertulinno Brito Jeremia, \'e
nanc10. E1 ,wni S:itYro. Asc('ndi-
10 :"doura. \nacl(·l~, \' ictorino, 
Raul :S:uhreg:i, Romualdo Ro lim 
? J>elfino f.osta 

Yi.am-sr presente.., aincfo. no 
recinto entr,• <Htlras as seguin
tes J)l"'~/1,:1,: '. Desemhargatlor<'S 
.-\grippino <k Barros P Pa.ulo 
H\p:ll'lo , n•pre .... ~·nlando a Corte 
<IP Apellar,10 rnon, . Pedro A
nisio, diredol' <ln Depart:uncnto 
d(• P.dur:1t·;.io, repl'escnlan<lo o 
r,1110. "r .. 1n·t>hi,po n1etropoli
lano: dr .Jo"it' Coêlho, scicreta
rio d,1 Fazc.:·n<Lt dr. S('\erino 
Cordt..'lro. \(•rrdai-in <la .\grit:ul 
iurn: (ir. J)i~"" .Junior. represen
tando o dr Sahüno Ll'ite. se
cretario do Interior; sr. l'<Hn
mandante Lemos Cunha, rap1-
táo d,,s Portos: representante 
do "''" eommnndante da Policia 
~lilil.ir <]., Estado: dT. ,José 
\urelio Serrano de Andrnde, di
rector do ... C(Jrreio:-. e Telegra
plws · <11· \dhem,11· \'ida!. pru
eurador d:t Repuhiica na sC('\::io 
rle,te Estado: dr .fosc' Ma riz. 
iuiz suhstil11to federal: dr .. Joiio 
~·ra•H·a, ,·hde rle polida do E,
t:.ido; clr . ( )rris Bnrho~a dire<"
tor da .\ ('nião e Tmpren,n Of
fidal: dr \l:Jtheus de O lh·cirn, 
dired. ir tlo Lvceu Parahvbano; 
conegt) '\'ieodl;111u ... ~e,ye.,..' di rec
ll,1· ,J,1 Escola 'formal Offic ia l : 
11 1<llht'llhor \\ alfredo Leal, ex
pn•..,id1·nl<1o <ln Estado; sr. Anto
nio :\l(•ndrs Hiht> iro, presiden te 

Percebe-se bem, através da 
fala do sr · Argemiro de Figuei
rêdo á Assembléa. que ha um 
res'urgimento integral na Para
hyba, ''.algo Que mara,·ilha", 
como frisou , em oração notave!. 
o titular da Pasta da Agricultu
ra na ~~ua r~cente visita á nossa 
terra. Governo dynamico e rea
lizador" classificou-o, incisiva
mente, esse padrão de serenida· 
de e bom senso que é o illustre 
presidente da nossa corporação 
legislativa · E' realmente um Go-

Compareceram os seguintes 
cl_eput,'.')'." : sr, . ,O('t,n io Amo
rim, l· ~, nand ~ ~ohrega, Pedrf) 
[Hysses, Rodngues de Aquino. 
~!tgucl lb,tos, Celso ;\iatlos. A- O governador Argemiro df' Figueirêdo quando lia . hontcm.. a <.:ua memoravel Meru.agem á. ~embléa !KgislaUva, 

vendo-se ao centro o deputado José '!\faciel. pre~ideote da A~sembléa 
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f E S T A D AS H O R T E N S I A S n E s P o R To s PARTIDO PROGREss1sTA T É 1,. A s 
TEAM NEGRO FOOT_13ALI CLUB Da ~ec·rt'taria 1le~~a Jll'C'SlÍJ..{iO- & 

Grande anciedade em torno do notavel acontecimento 
social - Deslumbrante ornamentação do Palacête Tarn
hiá onde se realizará a magnifica reunião-dansante 

<.a aggrttrdação polHit:a, rectdH.·-
10fficio.l1 mo~ ª :-.eguinte nota; p A L C OS 

Q director de sports d::st.e club ''De ordem cio br presidente ".ADVl:RSIOADE'' .·o "REX" TRA' 
convida os amadores juvenis regi.s- desta organizac:ão partidaria, co~sTJTI~JR U\J GRA~DE SUCCES 
trados na L. J. D. p_ para um trei- ficam can, ocados todos o~ so n E BILJIETEl'tlA -

Como l't'a d e, ('~pera r vem sendo as- ..;1;>r vndas com an t ecedencia. Pnrn. i,,;to foºio ~~ei,r~i~i c~':if~ê:o l~~!r~n~~nº membro~ do •Di,rectorio Ce n tral "'.'lio~ primeiro_..; dia,; do corr<'n le m ês 
sun,pto pred il e>clo em no~sa!::o a ltas os inte reei;ado~ devem procurar, na ze Sport Cl b" - para uma reunião ordinnria no 8 "'Warner_FirMt :'\'ational " e 8 Cia: 
rodas ~ocincs a Fe-!ola d as Hort e-nsias Casa Penn u, a lista de pedidos de A Thesou~.Rl'ia convido. todos 05 sO- dia ~ cio corrente, tu.; 16 horas, Kxhibidora de Fi lmR s,A apretõ:entnrão, 

~~!a r~iss~::cdr~•~itza~~ n/~~li::>:n~! :tr!~~ ; :ê~tint~u:1,fã:i•i;e~~ evªJ1eªv8er~~l~<'~r:~~ cios atrazados a liquidarem i:.eus de - no Jogar do (.'(J:-;tume, de accôr· no RB).., mais um ~lorioso espectaculo 
<'nt b<"neficio do "'PreH·ntorio Eun i<'t> ;:os no momento do pedido. bitos, pois. sem e recibo de agosto elo com a alínea L do Arligo 12, 1 ~i~w:;/~~~;::.1>hi;2~irn:rui:~R d~s P;~:!! 
,i.·emer". Quem ('Onh<'ce a a lma do H. ,•.,tirn do j á irn uc.ns mê5as d i~poni .. nãf tserão escalados os amadores para do capit ul o !l.º dos E:-;tatutos. mais di.,.<'uüdas da Li tternt.ura, 4;' de-

povo pnrnhybano não mais S(' admira ::~~/ d:~~'n:~:ão(':;;:ic!t~: :rm~t:~~:: ~o/ ~ll'âis~~:~ã~º·d:s\~~~~. ~ ~i;~v~~~ii (ass.) - Cordeiro ele ~ousa, se- pois do t'inC'mn. 
~!r!ª~á ~=~~n~~~:1~~:nda:e- ('~d t;~~~~ cedencia, º" seu\;; nomes no local acima Amaro Coutmho 37. <:retario" ,\IH gltSII>\OE t.\nthony Adverse) 
numero dr reali1.n('1)e11 ele im m<"nso i1tdicndo a fim de que n in,ruem fique A's 16 horas de hoje, hnverá. tam- ---. - • • 

0 
film incri,·el dC> Hollywood! Foram 

,nlor :,;OCÍRI. prt>judicado. bem, treino para os umado:e'.) adultos, 1 Excursionaram ao 1nter1or ~!~.; ª;,;i~·\:~:n /;r~:~~.1~, ~~..a~:eer:! 
A com1"Í14!o.âo t>nC'nrrt•~Rdn da "Fes.. A "Fca.f n daA Jlor tensias" que E-e sendo necessano o comparecimento d E d l ,,r .\fJ\TRSIO\l>E terá n re!ólto da 

tn da~ llortt>n~ia~" não tem poupado inic-ia rá. imprt>tcr ivelmen t<' ás 19 ho- d:s s:s.: João Di.1s - Gato - Quidão O 'Sta O OS pro1essoran- ,ida para Jc-inh,-ar e-•m "'uper_prod uc 

~;:
0 :~~~t:~r.:e!:~ dite :t:i7oª cdoen--~~i!!: ~!!t ;~;taj:r::~i~~~r:~~~~n,~ .. :ag;~fii: ~r~u;~i~:

1
::up~/f~~~ri~o J~éM::. I dos da Escola Normal (ili) rl:a C'b. '\'umuo Um. -

quf' (iquP t:ra, ada com o ma~imo re _ 21 hora~. Landim - Pires - Reis Noel - 1;,\;;:~;~1.:1 

;;
1
\ . .'/,~: :~:"~~ós,9 

3 
n~jRa~ 

t~~~:~- no-; unn1tt·~ <'legantes da Para_ 
8 

?e:n~~:e~:n'!':::iáde o~d~/e::te~::~ Pão - Gerson · Segurm J1ojC', á 6 hora~. de aU- ,·iipilal á cf'tcgoria da J!rllndes cidadeR 
E a ~och,dade pe,,~oense, não se tem apresenta rá de!llumb!fante ornamenta. "CIRCUIT:> ESTUDANTAL DA 

I 
to-omnibu , r·m ;..Xcur~C.o ao mtenor rlo Hra-.it dado 

O 
1,n·c:o _e!cepci~n~l 

f urt.tdo dc- au,iliar ,, commissão. uc- ção, a car~o de eminente commisttúo CIDADE'' do Est;ido, os proJc :;crandos da Es· ~~ .. s;~1:'i;::2ú/~1;'., \ 1,~"' ~~~~.~~;::_tj~~~~:' 
;:!taqnudeº' 1.!:~n:~·~r::~.inº;o~ca;:tri:::;~: dep:~:h:r~~F:s~sn~~:a i:!lr\e~nsia~,. não <OfficinD cola t,,ornrnl. que ~e Hzeram 1>nra. a ('xhil~iç_ão da p('llieul.a t.•.m tod~ 

.Akm di..,to a-; autoridades vêm faci .. é ex igido traje 8 r igôr. 1 accmpanhar . do conego Nicode- o. p111-.. condu:oe .... <'ssns que ate agora 
Jitando todo u necesSnrio para que a A directoria do Clube A!ÕJt réa está Convidam se todos os interessados nrns Neves. dU'CCtor do c~tabeleci-1 "~ foram cumpridai,; P.

0
r S. P_aulo. 

"F<'sta da ... llortensias"' uttinja á~ fi _ dE>i;1;enl'o lvendo grande trabalho no sen- d.esta prova- para uma reunião hoje menta.; prof. Gazzi dr Sá e professo- Hi~; _Po~lo.,. -~~~,:{. 'º.' Bah .. •a ~ Recifeh 
nnlidarles a que i,1e propõe e que se tido de or~a nizar u~ " buffêt" t:om. l ás 10 horas, no Lyceu P_arahyb.ano. à ra<; SJntinh.'.1 Sá f' Argentinn Gomes .. •nf{r~

1

;h::0 t na.., c:';tnª:tas de°r!.:1t~d;~ 
.resumem em an2"ariar donativo~ para 1lleto. que ~o~sa satu,.razer a. todos: fim de tratal' ~e assumpto.s de impor- Nesse passeio, o:; excursionistas vt- J dp-;.,~· trabalho filmico oade fiiuram 
o termino dns ohrn-. do ,, Pr e\·entorio te:c~: ~~)~º L~s::roªs ~~~11qe! i~~:rte n:8Ps; : : !,1ª1tnecriesa 'sadlosde1~t.1cop·,c1·aºdnavl~thlfeatz..1·case Eªºs~ sitarão a:;. ci~actes de Al:i.gôa Grunde .•.adad mc·nod ... dde 98 n1o;t~os de prtmeir_a 
J,~ unice ,veaYer''. . . . . ~ ,..1 - e, . . - . _ ,.,ran c·zR on <" deslncrtmos Fredrtc 

.A~sim, nélo póde haver maii,. duvida ·orno domm,:o, ma,~ um tr1_~ mpho qu e tao encarregados desta reunião O.:i e Arem., t.endo homl·nageado::. ne tu j '1.trch, Olivia d<' llm·illand, Claude 

?:na:~;~. ao t fi~,í;,º e~~h~}~::~o d;:i[l~!~~ ~~
0
::ª~1~0 

d:~m;;;c:rá0s;ci: d:º":i;~I:- ~;~~ea~tes Wilton Vellôso C' En1ani lccalid~de, com banquete que será Rains _ \nita Loui.:e, , Stt>ffi . Dunna, 
('nt tornO eia rt>união ele~ante de ,) de luto re~u ltado financeiro como tnm: V g . offerecid~' ll:l E::.:cola ~e Agronomia 11 ~-:;~\-~,. Tll~re:ce r~~ 1-

2
4 !>i3rcinaR, de 

!'letembro uo Clube As~réa.. 1 bem. sob o prisma de ele1rancia. e COMBINADO "REPUBLICA" d? Nordeste, P,elos ccipos docente e pc·llic~la ·de li pn;t<''l~º;:~ ªe~~gfuum: 
A fim de que todois O!ó presentes bom. go'>to que faz das festas da S. A. discente ,,a,tf') dP 11 OOf) é. d li 1 'd , 

p0Rs11m ~ozar m<'lhor ~confn:to ficou I L., !euniõe6 aJ?rndabiH~símn"I pela se- ReaUzar_se-é.. no p:·oximo ctomin- A visita dos quartnnnistas da Es- .. _\DVERs10_,oJ:f ~~ráe-- r:!i ... u ;~ eg'ran 
cistabt>lec1do qu,· a!-, me~ns fosRem re .. lec<:ao que as caracteriza. go, 5 de setembro. o esperado enccntro cola Normal t.em por fim uma appro- d<' succe~.;o de bilheteria do ''Rex··. • 

dos tea1ns combinado "Republica·· e 

N O t li e,· a s ~ o [ X te r1· o r i[~i'á~ ~1:!~ o~ii~bl~~.~ºcr~ ~~:~;:·::E~riE:i~::;::~o!:~~ 1 REX, ~·:ªT~.:o:: •• ~

1

d~ Moda de 
Brandão - Jorge ~ Campinense ensino de que 'dispõe o Estado. hoje, deslic;ará, na téln d<-sse eleg~ntc 
~~~r!lfr~oA~o~~~1o Nel.son Essa realizaçP.o foi de iniciativa do ca .... ino. a intcre!ôlsante pellicula .MEU 

C.?ntro Normo.listn <!e Ci.Jl~ur::i. actu-1 ~~!~~~cio ~~~!/aº -Rin!"t!"::::;~a pelo 
1 RIO BRANCO ATHLETICO ÇLUBE almente sob a pres1denc1a do sr 'l'rata_i,;e de uma comedia. musical 

ALLEMANHA 
BERLIM, 1 IA. B.) - O sr. Scha_ 

cht ministro da Econcmia do Ter
ceiro Reich, em companhia. do seu 
collega de gabinete, sr. Dortm_u:ner. 
ministro doJ TranspQrtes. seguira no 
dia 25 de setembro proximo para a 
Dinamarca, devendo representar o 
Govêrno allemão por occasião da ina.u
gnre.ção official da ponte interna.cio_ 

~~p~~~!~~~m, co:iJ!ra~~o~etr~ai~; 
ponte da Europa c0ntinental. 

BAVIERA 
MUNICH 1 IA. B.) - A extraor

cliuaria pÕpularidade da Exposição 
·- Arte Degenerada, que e.ctualmente 
se realiz:i nesta cidade, é mostrada 
pelo !neto de que cerca de 900.0-00 pes
~ôas do Reich e do Estrangeiro já vi_ 
t:itaram ~, exhibição. E' _ interessante 
nct.ar que a proporção do.s estrangei
ros que visitam a Exposição cresce 
ccnstantemEnte. Somente no domin
go passado, a assistencia total entre 
,•.llemães e estrangeiros, foi cte mais 
de 40 000 pessôas 

FRANÇA 
PARIS 1 (A B ) - A policia de 

~;;~~fsfr~~~~le~e o 1;r an~~~~ n~~~st~~ 
celebre escriptor russo Léon Tolstoi. 
A prisão foi feita sob accusação de 
furto. 

Ha cerc:::i. de 15 dias Jean Tolstoi 
evadiu_se pela quarta vez do estabe
lecimento correccional onde se achava 
internado e passou a vagar pelas ci
c1ades d:, sul da França, sem rumo 
ctrLo. Logo de inicio roubou uma bi
cycleta, de que se utilizou para che_ 
gar a Cannes. MaLs tarde apropriou
se de uma motocycleta e. nos ultimas dias, roubou diversos rcl~gios de ouro 
c,ue depoL~ vendeu. 

Jean Tobtoi tem sido jé. pre~o di
"·er::;as vezes pela pclicia. por prati_ 
c;a de actos dessa natureza 

ITAUA 
ROMA. 1 IA B J - O chefe do 

govêrno 1t2.liano • .sr. Benito Mu:,.<,olini, 
ücaba de convocar p:ara o d\a 7 de ou
tubro proximo o Grande Conselho 
F&..'-Cista. 

Segundo informações colhidas em 
circulas politicos officiosos, nesta da
ta deverão ~er concluídas as actua.es 
converso.cõe.s anglo_italianas. Accres
centa-se que o Conselho de Ministres 
oa Italia fa<1ci.sta deverá reunir se em 
.~es ,ão plena ria durante a maÔhâ do 
dia 19 de outubro 

INGLATERRA 
LONDRES, 1 •A B 1 - O sr An_ 

thony Eden. ministro das Relaçôe:
Exterior~-b rc cebeu hoje, ás 15 horas, 
em eud1enc.1 p!l.rticular o embaixa 
dor nipponic nmto ao govêrno da 
Grã-Bretanha que veio pessoalmente 
nprrsentar lhe or sentimentos de pe_ 
nr do governo de Toklo pelo grave 
inrlàentr d<> qual foi victlmn o repre
;-:ent,ant,i--. diplcmatico do Reino Unido 
na RPpubl1ca clliné.sa. accrcsccntando 
c;11c a: autoridades militares nipponi_ 
c·a tinham recebido ordens severas 
para apurei·. num rapiclo inquerito as 
J'Chpon.sa.blhdades do caso 

das as costureiras e modistas da Al_ 
lemanha, lançando mn manifesto so 
bre a orient.ação, para o anno proxi
mo, da moda feminina. Essa reunião 
plenaría acaba de realizar _se, tendo 
sido t:mada por unanimidade a de
cisão de lançar nova.mente, na. proxi
ma temporada 38-39 a moda das 
saias curtas, offerecend0 assim o ex
petaculo agradavel ··do externo femi 
ni.smo''. 

15: CIRCUMSCRIPÇÃO DE 
RECRUTAMENTO 

Junta de Revisão e Sorteio 
Militar 

Recebemcs: 
"Devendo ter ínicio no p1·oximo dia 

5 do corrente. na séde do serviço de 
Recruta.menta desta circumscripçáo. 
no quartel do 22. 0 Batalhão de Caça~ 

g~~~~- ~nl2 ~-~:a5~ª6 st::ri·ai:sjt~ve~; 
e.a classe de 1916, consoante disposto 
nos artigos 99 e 101, d: Regulamento 
do Serviço Militar. convida a junta. 
por seu presiden;e. a todos os inte
ressad::s a comparecerem no referido 
dia para asc.tstirem aos trabalhes pre 
pe.ratcrios do sorteio e ao sorteio. __: 
João Pessóa. 1 de setembro de 1937 
- José Arnaldo Cabral de Vasconcel
lcs , Cap. Chefe da e. R. presidente" 

Associação Parahybana pelo 
Progresso Feminino 

Reunem-se, hoje. á hora e 1:.cal do 
"QC<+.ume, a., 5..;c'.as c\,to:-;-;.~ ,- .• ;âo. 

Da•HL a importancia t..iúS assum~)~. '> 

. 1 serem discutidos, a pre~!c!ente eri i· • 

rece ,:, comparecimento (':(' toda., r1.'-' 

1s:::.1.J· •• adi:.s 

Está de plantão, hoje, a 
P har macia Central, á rua 
Duque de Caxias. 

CONFERENCIAS ltELIGIO- 1 
. SAS PARA INTEL- ,. 

LECTUAES 

Está annun:::lado para 
O 

proximo dia A1.ltc~io de Alencar. e que vem con- f~\.:~~r:t/moant'", com sequencias paro 
cinco do correnti:?. o esperado encontro I trib':1-mdo gran•l~mente pa.ra O desen- \ Compl;mentns: ~acional D. F. n e 
athletico entre o Rlo Branco x Insti- vclvunento dos seus associados. "Poramount Xew"º'. · 
tuto Commercial João Pessôa. Nas cidades de Alagoa Grande e -

As provas com que o Instituto Areia. 0 harmonioso conj1.mcto cr- f'ELIPPf::\.: - O popular James ~i:n~:1~~~~ioe ~ ~~ºm!~:~~aç!o ~·~ p~eonico normalista se fará ouvir. em 
1 

~;:";1\m:~ ;;.ai:,.:~u~:ste~ ;~Ó~~É 
Se~~~ad~eB~~f~êids:J:º\oom d1ver::os numeras de seu repertono. I r .. ~~~~.~R.A, produc.;ão da "\Varner~ 

Corrida d, estafetas. ' · 11 L I B E R D A D E !l I Complementos, - '"Fo< Movietone 
corrida de agulha <·ws"_ Xacional D. F. B. e o "short" 
Corrida de ovo. 1 "'~\~·lumpto mu!:>lcal". 

~/~ :;:: : 11;::i;: :n": ;::;~ulsú Circulará, no proximo sab- 1 co!\ 1~i~~-. ~·."t~hn d~~1;;:~~n.~~ª.'~ 
~~ça'i:::,n:st~~';.so bado, em edição COmmemo• ,ada da, Ruims". 

~~t~yt.rérra rativa do seu 5." anni- o J~f~l:i~i= MYft:~l~~s~·r;et,,,:~ 
Para concorrer ás provas acima, es- VCrSaflO a prim<'ira ~érie de O GRANDE MYS 

tão. sendo preparadas as equipes côn- TERro AEREO. com );oah Beery Jr-
venientes. c- rnriog compl<'m<'ntot-. 

No jogo de volley_ball. as equipes No proximo sabbado a nossa bri_ 
disputantes estão integradas por va. lhante confreire LIBERDADE cir. R.l..'ITA ROS.\, - A pe!liculn da 

lorcs conhecidos, como tambem ~s- 1 culará cm edição espe:is.l commemo- ~~~et:i~~~s.
8

~~Ji!C!'~~!:~!m~di~, ~:m 
suem um conjuncto homogeneo. (J: 1 re.tiva á passagem do 5." anniversario o,, apreciados nrth1tns Leo Catrilo 

A'S NOIVAS _ Véos e grinald~r= i d~sre prestigioso .º""º da impr~nsa Lo.?te .F~z~.n~a. e Ted _Ht'nly_ • 
CASA AZUL recebeu o que ha de mais parahybana, dirigido pelos jornalistas me!1i-!1

~t·7~~e as deze~eis hor&1J, com o 
m oderno nestes artig0s e estâ. ven- Alves de Mello e AnchiSes Gomes 1 • _ 

dendo a pre('o!.. rscaJldalosamente ba- l Essa e:Itção de LIBERDADE está RErt.·~~lt.\: - O film(' de ,wen . 
ratos. 1 sen. do cuida.dosamente confecci~:1ada t.ura ... 'L:\CER OU.-'.\IORRER. 

e trará farta e s~lecla collab:raçao das '1ETROPOLE: _ :\ pellict1la de ~OTICIA.Rl() figuras mais expressivas dos no~scs intil"nsa dr::imuticidade SO~HO DE 
círculos polihros e culturae.s. i A\loR. 

\ producc:ão MAGIA 
LOTER!.\ FEDER.li, ( S. PEDRO: 

Extrn,ão cm 1 de oelcmb,·o rle 1~37 INTERCAMDfO CULTURAL D;;;\:;:;,:;:;

1

;;.l S~l=C=A·=======:=.--

2Rfi!l9 - Patre;cinio 200:000MOO 
100::soooooo 
20 · 000$000 
10 · OOfl~OOfl 

r, oon~ooo 

ITALO. BRASILEIRO l SAIBAM TODOS 1 
21983 Süo f'aulo 
80fi8 Rio 
i.1071 - ~iio Paulo 
:J,13:;:1 - S:,o PllUlo 

TELEGRA)nt.lS RE:TlDOS 

li:\ na Repartição Cernl dos Tele 
uraphos, tclel,:'ramn1as retidos para: __: 
:\.zeve,Jo, P::.r:.ihyi)u_Hotel; \tunuel Ar_ 
11obio, OV(>r.ida 24 de Maio, 50.'i; ,Jun
tlir Antonio olc> PaivA, Trinch,•ir,H, ]G.t, 

1 

ABATH & CIA , 

ESTIVAS EM GROSSO 

Impressões do academico 
italiano Arturo Narpicati 
RIO - "II Popolo d 'ltalia ", em 

··eu numero de 29 de maio ull1mo vem 
àe estampar um interessante artigo 
do sr. Arturo Marpicatl. Chanceller 
t'.a Acadrmil.i da Italín. e &crrturi,:, 
Ü"ral da Sociednde ·• Amigcs do Bra
sil" sobre "' mtercambio cultm·al ita_ 
lo-b'rasiletro 

Lembre-se que o sr. Marpicati veiu 
ao Brasil e:m companhia ~e Gugliel_ 
mo Marconi, e teve occaslãu de en -
lr:1r em rrntacto c~m a:,; no:;,,'>as 111C'
thores insLtutções scciaes e culturs.es. 
donde o d.i.r nc~e artigo, que vem 
de ser recebido pelo Serviço de Im_ 

Os melhores artigos ~~c~~for~s~ !11
~~W;~~es 11~~re~~t~~ 

S<'trundo <'~tntisticn recentemcn • 
tt• di,rulgadus, ~üo os 1'.eguintcs os 
<'ÍÍecthoc;i actu&l'!'l doi,. maiores ex
ercitas ('uropeus: 

L\GL,\TERR.\: - Hom('nA -
:in:; 000; a\-·iõe"" - 2.000; tanks
~OO; tonelagem na,ul - . . ~-, .. 
1 7~1 1i:l. 
rRA~Ç.\: - Homens - 750 000; 
avi!i('i:; - 2.000; tanks - 2000; 
tonf'laitcm na,·al - 7:il. 717. 

..\LLE\1A~llA: - Homentõt -
":;o 000; a, iões - 2 200; tnnks -
1 ~00 tont>lagem ntt\-·al -
:rnt 2H 

Terúo inicio sa hh,,do l' int!ou- pelos melhores preços nosso pa.s. sob todos cs a.spectos de 
l"{i ,,..., co nrrn•1wias qu e o i Jiu...,- cuiu!~ª.· Morpirati, no seu arLigo. em-

IT.\LL\: - HomE>n!-. - 80ã.OOO; 
;n-iüt.':s - 2 300; tanlu. - 1 SOO; 
lonetagem IHlYal - 5ãN.OOO. 

RUSS IA: - Homenfi - . . . . 
] .800.000 i aviões - 2.:lOO; {ankR -
1.:;0o: ton<.•lng<'m nn\'al (approXi
mad.:\} - 270.000. ll': 1do ,arenlole d!' . ,loão Co,tn PRAÇA ALVARO MACHADO, v, prega express{.,es de alto elogio para 

,~1C' p ronlln<'iar no \Ios leiro de o nos-o paL5. occupando- <:e largamen_ 

s.-m B<.~nto. par:1 os in te ller tu:1cs J O A O P r. 8 SOA J ~r~~; ~m~~i~::nfi;~sl~~;~!~~s e'hut~·eºf; 

p:irahy h,mos. l '-"-==========--===11 ILr.lia e e Brasil 
Essas t·on ferenr ias ohedece-

r{10 a llwmas .sot'i:1es da aelua- ~ ~ 

lii"1 d,·, dentllH" ia ndo '" perigo, CARROS E CAMINHO-ES USADOS q 11l' ,11ne;1ç.1 m o mundo e parli-
('Ular nll'nle o Bras il . 

O f'o n .... agr:ulo orado 1' sacro. 
<"~l.JO!-,, 11w ri tos süo m u ito apre
r1 ;1dos na P:1ra h y lJ a. p r los ('O n s
t;in l l's rl'li r os t•..., p ir!tunl's que a
qui l P lll Ol'I Pnla1 lo por t'f'l'lo le
r :·1 ;1 o u v il- o u m a ltdil o ri o sr
Jprfo <' c·ult u 

FORD e de outras marcas 
em optimas condições e a preços modicos 

AGENCIA FORD 

.. 
Orfen..:enclo i: randE's yanti:11:ens 

;
1
;e:;~i~:"t~luáe:i~:o~~~· c:f:r.~!: 

ino Ut:On l('<'(' com ai. rodovia.-. d t' 
.:• ... phalto e ,.propordonando multo 
m(>lhort>s condic;i1es d<' ,·islbilida
dl' á noite, at1 estrndns de rodagE'm 
lt"itas com a lumi nio ei.tão se gene,.. 
raliznndo na All f> mft nh a. 

• 'a ('(JlH•ttU('('âO defifõõOS TodO\-'ia,, 
o nluminio em pó ~ miid urado com 
o material que geralm ent e se uti
lh,a em obras desRa nntureza: o 
nlrn t rão e o a:qph alto F, OM resuL 
t :.idos tt'ni sido 0!-4 mais snthiíacto_ 
rios. 

E ssas p,1 lesl r as obccl ecr r :i o 
ESTADOS UNIDOS :m, ,rguint,·, horn ri w \J ,15 e 20 RUA MACIEL PINHEIRO, 38 1 

NEW YORK, 1 rA B ) - U ma horn,. durank tn•s <li ,1, consc: l I J O -. 0 p e$ $ 0- a 1 4« 
g,ande revista de modas !emimnas re- c u li v os. i s t o é, d r snhhnrl n a l" 1 ..,oo , E ' quanto custa um rnxo-
.sol'leu r<'11nir cm ossembléa e:era l to·. terça -feira. '-' ::._:: z..,:"w?":w: ....-.,::w::: sws ~ '-' :w: :ws zw .~~U~e seda para C"rianc:a na. CASA 



A UNUO Quinta-feita , 2 de setembro ele 1937 3 

FORAM INICIA D AS, HONTEM. NESTA CAPITAL, J ORDEM oiº~R~~r~GADOS 
COM O MAIOR BRILHANTISMO, AS COMMEMORAÇõES DA "SEMANA DO BRASIL" (Secção <fo Estado da 

Y I D l 
6AD10PHONICA 

Parahyba) 
P. R. 1.-4 

O vibrante discurso de inauguração pronunciado pelo tenente-coronel Thomé Rodri
gues, i!lustre commandante do 22 ' B. C., ao microphone da PR I - 4 - O programma 

executado pelo Orpheon daquella valorosa unidade do Exercito - As 
festividades de hoje. 

Deixou de re&lizar se hontem a 
~ssão con\·ocacla per falta df nuine_ 
ro 

Compareceram apenas O· drs. Gui
lherme da Silve:ra Evandro Souto 
Synesio Guimarães: Praxedes Pttang.~ 

RADIO TABAJARA DA PARABYR• 

Pro&ramm.11 para hoj e: 

11.00 - Pro~ramma aperiti\·n ria P 
R. l. ·!. 

12,00 

R. I. -·· 18.00 

ProJ?rnmma var iado da P 

e Severino Al\'es Ayres. 
Deix.:.ram de comparecer sem mo l R,45 

Programma -paru o jantar. 
Hora do .Brasi 1. 

tiva justiftcad::i os drs Osias Gomes 19.:w Proj\'ramma da St>mana do 

Joaquim Costa, Mauro Coêlh~, José Br2a0s.~Jo - Ür<'hestra de Sal:in. 
Maria Porto e Francisco Llanw. 20.4!1 _ '.\fu ~ícaia; poriulnres com \for. 

luce Pe:,;sôa. 
O sr. ~ funccionario puhliro no in. 21.00 - ,JQrnal officinl 

terior e a di..,tan<:ia diffí <·utta. o rece . ~i:~~ _ ~:f~o d1it!:m R. 1- 4· 
bimento dos t;f'US venclmhltMJ contas. 2J .4:'l Prn(!rammü '' lt•arler" 
habilita~ão ao l\lont('plo, os requeri.. ·.;;aon C'an.loso. 
mentos a&.-. seus dirtitos'l N:ío vacille. 22.00 .Jornal falado ria P. R. J-4 
Dirija.se ao Escriptorio de Procurado.. 22.lfi .\tu~ica~ variad,1s com Elu1 

Informncôe!'. - Bôa noite 
ria MINERVA e encontrará a solução '1:.rntns 
dos seus negocios. Rua l\laciel Pinbei_ l 'H.:10 
ro, 306, sala do Cartorto do Tabellião -
Public Travassos. INGLATERRA 

Tribunal Regional de Jus 
tiça Eleitoral do Estado da 

Parahyba 
RcsultN!o du sc>s!':i,, de hont<>m do 

Tribun.:l ReJ?ionnl d{' .Tu, tiç:i Eleito 
ral: 

,'O)IE:\TA'<DO 
'rR l\lO'.',IAL 

A l'ELICIDAOE )!,;._ 

LON"ORES 1 - Muito bre"·e come
cará a funccionar, no Inglaterra, un~ 
''comitl:: " que prometté RC r autoridade 
{'Speciali~ada no fomento da felicida 
de mPtrimonial e na "·ida famí1iar. -

O g·overnad~r Ar;:-cmiro dt• Fi~ueirêdo, tendo á !ilia r$QU crda o tenente .coronel 1.'homé Rod1;gues, na. noite de 
hontern. 1;0 "hall" do "~tudio" da Radio Tabaj.u.1, aJ){,:-c a abcrlut·a solenne da "Semana tlo Bra . ..,il ·•• p!'1o Hlus

trc l'Gmr.1au.fantc d.> ?;2 .. 0 8. C. 

RecurM inteq1oito por Aus:rusto Cn
êlho Filho, do rlespacho llo juiz elei
toral da :;. zona que mandou (lUe o 
recorrentt• pr<,v.as:,;, su.-. inc\enti<lade. 
Deu-<;e provillll;'nto :w recur,-o. para 
ref,nmar o d('~pacho rccc,rrido e man 
dar que '-<· p1·o<·e~~h-' a quahficacão e
l<>itornl <lo rc•corrC'n\C' por unanimida
de. 

E,"<' · comité''. que krá estaheJe_ 
cido pelo Ministerio do Interior se 
com porá de homens e mulheres espe_ 
cia lrnnte in~truidos em cur~Os sobre 
mt-di~c:ão na,;:, desa,•enc:as entre con ... 
ju!?e,;:, to no~ pleitos de 11eparaçâo ma
lrimoníal. 

Com o realce e o enthusiasmo com nal com aue foi encerrada a festivi_ 
que est.nvam sendo aguardadas, tive- J dade e:·? hontem. 
ram i111cio hontem. neosta capital , as E~·sa par~e :enfiada ao harmonioso 
commemoraçóes da "5emana do Bra_ conjunctD teve um excellente desem
sil'', que se1·á encerrada a 7 do cor - p~nho. fazend:> jús, p:r isso mesmo, a 
rent{", com a mai.:r solennidade. nwnero;,os elogios. 

Inaugurando-a. como era do pro_ As.sím. como S<> vê foi iniciada sob 
gramma, o tencnte-~ol'Onel Thomé os m-elhorPS auspicias, a "Semana do 
RodrigUes, illustre commandante do B:as!l" na P~:.rahyba, para cuja ef-
22.0 B. C., pronunciou, a.e micropho_ fectivação se acham erandemente 
ne da P. R. I.-4 vlb:-ante discurso, empenhad~s. o Govêrno do Estado, as 
enaltecendo n, significação d~ '·Sema- classes armadas e o povo em eeral 
na do Brasil·• e a importancia de que 
se revestia n sua realização em todo o 
país. 

A oração do distinguido militar des_ 
pert.:::u a mais viva impressão a todos 
que a ouviram, já p?los altos concei
tos patrioticos nella emittido.s~ já pelo 
seu runho de accentuado civismo. 

Ao terminar o seu brilhante dis-
curso, o commandante Thomé Ro-

O DIA DE HOJE 

Hcje, o p:-ogramma que SPrá cum_ 
prido é o s@guinte · 

3) - Oração sobre " PATRIOTIS
MO'' pelo sr capitão Adaucto Esme
ralda. 

bl - Canções militares e hvmnos 
(C:mtad:.s por soldados da Policia Mi_ 
litar) · 

Canrão da MARCHA 
Canção NOBRE INFANTARIA. 
Hymno da INDEPENDENCIA 
Hym NACIONAL BRASILEIRU-

tem, na Escola Normal, resolvendo 
convidar o illustre dr. Octacilio de 
Albuquerque para falar na grande 
concentração do dia 7 de Setembro, na 
_praça da Independencia, bem assim 
imprimir o maximo do brilhantismo e 
sclidariedade a todas festividades aue 
Sf' promoverem, neste Estado, duran_ 
t.e a "Semana d:} Brasil". 

ESTOICA 

Appellacão interposta pr·la eleitou1 

Xa Grã_Bretanba já existiam, de!õ!.dc 
ali:rum tempo, "comitéF." des~a natu 
J'~Za.. ma,;:, não eram rttonhttido5; pel~ 
gol'ê rno. que agora cmcteará ru;; des
P~"'n« feita.., com essa no,·a oTganiza,.. 
('.,tO, 

~evcrinn SPrruno Pinto. da ~entença 1------------
rlo juiz ,,h.•itoral dn 1." zona· que ;i 

condcmnou ao p.:t}!'hmento <la. multa rlc 
lOSOOO, 1101· ter falt.ido ú eleição. -
O Tribunal mandou hnixnr os auto~ á 
iri::tancio inferior para cumprimento 
do a<·cordão ja prot'erid<, unanime-
mente. · 

Requerimento de C'urlos Vellô!'.O ,Ll 
Silbeira para ~er r<'ctificndo o seu no -
,ne. no !'t>U titulo de eleitor. Deh 
tiu _se o rcrlido, por unanimidade. 

Roupinhas para creanças 
Novo e variado sortimento a y,recos 

sem concurrencia, na CASA VESU
VfO rua. M.ariPI Pinh~ro. mo 

bal i-obre .,.;í a isençãu de ~ello com;_ 
lante de recente decisão do Tribunal 
f,,uperi.or, <:omprehende tambem h:.enç5.o 
<lo ~ello penitenciario. - Respondeu
se á consulta neKativamente. Deci~ã. 

ANCIANIDADE Â·"· ê'íJiJüi'A CIVIL 
Ourwal de Albuquerque 

~~t f:;:{r~~~c)f,;fi·;;'i~.i:: Ii NA E s p A N H A 
~ n::i.da adoravel, principal01ent,e 1 . . . , . 
qu,rndo ,e é pobre: quando se chega A Venezuela fel o primeiro pais sul-americano que r!S• 
,;,.os sess~nta ou setenta sf'm arrimo • 
"" vid• .. srm protacçâ', sem e.;peran_ pondeu ao governo uruguayo, favoravel ao reconheci• 

drigues, que se encontrava no studio 
da ''Radio Tabnjá.ra ". em companhia 
do governador Argemiro de Figueirê
do. da officialidade do 22. 0 B. e. e 
de jornalistas, foi vivamente cumpri. 
mentad:. 

Logo após a. orttção inaugural da 
"Semana do Brasil". o Orpheon do 
22. o executou um magnifico pro_ 
gramma, constante de canções milita
res, executando, tambem os Hymno 
da Independencia e o Hymno Nacio-

ças e amda mais. mmtas vezes sem .. 

o CONCUitSO DO DEPAR.TAJ\IEN ta~iiia ,·elho é o terrcr do joven. mento do general Fran~o. - Os soldado_s republtcanos 
TO DE EDlTAÇÃO Porém quando se tem a \'en_tu- combatem as portas de Belch1te 

O mons. dr, Pedro Anisio, dire:1:or 
do Departamento de Educaç- e a., 
dilectores dos collegi..:s Sccun rios 
desta C3pital. reuniram-Se ant~-hon_ 

O CONFLICTO SINO- JAPONÊS 
O Japão irá aU o fim, - declara o sr. Hirota, "chanc::21· 
ler" nipponico. - Shanghai está voltando á normalidade 

ra de admirar uma velhice estoica 
digna, sedia. cem aque!ta fortaleza que OS ('JRCl'LOS LEGALISTAS AGUARDAM A CAPTURA DF: 
:;~;1~r~r~~ctaº ~~;o e~~er~~/~àct~~ª~: RELCHITE 
toda a ordem: o moço que não póde 1 
viver sem e •)lxilio da.s injecções de · FRONTEIRA FHA:\'CO.ESPANHOLA, 1 - (A UNIÃO) -
~~1o/~i~~~~º· f~~ot~e~i~

0
0~

0 ;~la~º~t \Js meios le~alistas e~i>eram, a cada momento, a noticia. da ~aptu .. 
mofadinhas de algodã~ · torna.se ra d" Belchtte pelas forças go,-ernamentaes, que desde oito dias se 
.ttlh'etico. nu:s interiormen'te mostran- t:mp~flham na lucta mais encarni~ada e di8-pendiosa desde o ini('lo 
d? as ccstellas. Qus.ndo. como 1am<?S do confllcto. 
d1zend-:- se tem a surpreza e a feli-
cidade de falar a um ancião como o 
,,ue hontem veiu á Redacção da A l)S REPl ' ,1LICANOS PROCURAM INTERCEPTAR AS LIGA-
UNIAO, sr. Manuel Ferreira da Cos_ (úES E:\'TRE HUESCA E SARAGOÇA 
ta Junior, é CU!_e se tem melho1· a <'On-

NÃO EXl"TE '\TE!'\iHT'HA CLAUSULA SECRETA 
SINO.RUSSO 

dcc;iio do. acérto dequella tão espon_ 
tane~ expressão de Euclydes da 

NO PACTO Cunha "0 sertaneJo é antes de 
:'.11ADRIO. 1 - (A UNUO) - O govêrno annuncia que os 

repuhlica•w, atacam impetuosamente as linhas de communicações 
f'ntre Hue . ...;r•a e 8aragoc:a. apezar da resistencia do~ nacionalistas. tudo um forte" 

Prejudicado, espcliado mesmo. se 

TOflO, 1 - (A l'NUO) - O embahador chinês esten, 1 ~~i;ctâe ni~-rade;;;r~~.be~! ;u~~·;;~ 
hoje, em \o·bdta ao Hchanceller" Hirota, tendo declarado que a municipio wcte T tixeira, . deste Estad<?, 
China não tinha as~ignado nenhuma clausula secreta no pacto de velhmho de barbas b1blicas. parec1-

n,ão !lggresHão .com a Rus-..ia:_ o _ qual . era ~emel~ante ao pacto ts~i:fa 3~~~~d~aq~i1~~~t~~e ve;i~te~~ 
l\ellog, e desein,·a, com sati,façao, assignar 1denhco tratado com ou. Mas o prepotente de Já -. conti· 
o Japão. ao que o rnini:-,tro dos E:-Jrangei.ros nipponico não deu 1uou Manud Ferreira. não . "}igou" 

BLOQl'EIADO O PORTO DE GIJON 

SA~.TANDER, 1 - (A l'NIÃO) - Dois submar(nos insur
rectos hloe<ueiam o porlo de Gijon, cujo govêrno se esforça para 
negouar, t<!m o comm:1ndo revolucionario, a ent rega daquella 
cidade, s~ndo repellido )leio general Franco. 

resposta. ~i~ueP~!a~i~hi1~e ~~;~~-fu~t~!~~ 
om a irmã velha. sua unica c<:mpa_ t;FERRA llE l\JORTE AOS SllBMARINOS DESCONHECIDOS 

CREDITO PARA A Gl1ERRA CONTRA A CHINA 

T0!,10, 1 - L\ U~I.~0) - O ministro dos Estrangeiros , 
.sr. Hírota. declarou hoJe, a imprensa. que o Japão irá até o fim 
na sua guerra contra a China.. Para h,;so , o imperador liirohito~ 
J><'dirá. amanhã, á Diela , a ahertura de um credito de 2.000.000.000 
de "vens". elenmdo.se, assim. a divida nacional a 10.000.000,000. 

SH .\'\TGH.-\1 RECUPERA A SUA \'IDA NOHl\lAL 

SHA. 'GHAI. 1 - (A l íNL\O) - Esta cidade está voltando 
lÍ normalidade. O trafego recupera a sua efficiencia. os hancos 
a'>ren. as suas portas e º" jornacs começam a circular. 

1\'00-Sl1'W: E'.\I PODER DOS JAl'ONfürns 

SH \NGHAI, l - <A. l'NIAO>. - :',s tropas 11ipponicas, de
pois de tremendo bomhardeio de artilhana e de aviação, ,·onquis. 
1 'lram \\'o l1-Sung~ 

RBPPELLI00S OS NIPPONICOS 

SH,\NGHAI, J - (A l 11'1Ã0) .- O govêrno de ;'1/ankin in. 
forma que o~ chinê•c;, reppellira~ hoie. os japonese~ em llopei, ao 
~ui de 'l'len 'l'sin e 118 estr~da Pet•Plng And,ow 

,beira naquelles rudes e tnvios rer
, ões. 

Manuel Ferreirs. resolveu-se. então. 
1.pesar dos seus quase setenta annos 
le edade, criminhar de Cab:ca de An_ 
a até esta Capital, numa distancia 
-ie mal.s de sessenta leguas sertanejas. 
• indo fazer queixa aos "hcmens gran 
Jes". como ellt chama. á moda dos in= 
iios, a:- g·overnador do Estado, ao 
~hefe de Policia e mnis autoridades 
:30 leguJ.; a pé elle. o velhinP.o de 70 
'nn::s as tirou, tneus senhores, em 14 

~~~te~.
1 ~e ~~~!a c~W!i3a11

~
0
0 c~ii: 

mas com o moral aJevantaC.o e o orgu
U1c dr uma raça de heróes. mostrando 
10 Br2.:--il de que tempera é O homem 
dos noMcs c:ertões 

Veiu. falou com as autoridades; an
dou acima e abaixo com o ccnego Jo_ 
sé Coutinhi::. que o amparou no seu 
Tn.;:tituto ''São Jcsé" e v.:lta, hoje. 
;-ara reclamar e seu pedacinho de ter-
!"a. que é seu e que n:nguem lhe po-

PAf,.JS. l - (A l'.NIÃO) - O govêrno francês está decidi. 
do a fazer uma guerra de morte aos submarinos desconhecidos que 
Jl' trutham o i\Jediterraneo desde o litloral espanhol até os Dar. 
danello,. lendo jú afundado 32 navios mercantes de Yarias na. 
cionalidades . 

OS NACIONALISTAS PROGRIDEM NAS ASTURIAS 

SAI ,l'.\IA:,,/CA, l - (A l'NIÃO) - As tropas in~urrecta~ 
e-..tão ayançando. nas Asturias, sem encontrar grande resistenria 
da prirte .dos goYernamentnes. 

A \"ENF.ZllELA RESPO:,,/DE A" CONSULTA DO URVGFAY 

1\10:\'TEYIDÉO, 1 - (A UNIÃ~)) - A Venezuela foi o pri
meiro pais a responder favoraYelmente ao reconhecimento do l?'O
virno do general Franco. 

Espera.se, nesses três dias, identica atiitude do Perú, 

derá arrancar assim tão violent..'\men_ naqu<'lla edade, fazer sessenta Ieauai, Cortar seu cabello prá que? 
t ... ~ a pé 

Oi:. "hcmt>n~ ~randes'' ouviram o Feliz ancinnidado; feliz vrlhice. ''á á CASA AZUL e rompr€!" um 

~~~1 v~1l~~n!1a°ti~1~fto~ª~~i,! C~~~~ig:srt~ ~~:~~ede9i~1~1iis ~./;~1oj~tç:e~~~ e~l!.' R'rampo de enrolar, poi~ é mais pra .. 
Anta. feliz em Ih<' terem feito justiça mens que ainda exJste po.ra aueom tiro e mais t·legantr Prt-ço dt> rf'da-
e ··orrcsponctido ao .seu sacrificio de, nelle tembém e.-1nda coafla me UOOO .. 



A UNIÃO - Quiota-fdra. 2 de setembro de 1937 

PAR T E o F F 1 e L 
.\.DMINISTRAÇAO DO EXMO. SR. DR. AHGEMIUO DE FIGUEIR1!:D0 

THESOURO DO ESTADO 
1 

~.
1
e Ala.gô.a Nova, (·m 18. de Ju.11ho .cit· m .:.US cle~.P-~. Ás ci~ ca.rgv (i. e. Agente branca e1t<>ctuada µelos procuradores 

1937 Mumc1pal de E~Pat.ist1c::t (' pagamen- mumc1pnes. 
A 1lim110 Leal ria Fons,,·cr pref,~Ito to cJ - n•s1rct1vo f1mcc.:1onano ~ Unico - O Procurador Geral fal 

J)Ei\10NSTRAÇÃ0 DA RECEITA E DESPESA NO Antowo L. Ra''.:.':·'· •cmlano. 'n~'~on~r~,;;;- Revogam as" dcsp<qôes (~~~i ~~: ~~u~:igj~~;~~,~~a a~~'i_° s~~ 
DIA 1.º DE SETEMBRO DE 1937 · LEI N ' 9. DE 18 DE JUNHO DE 1937 Le o

1
tcrctnrio fa('a JJllbllcar u pre'cn- :;'a:';~ ~~~

1
1~.,.~~~~e~·';;}incçóes do seu 

RECEITA Atire o cn.:difu de 2: 10~000 paro A.rL. 3 _ u - Nenhum do.s oulros pro-
a compra de um radio para a BreJo (:o Cruz, 18 de j1mh,, de Hl:{7 curadores municipaes poderá negar-se 

S..i.Jclo :inlenor que .. paS!:>ou do dia 31 
cl1• tl.gC;,,l:,Q . . , ..•.. , 
Montrpio cio Estado - Descontos 

conforme abono n.º 127 . . . . . . 
P, dro Pt"-"'"'Ôa - Renda de Aguas e 

Esgótos elo dia :Ji 
St•vt•rmo Frl'lre cl::i Araujo -Seu con-

tr:icto . . . . . ... · · · 
n ·crbrdoria cie Rencias ela capital -

A, rPcadaçéo do dia 31 .... 
B::inC'() cto Estado - Retirada nesta 

54 ·049$700 

21 :493$700 

3 :4l6S600 

700$000 

22:600$000 

63 :572~600 111 · 782S90C 

165 :832$600 

Prejeitura Municipal desta Villa Anlonio Olympio /Waia, µref<'tto ri apresentar oc:; talões, documentos e 

Antonio LC'al da Fon~eca. Prefeito 
Municipal de Alagóa Nova. no uso d.n'> 
suas atti-lbuicõrs h'gaes. fa?: ~,,b"r :i. 

quem intt:-.{e.s"ar que o Cnmrira Muni 
:-ipal de.stn V1llri decrdon e <'U sz.uC' _ 
clonei a lei ~eg11inl.t' 

Art. 1." FicR :1bnL n~1 lti~~o:1 
raria e.la Pr<'f<'itura d '>ta "illn. o 
~redito de doí.:, co:1tw e cem mil réi.-. 
2:lOOSOOOl. para t·CJmpn d<' 1Jm r::1 

dio dt.~t.in:ido a Pre11~hur.1 M111n:10,J 
,_lestn Vil1>1 e :~rm mtl rf·is (100 QOQl 

Joaquim de Queir():... F'ouséc:a. seC'rC' _ utros e1-;clnrecimentos quando solici_ 
t.1rio Lados prlo Procurador Geral. 

~ Unico - O prnrurador municipal 
LEI N.'' 2 DE 18 Dt .JUNHO nF rn:37 que não attender ás solicitações do 

Procurador G2r:1l ou for o.~nhado f'm 
Rntu a prrn•ntaq,•m díl.~ Pro- falta r~a co~rança ~lo~ iml)O!:>tos se.rá 

c:i,rnúcris M1mi111iaC's ae 17º'º ~uc:.rcnso d:i.s; fum·coes. pc_lo .Procw.a 
co .. 11strrr.'P da /ri nr(·amr:nlaria p.ur,1 ., :iar G~ral Qlte C'.n~mumcatá 1mmrd~a
l'"•º ~ ,\ ,l;re O qw• arrecadarem am".11te ªe:! PrPfeir > daodo o motivo 

('.·\ SlL'iP""llSflO 

·'\ Cauwrr1 M1111u·ip;.il •de> BrC'JO i'n A:·t 4 '' 0 Procm·ador G<'ral ~ó 
c1 IJZ clf a 1 :.t e r u ~<-.llC{'lOh..., 8 M _ r0d::rá robrar unpm;tos municipncs no 

, ;r•t ~ Jt1 Pw;to da V ilia. l"ndo nos outr::s Pos_ 

DESPESA ')ara occorr ·r com 1 clc·!'-JK'·, 1~ de in: - · l\rt 1 ° /i. 1·•'T -e11lagC'tn do: .. Pro_ 

t.a~~f"º2. (' Rno1 'Wl-. ~'- ch:~J)O<-:J ~\iT.º'·.~~;:-c !\liJJ~\~·:p:~~'.~.,[~J 
11

~
1
~uzic.la .1 

li~ 1111111:C·iJiaes f.1mple~ attribuições de 
11·-c?.lizar o ~·enico d ... s outro.., procu 
r<1dcr~~- ~~1,·o St' por ci.rc1111,,;tanciru; 
r, JA c1c.1"'s li\'er or<lem do Prefeito pa
r (•ffe~tunr c·ribrrinr:is c•m qm1lquer 
P:~ rt. s::-ndo e.i.;rn ordem por e.c,;cripto 

Bnnco do E"-1 .do - Deposito nesta 
~~ ......... . 

1 839 - Dn·,,r..,os funccionarios - A-
bono 11." 127 . . . . ..... 

1 840 - ::\.fmitc·pto d'.1 Estado - Des
l'Onlo.'i do übono n.0 127 

TlrPE-orn~na Grral t.lo Thesouro 
fc' olnu ct.o 19 , . 

Franca FIiho. 
The!-;OUrf'iro 2eral. 

19:540ó!OG 

63 :635$600 

21 :430$700 104 : 606$400 

61:226$200 

165 : 832S600 

do Estado da Parahyba, em 1.° di; 

Confere: 

çÕ<'s cm l'l.nt.ran 1 ~ Fmc 1\ 1>t>rcrntci•_•cm ele QU'' 
. . r <; o .rti"1J 11;k•1·11R serâ ca.lct1lad·1 

~~tn·t~11a cta Pr f 1t rn l\1111 11'" 1nl I cbr .: :un-cadr1.ç~o cl: cncln. quadro 
de Al,\bU:... Nov.1 <'lll 1B d, Jimho ctP 1 r n,·. Pi )<.;111·:~dor. nào poden 
1937 

1 
i& l utllL ,l:' s • d<'l m:!·ma antes de 

Antonio Leal cl, Fun.'>•;r .. ·a. pr í<'ito ut 11 tto 1wlo-Th<:;:..Olff<'ir:J eh: Pr<.•fei-
A11lc,nio L. R.an ,s, sec'l'ct.Hi 

LEI N!' 10, DE 18 lJ~ ,flTTl'JfO DE 1(137 

Alnf~ u r:rrcl to rlJ 1 ·?O:l.')Oll 7wt·ç 
o ·c·crrer e m1 a rl" JJP<.:a); ci 0 d . 
saprcpriac:ci.o ri um ft'rr ~w a. rw1 

7 de Setem Jro. 11 n l'r/la 

i\rr. 2 " RPvogi1111_s~ as d;.~po,i-
_., 111 c-011tr.:un 
O 2, e et1rio fa.ça pul>lkJr a Jll"f' 

1• )('J 

B1o.. jo do i:'U . lG ck• Jllllh ~ dP 1937 
A 1'r': nt 'n:r o .~1ma.. prc1dto. 

J. Veiga Junior. Antomo J_, nl cl:i F.Jll •e:, Pr fi. .. 1l 
Pelo contador-chefe Munkipal eh~ Ah~ Ja N1 ~ 1 , , , 

-'' ..,.,, c/l"c Qu(iro, Funsêca. ~f'cn'-
ltl 

Jauberlita Agra Nobrega, sPas attnbt11ç6:• 1 ~ lt:: .Y1.1 ~ F;f 7\i l /JI 18 rJF ./UNI/O VI:. l!m 

Art. 5." -- Rn1 ogam_!-;C' as di.spC~i
çf.e.c.; nn conlrario 

O Sr-('aL·1ri faç3 p11blkar a- prc
~ ·nte lt>i 

Br'.'jO ck> Cru.;\, 18 d1• .1w1ho ele 1»37 
t.11fonir, Oly.a:1pio Maia. rrefeit.o 
lcar{ltim clt ()ueiro Funsêca secre 

t·ri . 
u;/ N 4 l!E IH DE JUNHO DE 1937 

Annr.m a,.. /wu.:cõc.s de Th~sou . 
rrirc Mumr:ipal âs de Secretaria 
df1 111c" n1a r~w1rtu,:ão 

E"Cripturaria . 
1 

qn~'ceimpJl ilG~~~.~~~\;1\ 1 .. ,°
11 

~/ ~/ t~ l-. 
---------------------- J,' 0

!( •• a Ir~ 11" 1 rtc ·1 de mar 
Secret;ria do lnteríor e I III - Enh1?ga de Rendas .. Paga- 'ciotd " let ' "Ult ' .,.; ,, r erro o Utrq< de 

/\ Ca111ara Mu111ci1ul ele BreJo do 
Crui. dcn la f' tu anttiono a i;C'

gmnt.e lei 

. , tg~1
ªn;taO d!~;, en:·p~:~io;ià e~!~r; / A_rt. I 1

" !~.e~· dJ _rt 11 'íl ct<i 0 /~.;:,. ,r~0 ::te,~-~u::1rn1cipio e Art. 1 ° - r,·1ca111 amwxa.s a::; func-
Scgurança Pubhca Repartição, a importa1~eia de 708$UGO, 1r~na da P1dc1t ,Lt, -! ',~u<im~ ~:_.~ ~~;~.~1; ;1,~;.º~:~~~~ºta~·~op~~t%le~1~a~·~= 

"EXPE~IENTE DO _SECRETARIO. r~ferente ~ r~ndas da refe.~ida S~c-11~~~0g~od~f ~1~\~~ , :.,.~1~~ r 'f"ll :i~ des- A Ca~rt--r9 ".lt1nt:-i!)31 ct~ Breio do ( particão. 

l)""J·•·l,, Co. tisslm de" .. rm;:nad~s· J ren~~á rua '7 d{~ ,3nt.t:inUro, ne!';ta Vil- guintc lei. ri:, terá um orcknado de trezentos 
111A :Jl. DE AGOSTO I çNo. nos dias .,6 :1. :n Jo me.., p ftll·· pes . de c;t"·•propric.1<·:·, 1 1, um ter_ Cruz dC"cretn P eu .-,~ncc1on0 a se· Art. 2.º o Thcsoureiro Serrel·'.\· 

, .. rnil réis m~n~a ·s que ccnem á conta 
O Srcret.ano cto lnlerlor e Seguran- PARA O THESOURO DO EbTADO : 1~ Arl. 2. ,, R1:vogam e di.o:;no~i_ Art 1 r·, ·1·n-.mid o J)éUél.- eia v rba Prefeitura 

"i " S . G s çoes em cont.r.::n.-.. l!r~ , n iii, r ,i ~ r I""·1 1 º da lei n.º Art. 3.'> - Revogam_~ as disposí ... 
c;i Puv. '~:'. no,~ria e~enno_ o~e I De registro de vehiculo."l 130.SOOO ,' ,1 <i ·ro 1136 çCes em contrario 
{le Olneuu. p:11J. exe1.ce_r ~nte~~a- De multas applicadas 40$000 Secretar;.a da Pr-fe1t.ur:1 t111ü1 m i ' ,. rl;}:.; 'r,c~ '~~c1l·o.~~tie~~~º- · 1º1L•·Se1.-º1:r,tnrio faça publicar a pre-
11wnte o tar~o de escnvao a. e e- De vistos em carteiras 40$000 de AJ:.1góa Nova, cm 18 <lr 11m:10 tlt· ... 
g/wia dt' Po_J_;cia de Sant~ Luzia d~ De inscnpção de exame 120SVOO 1937 º n) ' ) ct:, \"11I, ·mqu::mt, 1;:s- BLJO dn r.ruz. 18 de junho de 1937. 
~hugy. ~en~nclo-lhe de titulo a pre De outros emolumentos 185$000 Antcnio l.eal da Fo,, 11' ilr; 1 r q l,"'r r \" '.'º e e r_xprc_"·amrn- j Autcnir Olymnio Ma-ia, prefeito 
"nlc portana. De placas para veh1culos 100$000 Antonio L Ramo•, t'í' t~ri.o t ld~./ ··~ir..,~ ~1st~~1~n~~:~)~~1S~r. i~~ t,:11oc,qw111 de Quezro;. FOnsêca. secrc-

,,XPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
OIA l" 

Der'l"elo 

Somma 615S000 LEI N.' li, DE 18 DE JL "1/10 DE 193' 

PARA O CONSELHO EGO,lOMIC'O: 
Vl!JA ESCOLAR 

Apprcl'a a plttnw cacfrutral da 
Vi/la de A1aqóa Noll<J 

O Secretario do Interior e Segu- gee ;~r~;ªâe P~~i:;~as 10SOOO 
raiiça Publica cxunera. a pedido, Ar- De carte,·,·as de motor,·stas 

42
SOOO Antonio Leal da F: n~'"'r1. Pr~fei, 

2.".C!1AP1'LAND0S EM SC!ENCIAG 
E: LFTTRAS DE 1937 

- LYCEU P~RAHYBANO -

CENTRO· ESTUDANTAL 
PARAHYBANO 

· B cl d s·1 d 30~o,,o Mun.1c1pal de Alo.gOJ Novi\ nu l~ o d, ~ 

1 

gt·tmro l.!rnar o ~ i va o cargo De promptuarios 1SOO•) f be 

~~\i~i~~~ei~c~r~ag~a i~r:~a Publica do De registro de petições 10$000 ~~~::~~r\~~g~es,c:~~~a ~~~n~~:~~i .TOSJ:;• OE OLlVt/RA l;JMA ~·:i~·i'(:,,IJ" 11 111 -, (·um pcrlido clu puhli('a. 

( 'Ol\lMANDO DA POLICIA MILITAR Somma 93$000 ~e1;~ S~~~~n~c>creLOll e < li "'i.tnt'CIOUCi;Jll/D~~ ICll~-::: t:~;:c~. 1k
1
:~;~~:l~d~~/~.i:7;~1: ç io E o\~.~1i'i'~~~: i~:1s~12 ~;~~os um-:- !p;~~~ 

(COM \J l,;',J( \DO~ OFFIC'l.\llSl 

no ES'J" ·\DO DA PARAHYBA no IV O d • 0 - d p 1. . ., ~ ·~ l:.... lu que O conhece uw,~ dr perto En tah cz u ni.,1s d1ff1<'Li du ~ua Y1da e<:o 

, ... mento - O sr. enc. da S iP .. provi- dos cs ftfello~ J'-='~ f'S, a planta o.das_ rue cvn.'ieç de sua prnonabdadr. < neg1m('ntlnn i m <ledesa do::: posiula-
'VOH.1F - r em a ..... 1cçao e o tela- Alt lo - F. d.pp1ov1d ... 1,.,_ ~· ' r rcrc,nh deixaru aqm o<K', ves t1aço~ llônl)('.:l ( pol1tHo_.soc1al As classe~ sC 

\·\11\.iliar do Exn<'ito de l. ª linha.) dencie a designação de cinco guar- tral da V11la de Alâ~oa N?Vtl, ~ rn o:-. - An e~ deª e~t,tda, no Lljceu quan. d0s sa:.urui,,,. <lo 1<.'J.."IITT(' rcpublicmrn, 
das para prestarem serviços na As- tracad .. s cta.s rtta~ e div~'-OCS ú~s w- d,1 a,nda nua la para as ba.:idas dê o P''"º c,;ta <'mpenhndo na dcfo~a da• 

Quarfrl cm .João Pessôa, 1.º de se- sembléa Legislativa. a começar de nas e demais esper1f1caçoes (a.icara era um fazendeiro em mmw- 1"1""ª" 1n ... t1t111ç1H•s den10crnt1c11~ Jl,L 
t ·mhro ri(• 1937 hcje, todos os dias. conforme recom- ~ umco - A' refe11df1: plo.ntu. e sn tvra "ua 11dtt e,a eavalgando de1ru- •1111 m,l\'lllHnto rntt•n<.;o de op1n1ao para 

s,, iço par l o dta 2 (QUinta.fei- mendação do sr . dr. Chefe de Poli- b:>rdmarão ob11goto11:.1mmt" ~ p::nlu l 'lrl') gado e adm1, islrun~o i,ropne i f1c1 lJ .1 ,(ç,lo do" hra!<.ile1ros J11-
ra1 eia. contida em officio n.º 1 .948, C:e desta data, tod~ i::, coastrucç01" pre_ <J - M1 'lC1(11t~·t. <1u1 p1etl'n<lt•m suhordinar 

()lflcial de dia. aspirante a official hontem datado. 01aes. rccon.:;truc,,óes e abCJ tura.c: ~ 
1 
ª/'f s,d

11
.,., ao do<; õOlõe<? dos baz- SJ n1,s"<l lihcTd 1llt· ano: rc~1mens <.lc 

Antonio Fene1ra Vaz V - E~tr:}ga de guias - ~Entreg.a- ruas I f;.,., o.\ artzfzcio~ da <'w1tlZaçcto aman torça 1m1w1tadu~ dt.> out1as terras 
Honda á Guarnic.:ão, 1º sargento ~ á Secçao de Traf~go 4 guia.s de ie- Art_ 2 õ F1r::im lf'VOl:,,E .~~ .~ dlS~ 

111
flc, (1r;aquram d" ,u.<i nu1tte as reror- J Por ,._~a ... 1tu,.1ç:1.0 1le desc'-JJe10 o 

Ju·,' Bcllo Diniz grstro de au.to_move1s. remett1das 9~- pcs1çoes em conl1a110 <lC<..oi s <lu:, conidv.s dct." Je~,a~ d~ ~ P~tud ,ntp h1,1-.,1Je110 te111_ uma }Ja.rccJI., 
~rljun<'to ao officjaJ de dia, l.ll j lo s r . admuust~ador da Mest df J • d ' t d l de ri:! pon"'ah1h<larf" N.,o l' pos<.1vel 

,"lltO João Nunes de Castro. ~e:tda s,cte Catol,e, do Rocha. con of- Sec1-eLar1a du P1rlt:lt1Jru !i.tm1,1pal 'd~;z, ~t~,;,1~~s° ~~ ªga~~(tll;~r:e,ºs !ja/!E !llals o 1nd1ffrrentismo F. a class~ 
!) . · r: t - R f1c10 n 93 de 4 de agosto de l' d Ai'"º. Novn ~n, l" de 1unho d\' 1 · · · · · l . 1 , c•·n/~ tuiZ\ti~~ag!e cte ~i~ª·1.º sa~·- \ passad~. . . - ~ . 1;37 .... b ª •. e º , , . . .. t:,~[g.nqi~~,:(t'~~t;)1~:,,t;~,J~;,11;acr1~,~~- Jl:':~n ';.~~ ;1·~~it~i.tut-1ao ~ cumprir 
l iWJl'da cto Quartel, 3 o sargent) .VI ---:- Pet1ço~ despacha.da~ . - De Antonio Leol df1 Fvns1 ~a .rncf<?'1to. l em demauda daqudla::, J)(J.râqens · E-:t1:1211)~ fL·stt>Jnndo 11 "Sern.rna do 

,hi:,o conol,ino Ramalho I S1mpI1c1o Domm·~os .do Nnc; ..... 1mento, Antonfo L. Ramos, .~c1ct. lllO. E' 1Lm pmico /rac:ct a ma actuaçãtJ 81 .. ·~~,1 . e. nt·uhum mom.ent~ se torna 
(iunrcla dn Carleia, 2.º sargento re idente nesta cap~tal, requnendo . - no Lyceu poi,,; se bem que !jeja dota m,1h p1opu:rn n;n·a (1ue 1~0!'-samos dar 

1-;rno $ciarc., dt' Mendonça 2.ª via de sua carteira de ch~uffeur LEI N.º 12. DE lB Dl•, .!UNIIO DE 1937 rlu de inÍelliµé,u:ia e va<lin Por is.<;o .. 1 pio~·::,- do _nu_~:.r, v~lor _c_ivico, <!o nosso 
D1:1 â Secret:11ta, cabo José Bani- profissional, por ter s~ extraviaria a , l nóo leilt, ':linda. uma culiura solida, 1 ~nln, p:.ltl'lot1('0, d,l 110:-;"A. .confiança no 

1.Je1o GlllclPs 1.ª. - Corno requer. A SIT , 1x·.ra at- C~e_a a vaha de 200t~f)(1 rom' Dc;na',; é bnhcntio· _ r,tr'l a muito futuro. peln be_,111 do Brasil 
lJi:1 o t(•lr-phom ldnd tel h tl'nder au.nlto para a co1~str11crqo c1: um do se,!' tempo eni' crlPrJrf'.s ~wiladas. () ( entro f,~ilu<lantal Parahybano, 

iil .~ S~·vc,rÍnÓ Fcr~'ci~~ de ºsoits~p o- De Antonio ~ynesio dú5 Santos. mcnumento ao g1anrle Brai-ileiro. ,u,, bem pcderia duli(-rir a leituras 01·g-am de t:nntr~,le <ll'~ todo o_ mov,_ 
· !'esldente em P1rpirituba. req_uerendo Ruy Barbo!·a • ) 1~fris e untru 'liVa~ ,~1ento_ estud:..n{i\ ,lo E..,tarlo nao_ ~~-

;~0I.-,tJm 11.•J 190 transferencía para seu nome, 1o auto . Fm meio ci". luctas ml'itica<; que uLl d, 1x~r <lc, nt·-.tc1. hora. transm1ltn _ 
Chevrolet. typo 1934, placa, 197-PD .. An_t :nio Leal d· Fon;,.t•ca nr· fe1i,o I lanto nrcoc.·r·u 1ll actual,fiPnte ~ 

1110
_ ~'º" o ~cu nppe!\lo veh~mPnte. a sua 

t.J..::.,S > D<'lm1ro Penira de Andrade, pertencente a Francisco Perto. Mu~1c1paJ de Alagoa Nova. n? tL'iO da~ 1 cicf.ade. joFe IT,,ia Já i..;e rl<'/iniu: De. uwoC'ncao le:i.l C' putriotic;~ no scnti-
t:ntonel commandante ge1al I Igual despacho ~ttnbmçoes legaes, faz ~abc1 n Qly'm 1 71tLCra.:,1 liberal do: IIWi-. ardorosos d~ riC'. '10 1) rm c;Hla coraçao moço 1.· 

~ J:?o mec:mo idem idem do c~m1- mteres.,;3:r. que a C.-11111 .e ~t11rn:1p::i.l r, .. rJ.emo, ,·cntor unn dlc em nossa.; v1hrutll dn ""t1~dan1., parnhyhano r~-
<. q11frrc com o or,g-mal - Ebac:, nhao Chcvrclet. typo 1934 motor n ° dest~ V1ll_a decrí't.ot: l~ eu .-;.~nct.o!lf'l liric ouh P::rtrpmi -te, pôr ue a sua na~t;d ""·"( ""'t!11!i"'nto nobre dP. amor 

l•re11:rndl''\ rnajq· .sub-commandante 4.480.900 . pl_aca 3566--PB .. perten- a Je1 segumle. snl'dar,r.dri"d ,ião e'itri sob q cundiçõe., ;1.; no-·;:,ns •_1r.1d1~oc:s _r+>rublicana!':. <l1· 

1nte1ino. C"ente a Jose Barbosa de Castro . -1 
11 

m . e t, . ,·ult1.1rn " 1nt<•ll1~eu(·1a, de clt>votamrn 
Igual despacho. _ . . Art. 1 ° - J:11:;1 _(T('~r;:, 11,113. \f'Ji.Ja ·Em t;r~~:t' 5 ~11[',~~'I 

O 
ê 

O 
mesmo Jo- h• ao nr:1:-il e d .. npoio á:3_ convirçõcS 

r'1~l'El:'l'OIHA JJE TRAFt.GO PU (As.) Tenente Joao Farias. ms- de duzentos mil_ réis 1.:00 O'Jfl•, corno ,. L· ~ ~u.c, , ~ . d . , . ) rl<?mo<'r ,t,• a do povo brasileiro" 
lu.1<·,) f~ D.a.. Ci-t.:AltDA CIVJL - nector geral auxilio mc:nf'tano paru a r·in:;Lr1cc.;ao 'z. · :i. sunpn amo,a ª• swt:e1-

• Confere co~ o original: F. Ferreira. de um monum..,nt ao ''T ntle Brásl ' 1 
l'"fT<', P. bnliemio 

1 
1~;11 João Pe U:1 1 de ~ctembro de de Oliveira. sub-tnspector. ~!1';t:1~·11J.., BJ

1
~-i~;::i·c-:1ª .;er t:~igldo 11a AD!lEM ,1_n ~l\'OBREG::.__ 

'.\1.11 un ·, v1•i t••.ta ~ociC'Cladl' vc111 
l!.'111/Jr, r aos 1•:-.l 1H!antr:'4 tia Pul'uhylJ,l 
qu.-, nPnhll!n mo, imC'nto dn rla.siw ou 
n~nh11.i1 i;,tl-'r •:o;:-r d11 mcsm:1 Pl1rl('lll 

partir d1.· .it1V<'l1!- i~rdndo,. e M:lll Jtt' 

·1h111w1 rC'fllJLaç;·w i11tcllecluat e moraÍ 
peranb.· o po\lO '111 Purahyba 

ht', 1<,:o 1mr l o dia 2 lQumta.-fc1-
ral 

Un1Jonnt· ~ ' 1kakD 

~!~{ 
Pt:·r01.1nu1lf:' a S,'f'.P guarda n. /) 

P(·nnan('ule .t S P. , guarda n .0 &: 
Rondantes. fi.sc-al C"iernldo e guar

'<la.i. ns 27. 1~. 144, ló4, 155, 156 e ,9 
·1~olr.t.1m 11. 1.94 

P!!TR ".>nht.-<'lmenlo d;, corporação 
F dt vida ex, ... ução. publico o seguin-
1• 

J - Ordem á ~ecçâo clP Trafego -
O 6T , nc ~1'1 S T. remetta com ur-
1 enr 1:i â E t«. i.l') Fi~(·al de Pombal. 
dez pari"<, dr plac&."' para caminhões, 
<·tJrúormP ,:olicitou o respectl'-J en· 
ra1 r~ndo nn tt'lcgr.Jmma de hoje 
aat do 

II - R~·1ull..,du d,· 'l>xam, -- No 
<.·xnme eSJ;)eci:il realizado nc,nt~m. 
tte:ta Inspecf ·) 11a. para ch:!utfeul" 
profissional foi tt\Jprovado o ,r. Ben
j"1,mn O t ,t'-, i·hra·1h~h 

PREFEI~~!~o!11;..~~:AL DE çõ~s ~~t~o,~lr,:~;~og,m > ' ,1,,,,ost- Hora do E.sf!1dante Nacio• 

l,E/ N.' 8, DE 18 DE JUNHO DE 1937 

Crea a Agencia Municipal de 
Estatistica. 

Antonlo Leal da Fonsêca, Prefeito 
Municipal de Alagôa Nova, no USo das 
suas attribllições legaes. faz saber a 
quem interessar que a Gamara Muni
cipal deste. Villa decretou e eu sanc
cionei a lei seguinte: 

Art . 1. 0 
- Fica creada a Agencia 

Munici~al de Estatistica 
Art. 2. 0 - Fica creado o lugar de 

Agente Municipal de Estatlstlca com 
os vencimenLoS que por lei lhe com_ 
petir . 

Art. 3. 0 
- Fica aberto na thesou

raria desta Prefeitura o credito cte 
um ccnt'l e setenta e cinco mil réis 
Cl :075$000), para occorrer com as 
despesas 

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

Secretaria da Prefeitura Municipal 

Sf'rrct.nri:J. <h Pr,·trit111.A Municipal 
de Al:igôa Nova, cm 16 ('!<- Hml10 de 
1937 . 

Antcnio Lf'al da For. ~"r·a. prefdto 
Antonio L R:111w scu•."hrio. 

nalista na P R 1 • 4 
C:~mo -estava ann1m·:1ado, rt>aliwu_ 

S<", hontem ás 12 h: rns. no "studio" 
da P. R .· I.-4. a inauguração da 
"H:n·a do Estudanft.:: Nacionalista" 

E~pecialmente convidado falou, pro-
PREFEITURA l\HJNJCYP \L DE ferindo brilhant,e oração, o ctr. João 

BREJO DO CRPZ M('deir:s, que saudou o &tur.lante 
Farahybano 

LEI No 3 DE 18 DE JV'VIJO DE 193': Em -..cguida fa.1ou o estudante Geni 

F,.;,-(''I gr11pill:os irrespon<tavci:- 11u1· 
B'.!l'.'lll PJ11 rlC'trirncnto da nossa 11 gni_ 
dadc deq•m 1-10,rndunar de vez a~ 
:•dua,;(Jc:; ~ul,terranen~. Ed~on C'l'. 
zar dt· ('an:dho. !<ecretario; VISTO: 
Eugf>nio dt.> Olin•irn, presidente" 

val sintos. que tambem proferiu vC C "f • U • ºf • p ' 
Crea o cnrr,o de ,,•ente Nun,- lJr,n', oração soore a data nacional Offlf e flVerSI artO f0• 

c:ipal de E .t"Jti..·-tiLo ,... dD úllira.<; rla no,-sa independencia política. Pro- J r A i 
providencia, ;~~~~nd~a~~~I~f~ ~;·i~raR~o I~~uã 0$8 ffler CQ 

A Camnra J\11111111p;1J d Bn o do ccrr.rni:-;i:.-ão org-anizadora ccnvidou o A fim de tratar de a~umplos d" 
cruz decrela e c11 incri, n 1 '..,.1 ::.e- jorna11.sta contcrra:1eo Wilson Madruga grande imporlanda reune-ff•. hojr 

guinte; r::i~a h?·~or~~ .1~~
0

r:g~fd~ia!a1:r:.eõ essa, associ:u;áo uni'!o·er-.itaria, ás 19 e 
ArL 1 ° - Pi<' 1 ('l'ttHlo n 1 ,:rgo de €..;:tudante Eu."enio de Oliveira. tam. meia horas, ('m a !=.ua nova ~:éde. á 

Agente Municipal de E<:1.~f ist.ic I com bem ccnvldad-: pela commi.ssão Ama- rua Duque de Caxias, n.0 511-1.º 
o-; vencimentos de duzi'uto.\ mil r(1::, , 111:ã _falarão nov0s oradores. A com_ andal'. 

m~l~et 0 
- F'ica abert·1 ;:1. vtrb~ d(' J;-~;!~orªJ~:f':':,M~i1~ :~~lav:t'ac~~ O sr. Pr<'~id5~1fi'! ~olicita o compa

um co~to e setscenlos mil réis na The_ que. t,f'm pre:1toâo fi. sua altriéjada ini_ 1 recimento de todos os uuiversitario~ 
sourana da Prefeitura pai:t\ occoner ctahva pertencentes ao mesmo gremio . 
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A V I S O b~~t !'iff': ! 8 EEul cJ' AAL Fy ll' Tn -R 1 

1 

AOS MEDICOS, EXERCITO, MARINHA E o POVO. o RIENTAL u 
COMMU NICAMOS QUE o AFAMADO DEPURATIVO é m•smo de cucalyplo' 

1 
iii I O dentifricio ideal ! LEGITJI\10 E JS('O~Fl lNOl\'EI. 

~ ~·~· 'A:! i · U, A' VENDA EM TODO o BRASIL _A_'_v_E_'N_D_A_EM _ _2~º-º ~H_A_s_r_L, 

- - - -- _ - - - ca de Joãc Pc>~són. RPla1-,r (1P~ Sf 1 
Foi consagrado com a officiallzação do seu uso para. a. SyphUts Pe~~~~- nR:i~~~r dd~s~º

1
~~~~icf~ i,~t-~ vPrino Munt.enegr-:: App.-llP.1,tt Lu17, 

e Rheumat1smo no Exercito e na Marinha e cuja formula damos a tado. Ap11ellante o 2.º promotor pu Lianza & Filhos; apvcnudo o E:,,tad' 
da Parnhyba. Prchrninarnwnlc an-

1 

conhecer para usarem com confiança. O blico; appellado João Daniel Pessôa. nuilou-sP a ;:icção ro.nha e v,,to d<J 
ELIXIR "914" é uma das Grandes desco- Idem n. 121 da comarca de SanLa exmo. <le~ . .Toc;c Plote Jv 1,np~~didn'-
bertas brasileiras, por que entra. na sua Rita. Appellante a jt;.stiça publica, os exmo,. ctcs. Mauric• F11r' tclo ~ 
composição Salsaparrilha, Cipó - Cravo, appellados João Marques de Aquino o juiz dr_ Braz Ba1 acuhy 
Hermophenyl, Cipó Suma, Caroba., Neguei• e Claudio Marques de AqUino Appeila<;f·o ri\·c1 n. 3 d~ <·omf\J'C-J; 

Foram Of r'::' pectivos nulos rom ,·ts- de Pnt ·., Rplat<·r ._-Jr B1 :: A, ur y l 
ra, Sá.mmambaia. Pé de Perdiz e plantas i.a ª" exmo. sr. dr. procurador gp AJ1ptllant Aui;u-;lo "\i > c\n 
de alto poder depurativo e tonico. A13 duas ral rio Estado. - Eant:", í' 1 11 ::rnH, r 11 11 d lo•{::> 

!1 J ... 

ultimas curam até feridas de caracter Dcmim·w w, e~ ,41 1 ·l e 
canceroso e feridas em geral. (Tratado de PARECERES ll1c1 

Botanica Dr. M. Penna) - E', pois, o ELI- Aggravo de peuc.:ão civcl n 34 eia m:r;.l:t?..~~1:~rit\~l do 
XIR .. 914" o unico depurativo que se deve comarca oe A. Gr::md;.!. Aggrnvantes com are 1 < i· P~ilr, H ., 
usar para doenças do sangue. para com- Jo~é Filgueiras de Britt.o su~ mulher Bai·aeul·v l\p; '.llG 1t 
bater a Syphíl\s e para O R :~umatlsmo. e outros : aggravado Rogaciano Fil- blicn.; .l))Di.:lmllo SJTu 110 
Na entrada do verão é lndi.spensavel. O gueiras de Britto. de Ar'.!' 

SANGUE precisa purgal-o uma vez por 
anno. o SANGUE e a vida, torna-se mats necessarlo purgar o Sangue 

Aggravo criminal "cx-offit:io" n." App: llt:~o u,·cJ 11 i ( 

37. da c:...rnarca de Sousa. de , Gr ,nc.k HF>la1. <I H 
Aggravo criminal "ex-officio n rac· 1;,~·. ,\m,~·Jl;,· 11 1 

41 da comarca de João PC.'>EÔa Lcpe,'> cl;,1 Rilve;ra mr 11•~ r O iJ 

BASTA que friccione o peito e 
pes.:oço da creança com Vick 

VapoRub para que o resfriado ceda 
11nmediatamente. Este novo re
mcdio age de duas maneiras ao 
mesmo tempo, (1) como um em
rlastro, descongestiona o peito, 
e;nquanto (2) os vapores que solta 
são inhalados e aliviam a cabeça 
entupid~ . Geralmente, acaba com 
o resfriado numa noite! 

VICK 
VAPORUB 

que n t."st.omaeo. 
Nl\o produz erupções. não ataca os dentes, nem o estomãgo por

que nao contem IOctW"eto. GRANDE TONICO E DEPURATIVO. 

VIDA JUDIC IARIA 

Aggravo d e pet,i1,;ão civel n. :33_ do .Jc~é Houorat· d..i. f , 1 
termo d~ Sapé. da comnrc.:a dr M~:- pcll 1do<:: r-!' lllf'~:m!F, 

1~1angt'.ape. Aggravantc o c~J>oiio ctn De i~·Lenr:i.t1 n <;. aui ~ .. (101 rii!. 
cel. Gentil Lins de Albuqncrque, rc- ao ric~')rt.Vio l1'l ap,·"'lbçL, • ,J n 
pri!tent,ado pel:-, dr. José cl'Avi.la Lm.,; <.1 eh t ;rm') d~ P'l:lr rl.i ror ia , ... 

'tf~1~~vado Christ~vam - Virira l:l g~á;t~;·:~~,/rcll' ~' , 
1 

., 
PARA TODOS OS RESFRIADOS 

Amp::llação criminal n _ 0 127 da 
. of~~t;;·,~v~l. d~6_pcJiª~cm';\:~~

111c~~ ~'-~: 1 ;:~:; m~~; / t ~:tt}~ ~: ~l~'I;· r 
1
,

1

1 
< ol\.Tl. DF.: APPELLAÇAO DO ao 2. 0 revisor. des. Severino Monte- buze1ro . . Ara.ujo f' >:it inn· t ,r 

ESTADO negro. . O d!'. procurado1 gel'al do E~L<1C..) por ::;u;, m:• Luii.a 1',f-u 1 
''" rc 

c:omarca de Alagôa Grande. App°ellan
t.e. a Justiça Publica, appellado José 
Leite. 

1 Aµpc!l:.;ição c1vel n. 49. d~ comar~a J apre-sentou os aut s em mes::i com os C'eiç:io 
4-l.·l '-C.s!i-:"ic, oulinaria em 23 de julho de c=:ajazeira.s . Appellante Antom~ :·es.pecuvos pareceres. 

1 

Adiado, pC'lo. aclLJ ;:ict d 1 r n 
dt· 1937 Fra!1CiSCO B:l.l'bl ~a (; U Anton!o AIV(>'::i . 

Barbosa. sua mulher e os menot e!:. DESIGNAÇÃO DE DIA C'ON('U!" ;;ü 
Pre:--iclcntl' Souto Maior I Jo é Manuel e Maria; appellados A-
&í'retario Euriprdes Tavares, , prigío Bezerra de Mell o e ~ua mulher. Aggravo cie petiç?.o cnmin::-.1 ::'X- A1 1(' r, ui'. ,1 1w 1 d( 1 

Aggravo de instrum!"nto clvel n."' 
39. da comarca d:- J oão P~ssôa. Ag
gravantes F. }i Vergára & Cia : ag_ 
~r·.1vado Joaqmm F. H. Vergára de 
M~·ndonça 

Ao doutor Braz Baracuhy 
:"\ppr\l::1çl:\o crimi11:11 n. 0 128. ds ro

man·a de Alag~a <lo Monteiro. Ap_ 
prllan_te a J_ust1ça Publica; appellzdo 
Joaquim Fehx da Silva 

P1·cc ger::tl Rena lo Lima. 1 Appella-;ão cível ~ . 43 da coroar- cfficio ·• n. 39. do termo de· t\ranma .~t:'~. ?ip t:. dt•l;" i l:, 1 T , l 0 ,, 
ca de A. dn Monte1rc. App::llrme d. da ccmarca de Banan:_·ira~ Relato[ retuJJc.io "< ·L1 1 ir, e 

Corn1,arp1·f>r:u11 e..-: ·1C:-scmbargadoru Bemvinda Alve.(. F~!tcsa; appe1iado.> des. Flcdcardo da SilvC'tra mcnt, eh• ll"O ,~ d, 111 

Sou.to Maior. _raul1 .Hypacio. Flodc-, T. obias Me:ver d e Freitas ~ua .mulher Aggr~vo dP petição crüni: al "ex- ao nn:(:nr~hi·r ·nl, cl 1 ~ 1 JJ' ~ 
ardo da Silveira Mauric10 Furtado. e Marcelino Meyer de Freitas e sua ·~ fficio" n. '35 da comarca de Sousa. de êLrPiLo , ,11, .Jr 
Jose Floscolo. Severino Montenegrci_ mulher . Relator des. José Floscolo àia te11ct, e 1t1: 1 J e !1'1: 10 ,, ··:, 

Carta 1e<;.Unnml1avel n.0 1 da comar 
ca de Campina Grande. T:stirnu -
nhz ute a Exportadora de Productos 
Brasileiros s. A.: testimunhado Jcsé 
Primo Vianna. 

â~;. :~~~~ ~~r~~~:J0 'k~ni~~ l1~~~ra- :11 AJ~~~~i~~~~~rra c~:l A ... ~~~c;;J~c.io ~nt~~ mt:eli~~,iº ~~~i~1~!rc~· ic
01

C .d~/;1\: i!~~lopr~.'n~ t~
11

~1:t)1~•·o \'.(;eli.? ;.1(' ~·~ cr 
Partes : Manuel Joaquim da Paz de. Relatcr des .M. Furtado. Ap- Ir-:bqy::fü1 F'irn,n n,iLt·rJ.u" i1,·,ri-

Lida. Joi approvada . .sem observ.1. José Avelino Barros vul~o ".Jc::;é ;iellante Jos~ ?rancisco de Sous~ b1llt:1cJos os. r' 1 ou1 •· < J 1 "ll 

ção. a acta da ses~ão anterior Baiêt~ e sua mulher." vulg_o ··J~s~_c:1..-bl.~co", ªP1lellada c1. p01q11r ª' ua prrl\1 n:•o 1t1,tY:e-1 QUOTA$ 
Appellação civel n. 43 da C')marca Justiça pubhc a. 1am ª"' , x1o·pnc; 1;, d :1..1 

DISTRIBUIÇÕES de O. Grande. Appellantes João Cor- Appellação cr_iminal n. 94-_ do ter-
1
, o e~mo "1c ~ "!e r 11 iJ l 3 11v I Aggravo c1vel <acc1dente no traba 

reia rio Nascimento João Bernardc, mo de S, Luzia do Sribug.}. da co- n.:. ,. í u JlW' indo 1111 1 , 11. od _·s lhoJ n., 22 da coma.ica de João Pes • 
Ao clescm.bs.rgador Flodoardo eia de Lima e outros; 'appellado o Mu~ L'larr::a de Pato.s. rt.el::i.Lor. c.r_ Braz e> lrt's C(lt1Q:drH ~oa. Aggravrnte o dr. 1." promotor~ 

tilveira · niatpio da mesma comarca B~racury . Appella1.1te a. JU.StH,:a. Ptl-
1 

publico_ cw·ador de accidentes e a 
o de,. José Fl,::oscolo passou os res- bhca; 3:ppellad. o Smobllmo H.ahano 

I 
AS~TG. NI\TUB \ UJ•. :e JP > ')l Cia. Int. de Scgur~: aggravados os 

Appellaçáo criminal n. 124 da co- f pectivos autos ao 3. 0 revisor. des. de ArauJo. _ m~mo.s. 
marca de S3n.La R1.t.a. Appellante ~ Severino Montenegro. Appellação c1vel n. 17. de 1936. do Pedido dP lJ1 ·w 11 {' ,11:1r_ ! Appellação c1vel n.0 56 da comarca 
Justiça publica ;appellado Manuei AppeJlação criminal n. 97, da co- termo de Anthen'.>r Navarro, cm ~· , , ra dP Jo·-w p(', ôa m v de João Pessôa. Appellantr'...s; lgnacio 
Correia da Silva. marca de João Pessôa. Appellante o 1:1arca de Sc1u".a. Appellante Pearn , exmo. r1t: A;;r ppiw n.:·-r ~ Cavalcanti Lins e sua mulher e Alfre 

Ao <1scmbargndcr José Floscolo : 

Ai;grnvo de pcl,icão cível n 38. d9. 
<·omarca ele Carn,pma Grande . Ag_ 
gravantes M. :F'rti.nc~Jlin::> & CJa.., 
~gg-ravado S. A White Martins. 

Ao dr. Bruz Barn.cuhy · 

o dr. 2.º µromotcr pudico; appeilado Alex~ndre Be~tholdo; appelln.dos. Aggrct\'O eh• ·D tn .nt-n, l r:rinnnal do de Albuquerque Lins; i ppelladoS 
Antonio Dias dos Santos. o dr. Braz Hennque Ferreira de Albuquerquc, j n. 3 n,1 romtir , < ~ pi 1, l A".- João Baptista Lins e sua mulher. 
Baracuhy, achando-se impedido de sua mulhf: e ?tttrcs . . gran-lntc n j11 ..,tiC"l pnbl1c i ru .. ,-•,rnv:1- Appellação civel n.º 47 da comarca 
funccionar passou os autos á revisão A:19fllaçao _civel n - 7 da comar~rt do Hennquc p 1 : ('ira Lw1 dc> Patos. Appellantes Januario José 
do des. P. Hypacio. de Joao Pessoa . Relator des. Sever~.- i Anella(:'io crinrnn! 11 w, d· !('l'm" de Oliveira e sua mulhfr; appellada 

Appellacão criminal n. 110, da co- 11? Monten_egr0. Apppll;,ntes Lmz de Taprru;\ , da com,11 -c 1 d: ·::! J,):-, 0 cL Caµilulina Ay1-.es e Sousa. 
marca de Mamanguape. Appellante L1anza & Filhos; appellado o Estado do Carin Apprll:.lntr- t 111.-:lir· pu Appalla.<;ão cível n.0 53 da comarca. 
a justiça publica; appellado José da ParahY!>ª· _ btic;i: a})µdlado fü: ·, r-ino R.odri•;ue.-; ele S. João do Cariry. Appellantes Lu_ 
Francif;co da Silva vulgo "José Ro- Ap laçao c1ve1 n . 3 da comarca i.1:aranhúo iz da Cost.a Britto e sua mulher; ap_ 
~a". · de P s. Relator dr . Braz Bara~•J- I Aggrnvo rh·rl 11 2-t ctil l' ·mr. ·e d<' pr:llados Joaquim Gaudencio de Quei .. 

.1\ggravo de petição criminal "ex- O dr. Braz Baracuhy passou os au- hy. Appellante.; Augusto Valdevmu e. Gr~ude. Al!"gnn·untr ;, 1",xp..1rt1do- roz e sua mulher. . 
oUicw'' ~1. 43, da comarca dt:: Arela . tos á revi <'áo do desembargador P. d~ Santo? e sua mul~er; appellado ra ele Product ·" Bra iki.1 s A ; Appzllação civel n.0 52 da comar,a 

COTA 

Pt-11~·:10 de "habeas-corpus•· n. 17 
cb comarca de João Pessôa. Impe. 
t.rante e paciente Ant-11110 Soar~s. 
preso indigente, rPcolhido á Cadeia 
Public~ desta capital. O dr. procura
der r;nnl do Estado apre.entou os 
autos ""m mesa declarando emittir o 
~eu parecer oràlment.e 

PASSAGENS 

Aggravo de petição cível n. 35. da 
comarca rle João Pessoa. Relator 
desembo.rgador Paulo Hypacio. Ag
gra.vant.e a Fazenda do Estado; ag_ 
grnvado 1<,rancisco Solono Torres. O 
des. relat.or pas, ou os autos com o 
relatorio ao 1 _ 0 revisor des. Flodoar-
do da Silveira · 

Aggravo de petição civel n. 30, da 
ccmarca cie e. Grande. Aggravantes 
Oliveira Ferreira & Cia .; aggravadoc:: 
Ottoni & Cia. O ctes. relator Flodo
arclo da Sllve1ra passou os autos com 
o rPlatorio ao 1.º revisor, des. M. 
Furtado. 

Embrirgo~ ao accordão nos aut.')s de 
appellação ci,·el n . 26. da comarc'.l. 
dP ,João P es'-Ófl Relator des. M. Fur
tado. Embargante e 'ydromo Moro ró: 
embargados dr J ,:-sé da Silva Mou-
1-;inho smi mulher e outros. 

O dt>.1· relat.r.r pa "sou os autos co~ 
o rclatorio ao l O revisor des. Juse 
FloscQIO. · 

Idem n. 59 da comarca de João 
Pessôa Embàrgante a Fazenda do 

1 E.sj~~~1; ~mb3a6rgad~1.º ~~~~~~ap~~s.João 
Fr>};sô~. F.mbai-gantc! Cydronio Mor,J· 
ró. "-Ua ~:nulher e ')Utros; embarga
<los o b~l. José da Silva Mousinho e 
tua mulhtr . 

O de.:,_ M Furtado passou os res
µectlvo~ ant.o..-., ao 2.º revisor. des. 
J. FlO·COlo 

Aggrnvo de petiçáo cível n .32, da 
comarca de Guar::ib1ra. Relator des. 
José Flo.scolo Aggravantes José Mat
tm.s do Nascimento e sua mulher; 
agg-ravados João Bt>nto da Silva. José 
Bento da Sih·a e sua mulher. O des 
1elator passou o.-; auWs com o relato 
rio ao 1 . 0 rcvi::;or des. S. Montene-
gro · 

Appcllaç,ío cível n. 14. de 1936. d, 
tomarca de Umbuzeiro. AppellanLcs 
Justino Ferreira da Silva sua mu
lher e Jose Gomes de Andrade vul'{o 
•• José Herculano; appellactos' Joi::é 
Austriclliano da Costa e .sua mulher. 
O des Jo,c:é Flo~colo passou os antos 

Hypacio Joao Dommgos de Queiroz e sua mu- aggravadri . ..; :i. nrn:, 0 '."nLJcla da Soe d·i Guai-abira. Appellantes João An_ 
Appellação civel n. 40 da comar. lher . Exportdnrn Lafa:yett"' LucT1HT 1 tfa C' dré Bezerra e su? mulher: appellados 

~a ::le Areia. Appellante O menor José A,µe'lac;ão civel n 71. da ccmarl'."rt ontro: Joaquim Cavalcanti de Oliveira e sua 
Antonio Nunes de Farias. represen- de C. Grande. Relator dr. Braz ~a- PJrron, a1'..'-it>n;,do ,. ,. ,{' ·1 vo: ::i.r· mulher 
tado por seu pae, Antonio Virgolino racuhy. ApJ?ell~nte Manuel Martm':> c.:crd:\m, 1 O Dr Procurador Geral do F.stado 
Nunes de Farias; appellad':'.>s Severino . es da S1!ve1ra sua mUlher e o Jµre.sentou o<:- iespect1vo: autos em 
Teixeira de Britto e sua mulher. rir. José HonoratO da Costa Agn.; CoH.lE n~ \PPF.:LLA(.,\O uo mesa. decla1ando não lhe cumprir or-

o d.e!:.. P Hypa~io passou os autc.s apDpeelsl,.adteºr.s,c,cea m,,oessmaoust.os de ºn1bargo.c< ,.s'l "00 • l 11.c1ar 
á revisão do des. Flodoardo da Sil- - , ., 

,·e1·;pellação civel "ex-officio" n . 46, :r ~~e~;~!~ ~: ~lrrell~~ã~o;i~·l~~a nd; '45. St· sá!J ,, rd11nr1; .,/1•• ~i dt· Jtilha PASSAGENS 
da comarca de Itabayana. Entre par- Itabayana . Relator des. Paulo Hy-1 de rn' Aggr..,.,o de petição civel n.º 35 da 
tes: Anisio Pereira Borges e sua mu- pacio. Desi-t_ent"' '? menor J -,ão G?- P , .. 1 qfo _ Flodoaran da 511,, na I comarca de João Pessôa Agg,.avante 
lher e a Fazenda Estadual. mes de ArauJo ass.istido p,;t sua m~e S~~r~t:.~i-- _ Eurip~di·s.; T 1 

1 a Fazenda do Estado aggravado Fran 
O des. relat'}r severino Montene- cl_. Juha ?ª.valcnnt1 de Barros: d_es1s- Proc. Gf~ol _ Rcnalo Li 11 , 1 c~co Sclan.o Torres 

~rq pas~ou oc; autos com o relator;o tidcs _ Se'_ermo Gomes d<' ArauJo e Compareceram os clL~sembat fpdot ,8 O des Flocloardo da Silveira passou 
ao 1.º revL-<:;or. e.ir. Braz Baracuhy. se~s 1n~iaos, ~epr~sei1Lad~ por su,1. 1 Fl-0doardo da Sih·eira. vic -Pt'"'Siclen- s autos ao 2· 1ev1so1• desembargador 

Appe!la,;ão civel n _ 100 da c:.:omar- mae _v .. ,12~ Mana ua ConceLçao. 1 te; Paul::> Hypacio M~wn·'o Furtado .. Maunc10 i:urt9:do. 
0 ca de e. Grande. Appellantes ReY- Foi designada a presente µara os ,José Florr:olo SC'\'í'rino ~tcnten2gro I Appellaç3:o c1vel n. 41 da comarca 

naldo Marcellino de Oliveira e sua JUlçamentoS respectivos . dr. Braz BRra'cuhy e O dr Pro•·uro.dor de. B~r:iane1r2s. . Appell~n!e. Adolpho 
mulher: aoptllado d. Marie Ameba. Geral do Esta(lo Ren:\t) Lima O Pompiho. de Freitas. Pe~soa, _ appella_ 
Pessôa da ·costa. JULGAMENTOS exmo. deseml.l:1rg.ador prc,jdPrü'• Ar-_ d~ Francisco Pon:iplho dE: Fre~ta-:; Pes_ 

O des. J,osé Floscolo passou os au- chimedes souto Maior não compr,r :- soa. por seu assistente ~ud1_c1ar10. 
tos ao 2 n revisor. des. s. Montene- dap~~~~~rc~e d·~h~~ia

0
s~~~~. ·· Rnelaf~ ceu. por mctlvo justific:2c0 j .º des. Flod°!rdo ~a S1lve1ra PB.-S:5~U 

gro · Lida. foi approv~.dn, :::em '}k;ervc1- O:. autos ao 3. revisor des. Maunc10 
des. presidente. Impetrante e pac1 ção a acta d:1 ~c~sáo :lnl ri~i ! Furtado._ ·~ . 

0 DESPACHOS ente Antonio Soares preso indigente. Di<:tr ibui<.·õe~: J Recurso de reVISta c1vel n. 2_ da co_ 
1 recolhido á Cadia Publica desta c.::- Ao de!')embargc1do, Paul{) llYJ• ·io· marca .de ltabayanna. Relator des. 

Appellação criminal n. 123 da co- pital. Não se tomou conhecimento Aggravo de pr-Uçao cumui.1.l "ex- Maunc10 FUrtado. Recorrente - Fe: 
marca de C. Grande. Relator der; do .. habe-:i.s-corpus'' por unanimtd!! · ofLcio" 11 .. 44 da coma:cn de 8 ,1na- nelon _ de Albuquerq~e. Montenegro, 
Paulo Hypacio. Appellante o dr. 1. 0 de de votos. · neira~ · recorrido Pedro Martm1ano de Brltto. 
promotor publico; ~pellado Ernes- Aggravo àe petição criminal "ex- App -nação C'riininal 11 128 _ dn cn_ l _Appellação clvel n. 0 20. do termo de 
to Clementina. officio·• n. 39 do termo de Araruna marca de Alagôa elo l\ifQnt,:-iro. Ap- · P1I?r, da comarc~ de Itabayanna. Re_ 

Idem n. 118 da comarca de Patos da corr.arca de Bananeiras. R"'lri.to1: pellantf' a Jw;tiça PU!)li.··a, apJ)PIJ ,'H>. lat.or des. Ma1-:1ncio Furtado. Appel-
Relatcr des. ·Flodoardo da Silvein . .' des. Flodoardo da Silveira. Dioni~io Ferreira de M,m:1· :, 

1 

lante Luz Mana de França; appella_ 
Apoellante a justiça publica; appel- Negou-'e provimenb ao aggr.:.vo. Ao df'.':iembargactor Flodoarda da dos os herdeiros de Joaquim Cipriano 

tii~S :~~~~
1
toAl~:s :rv:.ascimento e polg~~:v~im~~at~t1~lov~tr~-~íoal "ex- Si~;~~~~O cnnnn.al ''<'X-c.ffkio" n "1 de.A~~~ri~ltã~· ClVel n." 32 (suspen.são 

Idem n. 122 do termo de Teixeir'l officio n. 35 da comarca de Sous.:a 45 da comarca dC' Bairnll~:1rn- ele patrio poder). da comarca de Ca.m_ 
da _cc1:1arca de Patos. Relator de~: Relator des. · Jr,sé Fl'Jscolo ."'.)eu-se À.ppella('ão cnmmal 11 , l30, <la 1., 1_ 1 pma Grande. Relator. Mauncio Fur_ 
~gnppmo_ Barros. Appellantes a jus- ~~~~i~!n!~tgs~ recurso, por unammi- marca de Alagõa do M(ll1t<'iro " 11 _ , iado; appellante Antonio Nery de MeL 
~~~n.iJ~~l.ica; appellado João Elias pellrnt.e a JU!;tiÇa Publica - nppdL~üo ! lo por seu assistente judiciarlo; ap_ 

Foram os respectivos autos com viS
~~ ~st~~~º· sr· dr. procurador g-eral 

Idem n · 116. do termo de Caiçãra 
da coma_rca_ de Guarabira. Relat-oI' 
de<:·. Agrippu._o Barros. Appellante a 
Justi9a oubhca: appellado Manuel 
J oq mm Fellx. 

~oi com vista ao appellado e de . 
rit d~o E~~~~- sr. dr. Drocurador ge

. !der~ n. 11 7. da comarca de Mise. 
ncord1& - Relator d~. Paulo Hypa
clo. Appellante Jovmo Pereira dt 
sousa· appella~a a Justir.a publica 

Idem n. 120. da comarcã de Sant~ 
Rita . Relator des. J F!oscolo. Ap-

i,!]]!~;e ;gJu°.~\~a Gi:1tifª Silva; ap 
F, r2.m •)'i respectivos autos com 

\'ista ao appellante e depois ao exmo 
dr, procurador geral do Estado. · 

Appellação criminal n 101 ela Amaro Lmz da s 11v,1. _ 1 oellada D. Antonia Ribeiro do Allia-
termo cte In;á.. da com:uca de C Ao de.:cC'mbargadur l\'launcJo F;:;·_ ral 
Grande. Relator eles M _ Furtad1 tado: O des. relator passou os respectivos 
Appellante José Francisco dt:.- S'.'.:'usn. Appellacão. criminal n. 0 125. ela r·J. 1 autos com os relatorios ao Lº revisor 
vulgo "J..-sé Caboclo"· appellada a marca d~ Prmc·e~a _ Appcll1ni,. a .Jlh-, de~. José Flcscolo. 
justiça publica tiça Public~: aµp?llndo Manuel M:1r I Appcllação cível n. 0 35. da comarca 

Preliminarmente não !-e tomou co- ques da Silva de Alagóa Grande. Appellantes Sebas_ 
nhecim'!nto eia a.pJ:-\!llaçã·w•, 1..mammi-- Appellacão enmi11:tl n. n 131 c.tn t··r tiflo Guimarães da Costa e sua mu_ 
mente. mo de Strraria. da c::>nrnrc:1 de Ban '- lhec appellada d. Veneranda Freire 

Appellação civel n. 17 do anno de- nciras . Appella11te :; ,Jus;tiç;1 Pl1blH·c.. da Silveira. 

~!36co~a:::nte dJ0!1~t.he~:1af~Rrva;~·;. ~fr1~~d~\l~~~~u~~.~A~t;~ti. Gon<:nk, f! 1 at~OS d:~ ~a~;~~r F~~~t.ªib~f~g:co~~ 
Paulo Hypacio. Appellante Pedro A~ Ao de..s~mbargador J~é Flo (.rJlo I Aµpellaçáo cível n.0 24. do termo de 
lexanrlre Bertholdo; appelladc.c.; Hen- App"'.'lhf':í:, crimin~l n U'J.. ela j Cabaceiras. Appellante João Resende 
MquP Pereira. de AlbuQuerque. ser. comarca dt> It.abry;..nn:, _ Appelln.nt"' a de Mello; appellados Annanias Jr',Sé m~~i:: o~;~zt~ento á appellaçêc, ~~s:~tt!'ublil'n., appcll~do João JJ~é / Pe1~~:11:ç.~u~iv~u!~~t37, do termo de 
para l'eformar ft sent:~nç1 rippelladn. Appellação cruninal n ° 1·~6 <l'l "co~ Cabaceiras. da comarca de Campma 
contra o v.,to do exmo. des. rel:üor marca de Alagón Gninde A~pellante Grande. Appellante João Resende de 
e do juiz dr. Braz Baracuhy Desig- a Juftiça Pnblic..i.; anp~U~d1J r,Aµn&io Mello: appellados Annanias José Pe
nado para lavrar o accordão o des Damião do Rego . ' 1 reira Hugo Andrade e respectlvds 
M. Furtado Ao desembargactor S 0 ycrillll :t,'Iotr,e- mulheres. 

Appellação civel n 17. da comar- negro; 1 O des. Mauncio Furtado passou os 



O R R l S B A RBO S A 
ADVOGADO 

ROA DUQUE DE C AX I AS , 114 

A l~Li.O - Quin(a,ítoirn, 2 de setembro de 1937 

PREFEITURAS DO INTERIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Rendas do Açougue 

SERRARIA Industria e Profissão 
(50<;;) 

Balaneête d'.\ ReC':'ita. e Despec;a, em 31 Estatisttca da Producção 
de julho de 1937 Rendas dos Ce111iterios 

521$000 

2:634$800 
74$500 
6$000 

PLANTIO DE PHARMACIAS 
DURANTE O MtS DE 

SETEMBRO 

Pôvo 
Central 

1-11- 21 
2-12-22 

rcspectiv1~ ;iuto\ ao 2." re\"isor des cubv. Appellante a Justiça Publica: 
José Fl,?SCOlo. appf'llado Jo•é Fancisco da Silva. 

RECEITA· Som.ma da R~ita 
Saldo do mês anterior 

6:190 400 Minerva 
1 :186$200 

Londres 
3- 13- 23 
4-14-24 
5- 15-25 
6- 16- 26 
7- 17-27 
8-18-28 
9- Hl-29 

7 
'
316

'
6

1)() Mercês 
Embar~::i~ ao n.crordão nos autos de vulgo .. José Rosa·· Licenças 780$000 

Appcl!ação c1n:-l n." 59. da remarca ct~ ld{m n. º 98. dn comarca de M::i- Imposto de Feira 422$900 
João P-?ssóa. Fntbargr:ntf" a Fazenda .1wngua~e. Relator dr Braz Baracu_ De:ima· Urbana 1 :005$000 

DESPESA: do E 0 tado: embargado O.,orlo Paes. 11y. Appellnnte & . J Publica; _ appel- Gado Ab:ttido 284$500 
Embargo ao eccordão nos Buts de ,fldo Jf')sé Evangehsta de Azevedo. Aferição 164$000 

appellac;-ão ci\·cl n.0 36. da comarca d~ Idem n. 0 94. do t(rmo de S. Luzia Imr::isto Cedular S:bre Prefeitura 4.00$000 
João ~Pe.c;;sôn. Ernb~rgantes Cidron'io d;:. Sabugy. da comar('a de Pato; .. Re- Rendas de Immoveis Ru- Fiscallzação 380$000 
Mororó e 'UH mulhrr e oulro.-;; embar_ talar dr Braz BRracuhy · Appêllante ra•?s 7$000 Thesouraria 533$200 
gados ::, Bel. José da Sil\'a Mousinho . J. Public:1; nppellado Sínobilmo ltn_ rmpcsto Ten-itorial Urbano 155$001 Illuminaçáo Publica 419$000 

1 
e :-.U& mulher. o dei. José F'loscolo pas_ han: de '\rau.lo. 0 Re-nda!-. Diversas 567$000 Limpesa Publica 162$500 

· $OU os re~})('cth·os autos rio 3° rnbor Appellaçao civel 11 · 22- da com:1rc0. E::.-tatistka e Pro'iucção do Tn.strucção Publi:-a 674$700 
dt:· 8 l'\'IontenC"gro , :ie João Pist.ôa. Relntor de:.. S Mon- Município 377$300 Cemiterio 30SOOO 

S. Antonio 
Teixeira 
Confiança 
Véras 
Brasil 10-20-30 

~mbargo · ao acc~rdào nos autos de . t. negro· _Appellante d S~ba~t.iana ct." Despesas Diversas 2: 1')5S600 
AppellncãJ ciYel n ° 26_ da comarca I C,analho. appellr.do The--:dohno S'\bl 3 ·782$700 Divida Pa-siva 380$000 1---------'-------
de Joáo Pe's6:1. EtnbJrgr-nte Cidro_ no de Car~alho Saldo de Junho p p. 1;592$000 j ·' Mc1cado d~ Pup1rituba 50SOOO 
nio Mororó: embnrge.dos ctr. José ca . Idem n. ,.. 20, <la coma.rc~ de <:3ura~ S:mma da D-s1=esa 5 085$000 1 Aluguel de balanças e me-
Silva Mou5 jnho e sua mulher e out10.'-. b.ra. Relat .. r d<:>s. Mamicio ~~u!ado 5:374$700 Sald:> para agosto 2 291$600 didas 628S2JO 

O drs. Jo1;é J:i'loscolo, pa<;.<,ou o,c-, au_ Appellante. ~l~d10 Nunes Corieia, ao- 1 Açougue publico íaluguel de 
toe ao 2.º revi~or des. Severino Mon_ l~Í~ª:: 1~l~ntm~a ~~~za~~~ ~! ~ef~~ DESPESA: 7 ·376$60:l tarimbas> 3GlS200 
tenegro. - . o com·>r l Relato1· dr. Bi-az Baracuhy. Appellan- . Aguadas I Poc:s Carlcs GO-

Appellaçao ~J, el n. 100. da .... _ t . AUªUSt:) Valdevino dos Santos e Prefeitura. 510SO'>O , Thes:ouraria da Prefeitura Muntcip9.l mes e Manuel Simõe~) 24$2í:O 
ca de cnmpmu. Grande ... Appellante ,_~

1
5 muiher, appellados João Dorn~n_ T~esourai:_13 637S80IJ de Misericordia. 4 de agosto de 1937 So1nbra do mercado 1 :081SOOO 

Reynaldo M<irtelmo de 011:eila e s~a g·u!s de Qu;ircz e sua mulher. 1 Fi~calizaca~ 260$000 Cemitertos 225$00() 
mulher: opp~llnda. d. Matl'a Amel1:3.. 

1 
Appellação civ~l 11 _0 71 . da com:::.rcn ObrRS P~Çltcas 701$200 Sebastião Rodrigues - Secretario-

Pe!CSÕü da C:>5t_~. i" 0 Grande. Relator dr. Braz 'B~- Im:.trurça::- e Hygiene In_ 

1 

Thesoureiro. 2:36!)$500 
o d~. SPH'rmo Monten_~gro. achan_ ràcul~y. Appellantes Manuel Mnrtiti,; f~ntil . 378$300 

d:>_ ~t:' 1m~J€í"hd_o _ de fu11~('1ona1 passou '.ia Silveira sua mtllher e O dr. ,Jo'é Saude _Publica e Combate VISTO - Sebastião Gomes - Pre. Rendas diversas 
o::. autos kl.. revis;r.o do jwz dr. Braz Ba_ !Ionorato ela Costa Agra appellodoc:; éc:; ~ecc~<:; . 189$100 feito Municipal. 
racuhy _ . s mesmos Il!UJninacao ~ubhca .~60$000 1 

App~I1::9a:> cIYcl n.0 45. da comarca Id!m n.º 24. da comarca de e. Limpesa Publlca 108S300 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
de Camp11~a. Gr~:1c~C'. AppPllante El~-:- Grande. i:icção recisaria). ReJat-:r dr. Estr~d:?~ de Roda~m 634$400 CONCEIÇÃO 
feU da CO-$tn L~'lla_o: appr.>llado fo:.e Braz Baracuhy. Appellantes Manuel Cem1ter19s 70$000 
Faustino Cantlcant1 de Albuque1que F'f'rreira de Araujo e sua mulher; ap- Subvençoes. 280SOOO Balancête da receita e de.e.pesa da Pre-

S" jogos 
Expediente 

Taxa. 

603$000 
122$200 

725$200 

0 Dr. Braz Baracuhy p~ssoH os ~u- pellados os herdeiros do cel João Despesas Diversas 390$300 1 feitura. rzfetente ao mês de julho de 
tos á revisão do ?es. Paulo H.ypac10. Loureiro Porto Eventuaes 170SOOO 1937 

Aggravo de ;:>:t1cáo_ ch·el n.' 32, da Idem n.º 49. da comarca de Caia D-tatistica.e Producção do . Taxa de Limpesa publica 
comarca d( Gua':a~ira. Agravantes: zeil·z~. Relat::r dr Braz Baracnhv- Municlp10 244$100 RECEITA: 

242$000 

242SOOO 
José Mrtins do Níi.Sc_nnento e 5Ua mu_ Appellantes Ant011io Francisco Barbo-
lher; agg!"aYo.cl'Js .Jcao B~nto da Silva_ sa ou "Antonio AlYes Barbosa" sua 5:133$50') 1." - Licencas diversas 259384~4-00 Renda extrnord·1nari" 
Jo~f" Bento da Silva e sua mulher tr.ulher e oc:: menores Jo~é Manllel ~ Saldo para agosto p. v. 241$200 2. 0 

- Impost'.'.' de feira .11 - .... 

te~ !\.~·r~?~;.en;t~r~iaS:s~~r~~u~,:- ~~f11i ~a1~1:a_ll~1~l~:;.pprig·io 'Bezerra de 5:374$700 t~ = t~~~:t1c~r~~ia·;ro 1.929$500 Recebido da Mesa de R~n-
Apprlla_ção c:in~l n.º 43, da cnmar~a Appellação c1vel "ex.:::fficio" n. 0 37. l ducção - 178$000 \ das de Guarabira 5oo·o do 

de Campina Grande. Appellantes Joao da comarca d€ A. Grande. Rels.t:r Olegario JusSelino Prefeito Muni-· 5.º _ Gado abatido para o imoosto de industria e pro-
Correla do Na::;cimcnto, João Bernn~o dr. Braz Baracuhy. Entre partes: l\l[e._ :ipal. consumo publico 374SOOO I hs:fio .arreca~ado no mês r: 

de Lilna e outros: appelhdos o Mum_ nuel Joaquim da Paz e José Avelino € .. - Diversões publicas 360$000 de maio P fmdo :>"
688SCOO 

cil~o d:. ~:i!fn:'~I~~i:~i~gro. decla_ i~~;~~~:. vulgo "Jcsé Baiêta" e sua PREFE~s~tr~g:gfTAL DE ~:: = ~~tc>div:J~tar s! 23$000 5 683860õ 
rando_se intped.ido, passou os. autas á Desistencia nos autos de Erµbargo,:; rendas liquidas das 
revi:ão do· des. Paulo Hypae10. no acordão na Appellaçãc Civel n. 0 41, Balancête da receita e despesa do mês propriedades ruraes '779$500 Saldo do mes· de n,a,·o 

17
5 '. 6

19
3~~:~g 

do Term'.Jo de Pilar. da comarca de de julho de 1937. '9. 0 - 50%. do imposto de ~ 
DESPACHOS 

E:x .. officio 

Aggravo d~ petição criminal n.0 43. 
da comarca de Areia. Relator dr Braz 
Baracuhy. 

Aggravo de petição civel n.n 38. da 
ccmarca de Campina Gr'.lnde. R~l~'
tor des. José Floscolo Agg;··1, -·11•1.=..c
M. Francelina & Ci~.; .1gg-nn::ic!J.:-. S 
A. Whit.e Martins 

Apl'.'.í:llaçfi..o criminal n.0 124. da co_ 
m?rca de Santa Rita Relator des. Fio. 
cloardo da Silve-irn. Appellante a J 
Publica; appellado Manuel Coc·f'i\ d, 
Silva. 

Foram os resp~ctivos autos com vis_ 
ta ao exmo. dr. Prcc. Geral do· Estaa~, 
Embargos ao accordão nos autos df 
Appellação civel n.º 14, do termo d( 
Anthenor Navarro, comarca de Sou_ 
sa. Relator des. Flodoardo da Silveira 
Emh:rgantes; Bento Estre1la Danta· 
e autrcs; €-ml>argado!ói: Bento Danta< 
Rothéa e sua mulher. O d~s. relato. 
mandcu que clepois dl• preparados m 
emUargos fosst>m os autos com vista 
ao exmo. dr. Proc. Geral do Estado. 

Aggravo ri\•el n.0 22, da comarca de 
Jcão Pe•sóa. , Accidente no trabalho, 
Relator dr. Br:1.z Baracuhy. Aggravrin 
te o dr. 1.0 promotor publico, cur?.d::>: 
de accidentes e a Cia. Ir,t. de seguros; 
agravados os mrsmos 

Ttaba.yana. Relator des. Paulo Hypa- industriaes e pr.:fis-
cio. Ixsistente o menor Joã-:> Gomes RECEITA: ~~s do lançamento 
de Araujo_ assistido por sua mãe d f:?ito pelo Estado nes_ 
Julia cavalcant1 de Barros; desistidos Licença 410$000 te Muni:ipio, refe 
SeV€rino Gomf's de Araujo e seus ir_ Imposto Predial 1 :956Sl00 rentes .aos mêses cte 
r.1ãcs representados por sua mãe Imposto de Feira 588$000 maio e junho do 
Luiza !vlaria da Con~içâo. corrent.e exe:-cicio 

Foi de<.::ignada a presenU> sessão par:'!. 
'JS julgamentos r€spect ivcs. 

,Julgamcntc~ · 

Aggra,·o de petição crimb1a1 "ex
ffici:," n. 0 36, da comarca de Alagôa 
o Monteiro. Rel:'\tor des. Severino 
1ontenegro. Dcu_se provimento ao 

CUl'SC, por unnnimidade de votos. 
•ã~. tomou parte no julgamento o 
..:mo. des. M. Fw"tado por não se 
·1contrar prefente no niomento. 
Aggravo criminal ·•ex-cfficio" n.0 

1, d~ comarca de João Pessôa. Rela
r des. J;:sé Floscolo. Negou_se pro
menta ao recurso. por unanimidade 
~ vetos. Não tomou parte no julga~ 
~ento por ter cheg:1do df'pois do mes-
10 o exmo. des. Mauricio FuI'tacto. 

Appellação criminal n. 0 9'."1, da co_ 
.1arca de João Pe.ssôa. Relator des 
::-yerin~ M.::.nten(gro. Appelle.nte o 
r. 2. 0 promotor Publico; appellada 
ntonia Dias dos Santcs 

e sua mulher; appellados João Dcrnin
gues de Queiroz e sua mulher. Negou- Somma da receita 
::.:e provimento á appellação para con_ Saldo do mé.s anteri:r 

memente_ Total 
firmar a sentença appellada, unani- , 

Idem n. 0 71, da comarca de C. 
Grande. Relator dr. Braz Baracuhy. DESPESA· 
A1Jpellante Manuel Martins Lopes da 
Silveira. sua mulher e O dr. José Ho
n :rato da Costa Agra; appellados -cs 
mesmos. Vençida a prij,~fDinar de 
prescr ipção da acção. de ~ritis, ne_ 
gou-se provimento as ppellz..ções. 
com pequena restricção por par te do 
exmo. dr. relat:r. Impedido os des. 
Pa11lo Hypacio e Severino Montene
gro. 

Desi'3tencia nos autos de embargos 
r.o accordão na appellação civel n. 0 • 

n. do termo de Pilar, da c~ca de 
Ita~ayan.3.. Relator des. P . ypacio. 
Desistente o mencr João ornes de 
Araujo, assistido por sua mãe d. Ju_ 
lia Cavalcanti de Barros; desistidos 
~everino Gemes de Araujo e seus ir
mãos !'epre:::entados por sua mãe Lui
za Maria da Conceição. Homclogou_ 
se a desistencia. por unanimldade de 
votos. 

1." - Conselho Municipal 
(•empre~ados) 

2." - Prefeitura (empre
gados) 

3. 0 - Fisca ção (em
preitados) 

4. 0 
- Thescuraria Cem_ 
pregados) 

6-. 0 - Obras publicas 
6. º - Estradas de rodagem 
7. 0 

- Illuminacão da ca
deia publica 

8. 0 - Limpesa Public~ 
9. o - Instrucção publica 

<c-ntribuiçâo d e 
15C'r) 

10 - O?miterios 
11 - Subvenções 
12 - Desresas diversas 
13 - Divida passiva. 

l :957$000 

6:133~00 
1S800 

6:435$200 

130$000 

700$000 

340$000 

821$400 
s 
s 

20$()()1) 
90,000 

671$400 
100$000 

60$1)00 
1 :383$2D1 
2: 100$000 O des. Vice_Presidcnte mandou 05 

1:1.utcs no de~. Paulo Hypnci<'_ em ~ubs_ 
tituiçii.o ao dr Braz Baracuhy 

Deu-se provimento á appellação para 
:eformar a sentença appellada e con
tcmnar a ré no gráo minim:> do art. 

303 da. consolidação das Leis Penaes. 
rnanimemente. Impedido ·o juiz dr. 
Braz Baracuhy 24~~~el~~~~r~~ve~e<~J~ãg;·:~~~:r~1i: S omma dn ::iespt'sa 6·416$000 

tor dr. Braz Baracuhy. Appellant.Ps Sr.Ido que pa~ou para 
PARECE!=tES m!~~~~;·.º Fi!~ati; d~~m~~:~~ i~r:~: 

Aggravo civel n." 36, 1 pedido de e_ hy · Appellante ª Justiça Publica: ap-
mnncipaçãoJ da comarca de João Pes_ \~~:f~ii:~. F~~~~~r~~i!~~t) xu!~~ 
sóa. Aggravanb o dr. 1.º pron1:_cto_i pu_ pellação par:1 mandar o réo a novo 
blico, curador ge1.·a1 d:> orphaos. ag. 

1 
julgame-nto unanimemente. 

gravada d. Noem~ _Mede1ro~. . Idem n.º 98. da comarca de Ma-
~ggravo de pet1çao cril;mnal · ?X - 1 r.::~nguape. Relntor dr. Braz Bara

cfhc!o .. n. º 42, da comarca de B.1.n 1- cuhy Appellante a J Publica; appel_ 
nei:-a..s. l:do José EYangelista de Azeyêdo. 

Manuel Ferreira de Ar aujo e sua mu . agosto ·19S200 

~~~~ ~~:~~iosp ~;to~·erdelros do rel. T otal 6:435$200 

Appcllaçã:, clvel n. 0 49 da comarca 1 . . . 
de Cajazeiras. Relator cir. Braz Ba P refeitura Mum"1pal de Conceição, 5 
rscuhy, Appellantes An tonio Francis: de agosto de 1937. 

;,~aB!~~~!~. ~u0 t;~~~~e:~vissé B:ab~~!i João F(llusto de FigueiTêdo - Pre 
e Maria; appellados Aprigio' Bezerra teito. 
de Mello f> sua mulhf"r Antonio Jacobino de Sousa _ Se-

Appellaçãt' clvel n. 0 37. da. comar cretarlo 
ca de A. Grande Relator dr. BraZ 

Idem n.º_ 38. ~a ,comarca de Sou.sa. Leu-se provimento à appellaçã, para 
App~llaçao cnminal n.º 106, da co_ ( 11Cemnar o réo no gráo minímo do 

mar~a de GuPrabira. Appellante a ~. r ·t. 267 da Consolidação das L~is Pe 
Pubhca: appPU:d.o ,Jo:-e Bezerra de L1_ naes unanimemente. 
ma_ vulgo .. José BC'nto ·•. Idem n ° 94 d Termo de S Luzia 

Ba.racUhy. Entre partes: Manuel J oa
':IUlm da Paz e ,José Avelino Barros, 
\'Ulgo •· José Baiêta" e sua mulher 

PREFEITUP.A l\<IUNlCl PAL DE 
GUARABIRA 

l~('m n · 107. da <'omar_ra de G_ua e") Sabugy. dà comarca de Patc:;;. 
r~b1ra. Appell~nt"' a Justiça Pubhca; I elator dr. Braz Baracuhy. Appellan_ 
apprllado Jc e Nmo. . 1 a Justiça Publica; appell-ado Sino

Idem n.° 99. do termo de S. Luzia tllino Italiano de Araujo. Preliminar-

Adiados os respectivos Julgamtlntos Ba la ncêt e, da R eceita <" D e..;pf"s:a. em 
'l requrrL"!'lento do relator. 30 de junho de exerC'ic io d e 1937 

Assigna tura de Accordács: 
do Sabngy, ela C!1marca d_e Patos. . r ente annullcu_se o Julgamento paro:i 

.Appcll,1nt.e Joao Francisco da S1l_ n'andar o rée, a novo jury unanime- AggravQ de petição criminal "ex ... 
va: appell1.::ia a J · Puolic.1 1.,e11te ' Jfflcio" n.0 35, da comar ca de s ousn. 

O dr. Prot. Geral do Estado apre_ Appellaçã0 civ~I n.º 22 da come.r Aggra\'o de petição criminal -~ex_ 
sentou os autos:: em me·,a com os res_ e 1 de João Pessoa. Relator des. se oHicio" n. 39, do tf>rmo de A.rarnna 
pectivos p~i.reci re~. \ •rino ·Montenegro Appellante d- õa comarca de Bananeiras. • 

DZSIGNAÇAO DE DIA 

Aggra\'O c1un1r.,~1 "ex_offic10·· 

'.etastiana de Carvalho; appellado Appcllação criminal n. 0 101. do tP r · 
Theodolino Sabino df" Carvalho. Ven- mo de Ingá. da comarca de C. Gran
c-:da a i~r~l:m1tnr de não se tomar 'l<'. Aope1lante Jo:::é Francisco de Sou 

RECEITA: 

Licenças 
Imposto de feira 
Imposto predial f Rural e 

ubano) 
Gado abatido 
Taxa de estatistica 

41 da cf)111~rca de Joáo Pe~so:1 P 
lator clt.~ Jí'·é Floscolo 

' n·.1edmfnto r:,... R·curso de merilis "''.l \'Ulgo "José Caboclo''; appellada ~ 
' ·gJtt· e proVimento a::- mesmo recu1_ J. Publica R enda Patrimonial 

~ar:1 c~~~f;·r.::r a ~eut.ença appel- Appellação civel n. 0 17, (do anna 
lacta unammemente de 1936 i do termo de Anthem:r Na-

~!4em n. º 20. da comarca de Gua ,·arro. dà comarca. de Sousa. Appel - Aluguel d-e quartos do 

1 :G09S900 
2:434S900 

2 :63GS200 
869S400 
529$000 

8.169$400 

Deposito 

No Banco Central do E. 
da Parahyba 

DESPESA: 

Gabinete do prefeito 
Prefeitura 
Thesouraria 
Flscalizacão 
Illumínação 
Llmpesa publica 
Cemiterios 
Conservação de proprlos 
Eve:ntuaes 
Despesas diversas 
Instrucção publica 
Obras puhllca.s 
Endemias ruraes 
Assístencia Publica 
Banda de musica. 
Divida passiva 

22 :832$200 

1 :000$000 

23:8325200 

1 :830$700 
l :010S900 

361$000 
2:161$800 
3 :178S000 
1 :340$000 

85$000 
590$000 
280$000 
570$200 

2:473$300 
2:684$000 
1 :236&600 

407$200 
40$000 

180$000 
C'enten.1ri0 da Emancipa.c;iio 

politica de Guarobir,·. 500SOOO 
Agencia Municipal de Es

tatística 

Saldo para julho· 

400SOOO 

19:328$700 

Em documenbcs das pes
p~sas com os juizes de di
reito que prc:tdiram ns 
eleiçõC's rm 1935 3:316$300 

187$200 Em dinheiro 

Deposit0 

No Banco Central do E. 
da Parahyba 

3 :503$500 

22 :832S200 

1 :ooosooo 

23:832$200 

Thesouraria da Prefeitura lvlunici
i:j7 ~e Guarabira, em 30 de junho <te 

Sevrri110 Rcicn(1e, thesourciro . 

Vtsto - ConC"go Fran cisro Bandei .. 
rn Pequeno. prefeito. 

Cobranças fe~ tas por conta propria, 
n em sempre da.o resultados positivos . 
Con fie suas contat; ao E~ riptorio d e 
Pror iu;adoria MINERVA. Serviço rapldo 
e garan tido. Rua 1\-lar iel Pi~he lro. n .0 

306. sala do- 4.° Ca rtorio do TabeWão 
Trava ssos. 

Agg1;"1.vo ~e petiçà l criminal "ex_ 
cffic10 n ° 36 da cnmarcR de Alagô l 
do Mont .ro · R"'lator des ":;('V J"' 1'J 

~lon1 enPgro. 
Appellaçáo criminal n.0 97. da co_ 

n :- rca. dl" Joti. Pessôa. Relat-01· des. 
s~verino Mont, 11.rgr'l. Appellante o dr 
2 Promot'"lr PLlbhco: appellada An_ 
tonta Drn:, do~ s~ntos 

Id m n.'> 110, da comarca de Ma_ 
m~1.guapcA Relator doutor Brnz Bai'a_ 

i-,bira. Relatcr des. Maurício Furto.- lante Pedro ~lexandre Beltholdo; ap_ 
'.J. Appellant!:" Elad1o Nunes Correia pellado Henrique Ferreira de An dr a~ ] 
. 1n•llada d. Oltndina Gonzaga de de sua mulher e outros. l e LIMA e o X A V I E R DA e u N H A 1 Mello Neg;u-s<>. provimento á apprl_ Appellação cível n. 0 17, <do 9.nno 
'·c~·o para confirmar a .sentença ap de 1937J. da coma~ca de cão Pes:sôa. 

1 rellada unammemrnte J\.ppellantes Luiz Lianza e F ilhos; e.p- A D V O G A D O 
Idem n º 3. da remarca de Patos pellado o Estado da P arahyba. 1 ACCEITA CAUSAS NESTA CAPITAL E INTERIOR 

~~r€~or A~1~u~~~ªta1~:~:r1~~h~~s ~~:~; ro~ia~~~ -asslgnadi:s os respectivos ac_ . Rua da Palmeira, 358 - João Pessôa 

-- ·:----:-----==============="=============:=!) 
CUID ADO! V I N H O S E M A L C O O L Unlcos fabricantes: TITO 

Sô "CELESTE" J•ã• r ...... -;-

SILVA & CIA, ,., ... ~,. ... 



A UNIÃO Q inta-teirn, 2 de ~c(emhl'o de l!i.'r:; '1 

o CONFLICTO ENTRE1 u L TIM A H o R A 
A CHINA E O JAPÃO (DO PAIS E ESTRANGEIRO) 

lExclusi\·idade da A UNIAO tul P}l.rahybn, 
ALEX,\NDRE \'.\RENNE 

Antigo governador ~Pral da 
Ind'l-Chin.~ 

FOI EFFECTIVADO, HONTEM, NA PASTA DO EXTERIOR, O SR, PIMENTEL BRANDÃO, 
SEU TITULAR INTERINO - O PARTIDO REPUBLICANO MARANHENSE PERMANECE· 

RA' SOl.lDARIO COM A CANDIDATURA DO MINISTRO JOSE' AMERICO 

(lual a oriA'<'ffl d{I conflict() QUf' acn- l lhnclo pnra pocil.'r responder ,iC'torit)
hn de s(' ckclnror 111, Extn•mo Orien. 1 "llm<•ntl' u c1uttlQlh·r podl't1•· o utu<1u e 
tt•? Que objeCfÍ\"Oi,; ,·i51Ct o Jnpiio? (lua! 1 do, jo110ne1:e~. \la-. a ('hlnu 1-c>mprc 
11 re ... i.<,tencia que•· u China púdc oppôr I h•,t.· rf'"-t.'n·n-. int.·Xl!Ol;,1,eis. <' º" "'('U . .; 
;·1~ for('u.., nipponiea-.? Qua.-,.. n~ com- nu•io~ de• <1((';i1, não pnd<'m con1pn1·ar-

OISTRICTQ FEDERAL pnmnnrr(•.·á. soliclnriu ron, . a tnndidn_ -. O com":ando da T(>rc('ira Rei.::ião 

1 

turu do m1111;.tro Jo~é Amerieo. 1 !\111itar <>sta concentrnnd_ o ns troi>n" 
('J{l<.;c:.O.li \O lclO O 00\ ERN .\l)Oft dn re"ião, ao norte dt>!õ!te Estado, n 

]11
1
~.Ellt~ (.\ 1 ',:J\O) _ C'h<·:.:ou SAQ PAULO· fiir:s.d<• reuli.mr um J>erioclo de m11no-

1,lic11(,'1-,C'.,,. que ,e devt.' temer hÍ o ron "'"· hoj1• a(I c1ue <'tam ,il~lllh anuo,.. n. 
llfrlo 11-.1-umir n forma c'IC' ,·11 rd11d<.'hn tri,z \JH·znr cio st.·u e!) nami:-·mo Liu 

hoj(•, n <•li.ta ddadt.•. o ~o,·t:'rnador Jh•-
1H·diflo \ ulladnrt·~. 

J.:U<'r'rn? ('ada inl<:rro;.:athu 1.í um pro- lomado o .Jap~to - :-.ia (hína nito "'<' LFl'E(.11\.\IlO \'._\ P\ST\ DO [,\_ 

SER.\• SI.' ~~;'fl'rt'lllO O SH. Aíl\1.\~ 
llO IH; S \LI.BR? • 

l, 1l'ma de <1tu.· o publico de,·C' conhecer rtiii..:uur :1 n·d<'r immNliutanwnh' á" 1'EHfOH. O :-;1<. l 'l\1E\'.TEL Bit\'\. S. l'\l'I O_ 1 - {.\ PNJ\0) - Cor. 
o,; eludo" (-,-:-;l'nCilll'"• ufirn d<> n;lo ,i,e pr('ten"ii':t''". n•·m q:u- t,;t·J;~ ,lpP,rn'I IJ •.o r, 111 111,.iq ·dl'" rumort•.., de qut' 0 sr. 
~11rpr(•he11df:r ,·m face eh:- J>Os~iYei,i paru :,.,anh.1r H·mpo :-.l' vc>rá c·mrwnha- HIO, 1 - { \ l';\lt\0) - O pr1•si. 'rmantlo t'(· Sallt·;,.. r<tlirnrâ a !<.U8 cnn-
t11nsc•quencias CUJ;J reµcrru,i-..:io podt• cfo um,1 longt1 cronpanha. di,;pc·n<liosn tknlc· C:l'tldio \'arg, .. , t·m d<·c·rt.·to d(' clirh<lurn t·m fuc<· de· 1>rofunda." di\'er-
1 roml'ftn a Jl:.17. g<'rlll - pll.i: que•, d,· <' cliffic·il O .la11iio a:-. ... im, n1111n·nd1·. l.ofr. t·lft·clhou o i,r, Pimc·nll·I Br,111 .. r,11du.., 1·1 trc• pnliticos de lníluc•nfin 
1,•,..to <,t-mpn· it·"<' fllll('a~adn ní, ª" ... un .... pro[lrifl-. <•,1>t·n ... ai. 11U(• n,:o d:"w. na pa'-la cio L,trrior, ljUI' \inhi• ljUt• :qif,in I u ~on·rn:u1or C11rdo ... o dr 

EGYPTO 
OS l)J()l'J;S DO :\!LO ~rm \O 

ron(' \IHJS 

o Jap:,o ot·1·up:l u.l!!m d. a \tnnd- );(• l'h('L!.ll facilrnc·nll• a dominar. uma •

1

,,c·n·<·ral1,. (h· h,_. nH ito int(·ri11am1·nl1·. \.h·l o '\'1•t o -.(.'1Hlu suh ... t1tuido J)l•Jo C \ino, 
1 

_ 
0 

mini~tro d3.1:1 Ohra-i 
dturia, uma grundt.l parte dn China do l nai;:rn de• mais ele' (]uatrot:1·11tos mi- • u:lu:d ,l'll cl UJ .\lcantur;t \lachado, pa,. 

;~~~~~ª ~~~~~:~~: ;:~~ga~i-r .. :~top0~1\~:t; 1 ~';.õ1·;~c- <h~~~:~'.:.111:'..~~~ ~n·~:~·'\~r1~r::'~;,.;;:h MARA~tHÃJ ; ~d:/;,j~~i ... ~} ;1 iril o eandidato con~ti.. ::::~t::. d::irc~i\<'t;0:;1:me:te;lid::~ j~,;~ 
1.~int;at:~~;ch~::~ór;:t~:'p~);<~~;do~. u;::~ ~1

;:,~t'~;e cli(~~tr:(~
1
~

1
:

1
·: dé <'~:'"~~1',t ;:1

1;!~.. O ,1.
1
,~ ~i~i.'~~:{o\. ~(~;'.\!~~í1~l''i'oS 1

.:
1
~) RIO GRANDE DO SUL que ... do :\"ilo. a fim dP ara~tar o pe. 

rf•1n torllaram-se intolt'raH•is deooi..; brm armado,, \ upinii10 ír.tnt'('/3 n.l,i ( .\,DID \TO ~.\( [():\:.\L \{ \',OBR.' ~ D.\S FORÇAS DA :l.l RF. . rigo d:, ... inundac;:õc.., da en_!h("nte do 
cu(• a China, he,rdt·ira du mais ,elha uliml'nta prl'VCn("iin t1l,euma contra o s. u·rz. l - {.\ ,~"il \0) - O Par_ c;t\O \f l.lT.\R rio, que f''{tl' rumo é t>,c('pcionnlni<•nt.:• 
1 iviliza~iio huma,rn - con~e:::uindo, 11- 1 Ja11ão; nC'-tl' pni:1 a fnm~a ainda 11:n. 1id<, Rt•pul>liu.tno <1<'"1l' E"t11do, tllll' 
!/1~a~ 7()~~;!:ªre0~11:1ci;~~f;"~c• d!u~l'~~:= ~.~{0n·~:~ b1;lt~~~ ::,::;)i~ n;_.. s:i;li~~/~~~.\~: arahn ,I" rmnpn cu 11 o ~itu:1donisn10: __ P_o_1t_'fo ~r_:::i_:_r·:, l - (.\ U;'.'Jl.\O)_o_r•_•_•··---,----,----:---;-==:::-

0 Novo~ PROCESSOS THE i'SO poderá ser tudo. mC'no.s therepeu· 
;;);;~~(':º~~1i~t;,;_ . ..;ua magnificas ))O~- f~·(f~·: ~zmtr~li.~:~/:.rtu d~/i~~;:J~;:r ~:,\'; REG IS T ~ .. tica applicada 

fa~o.J!l~5~o ~;1:·,~cfct:~~~ <'t('1~rnan<':~~~ê:~ ~; • .,t~i\it~~:,~:s<'~i:'r:1;!~,~~~e Q;:~;:~i t~1:1;~ 1.APEUTICQS rr_:isl~~~ra:l~ ~~:a t~;~~~ /~dd1u~~~ 

;.i~i:~'J:C~1.1eln~;~1~:~'~ª:;c11:,>ti~:·0~1::" ti~~ ;/;i<"~11,1;~~~~~~rb~:g:~u r:ln~:~~(·:u~~~~.n~º;; FAZE:\t \N~OS lJOJl,. ! ico1 Jr ir,ht da União Jornalisti- dlh~e:_,c',;e q~~t~en\. ~op~rooip:r•>na~csda~be;,d_~o~r··n,.ªa(_i;a:· 
· · · · h d N t d c.:h· f t , 1 1 M ca Dres.leira. para A UNIAOl .... ..,. 

:":~~~~ti.:~1.1;o~~~~g('~t~s o~~iita~ei-: •;tê /~n~l';t~r n~~~~~~as pNman<'n "~ :-.o )re O menino Eli. :,;;cl. fi ho e:, sr - ~- O::; facult.ativos da cluom-:therapin 

i-. proximidades de Pekin. Sob o pre- 1)(· outro lodo, teme>;;; as ml·lhore·, ~I~t'~i~~:1=io dJo.:'~~~'t.o!u~,c~i~~:;~~ 1 PFRS!O l'REITAS GU!MARÀES ~; !~~ ~%~à~~~o\~.r~°:o~!~6~md:1:i~ 

Japonezas _ cnc::irre,crndas da guarda fica-. da China, qu<' não amca(a nin- ç~~ ~€'~~nil~O Jc.;é tilhr: d: sr. Edu_ _ ln. rr:na:n public~(7:ôes sc!e~tific~s e~- ras. de umr. daquellas armas. a publi_ 
(r>Xto de que os tratados dão ús tropa ... 

1 

razôeo,( para crêr nas intc-ncôc.; pnci- - t E tad"I 1 

rfi t>~lrada de ferro que atravez de ~uem, <· <iue f.e entre~a por inteiro ao "'rdo L'-'rn resider:te em Belém cic tranir1.tr,s que alguns m ... d1cos mgle• cidad~ 
Tif'n-Tsin

1 
che~a a ('hantung - o dL trabnlhn da propria rc>novntãn ~ r •• bJ .. · ~:"~ (<:tao ?.npregand-::- com grande su~- Neste assumptc. nunca $erá demais 

,·eito de sC Nllre~arC'm a e"'rcidos 11a A' ,·i ... ta di~lo a dirN:ção dn" no~sns v~l.~ 
11

~?nina H-::lt-na. filha do sr ce,.'c:.o as dd1?rentes torn1~1~adfS ~~ cor ~~~~~~~~r ªbi~1I!;~ç-á~ued\ig~~ g~a~~e 

~~17:o º~r:pa~~·id~rle:hi:i~:ini~1tn:·ah~~ ~;1:1p/,1t~/:;ãjã c~·;,\~,('~::~t?:c1/ ,~t,1;~," ~~;.t cJiªg~tittºli\ •ira. ruidente em ~10 ~~~\~~ 'l.l-0 das mole.~tias. ne1 .. ~as bito de escrever, do ~eu porprio pu-
do ... limites (]ue lhe,:; foram dcsiJnrn- que 0 .._ .;('u~ diriJ?enlt':-. actua<'s O t•st:io ...,,_a0 . Antonio Bento Filho po- H, ~€"tnj.03, a doutora Luc1e e:-u1llet nho, os: cop:osoj elúgi".'S á sua pec;sôa 
dn!-, e chef!ar qun,-i que sob as mura- lancnndo á nnnt11rn (' tah ez m<' .. mo litico e~r ·se~·raria • csc.n·vrn P.l ··Ren1e de _France', que ~l~n~uj~~~l~~~- n~ par editorial de 
Jhns de Pckin. ufim dt> allt realiznr á cata,troi>he. rl"tontc n nntiA'a sert· .. _ A menina consué-1 fiH-·a do sr ºf ,~r~::.s. d"' ponto d~_vis.ta d[;. ~no- De uma feila a:> ser acrimoni.:sa_ 

l•:ªu'm'ºbcr',,nms ~o"'.'_.ri,•:,.;
0
1nd,lne tp;

0
n
1
h,cn,!"an,de•ntc

0
o~.- ni<ladc e -volt(' :i rrudencia. Odilon Pa·eira ele M;.:-llo. agr:cultor r.daae, pcsH~em_, tambcm. accentuado m:ntr lnl.t'qJ.ella<lo por alt,'llem qt~ .. 

.. "" ~ u t'.ffi Al..1tr&l Nc\'r, t·alor U:_erap, -ut1c; . . 1 d 
(.: lrnrla de ferro. Estas manobras fo-lo PROBLEMA - O-menino 1\-'lczart. filho elo sr Eu na~ (,es;re10 ,:~a mflc~c13:_que, desccb~ira ~ engtnh;sa. evfn~~ e. 

n'·,"om ~:nodnosic!~mradnatsa.q,p,ee,loosu,chp;enloe1.emsen'o·~.-· .J . Cand'do AJ\·es ton-,mcrdante em Bôa sobre nos. pos._am rxercer as c01.es e re~o~ã:u/ i~gà~sÍ:a1,n~~~~ ~rc~. er, 
... ,. .,. ,.. Vista· · o~ ..-..ons. , . até mesm: entre o:; irra-

""'ª f1rovoca~üo. Dnh; o con(licto. D A L E p R A _ o profe~sor J_0;sé Bento de Mo- ~~~\~:,;';:;s \~:ntacit~i\.~\~:;,c~t;;d,",:' ~~~r.~~,~~~~.d~ .. ;~dt~;,ií~'. ~~'~\;fi',~ 
O PL.\~O MILITAR DO J APAO ra~. ~~

3
!~:~f~/n~\(~i~:.ª·filha do ~r rv13:5. com franqueza. _não creio 1:as ~i~da~~? J:~~i~

1
e~~i. bem servido a 

'caquim Av'*iin~ de Lima re.:)h.,ente CU!t\.S operadas ~~n pacientes que s~f_ 
O go,·erno de Tokio insiste em de- V E N T I L A D O N A ~m Serra ~dorida · fr~m de. cl~'5equillbr10 cerebral, ou d~ 

;!~:~r :: !;~:r~::i:~õc~!ª~~~:~:- !1\!~ L I G A D A S N A Ç Õ E S em-Pt~o~~~tu~~as R~novato. industrl'Rl ~~~n~g1~~.dces. :~Tt~~e1;ç~~ ;;~~~~~ 
·\' Chin:i. em pleno trabalho de reorf!a- ,11e-1·c1~n.str_. eJ10,,ãºrtDabi•,"svad11'·, Lucena, com_ cuArat1,.v11º,1sdt•_ªe' -~oe_ectsfcªi.· corrob_::rando a 
nizaç-ão não deseja mais do que u pnz. RIO _ agosto _ Em 19'.W-1930. a ~• ~ " " 
til' que tem nect•ssidade. A occupnç-ii.o G:.mmi..s.são de Lepra <la Liga das Na- 0 j-oven Walçlem,:tr Mcntenegro, st1.a ~ng~!1al~s1ma these, invade a 
tln Mundchurí-a, rt'velando-lh<' o1:1 de- cões, cooperou no esforço mundial <3nl ?!Scripturririo da ,, Anglo Mexlcan Hl!:itot 1~. e _diga-se de passagem, pa~n 
i,,,iJ!nios do Japão, def-pertou,. na China favor da prophyl~;xia des"a tcrriv~l Jomp .... em Recife. ~l'azer a bJ.1la º~ 9u~ ~lla t_em de mais 

BOLSAS PARA SENHORAS - l\lo. 
delos elegantes, confec<'âo esmerada, 
acaba de receber a CASA V1':SUVIO, 
rua l\Iaciel Pinheiro, 160. 

VENDE-SE 
um!\ forte indignacão putriotica; e!:-1a m::-lcsti~ ord~nando o inqucrito feito - Occorre. h-:je. o natc.Lcio do nos- 1~1,aro, a super")t1ç~o, e cita que Cal~ 
indiA"nação s:e estendeu a pouco e pou. pelo ~eu· Secretari"J, em diversos pai_ _0 prPz~do amigo ~r. Idalino Xavl""r, t....9.o. o A'ltigo ind.ca~~ como sal.uta_. 
co, por todas as provindas e por todas ses. oiganizando a Conferencia que membrc dos mais destacados das n.o cu-o de ~m ~udc t1 atamento ci.ru1 -
ui. cla~'-Cs i-ociae_s. Ainda assim po- se reuniu em Bangkok em dezembro das t'.-; op.:=rarias cl<'sta capital . ~1\::\t1ct~clmaçao de certas phrases e 1 \'ende_.,,, optimn cn?a na av';'nidtt 
rém, a China nao reclama, aA·o ra, a de 1930 e collaborando na Conferen- \.- O menino Jo:,;é. filho do sr. Jose "'º-·~ u os.. . f 'd General o~orio, de oitões livrPs, com 
re:,1titui4;'.ão da Mandchuria pois fiabe eia de Manilla, organizada pelo "Leo- Braga mu~ico do 22.º B. C. aqui Nb~o f~::;sedo melnst ano re elnd<? .u~nda amplas salas de visita e jantar, 3 e!<_ 
que não conse:?"uirá a de,·oh1ç-ão desle ne.rd Wcx:d Memorial,, em janeiro de Lwri.elado, ~ • pu hc1çan e cu ura g::ra . 1ng1 a 
territorio. a não sn por meio da for. 1931 1, 0 !->!'. Ari5tidc1: Santa Cruz. func por Marce_l Pr€vost e Raymond Re- ~:i~"º: q~:;it;~a,cº;aJi~1~1~1H\

8
~~~~r!~ ~=; P~~é7-n1i~~t;,taª ~~~n~ ~!~t~;:~1\;:~= Depois de conferencias. que con_ rionan da Guarda Cívica nest ... ca: co.u~~-- e nmgu:m, de .bom-sen~o. ad_ 

ccJldaram os resultados de um gran· pital . ""' m~tir1a C?m~ . v~_rdaderrcs,. taes con_ 'F:::,~;'\ t;~~~~~a~ºP~;~~· ha~ºi~:...-ets:~~ 
r:mçn ,·erbal de que O Jupão renuncia de ;,,:;forço pal'a obter um meth::do - O sr. Manuel cta Costa T'rava.s\OS. ceito:- .. scientifico,,. Mas, em.da .ass~n_i. -~ bons quartos. gabinête sanitario <!' 

"
1 ~~ ;:í:i"~~ng~.uc O Japflo, t·ompre- mais liberal da prophylaxia e ur.:n propriftario no mmlicipio de Ingá ~t·â~ ;;~e ti:~31tº'J'b :igi~~s~ci~~!lf~; )anhelro, t1uintal murado, etc 

liendendo enfim. que o seu in.,;;1ci:nel applicaçãa mt.is racional ds- trntamen- rcct ... occ ltm.. · caren"'ia de uma T1·atn~se á avenidn Epitacio Pe11s&n 
imperialismo lhe íez perder, por mui lo ~~·rt,;1~i: :r:g;i;~;r~~g;!t:e\tà1t: YIAJ.\NTES : ~mp';~rndol~r cÜ~~la ... "' . n.n Sfi!) 

~;~s:·c!n~~1ÍL:r1: ~~o~~~ªn :n:;;:p~~= nov:s progres~cs praticas, si fosse. DEPUTADO AMERICO MAIA: - ve!irt~n~~:biri J:;lii~;~~r;s l~b~?is~ ____ V_E_N_D_E_-S_E ____ _ 
nophobia chineza, ,·ic..,.se :.1 <'onscntir adquirid:::s conhecimEntos novos no Acha.se nesta capital, chegado hon. t.'..cas ... pour épé::.té le bourgeois", mas 
<'m reguiari:r.ar de maneira amislosa terreno scientil'ico. As invesdgaçóes tem, de 't.Utomovel. o n:::sso prczad0 no camp" da .c;ciencia medida actual, 
c~te irritante prohlt'ma dn occupação cxperimentaes fornecidas pela tolla- amigo deputado Amenco Maia. distin-
militar dn!'. viúnhRn(as de- P<'l..in. Era b
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inniecnn- guido m"mbro da As.sembléa Estadual, 

t t J h 1 ~ an·1s a · que \'Eiu tcmar p:1rtc nos trabalho.-. 
~;n:ho ªd:ezf'otc/n~u:uª~~ ;~~o ~/ ac~:: tC' notavel. bacteriol~gia . .sociologia da terceir;i legislai llrli. 
"ª no podu, l'm Tokio. Quem é, en. chimica blologioa e pharmacclog1a. S. ex<:i" . que p<rtcncc ao Directo_ 
trdanto que hoje ,xon!rna O Jnpão? Para fa\'orecer as investigações sei_ r.:.o Central d:, Partido Progre~sista da 
o ol'tunl minhtterio c,bedt:-c<> ih dine- cntific&s ,;.;zm perder de vista as UP· Fnralwba. de.:-fructa de muita<; sym 
ulze!'l do partido militnr, qu(• prell'n- plicaçõ:os Pral.icac;; creou•se em 12 d2 1;;:1thit.·s nos C'i.rculo.,, políticos e sodaes 
rfe dominar O Eslndo que lmpôz, na jtmho tle 1934, sob os auspicies da Li_ elo E~t.~do. cont..nnct, cem grand{'S H'~ 

11 · · rl' 1 c:ã da di ga das Nações. o Centro Internaci:-nnl L1çõcs de amiznde n<'s,a cidade :\n1
mc~ia•pr~~~,,~:~~nctn~:s~i~nt~ do ,e~ p::tra o Estudo da Lepra. no Rio de Membro de tradi,:oional familia pa_ 

rul:tum do pOHi ctepo1s das de14;'.Õt•s d .. J.?ne1r::: 1sli-bana o deputrdo AnHllCo Maia 
rl'sto mu,t<, .... 1:,::n1f 1cnHva,., de 10 <le Po: outro lado dcsenvoheu se r; ac- tem o ceu pre..,L1,J,~< 1ad1cado no mu 
.\brll dt> 1937, e que• µretende, t?c fac- tivtd •.9C de \a1 :a'> outras grand 'S m.c._ mc1po d~ Catcle do Rochct, onde é 
to df'P"'nd<'r apenas do 11n1>cradvr e I ituiçoes dedicadas ao estudo e p•· - c.nent~do1 da pol1li<;a locc1I 
i,.tnir O Tapão, ..,1 nl'Ce~M.1rio m<'smo t:h\'laxa da lep1n, tac'i "Omo o ·•LeO· - D" Pmncó, cn nt11 c:e n('st:, ca_ 
contra a ;ontad<" dos SC'Us habf1 anlf•o:i; 1,a1 d Woocl Memnnal '. r "Bl 1tL"óh. p1tal o ti João Igt 'lClO c\e Sou. .... a. po · 

\ a1plomac1a 1apo1u:ia é in ... p1rada F:mpire Rellef As"oc1at1on" P ·°'ru "ln htico e rommerc1an e naquella ridad 0 

'f)elo partido m1ht.1r O lr,1t,1do J,:"er- clian Counc1l'' quasl autcnomo P per I Dr. Miltou de O'll'etra -.Encon_ 
muno-Japonez foi concluuto ('m Bcr- l'ltimo a S0c1edade Internac1onnl cl'.l tra se nesta captl~l o dr M.i~t.-':n d·.,, 
lim p,.-Jos seu,., ,l:{l'nte1S particul.M"'~, L-ep1a 011\eu-r,, rnt~g10 J uz Municipal do 
,. nlio 1>e1osi diplomata!'!, O .Japilo em _ Ell?, snmma: creou-se uma nova si- Tum_~ ele Caiçãra onde é figura df 
ht•r.:i o ne~ue, entrou a fundo .por :1:nçao. e;11.vista ela qual a_ C~mmi11;;_ 1 relêvo na ~ocíed:1_ctr local .. 
nwio do seu partido militar, no J OAO ,'):lo dn L_-p1a. ~a Organizaç,10 d<' Hy. Dr. Alfredo M1rt ~da Filho: - De 
db1cn,·olvic!o pela .\llemanha. O papel gu·n~. fo1:_ convidada para dclerm~nnr Ca~çán. chegou. ho·1tem. a es~a capi
qu"' lhe cabe, cm ,·irtl:de da no,-u alli- c~ rela\'.a-: ao SPU programma tnen- tal .. º dr. A.lfrêdc i'.1iranda F1lh:>. ci_ 
:ln(a triplice é de fixar no E,tremo r.c1l..: ~cu methodo de. «.<:ção e suas re_ n:rg1~0.ctentista n:.quella .cidade <' 
Orit•nte. uma· pnrt<• dos exl!rdtos rus- l~ço:><:; con: as !ll'ma1::; mstituiçõe.s em concc11 uJ.do elemt'ntO da scc1cdade lo-
..,0 ... , precii.nm<'ntc na hora cm que D!õl vista. da s1tuaçao creada. cil 
c:omplicacõt•:,1 da politica t•urnpên prt1- .For prop:st~ a esse resprito, que a. Em Jofio Pessôa o dr. Alfréclo J.lvrt_ 
)lician•m a opport unidade para um;i Liga das. ~.acoes organizas~e r('uniÕf's ranca cl?morar ·!-e-á pouc.:-s dias, tra 
coníl:1g-rat·ão ~nul ,\inda ha poucos ~e ~~~l&hstas per.trncentes a ·sas tancl'." de intE"re!::s!'.s pnrUcularc!-i 
<Jlu..;, o exercito japont:z da \IAndchu- 1!:~Ll~mçoes. de accorc!.o com a com 
ria pa ... ~ou a n•ulizur manohras dl· pro- ml.'>.C::2? da LeJ?ra, a fim de examínar \"ISlf\..."l'l'E~ : 1' 
,·oca('ào contra a Rusisia. çnestoes relatn·~ a:s sôros. df' moei:> 

r•llhando Q ~olpe dt.>,,i1e lado procu~ QU(' O esforço Dnncip'.11 Vt'nas~e 'i-em- DESEMl3.1fl.GADOn PAULO TIY-
r'.l-"(º, agora, ntltl':1r a China. Si u Ru~. prc .. ;obre pr~~lemas impm:tantes PACTO: _ Esteve h :ntem. em nosso 

J)
1
t~t·i~~·r~:~~tn~º ; 0 ~~:tº·P:~s~ªr"ç:~e n: st,~~ eitv~!~n~oeg01~Juz~pe;~~~~'>L~~·Ob~~'J gabinête red:1cc::n~l. o \'Cnerando ~es-

J~us~!a s(". encontrn~á <'nfrac1u~cida na 111 ~ cl~ lepra. co~~ err:i, ou~ros, ~ re<'om': ; fmb?.rg2ctor Paulo Hpacio da S1lvn. 
l~uropa. S1 a Ru .... s1a f..e abst1Hr de m. iidaçáo . . de 111.' estigaçocs ,;mgular- 1 illustre memb;:0 cht no~sa Córte àe 

~,~,~~:vi~~ ~l~~!ãºas::~~~~~;<:~ljcto:lj~,imº ~~:~:(sut:15 c:n~t~ ~";e~~s.d:ª}~n~~~~ 1 Apprllaçâ~ 
110 {"'/ti.o d(' um~ gut>rra g~rnl, uma -.o- 1.: ~-I~ m.~trumento ,.,de lr~b~ll-o ~e pri_ 1 . Sua excia. veiu q~:~·adecet·.nos o re-
lirln b;ii,;,, p:iru D!'i opera('OC's t·ontra a mcna_ mdcm, dot ... do c..e H11J?C1t:,ntes g1sto do seu notaliC'10 cccorrido do 
Husi-ia S1>rá, nn r<•a!:d:ide e ... tc o ~la- rrc.ur:::o~ que pe~·mttlL 111 ~s•oc.a.r O l~- 1 mingo ultimo t:ntrPte1;do ligP.ira pa: 
no dP Tokio? );'ão tultam as m·a:ut1,·n" boi .:tL .. 110. á clinica e ao mqucnto ep1- 1 • · • 

t•nere:ica... ;'Ih,_... é <'crto que tudo !>C c.ltmtol~g1co. l lestra com c.s redact.ore<; presentes. 
pa~sou e.orno "li <·~ta~ fô:wm dt· facto, Tal Cf"ntro. abrt"' ncs leprologü.tns da 
.i.; ll"ll)iraçõe~ jnponeza!-1' d('' conformi- E~ll'O?ª· um campo de in\T.".tiRaçõc.<; AGRADEC:D·IENT03: 
t!nde com dir<'drize8 l'btabt·ll•eirlas pc- n~o mfrrior a riur.lquer outro p,1;\ o_ 
lo purtido mililar nos 8eu~ político" b1mdancj~ de ffiC'lOs Em crrtão clil'i"id:- a esta folha. 0 

C:ontodo, a partida ainda nãb eslá A-:,c; clt•mais crnlro.s, exi.:stC'ntt"s no' d1 Autonio Mas.s; í'X sEnador federrl 

Quer alugar, vender ou comprar ra. 
sa ou terreno? Proeure o Escriptorio 
de Procur:idoria !\JINERVA. á Rua 1\-la
citl l,inl1PÍl'o, 306, ..,ala do 4.0 Cartorio 
do 'J'a.bellião 1'ra d1ssos. 

rn dr Sfl'.'l José 
m€s findo 

\'.\RI\S: 

rcg·i.stad~- em dias do 

Sra. Ma ria Candida Ribeiro Cor
TP!a: - Por motivo do fallezlmcnto 
de Mt& digna esposa, ha pouccs di~s 
occ~nldo nesla. capital. o d1·. Joao 
Ar!.Ldo Corrcir. recebeu numeroso., 
C'Uffil'rimf'ntos. de p~sar. tanto pesso~l
ment e como por cartas, cart~s e te
li·gr"mmns 

Enl.re a.:;; r:e~soas que enviaram r::.o 
illuf1.re clinico pesames p:r despachos 
tcl~gn•phic'o.c, e mensagens esptstolares, 
d€ :t: c:,tm.~e as seguintes: 

Dn. Rsul de Góes. Guedes Perei-

1 

t~s~1!~~lil;~b~,:;_:_~
1
~~~fr~fn!o:ª:~:~ 

rino Pim<'ntel e tamilia. Alvaro Le· 
füOs, Corpo Clm1co do Hcspital Pedro 
I, D:rertoria elo Hospital Pedro I, 
Funcci:narics do HosplLal Pedro I 

sr~. Ithamr.r Cavalcanti e senhora. 
Manurl de Almeida Barrettc e fami-
lia, M:1nucl Dias e familia, Alipío So_ 
bre'.ra e ~~nhcra. Basilio Araujo e ~e 
nhora. Hugo e fr..milia. Ottonl, Augus
to df' Almeida, Octnviano Bezerra e 
familia. Humberto Marques e familia, 
João Rique, Cunha Lima, Joã:, Mi_ 
gud, Bcnedicto Venancio e familia 
\if1rio e familia João Bento. lncllo 
Bnsllt.'iro Borba e senhor:1. José 81 
m(Jf'.') e Samuel Simõl's, Artiquilin"' 
D:1~u;.1s (' senl:ora, Francis_co Chaga.::, 1 

!.• tamJín. Rodrigo Farias Joaquim 
Az"vedo e fr.mili:1, José Barb:sa de 

fr~~~i/:1-.;_ ~a~~\
1
:;1~:~~;et?:é e ~!:~1~·la~ 1 

Jcsé Augusto R-cmcro. Celso Pcdro.sa, I 
~~~,~in/05~nn~~~~ai.1v~~~~ ~on~~~lt.Be~r; 
r. mHia, Alfrêdo Monteiro Luiz soa 
res .. AU.F!'l!SfO. F. Sanlia~,.. • Ezeqmrl C 

1 
iarn,11:.1 Munllo e fam1lln 

Senhorns Tu da Moura &A triz 811 

Os proprietarios ctn loja "A Futuris 
ta·· á avenida B. Rohan n." 44, tcndÕ 
de retirnr_~e para o interior , resoJ _ 
V<'ram vt>r der ei-se estnbcleciml'nto; 
quem de..;Pjnr se collocar no commer_ 
do de tC'ddos a occ::.sião ~ opportunn, 
p1rantc-sc• a chave du casa não se 
cobra ponto a ent<'1ukr .~<' no mc~mu 
C'Stabelecimento 

Dr, Arnaldo Oi Lasclo 
Ex-intPrno do Hospital de AJie. 
nadas (Serviço do Prof. Ulysses 
Pernambucano) . l\1edico Interno 

do Sanatorio Recife 
1.11-

CLINICA MEDICA 

Doenças Nervosas e Menf aes 
Consult-Orio: Rua João P essõa. 378 
- 2. 0 andar CEdific!o d'A Pri

mavera). De 15 ás 18 horas 
Rcsld. - Sanatorlo Reslfe - R . 

Pereira d1\ Costa, ~93 
Phnnc 2072 

- RECIFE --

--==========' 
DR. OSORIO ABA TH 

ClnrJ1io tia Anlatenola PôH .. 
o •• B01pltal Santa ba~el 

OPERAÇOIES E Viu 
- URJNAII\IAB -

?ratamente medico e etru,sl«> 
daa doença• ela nrethra, proo
.ata t,1J,1tuta e r!.n..• C9 "1tnleo-

plao • urethroocoplt .. 
Oolll1lltu du 10 ú lll o l!U 

18 6a li boru 
1JoDR!tor1o: - Rua Bt.rlo ~ 

Trlumpbo, 480, 
---::--

- JO&O Pl:IIIOA -
tcrmlnnda . <' o Japiio arri cn-!il' o ("n- mui:,ct,. offer.cce 'W'.Uitas. poo. ibilidades í 1•.or e.,te fo:stado. i.êrt1deceu.nos u no
contrar, na China uma resbtencta oc mt<'rcamblo tant.o. de pec,r,;oal como I t1cw qu~ publkámos da passngtm cto 
multo E;ériri, ~cm duvidn o (',ncito ~e màtt'rlal e l11c1ltdndes de- e~tudo lCO O enn·v~rsario n~talicio de sua 
c-hinc.-z não 11<' encontra 1nu1to 01,pare. e.e- contlncu~,e .S\U amcrlctmo. \cnuunda mãe, a :,.r~. Anecllca Chi.• va, Eleoncru, Nllsc e Nah-1 111,

0 
___________ _ 



a JOÃO PESSOA - Quinta-feira, 2 de setembro de 1937 

"Os representantes do povo vêm apresentar os seus agradecimentos pelos grandes serviços prestados pelo seu Govêr.Qo,. declarando 
que, se V, Excia. tiv6a;f;e commettido erros administrativos e politicos, tudo teria de ser apagado por esta extraordinaria obra de assistencia 
social e economica que vem realizando o Govêrno de V. Excia. Bem o disse o dr. Odilon Braga, ministro da Agricultura, quando affirmou que 
o Govêrno de V. Excia. era surprehenden.te. De facto, o actual Govêrno da Parahyba é dynamico e realizador, e nenhum govêrno de qualquer 
unidade da Federação está fazendo tanto quanto o de V. Excia,, pela prosperidade do Estado e felicidade do Brasil", (Do incisivo e brilhante 
discurso do depu tado José Ma~iel, presidente da Assembléa Legislativa, em que s. excia. hypothecOtl em seu nome e da maioria dos repre· 
sentantes do povo parahybano, incondicional apoio ao governador Argemiro de Figueirêdo). 

A SOLENNE ABERTURA, HONTEM; DOS TRABALHOS NOTAS DE 
- · PALA CIO iJI DA ASSEMBLEA LEGISLATIVA DO ESTADO ,1e!~~~~:. ~~,~~ha"~/:,1·~~v::na~~ 

'\rg<>miro ele Figueirêdo. o coronel A_ 
l'Jar;: A:.mmbuja v;lla_Nov.a, comman
Jnn,e du 7 ª Região Militar. em Re_ 
ife qu:· ~e f~z acompo.nt:ar do t€nen 

, .... '-cOronel ThomP, Rodrigues. comman-
1:;.nk do 22.·i B. e. desta capital. 

O !'! Go·:ernador d: Estado rece
" 11 hontem. em ::.cu gabinete de tra_ 

;alho. êl.s f0guin1es pessoas: deputa_ 
~s Anuric:,., l\faifl.. Ad.:ilberto Ribeiro 
Oct1rio Amorim: prefeito Praxedes 

s;itanga. dr ,fo::.é Mariz e sr Dion 
11:n 

"Sr Presidente> e demais membros 
a A.ssembléa Lcgi.::;laLlva do Estado: 
O anno 1nssado recebi a visitQ de'>_ 

:.a Ass:m1bl~a. 'com grande honra e 
1.legria Hoje é µrefunda a minha. 
':'mcção ouvindo nest& phase do meu 
~O\'êrnc, quando falta tão pouco tem
:o para o termino do meu mandato. 
cteclaraçCe~ que me locam á sensibi _ 
11d;,de. declarações que poderiam ser 
Jm·.ttidas sP.m quebra da ccnfiança 
11utua que nos liga mas que foram 
ict.as de pubhco traz.:.ntio_me o con
:r· o da vossa ::;olídariedade politica 

Sem fal~a modest.ia. as felicitaçõe., 
qt:? acabaes ele me expressar, não me 
cabem a mim ··ómenLe, pcrque, nest:l. 
.br~ que realizamo:, igual ã minha 
,. t;:.1ve3 maior é a vossa ccoperação. 

Não fossi::m os poder~ que me ten
des da.do, e Govêrno nao apresentari'il 

,·oc:e acervo d::- realizações pel,;. bem 
da Parahyba 

Aspecto tirado hontem no \•aJ:fo de honra do Palacio da Redempçã,r1 par occasião da manifesta.cãc de apoio e solidaricd·ide p.6litica 1ielos merr.lff:>~ da 
maioria da As!<,embléa Lrgi lativa ao governador Argemiro de Figueirêdo. vendo-se ao lado de s. êxcia. 0 deputado José MadE-1. r,re ·:dcntf' da. :\~c.unblCa. 

Sei que aqui não está a quasl unani 
mid3.d'." d:.i. A~~mbléa que me v,,iin 
l umprimenlar no in!cio do meu aua .. 

riennio governa mental 
Creio. porém, que ncs motivos que 

Ueterminarnm a auSE"ncia de alguns 
rleputad:-s a esta manifestação que me 
,·azeis. não poderão ter sido admitti 
Jo~ pontos de vista pessoaes. que vc 
uham, portanto, perturbar o noss1> 
'":!forço Se elle.s estão de bôa !é, não 
the') neguemO."S o nosso respeito por 
-ssa attit ude, pois, certamente estarão 
.:ecepcicnados con.1 e que o Gcvêrno 
t1áo poudfl fa.zer. Mas, se assim agi_ 
mm com o espirita preconcebido d·? 
tumultuar o rythmo da harmonia po. 
liticc.~dmtnistrativa. da nossa terra _ 
lsseguro_ vcs. a Parahyba não e con
entirá 

(Conclusão da 1.ª pg.) her o Chefe do Co,t'rno em no-
me do Poder I.L•gi•dnlh o sendo 

da Cam:1ra Munit·ipHI: sr. Einar apôs, suspensa a sess;i,•. 
Svenrlsen. n?presenlante consu- Ap{ls a communira<.:~lo dn ,r 
hlr rln Noruega: dr· Ahc.lias dP bertura elos tralwlhos lrg1siat1-
Almeida, !.º delegado da capi- ,o, o gll\ ernador ,\rgen1iro de 
ta l ; dr. Coralio Soa:·e,. represen- Figueirêdo, seguiu. ás 14.:lO. alé 
tando o dr. Fluvio Ribeiro. pre- o Palnrio <ias Secrelaria~. on<lc 
sirlenle da Associ:irüo Commcr- se encontr;,1 fun<'cionando pre
cíal; dr. Alves de ~lello. 2.º de- ,cnle111enle a ,\ssembléa Legis
legado d:1 c:1pita l; dr. Sizenan- bti,..1 a fim de ler a mensagern 
do de Oliveirn, juiz de direilo lo adual período adminislrati
da 1.8 vara da eapital; dr. Os- ,o 
cnr ele Cac..tro. direelor d;.1 .\ssis- o automo,el de sun cxtellcn
tencia !\Innicipal: dr· l)ustan eia foi c>'.'>.('oll:..idu por uma guar
~firan<la. inspet'lor regional do la clP 1:uH·riros. do Esquadriio de 
:\linislerio do Traha lho; profes- Candlari:i. 
sor .lo"' Baptisla de Mello. cli- t ma rnmpanhi:, de gu,·rra da 
reclor do l)pp,ulamenlo de Pro- Policia ~lililar. ao ehegar o g<,-
pagan<la e Puhli<:idack: jorna-
lislas Eudcs Barro .... Durwnl de \"Prll:1dor .-\rgemiro ,lt• Figueir~-
AlbuquenJUl', \\'ilson ~Iadruga. ::;,·\"t:·~stou a'i t·ontint>ndas de 

Ahe lardo .J111·ema Ernani Bap- ~. exeia aeonipanbado do 
tista e ,José Leal. rcpresenlanles ,

1 

:eu. secretario dr. Raul de Góes 
da impren s:t pesso('nse; sr· By- i~ a judantl' de ordens, tenente 
roo Brnyner. representando o S 
dr. ll nlo ,Joífil\·, clireclor de \'i- . ousa e Silrn. foi recebido pela 
ação e Obras I'uhliras do Esla- 'epresenlaç,io da ,\ssernbléa. 

l
~e1.1do aeolh1·<lo no rednlo pot do; dr. Severino Patrici(J. repre-

sentando o direclor ela Saúde 1111m salrn ele palnrns 
Publica; sr. Frnncisro Coutinho \pús os ru,nprirnC'ntos do 
de Lima e l\toura, representan- presidt•nle do Legislati,o. o sr. 
do o Instituto Historiro; sr ~o,ernador ,\rgemiro de Figuei
Romnaldo Fons,>ra, represen- r,-.clo oecupou O log:tr ao SC"~J b
tando o presidente ela .Junta <lo. na me,a <la ,\,sen1h1<.>a, sen-
Con,nlerrial, íamilias. ell'. •lo. ap{ls, reaherta a sesst)o. 

Grande numero rle pessüas or
r11paya ainda o recinto destina
do ás galerias 

O 2.0 serrrlario procedeu a 
leilura da arta ,in sess:io prep:i
ratoría. que mio soffreu repa
ros . .s('ndo approYadn. 

O expcdienle <"Onstou de ,a
rios officios. lidos pelo sr. 1.º 
se(·rel;,Hio. 

CHEGA A' ASSE\IBLE'A LE
GISLATJ\' A O GOVERNADOR 
ARGEMIRO DE FfGt:EIRÊDO 

A Sf'fHIÍr o ,r. pre,idente 
comm11 ni<'oll quP dentro en1 
pot1('0 (.'st:iria 11:.l(Jlll'lle rreinto 
o Pxmo. dr. \rgl .. miro ele Fi
gueirc'-,Jo, gnn~rn;.ulor tlo E..,t:1-
rlo. a fim d<· prot'edPr ú leitura 
df> s11a nwnsagrm. de :H'C'<ll·clo 
r,,m :l prrsrrip4; io conslilufio
nal. 

S. PXC'ia. nonw,a uma rom
m if,siin <"n111pos la dos deputa,lo\ 
Xe ·ton Lwercb. Odilon Coi•li
nho e Celso \lallos. para rere-

A LEITURA DA l\lEMSAGEM 
DO GOVERNADOR ARCE:\.11-

RO DE FIGUEIRÊDO 

O ~o\t•rnador .\rgt~111iro dr F'i
gudn"..do. Pntüo. passou a ler a 
,ua impres,iP1Htnlt• 11wn.sa~en1 
Pnnunwrando dcla lhatlamente 
lodo, os st'I'\ i(•os JHihliros renli
;,ados durante o anno corrente e 
expondo :tfJs srs. Dt•putados us 
proYidcnl'ias (JtH' ,ac lom:111<111 
11ara o so<.·1 guimenlo economicc, 
do Est;.1do 

\ kitur:1 d~uflH.·lla mPmora\el 
J)1•ç3 durot• u1:1:1 hora e trinta 
111inulos. 1imilando-M· o c-hPfe rio 
('~,JH-.rno a ler os <·apitulos prin 
r1pat·s, t'IlHflH.mlo ;.ws detnai, 
ln:l'hos Sl' l'(.•frriu <·orn opporl11-
nos ~:omme.ntnrios. enln•gando. 
po1· l1m. o 1111porlante doru1nen
to j .tfH'{'Ciaçúo dos repr~sentan
les do PoYO, 

O go\(•rnhdor .\rgemiro de 
Figurir(~do. iH> terminar a leitu
ra d(• 'I'ª 111,·nsat;Ptn qw• i,;e1·á 

nul>lieada a111anh5, na integra, interrreto.ndo o µen . .,,nmento dt seus 
Í)Of. est:l folha H.·rel1L~ll <'alm~os~.• 1 collf'"ga..<:., o dr•put.-id~ .J.o,,é Maciel. J~re_ 
s::dY:i dr pa lm;1s dP todos os ;idente da Asseml.llea. riuc pr n11nt1 ~u 
presenle-s o scgmnle e exrr{"S1vo l.11! cur·o de 

1mprov150. que resnmnuos abaixe 
A IRRADIA(,'.'\0 DAS SOLEN- ··s, Governarkr 
NIDADES DE l:IONTEM, NA o Poder Legislat;vo acul está para 

ASSE:\IBLE'A LEGISLATIVA, rnmorimentar e trazer a v Exci~. 
\ Radio Tabajára, com o 11)1l .s suas felicitações pela brilhante 

mifrophone insiallado no rce&n- mensage1n apresent~; á As-,<'ml.lléa 
lo da .\ssemblr'a Legislalha Es- Legi,slat1va Estadual 
taclua]. lran,;;,uiilli11 n1rias pha- A M<.>nsegem de V Excia é um re
,e, dc_".'>~a importante solennida- lato minucioso de uma admmi.stração 
de Ín('lu'>ive a leitura da men- rroL~ e honrada. summula de planos 
~nge1n. fcitu pelo Go,erna<lor du I realizados e e. se reaii7arem Não sei, sr. Prestd1.:nte, como possa 
EstHdo. 1 Ao mesmo tempo QUf' cs rcpreS<'n- ag1·a~ecer a palavra ele conforto e so-

,\ 's IH hora, .. o. goyernadc ~ t1ntes cto pm·o parahyban:: Vfem cum_ ·11tdanedJ.de que· .me trouxestes_. inter
.\rgerntro de F1gue1rC'do. acom- primentar v Excia trazem a !ltta 50 _ pr-:tando o sentnnento da maioria da 
panhudo c.ll·_ 1odos os seus au- lidanedf:.de polllica: solidanedé!dc que. ,\.&:;embléa Legislativs. do &tado .. Dis_ 
xi li ares, retirou-se do recinto. 1 não e mais a da quasi unanimidade da se.st.e::; que se o meu Govêrno tivesse 
reHressando no P:dacio dn Hc- t\sscmbléa. mas, posso ~egurar e. v en·o:::; .este~ deveriam ser perdoados 
d{'IJlj)Ç'ÜO, onde o esper:.1van1 nu- Excia. que é ainda a da maioria ab- pela_ -cbra que ahi está. Se grandes 
111ero.,as figura, ele projecc:i.<; :oluta representada poi· ttmtgos e cor forem verdadeiramente os meus erro<; 
política e ud1ninistratiYa elo Es- rellglcnarios de v. Excia e que me- ~dmmistrativos e peccados politicos 
taUo e ele111enlos representati- recem a confiança do l)' .. vo parahy- deve· merecer o vosso perdão, não pel~ 
\"O~ de varia-.. e1:.ts,(•s sociaes. bano que tenha, po,r ventura. realizado, mas 

A SESSÃO DE HOJE 
O sr presidenle Jo"' l\lacieJ. 

após se referir <'OTn exp r essivas 
pa1avras á mensagem do sr. Go
,·ernador do E"tado convid0u 
o.s deputados pr<.>s.entes a ,e di-
1 igirem nLé· <1 Palacio da Re
dernpção. a fim de <'UHlJH'imen
lar s. t>xri,1. pela magni fil"a pe
ça ndminislralha. 

E111 seguida, fon1111 encerra
dos o.s lrnhnlhos. sendo marca
d;.l non1 rt'uni,lo 1mra hoje ú 
horn. regimental rom a Sf'guin
te ordem elo dia: elei~·üo du n1l'
!'-ll e <·01nmiss()es. 

A l\IAIORIA DA ASSEMBLt:A REAF
FIRMA O SEl T APOIO E SOLIDA. 
RIEDADE POLl'flCA AO GOVER-

NADOR ARGE~IIRO DE 
FIGUEIRt,;DO 

Pouco depcIS, che~av.::i. ao Palacio da 
Redempção o deputado José Maciel. 
presidente da A~scmhléa Legislativa 
acompanhado e.e todos 0s deputado::; 
que compõem a ma1. ria. que ap,cia ~t. 

actual situação polit.ica parahybana. 

FAJ.A o DEPUTADO JOsc· ~ACIEL 

No salão de honra, o Governador 
Argemiro de Figueirêdo recebeu o~ 
illustre-s repreMntantes do pcvo na 
A:~sembléa EstaG,ual, havendo dirigi
do a palavra ao Chefe do Execut.ivo. 

Os reprt:sentant.es do pm·:) veem !)C'lo plethora de esforço bôa vonta
apresentar os seu.s agradf'clmentc':> de e natrict1smo, com qu~ tenho pro .. 
pelos grandes s':rvlços çrcstados pelo curada agir â ,frente dos destinos da 
~eu Governo á Parahyba, declarando Parahyba .. 
que. se V Excia. tivesse commettido As ultimas palavras do Chefe do 
.;.rros a:lmiui,tr:itivcs t· politicos tud.; Jovêrn-::-. foram abafadas com calo .. 
teria de ser apagado por esta ex'rraor o:-;as palmas. sendo S. Excia. cum
dinaria obra de · ac:.si.')tencta :social ; ~nmentado pelos deputados que com-
econom1ca que vem reali1.2.nc!o O Gu 1Õem a maioria do. Assembléa Legis .. 
\·ern" de V Excia at:..va do Estado e demais pessoas re-

:Sem o dí.c:;."ie o dr Odilcn Braga, :.resentaUvas do nosso mundo politi
mm1~tro da Agnc11ltura quPndo afftr~ :o e sociaJ, presentes ao expressivo 
mau que o Govüno tlP V Excia er:i icto 
urprehendi'nte Em seguida foi ,'iervida e. todos um'.l. 
De facto, o act1ml Govéruo ctn Pa aca de "champag:ne". 

tah:Yba é dynomll'O f' re:1!j;,nct,;r e ne: 
aj,1um gcvêrno de CJUalquer u

1

nidac:e 
da Fedf' ração cstâ fa:t.c·ndo ta ndo 
qm:.nto o de V Exua • J)(·fa oro::;peri
jade do &Lado e felicidade do Bra 
sil" 

As ultimas palavras do illwsLre pre 
·idente da A~sembléa Lrgislat~va do 
Estad,e foram r~cebid:.i.., com cs nl'GiS 
vivo.: applausos. não só dos sr::;. De· 
putados pre~entes. como J>Plas innu 
meras pei>rna..c; dr· rcpre~entação !<,Otinl 
~ nolitica que assltira m á s· lennidade 

RESPONDE O GOVERNADOR Ãlt. 
GEI\URO DE FIGUEIRJ;;DO 

Em seguida. o Governndcr Argemi
ro de Figueirêdo, agradecendo a vtsi
c_- e o a paio dos Frs. deputados pro 
nunc!a eltquente orr:.çõ.o que ·di;ulgA.: 
mos a sei;:uir, resumida JX·la nossa re
portagem; 

DEPUTADOS QUE COMP ARECE
RAM A' MANIFESTAÇAO DE SO. 
LIDARIEDADE P OLITI CA AO GO-

VERNADO R DO ESTADO 
Ccmparec:eram á man1f~stação dd 

:olidariedade política, feita pela me.lo_ 
ria da ~mbléa, .ao Govérnador Ar
semiro de Figueirêdo, os seguintes de
putados Srs José Maciel Pedro 
Ulysses. Adalberto Ribeiro. ' Newtcn 
Lacerda, Octavio Amorim, Fernando 
Nobr:ga~ Miguel Bastos, Celso Mattos, 

·Americo Maia, Raymundo Vianna 
Paula Cavalcanti. La.uro Wanderley: 
Sá e Benevides, Alclndo Leite, Pauta 
e SUva, José Antonio da Rocha, José 
Targlno. Peregrino Filho Odilon Cou 
Linho, Tertuliano Brito,' J eremias ve~ 
nancio, Ernan1 Satyro, "A.scenctino 
Moura Anacleto V!ctorino e 1tomual). 
do RPU.,.. 
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JOÃO PESSOA - Quinta-feira, 2 de setembro de 1937 

JUSTICA ., ELEITO RAL 
TilB~fE1~o!~Ii~A~si!»tUtTf- J ~1!1J'~~~1~tes;md~~~~~ia e aosolver 0 n. 0 4757, no mun1cipto de Fortaleza, 

do Estado do Ceará. para o municipio 
de Cajazeiras. desta região. E, 

cancellamento, ex vi do art. 76 do 
Codigo Eleitoral. -

PARAHYBA João Pessõa. 24 de março de 1937. Joã,o Pessõa. 3 de outubro de 1936 

JURISPRUDENCIA 

ACCORDAO N. • 223 

Processo n. 0 1026. 

Classe 5. •. 

Natureza do processo: Inscrlpção da 
eleitora J,canna Pereira Carlos. da 2. ª 
zona (Mamanguape). para effeito de 
revisão. 

Relator : des. Maurício Furtado. 

o Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripçáo da elei
tora Joanna Pereira Carlos. cuja 
petição de qualificação nã!o é 
totalmente do punho da peti. 
cionaria. 

< Ass.) Flodoardo da Silveira - Pre 
sidente. 

(Ass.) Maurício Furtado - Relator. 

ACCORDAO N.• 230 

Prccesso n o 107. 

Classe 5. • 

Natureza do processo· Fallecimento 
do eleitor Severino Januario de Mel
lo. da l. ª zona (João Pessôa) para 
effeito de exclusão. ' 

Relator: des. José Flcscolo. 

Considerando que, conf-Orme pres_ 
creve o art. 70 do Codigo Eleitoral e 
é o caso destes autos. a transferencia 
de titulo, de uma para outra região, 
importa em nova inscripção a cujos 

e Ass. ) Paulo H ypacio da Silva -
(Ass J H. de Almeida - Relator. 

. ACCORDAO N ° 235 

autos deverá ser Junto o titulo a Processo n. 0 291. 
transferir; 

Considerando que a estes autos não Classe 5. ª 
foi junto o titulo expedido em Forta. 
lez3.; e. se Q foi. o Juiz mandou resti
tuil_o ao requerente, como parece ter 
acontecido. ante os termos do despa_ 

NATUREZA DO PROCESSO· Fal
lecimento do eleitor da 3. ª zcna -
~1t~~~fusibral de Mello, para effeito 

RELATOR: Des. José Floscolo ch~o~f1~r~~do Que somente em caso 
de transferencia de titulo de uma pa
.ra out~a zona da mesma região, é que 

O Tnbu nal Regional re.solve ~ rest1tue o titulo com as annotações 
ordenar a exclusão do eleitor refererites á mudança de domic1lio: 1 

O Tribunal Regional resolve 
crdenar a exclusão do eleitor 
Antonio Cabral de Mello. 

Severino Januario de Mello, por \ Considerando que a transferenc1a de 
fallectmento uma região para outra, importa em Vistos, etc . 

nova mscripção, lmtx>rta tambem no Accordam os jui1.es do T Ft orde_ 
Vistos preenchiment:c de 1.ª, 2 .• e 3 .ª vias nar a exclusão, ~o e~e1tor Anton;o Ca-

Vistos. etc. _ Accorda <.> T. R. crdenar a exclu_ de titulo. devendo a l.ª ser entregue br:1 de Mello. mscnpto .sob n. 8 na 
Accordam os juizes do Tribunal Re_ sao do eleitor Severino Januario de ao eleitor transferido e as duas res 3: zona, por haver o mesmo falle

gional de Justiça Eleitoral da Para- Mello. da l. • zona. cujo fallecimento tantes virem com o processo da trans: cido a 29 de ag?s~o do corren~ ~n
hyba em cancellar a lnscripçáo da e- occorreu a 13 - 4 - 1935, como o 1 ferencia. para o archivo deste Tribu- no, cof-c-rme certldao constante ae~tes 
leitora da 2.• wna, Joanna Pereira 

I 
c:;mprova a certidão de fls. 1 nal e do Superior; autos. . 

Carlos, cuja petiçã,o de qualificação Sala das sessões, 17 - 2 _ 1937. Considera.ndo que ru>da dis.so se fez 
1 

~umpre.-se O disposto no art. 81. l 
não é totalmente do punho da petl_ (Ass.) Flodoardo da Silveira - Pre- nestes autos. sacrificando_se assim as 8 1º ~- E. - 3 10 936 cionaria, conforme portou por fé o sidente. 1 cautelas e formalidades Iegaes pre.s.. : f PS: lressHoes, c· - d S·l · 
Tabelllão a !Is. <Ass.) J. Floscolo - Relator. criptas no Codigo Eleitoral: Pr':·tdente u O ypa 'º ª '.a 

João Pessôa, 17 de fev~reiro de 1937. l Os juizes do Tribunal Regional, t,or t:s.J J ·Flo coltJ Relator 
(Ass.) Flodoardo da Silveira - Pre_ IDENTICOS: unanimidade, resolvem cassar o des- · s - · 

sidente. pacho de fl. 5, e, consequentemente, a 
(A~.) Mauricio Furiado - Relator. A:cordão n. 0 231. Processo n." 108., transferencia pelo mesmo ordenada. ACCORDAO N.º 236 

referente ao fallecimento, a 15 - 12 Mandam que seja intimado o e ~f:Sta~·º J?O 
IDENTICOS: 

1 

_ 1934. do eleitor Joaquim Cavalcan. leitor a restituir o titulo de Fortaleza· NATUREZA DO PROCESSO: Ins-
Acco:·dão n.º 224. Processo n.o 1027 ~~6af~buquerque, da 1.ª z.cna (João f~~~eegnu: ~~fa..s.~om~11:t~~~5a ::r~~ cripção do eleitor João Salles Caval_ 

referente á inscripção da eleitora Ma~ Accordão no 232. Pl'ocesso h.º 109 do despacho. - ~~1~·. da 2 ª zona, para effeito de re~ 
lia Euphrazia de sousa, da 2.• zona. referent~ ao fallecimento a 17 - 6 _: João Pessôa, 3 de outubro de 1936. RELATOR: Dr. Hore.cio de Almei-

refe~~':-:';!ªrr ~;i~ç·ã:r~~~it~)r
0

a 
1
:

9
• ~!6

t'a,d,;a ei~i.to~~n~~~~~lo ~es!l~~eiros J Pr~~~~te~aulo Hypacio da Silva - da. O Tribunal RegUmal resolve 
verina Marcelina de Sousa. da 2.ã Accordáo n ° 233 Processo n ° 110, 1 (Ass.) Antonio G. Guedes - Re- cancellar a inscripção do eleitor 
zona. referente ao fallecunento a 31 - 10 lator Jcão Salles Cavalcanti. . 

re~~~C:~~ nu~:c~-~;Çã~~e~a~~º bºi!~ ;_ ~~Z ~~r~~t~~~a~:~ª!~a~~!1~ ACCORDAO N.º 233 Examinados os presentes autos. ve_ 
desde Lima, da 2.• zona. Pessôa). ~fcªd!e fÍ~e4.n~o~!iç~~~:ã<iu~~fiâ!: 

Accordão n. 0 227. Proces.so n. • 1029, Accordão n. ·· 234. Processo n. 0 111, Processo n. º 438, claração do estad-:> civil do alistando. 
referente á inscripçáo da eleitora Bea. referente ao fallecimiento a 28 - 11 o que constitue violação do que pre-
triz Andrade da Cruz. ds, 2.• z9na. 1- 1935, do eleitor Anamas Pessôa Classe 5 • ceitua o art 59. n o 2. do Codigo 

Lms ,da 1 ª zona (João Pessõa) Eleitoral. 
ACCORDAO N.• 228 Accordão n ' 235 PrQcesso n.o 112 Natureza do prutes.so, Pedido de Em razão do disposto no art. 76, 

Processo n. 0 106. 

Classe 5.•. 

Natuz,:za do processo: Fallecimento 
do eleitor Henrique da Costa Figuei
rêdo, da 1. a zona ~João Pessôa) , pa
ra effeito de exclusao. 

Relator: des. José Floscolo. 

O 71ribunal Regional resolve 
decretar a exclusão do eleitor 
Henrique . da Costa Figueirêdo, 
por fallec,mento. 

Vistos. 
Acoorda o T. R. decretar a exclu

são do eleitor da 1. ª zona, Henrique da 
COsta Flgueirêdo, cujo fallecimento oc. 
cc~u- a 20 - 9 - 1933, conforme 
cert1dao annexa a fls. 

Sala das sessões. 17 - 2 - 1037. 
(Ass.) Flodoardo da Silveira - Pre 

sldente. 
<Ass.) J. Floscolo - Relator. 

ACCORDAO N. o 229 

Processo n . • 51. 
Classe l .•. 

referente ao fallecimento a 10 _ 1ó transferencia do eleitor Enéas Alves r:. o 1. do mesmo COdigo, os juizes do 
- 1933 do eleitor ManÜel Hehod010 , Bezerra, do rnunicipio de Lavras, do Tribunal Eleitoral da Parahyba re
Mont.ell'o da Franca. da l.• zona Estado do Ceará, para a 18.• zona solvem cancellar a inscripção do elei_ 
(J,cão Pessôa). Cajazeiras, desta região. · tor João Salles Cavalcanti, do munici. 

Accordão n. 0 236. Processou.• 113, Relal:<>r: dr. Hors,cio de Almeida. pio de Sapé, da 2.º zona. 
referente ao faUecimento. a 27 _ 4 _ A Secretaria promoverá os demais 
1936, do eleitor José Coutinho da 1 a O Tribunal Regicmal ,resdl,ve termos do processo de cancellamento. 
zona (João Pessõa). ' · cassar o despacho do juiz q,ue Jcão Pe~ôa, 7 de setembro de 1936. 

Accordão n. • 237. Prccesso n • 114 defe1'iu o pedido de transferen I ass.) Paulo Hypacio da Süva -
referente a.-allecimento. a 20 · _ ii c,a. 1 Presidente 
- 1934, do eleitor Antonio Alves Ay .

1 

1ass ) Antonio G Guedes - Rela.-
res, da l.ª zona <João Pessôa). - Vts~os. etc tor ad hoc 

Ac,:ordão n.o 238 Processo n.º 115, Eneas Alves Bezerra. dizendo...se e-, 
referente ao fallecimento a 18 _ 12 le1tor mscnpto no munic1p10 de La 

1934, do eleitor Alfredo José Ra. ' vras. da região que não esclareoeü 
bello, da 1.• zona <João Pessôa). ?~~ªl /i::·(g:~!i~>j1;,izt:~~~:!~c~: 

ACCORDAO N º240 do seu _domicilio eleitoral, para aquella 
zona, Juntando ao pedido apenas o 
i:noctelo n. 0 7. Mandou o juiz que se 
Juntasse aos aut.cs o titulo anterior e 
pelo l'=querente fossem preenchidas 
três vias do novo titulo leitora!. An
tes, porém, que o título fôsse annexado 
aos autcs e antes que fôsse publicado 
edital e observadas as exigencias ne
cessarias á nova inscripção eleitoral 
ordenou o juiz que se restituísse aO 

Processo n ° 193. 

Classe 5. •. 

Natureza do processo: Inscripção da 
eleitora Odette Moura da Nobrega, da 
3, • zona, para effeito de revisão 

Relator: des. Maurício Furtado. 

O T1ibunal Regional resolve eleitor o título anterior devidamente 
cancellar a mscripqão da elei- annotado. 
tora Odette Moura da Nobrega, . ~m face d(? exposto, accordam os 
c1:_io requerimento de qualifica.. J?,tzes do_ Tribunal Re~ional de Jus
çao não contem declaracão re_ t1ça. Eleitoral em cassar o despacho 
lativa ao seu estado civil. f ~fgd_u~ pe~~-0 d~~erf ~a:.Sre!1:n~t;.~r:n~~a, 

ACCORDAO N ° 238 

Processo n ° 248. 
Cla..."-Se 5 ª 
NATUREZA DO PROCESSO· Ins. 

cripção do eleitor Laudelino Manuel 
de Oliveira. da 2. ª zona para effei
to de revisão . 

RELATOR· Dr: Antonio Guedes. 
O Tribunal Regional resolv~ 

cancellar a inscripcão do elei.
tor Laudelino Manuel de Olivei .. 
ra. 

Vistos. etc. nullar todo o processado por inobser: 
Accorda o. Tribunal Regional em vancia de preceitos legaes mandando 

cancellar a mscripção da eleitora da mais que seja intimado O eleitor a 
3 · • z~na, Odette Moura da Nobrega, restituir o título que recebeu com as 

O Tribunal Regional resolve cujo iequerlmento de qualificação não annotações de transferencia. 

Natureza do processo: Denuncia a
presentada pelo dr. Procw·ador Re. 
gional, contra Francisco Ferreira de 
Vasconcellos, official do registro de o 
bi_tos de Pedra Lavrada, municipio dé 
P1cuhy (10. • wna) . 

Relator : des. Mauricio Furtado. 

Examinados os presentes autos, ve
rifica-se que, na petição de qualüica_ 
çào, o qualificando omlttiu a decla
ração referente á sua profissão. E, 
considerando que a alludida omissão 
é causa de cancellamento da in.scrip_ 
ção. ex-vi do que dispõe o Codlga 
Eleitoral, n0 art. 59. n. 0 2, combina
do com o art. 76 n. 0 1. resolvem os 
juizes do Tribunal Regional da Pa_ 
rahyba. cancellar a inscripcão do elei
tor Laudelino Manuel de Oliveirt:.. da 
2.ª zona, município de Sapé, cum
prindc a Secretaria quanto ao mats o 
Regimento 

hy Carneiro mandou que Cicero Grc
gcrio fofnere~ fazendas, chapéos e 
calcados a Amaro J·1Sé de Meno. Cl_ 
c:erO cavalca11ti de Lacerda e Lauri· 
no Innocencio Lopes, em troca de seus 
\.ct::-~ nas eleições de 9 de setembro 
Accrescenta o representante do M. P. 
E. que. com tal procedimento. os de ... 
nunciados commetteram o delicto pre ... 
n.sto no art 183, D. 0 24. do Ccdigo 
Eleitoral 

Autuada. e recebida a denuncia, do 

~~{wi~1
fctael:i~~~en~fa t~ªci:~ J~ 

accusados e recebimento da. defeza. 
escrípta que os mesmos quizessem :.1-
prerentar 

O c!r. Jmé Janduhy, Amaro de MeJ ... 
1c e Cícero Cave.lcanti de Lacerda, 
offerecerzm a defesa que se encontr~ 
a fls. 14 e 15. C-icero Gregorio de La_ 
cerda. a de f!s. 21, 22 e 23. 

Asignada a dilação probatoria, fo
ram tomados. pelo juiz eleitoral, os 
cepoimentcs das tRstemunhas Cícero 
F'elinto Primo Antonio José de sou
~a. Epitacio dÓs Santos. João Triguei .. 
ro da Rache,;.. e João de Sousa Leite 
<fls. 40 11s que 441. . 

O ad\·ogacto do denunciado dr. Jo. 
sé Janduhy Carneiro desistiu dos d~
poimentos das ~temunhas de defesa 
pelo que mandei dar vistas ás partes, 
para a~ a1legaçõe$ finae::-.. Nestas o 
dr procurad~r pede a condemnação 
do dr. José Janduhy no gráo mini_ 
n~o do art. 183 n. 0 24 e de Cicer'l 
Gregorio tambein no grãu milúmo do 
mesmo artig.:: do Cod. Eleitoral, com
binado com o art. 21. { 1. 0

, da Con~ 
:=;clidação das Leis Penaes. reconhe .. 
cendo r,. favor de ambo:,; a attenuan
te do art. 42, § 9.°. da citada Con
:::olidação·. Quanto aos demais denun_ 
ciadc.'i. Amaro José de Mello. Cicero 
Cavalcanti de Laceràa e Lauríno Jn
uocencio Lopes. pediu a absolvição 
dos m~os 

Ante O exposto; e 
Considerando que o facto Co forne

chnemo. por parte de Cicero Grego_ 

:· o~~e~ª~~d:,. cJ~!~êfanedur::;5ªJ;~ 
nerro, acs demaL,;; denunciados, se acha 
plena mante provado, 

Considerando. porem, que todas as 
testemunhas da accusaçãio, entre as 
qua-€.5 a de nome AntoniJ José de sou
~a. que se confe.:iSa adver.sarto do dr. 
José Je.nduhy, affirmom que não sa_ 
bem se o fornecunento foi. feito f~ 

trõco de votes: 
Considerando que sendo essa a ~ir

cunstancia integradora do delicto é 
precisamente .bObre ~lla que as tesW • 
munta5 se mostram nescientes. resul_ 
tando dahi a falta de prova plena dq 
delicto 

O:.nsidere.ndo QUe o mais que se po~ 
derá inferir dÕS autos é a presump
ção de que o fcrnecimento haja sido 

1 

feito a trôco de votos. por isso ia rea_ 
liz~··s~ proximam~nte á eleição mu
nicipal. 

Considerando. porem. que é princi_ 
pio imperativc, em direito penal quf' 
,1..s presumpçõ·~s por mais veementes 
({Ue ~e.ir..m. não' bastam para iffipoSi· 
ção de pena· 

Accordam os .iui.ze.c; do Tribm1a! E_ 
leitcral da Parahyba em julgar im
procedente. por não sufficienteniente 
provado. a denuncia de fls. 2. absol· 
Yendo assiln os accusados. 

S~m custas. Intime_se o dr. procu~ 
radar . 

João Pe.s,õa, 7 de outubro de 1936 
1 ass. l Paulo Hypacio da Silva -

Presidente 
cass.) Antonio G. Guedes - Re .. 

!ator 

ACCORDAO N. 240 

Processo n ) 595 

Classe 5 ª 
julgar improcedente a denuncia contem declaração relativa ao estado João Pessôa, 30 de setembro de 1936. 
e absolver O de-riunciado. civil da requerente, incidindo assim <Ass.) Paula Hypacio da Silva -

e~ 1:1ma das causa~ d·? cancellamento Presidente . 
João Pessôa. 7 de outubro de 1936 NATUREZA DO PROCESllO. 
cass.J Paulo Hypacío da Silva - Fallecimento do eleitor da 5 11 wna -

Vistos. etc. p,e~:5tas na_ lei eleitoral Vigente. (Ass. l H. de Almeida - Relator. 
o . d_r. Procurador Regional, ante a J .. ao Pessoa. 17 de fevereiro de 1937. 

Presidente Antonio de Sousa Castro, para effoi-
1 ass 1 Antonio G. Guedes Re_ to à.e exclu~ão 

c~t1dao de fls. que de::lara não ha- sid!5~· .) Flodoardo da Silveira - Pre- ACCORDAO N. • 234 lator. 

ACCORDAO N.0 239 Ice; ~k;~~~~~ :~;~t~~ gfvi{~!~n:i~; (~.) Ma,uricto Furtado - Relator. Proces.50 n. 0 155. 
Lavrada. termo de Plcuhy, enviado á Processo n.• 18. 
Secretaria deste Tribunal, a relação ACCORDAO N · • 232 Classe 5 · '. Classe 1. •. 

~°:nêsbi;i';,s 1;,"áu~~~ r:11\:,~d~e~:,~;~ Processo n.• 439 Natureza do processo: Pedido de 4.• nur:i~;;:~;;.~!n~~a P;~c~~~~- ~;' 

~~º ~{
5
~~mtº:~oing~So0 n~rtrt20/~~ Classe 5·ª· ~;: :a:l~~~ ~~r!

1
~~!it~e~!ri~~~~~- ~- d~~6~!dJ~nd~~i

1
º3:f~ei~n~r~u~ 

Codigo Eleitoral e art. 6.º § l.º, da Relator: dr. Braz Baracuhy. tros, todos residentes no mnnicipio de 
lei n.o 230. <le 31 de julho de 1936. o Natureza do processo: Pedido de Pombal <13 • zonal 
denunciado apresentou defesa es'.!ripta transferencia <lo eleitor Raymundo O ,Tribunal Regional resolve RELATOR: Dr . Antonio Guedes 
em que allega não ter sido registrado Hermes Cavalcanti, do mun!ciplo de cancellar a tn.scrtpção dQ eleitor o Tribunal Regwnal resolve 
nenhum obito durante O periodo allu- Fortale~a <Ceará), para a 18.• zona Severino Onofre Marinho, da julgar improcedente a denuncia 
dldo, razão por que se Julga desobri- <Cajazeu·as>, para effetto de revisão. 5.• zona. Vistos estes autos de accão penal, 
gado de qualquer comrnunicação. Relator: dr. AntonJo Guedes. Vistos. etc. ~~~c:~~~ ;~;\~~:l·c~~~~da0 ~;o J~~ 

' pa~;:e~i: !rv:~~~f~ :cus~!ofé c~J! O Tribunal Regional resolve A~ccrdam oa juioos do Tribunal sre1:o.JAmandaurho-YJocsªe.rnd•elrMo.elcloi.cecr10cerGor•cgao. 
falta o 1 d d 1 t • t c a I Regional da Parahyba em cancellar a 
çã.o Suar~ t!xt: de;r~e!1e1%o~~r~~ ass r o despacho de fl, 5. inscripção do eleitor Severino Onofre \.alcanti de Lacerda e Laurtno Inno_ 

se provou viesse trazer qualquer pre_ Vistos est€8 autos de transferencia 1 !ªrJi~~~Stiª ng · :rf.ºi:: ~º{1so ínl~~ç!~ ~!nc~~;~.1~·~.si~~~~s J1e~t!:1u;!~lf~~ 
Juízo ao serviço respectivo, aooordam de titub _do eleitor Raymcrdo Alves vez que o elei~r, na sua petiçâÕ de Narra a denuncia que de fins ae 
~ Juízes! do Tribunal Regional dej 1us- g:~:\~!~;:- dlugo Radymun Hermes qualificação, não -declarou qual o •eu ago,;to para principóos de setembro 

Relator: -· Desembargador M Fur~ 
tado. 

O Tribunal Regfonal resolve 
excluir do alistamento eleito .. 
tal - Antonio de Sousa Ca~ .. 
tro. 

vrstob erc 

Accordam os juize.s do Tribunal Re
gional de Jmtica Eleitoral da Para
hyba em excluir do alistamento elei
toral da 5. ª zona. município de Ala_ 
gôa N!i>Va, o eleitor Antonio de Sousa 
Castro. cujo fa.llt'cimento occonido 
em 24 de .setembro ultimo. consta da 
certidão a fh deo::;tJ?c; amos. 

João Pe.:;sõa, 10 d" outubro de 1936 

t Ass. i Paulo Hypa<·io da Sil,·a -
Prcsiden~ 

(.fü>S,) l\laulido F'urtado · Relato1· _ça __ E_1e_to_r_a_1 _<1a __ Par_a_hY_b_a._em __ u_g_ar _____ . _q_e_se __ iz_msc __ r...:ip::..to:.::._=sob estado civil. o que constltue causa de do anno passado. o dr José Jandu-

f E" A ~I ECT AR DOS D EU s ES--lSY!O DE CAJU. S-EM-AL-COO-L) -lnco-_ mpar-av-el. A-' v-enda-em 
"· • _ '.. w da, u cuu c1,. gdacie: ~. a 1, , -1 L • e , e 1 , 



! A UNLlO Quinta-feira. 2 de set~bro de 1937 

D :e T 
UNIVERSIDADE DE PORTO ALE. ga!an~ia do contracto, no caso de ac-1 Os proponentes obrlgar_se-âo a 1.900 kilos de ferro T de l 114" x 

GltE _ Escola de Agronomia. e Ve. ce1taçao da proposta. tornar e!fectivo o compromisso a que 1 1 4" x 1 8" 
terlnarla. - EDI1'AL - Concurso As propostas deverão ser e~criptas se propuzeram oo.so seja. acceita a 3 50ú kilos de ferro T de 1" x l .. 
para. professor cathedratico da ca- 1. tintn. ou dactylographadas e a.sstg- sua propcsta, nssignando contracto n:i. x 1:s" 
<Jf>ira. de Pathologia e Cllnlca Medica nadas de modo legivel, sem razuras, Procurodor1a da 1''azenda com o 2 ·ooo k1los de ferro em bnrra rlC' 

~~~CUl~!tâfei~i!1~ari!~imaes) do ::~~d~l~~Ud~ii~~fn!::1 se8~~: (~!r1ci iu:i~~aax;m~on~trl~nc1~· °C~~Sp~: l i2~ "k~O~ ;
2c;~, feno Í•m. barnt íJ<i ') 

Faço publico, de ordem do sr. Dl- '!-~tadual âe 2$000 e seno de !-iaúde> via caução arbitrada pelo Tribunal 1 4" X 1 3 
rertor que está aberta a con_tar :ontendo preç0 em algarismo e por competente, não inferior a 5% sobre 4::.0 kilos d<· t<·rro f'm barra d<1 3 4 •• 
desta data e com o prazo de 120 dias, extenso o valor do fornecimento. a qual Tf'- x :i 16" 
a inscripção para o -concurso de pro. As propostâs deverão ser entregues \•erterá em favor do Estado no caso 200 kilos ele ft'1-ro tm barra ri~ 1 
ff'ssor cathedrattco da cadeira de Pa- nesta Commis.c::ão, em enveloppes fe- de rescisão do contracto ,Sem causa 1 14" x 1 8 ·•. 

- pequenos unimaes) do Curso de 1ião do Tribunal da Fazendn que nã0 do referido Tribunal. x 1 l(j •· 
thologia e Clinica Medica o.• parte :hado5, até ás. proximidades da.. rct:- justlfica~a e fundamentàda a Ju1zo 

1 

' 5 chapas d<'. ferr') prPto .d<·. 2" .x 1 ·• 

v~e~~~;t~so constará de titulos e de ~r~ete~~~o 
6
:i5nd~~r~.orns cio dta 

14 
to FA~ª a~eri~íl~ªrd~ ;~i~~°êh~m~~~õ ln~ 1~:~~1~-~~~u;~L~r:nt:~cgn°r:ª~~1~ct~!~!

0
:i·1: 

provas. O concurso de títulos eon.c;tará Em enveloppes separados das pro- a nova concurrencia, ou deixar de Viação ,') Obrn: .. Public~ . 
da apreciação ~os seguintes elemen. Josta.c., os conrurreâtes deverão apre- effectuar a compra do material 6 kilo:-. d~ 1·<·Uilt:., de 3·16 x 12". 
tlls romprobatonos do merito do can- .entar recibos de ha\'et' p:igo os tm- constante da. mesms G kilo:i de rl"b!Lcs de 3 16 x 3 4 ·· 

ütt~t~ De diploma e outra~ ciignida- ~~st~~e:~i~f~ª
1
paS;!~~~u~~m ~~l~i~.ip~~ go<:~ni/·~:f1. d.:_ ~~'ê~~:(l l~m:e Ft ~ ~:.~~a:h· <t·lii~~t~n~~<~t:-.::J'ltG d~ ~·1~1:l'C;rt 

~!~t::~Pi~s~;~r~9:n~ilS:t~~emicas apr~- --aucão de que trata es~ editnl. lho, preside1it.e da COmmtssão de escarcucla de '.116'' Y. 12 ... 
2.ú - De estudos e trabalhos ~Cl- o~sar ~~?ic~r:it~\o~~r;~~\;~~-~o Qll~ Compras. es~a1~~J:ª~c di:it~"ªJt,?~ ele cabe(,.~ 

~~f~~~je;sp~~:ci~:;e 0~;1~;1~~ q~~ •e propuzeram, caso ·seja ncceit't ~\ J.JftTAL 0Di01~ZN~~a~A~::!cl~ 3 grozns de paraíus!)s de cabP.ça 

H·,·elem conceitos doutrmarios pes. ma /ropost~, . as:n;ndo d contracL~ Juiz de Direito da 1.ª vara do Comar_ et-i~reada de f 1G x 51t~ l 1 t -
tiO;~s ~e g:l a~i!~fdadeS didacticas ~:azor:~~fm~fl~e 10 dj!~na;Ós ~°'OO~UC- Ca. da rapito.1 do E~tado da Pa.rahyba, red~n~~ct1~7; 1'r. v;~~~ r~~d;I~ts .ª ao, 
exercidas pelo candidato; ~jonada a concurrencia. com préna em virtude da lei etc. 120 kilo.; de bronze parn punho ri" 

4.º _ De realizações pratl.e-a~. de 'auçâo arbitrada pelo Tribunal com- Fe.c;o saber, que tendo sido designo.- alavanca 
natureza technica cu prof1_ss1onal petente. não inferior a 5°1° sobre o do o dia 13 de setembro vindouro, pe_ 4 kilos de anuellas de 3 8 .. 

part1cular_ment.e daquelles de mteres. v:;~re~º f~~~nrecJ~e;;f;d~. ~~alc:.c;e~,e~; ~~ar~ :~r:~i"a c1irc~~~l~~s.\i~r~r~\11~~~l; ~ t!bºo: ig:rralÍoe i/~· .. de c1Lnmf'tro, 
be 0cº1f;;~~~~- desempenho de funcções "esc1são do contracto, sem causa jus- de corrente anno, o jury dest .. , Cap1_ com 5 a 6 metros de com pi imcnto ca
pubhca.s, technicas ou não, a apre. Lif1cada e- fundamentada a Ju1zo elo 

I 
Lal, procedi, de accordo com o eiue de-1 da um 

sentação de trabalhc,s. cuja autona referido Tribunal. termma o Cod1go do Processo Pe!lal 4 grozns de parafusos de cabeça es~ 
não possa ser authenLicada, e exhi- Fica reservado ao E~tado, o direito do Estado, ao_ sorteio dos 20 c1dadaos careada de l 4" x 1 ". 
Mçáo de attestados graciosos nã-0 de annu11ar a presente, chamando ~ Jura~oo que tem de servir na mesma 1 130 metros lineares de rodapé de 
constttuam documentos 1doneos. nova concurrenc1a ou deixar de e• Sessao, tendo sido sorteados os se- s1cup1ra. conforme desenJ10 exlSten-

0 concurso de provtts constará de. fectuar a comp1a do material cons- gwnte.c; 1 - Frederico da Gama Ca- te ne~ca commtssâo 
l.º - P1ova escripta tante da mesma bral 2 - Bel Osias Gomes, 3 - By_ Nota - Os rodapés acuna c1La

.2 ° - Prova prat1ct". e experimental I comm1ssão d~ Compras 10 de a- 10n Brayne1 Nunes da Silva, 4 - An ... dos deverão te1 acabamento para 
3 e - Prova didactlca_ gosto de 1937 tomo de Azevêdo Ferrena. 5 - João ve1mz devendo ser C!:lnfecc1onados 
A este concurso poderao concorrer J Cunha Lima. Filho. presidente Ha1dman de Barros, 6 - Nicoláu da com madeira bem sêcca isenta de 

meo~c~!n~~~e:;:1:iºe5veerã~~t~~n~~1to;. de da Commissáo de Compras. ~~ª~ab!tl B\~~~lti? f~r~e1ªcfa~~i~ ~~~~~~!: ~~°c;ª~·ev~rict~ut:f %~g:~q~~~ 
inscrifJ('áO, apresentar os seguintes SECRETARIA DA FAZENDA - Porto; 10 João Augusto Saboya; comprimento inferior a quatro <4.J 
docu.rne1.tos: EDITAL N.º 74 _ COMMISSAO DE 11 - Dr. Leonardo ·Arcoverde; 12 - metros 

1.º - Diploma profissior.al devida. COMPRAS _ Abre concurrencia. pa- Eugenia Vellozo; 13 - Domiciano Nu-
mente legalizado. ra o fornecimento do seguinte mate_ nes Soares; 14 ._ Antonio Tavares dP. Para o Depo~ito da!; Obras Publicn., 
ou2.~ilrtuf:i'f::d~~ que é brasl1eiro r~ato rial ~~~j~l;v~~~r;~:yi 615_ -A:~7:t~

1
~~~ 

3:~ - Prova de sanidade e ldoneL ble!~~ctoria de Via.ção e Obras Pu. Rêgo; 17 - Alípio de Menezes M&.cha-

da4d; .'.'.:'º~;,;,umentaçáo de actividade Para o Instituto de Edu~áo e rr _ _'. 8C-;n~~ fo~~º';;~r!~J~º{uu~~r 
prÔfissional ou scientlflca que se re- Studio d~ Estação _Radio D_if/usora.. 20 - Bel. Annibal Victor Lima e Mou-
h1.cione com a disciplina em conctll'<.:o Fornec1.1Tiento e mstallaçao de ap. ra. 
acompanhado de relação de seus tra-1 parelhagem para ar C?t:cilcigna.do ~e A todos os quaes. convido a compa_ 
~1~!~d:be~c:ar~s v~:. s~e~~rs~f verer 1 :~~õrdo tom as espec1ficaçoes aba1_ recer ás ses.~ões do jury' que terão 

5.º - TitUlo de docente ou prova Ar condicionado no auditoria do lagar no pavimento terreo do ediffi-
de haver concluido o curso prof is_ Instituto de Educação e no "Studio" ~~s ~:re~:~~e e d~or~ec~i~~ª~o~ªd!~ 
sional, pelo menos seis annos antes. da Estação Radio Diffusora do Esta_ mais, enquanto durarem os trabalhos 

6.0 
- Prova de estar quites com O do. Ga mesma sessão, sobre as penas da 

serviço militar. Fornecimento e installação de ap- lei se faltarem, 
Mais informações poderão ser obti- parelhagem para ar condicionado no E para que chegue ao conhecimen_ 

2~ 1f.~o S~~~~aria da Escola, das 8,30 ~~~to~~ ,:gu~fi?;gi~ :º:;;iu~fo}ºJã to de todos pa.,sei o preaente edital 
secretaria da Escola de Agronomia Estr.ção Radio_Dlffusora do Estado. que será affixado e publicado legal

e Vetermaria. em 10 de maio de 1937 predios que ora. se encontram em mente. Dado e passado nesta cidade 
Nicola Verlangieri Junio.-, Secreta. construcção. ~! i~~~top~;51g31~;u ~ar1~~sN~~esmJ! 

rio, Nas propostas deverá estar lncluida Franca, Escrivão do jury O escrevi. 

600 rnio'> de sicupira de 0,45 x 0,5 
X 0.03 app. 

300 cambolas de sicupira de 0,48 x 
0.06 x 0.04 conforme modêlo nesta 
Commissão. 

50 cubos d,e sicupira conforme 
modêlo nesta Commissão. 

50 barrotes de sicupira de 2,00 Y 
0.05 X 0.05. 

100 barrotes de sicupira de 1,20 x 
0,05 X 0.05. 

100 barrotes ele 6icupira de 0,80 x 
0 05 X 0.05. 

25 cambões de sicupira de 0,50 
0.05 X 0.05. 

200 travessas ele sicupira de 0,35 x 
0.05 X 0.03. 

500 kilos de aço "Roechling" R. 4-
5 ou equivalente de 2 1 2 '' X 1 ". 

20 pnres de laminas de aço para 
"Auto.Pn.trol" de 1.81 x 6 x 1 '2" SECRETARIA DA FAZENDA - a installação de toda a apparelhag,,m <a). Braz Bara.cuhy. Conforme com o 

até o seu pleno funccionamento, com original. Subscrevo e assigno. o Es-

~~!~~a~ ~º 1tre ~on~:~:n~!º pa~= ~af~~~od~;e~~~i~i~~~ci!iJi~é!° ~~ <'rivâo: <a> Ca-;los Neves da Franca. Para a construc(âo do Grupo Esro-
o fornecimento do .segainte material: annexo, além de catalogos e dos de_ ~g~umna da base e O,mao para o bus_ lar dt> Sarnta Rita 

DIRECTORIA DE VIAÇAO E trando a distribuição de todo o me- · - ssa ase - e ,moo serã de 45 linhas cte madeira de 4 00 x 6., 

s 
ele procedencia estrangeira, C. I. 'P 
Cabedello. 

As propostas dev'erão ser entregues 
ne.~ta Commlssão. em env<'loppes fe
chados até á·~ proximidades da reu
n15.o do Tribunal da Fazendn que• 
LãcJ fi<•iá autf:'s elas 14 hora.s c!O rl1r• 
14 Ge -'''elembro elo corrente anno 

Em C'nveloppes M·parado1; das pr 'J· 
pr_.~ta..-; os concurrentes deverão a
prescnlar recibos ele haver pago os 
lmposto:,; federa 1, ('Stadual. munkipa.l, 
no pxerddo pas.c;ado bem como da 
"flllçflo ele (Jll(:' lr~tla. ·este cdiLnl · 

Os proporu:n!"., cbngar-'·e-âo a tor
nar rflcrtivo o compromisso a que sP 
propuzen·m, c·a!,,o ~eja acceita a sua 
proposta. as:,;ignando c,ntracto na 
Proc-urndorlu cl:1 F:1;.,endH. com o pra. 
zr, 1naxi1110 dt· 10 dta.<.:, apó.s !>Ol11clo. 
11.::icla ~ c·üw·1n n•w·w. cr,n1 previa <"~ltl 
çito al'bJLradu pdo Tribunal compe. 
tente não iníe'rior a 5"~ '.Obre o va
lor ct"o fornec1mrnto a qual reverte
rá em fn vor do Estado no caso de 
rescisão do contracto se·m causa jus
r ificadn <: flt1·1damrnlacla a juízo do 
rtfericio Tribunal 

Fica reM~rvado ao Estado o direi
Lo nnnullar a presente. êhamando 
~, nova concurrencia, ou deixar de ef
f cct. uar a comprn do maLenal <'011 · 
Lanle c'la mP~ma 

Commis.<.:ão de Compras 30 de a-
gosto ele 1937 • 

J. Cunha Lima Filho pela CommL,;-
~ão de Compras · 

RECEBEDORIA DE RENDAS -
EDITAL N.11 12 - Leilão de aguar
dente app .. ehcndida - De ordem dt. 
~r. director, faç~ publico, para co-
11hec1mento dos 111teressadcs que se 
rão vendidas em hasta p'ublica, a 
quem mais der. nc dia 3 de setembro 
oroximo, ás 14 horas. na portaria 
desta repartição. três (3J catgas dt:!' 
1guardcnte de producção do Estado, 
:ipprehendida pelo agente fiscal Ze
ferino Vieira da Silva de conformi-
?ii~/~~ fofi"°· n .

0 
i.125, de 16 de 

2. ·' Secção da Recebedoria de Ren
da.e;. em João Pes.<.ôa, 30 de agosto de 
1937. 

Lourival C:inalho {"hefP 
Visto: .J. Santos Coélho Filho di-

recwr em coinmissão. ' 

SE:RYIÇO ELEITORAL - Dila~ão 
probatoria - Torno publico que p..,r 
despacho do dr . juiz eleitoral desta 
5. a. zona nos respectiv-os l>rocessos 
l'oi assigriada a dilacão probs.torín dê 
10 dias ao dr. promotor publico ctes-

;feiro~~~ar~a,ré~~a ai~~~ncá~~l~raâo~-io: 
taltosos á eleição de 9 de setembro de 
1935 peló que ficam íntimados do."' 
referidos despachos de concessão <ir 
cii~açã9 probatoria. a contar da pu
bhcaçao deste aviso. Os eleitores sã.J 
os seguintes; Waldemar Dantas r:3, .. 
Aguiar e o bacharel José de Miranda 
Henriques. Alagôa Grande 21 de o
gosto de 1937. Eu, Luiz· Theotonio 
da. Sih,a. esnivão eleitoral. o escrevi. talhes technioos, um desenho moo_ b) E b d 2 1 

OBRAS PUBLICAS chan!smo. granito. com secçao quadrada de x 4 ., • 
No segundo dos edlficlos citados, o.m5o x O,m5o, encima.de. pelo ' , 51 ·linhas de made· ·a de 5 00 x 6" .SEltVTÇO ELEITORAL - EDITAL 

-Para o parque "Solon de Lucena•·· 
1 Fonte luminosa, de accôrdo com 

a especificação abaixo: 

a installação deve ser feita apenas na confeccionado em bronze; x 4 ,. • · 1 Ddatao probatona - Torno publ~o 

1 apparelhagem completa para fon
te luminosa a ser installada na La
gôa do parque "'Solon de Lucena", 
devendo obedecer appr-oximadamente 
ás seguintes caracteristicas · 

um jacto principal com 20 metros 
de altura e cinco jactos secundar!r.s 
com 10 metros de altura, ceda um. 

Os proponentes, mediante a plan
ta da lagôa, onde será installada a 
fonte, deverão indicar em desenho a 
disposição da apparelhagem, mencio
nando nas propostas a potencia do 
grupo electro-bomba de sucção e re
calque, bem como o diametro, exten
são e natureZa do material dos en
canamentos, o numero de cõres da 
fonte incluindo uma relação comple
ta dÔs demais accessorios necessarios 
á montagem, taes como jactadores, 
pheróe~. cabos armados. etc. Deta
lhado e especificado deverá ser tam
bem tudo que se referir ao apparelho 
de mudança das cãres durwte o 
funccionamento da fonte. 

Corrente electríca local: alternada 
220 volts. 50 cyclos. 

Nas propostas deverá estar incluida 
a installação da fonte até o seu ple
no funccionamento, com o pi·azo de 
execução do trabalho, devendo flgu
rar tambem. · em annexo, além de ca
ta logos e outros detalhes technicos. 
um desenho cotado da base sobre que 
nssentará a fonte, mostrando os dis
positivos de entrada e distribuição do 
cano de recalque e do cabo de corren
te e lectrica 

Na D1rectoria de Viação e Obr .. s 
Publicas está é. disposição dos inte
res!'ados a planta d-0 parque "Solou 
de Lucena" 

Os proponentes deverão inTormar 
bmbem o prazo de garantia contra 
defeitos de funccionamento e as con
ài~ões de pagamento. 

Do mesmo modo, deverá constar 
nas propostas o prazo para entrega 
do material. cujo preço será indicado 
c. I. F. Cabedello. 

Os proponente.:; deverão fazer no 
Thesour(J do Estado. uma caução em 
dinheiro. de 5°1° sobre o valor prova
vel do fornecimento. que .servirá para 

parte referente ao '1Studio" propria_ c) - As propostas deverão ser en- 13 linhas de madeira de 6 00 x 6" J qu. e, por. despachos do exmo. · sr dr 
tregues na. Prefeitura da capital a.té 4 ,. · Juiz Eleitoral desta 1." zona da Ca-

mi,}1;e.D1rectoria de Viação e Obras As 15 horas do dia 15 de setembro, em :x 26 ·linha-; de madeira de 7_00 x 6 ,. p1tal. exa_rado~ no::. resp.ecti_vos pro_ 
Pubr st- á d' 1 _ d . te en~volucros fecha.dos. e asslgnadas pe_ x 4... 1 cc~~os. !01 a5signadn .ª d1Iaçao probn-

1cas e ao ispos çao os m - loo proponentes, 28 linhas ele madeira de 4 50 x 6"' toua de dez .110, dta.s, ao dr. 1.º Pro_ 
~~a!.osed8;}i6i~~ta.s e detalhes de am- . d) - Os proPQnentes terão plena x 4.. · motor Pubhco desta Comarca ora 

I1t1teressam também "'r/Vt'VYltas al- hberdade para apresent-ação de ante- 5 Únhas de madeira de 5,50 x 6.. denunciantt: e aos eleitores e réOs fal 
,., "l:'"'J<õ' projectos. gr~phicos, etc., para m x 

4 
,, ~ tosas á ele1çáo de 9 de setembro dê 

rwa~Vasd Pªbi,~~~~~~ ins. lhor Or1entacao r\e suas propostas ' G j· ll ele madeira de G,50 X •6,, 193_5 DPlo que ficam intimado-; dos re 
d! ~~t~O S~Stema COm finalidade :eu Prefeitura da capital, em 22 de• JU- X 4 ,. U lRS f.er1_dos despacho.:; de Concessão da d!= 
melhante uma vez attendam uffC nho de 1937· - Sybna de Carvalho, 2 linhas d<' madeira de 7 50 x 6 ·• la~ao pro~atona assi~'l..da e neste 
cientemeTI.te ás necessidade dot lo- l pelo s~retar1o_ x 4". . ay1so publicada . Os eleitores e réo.'-

s EDl'l A.L - Dr ordem do .<:r. ad- 15 r 1 1 d 1 d 8 00 6 ,, sao os seguintes . 
~~es"~~~:~osÕnd~ote:~;~!:;,e1fu.~~ ' n_:iínistra~or do Porto de Cabedelld x 4 ., m las e e ma e ra e · x I Antonio José das Neves. José ~e 
deverá ser 

1

de funccionamento rÍgo 1 ~~o ~~nvta~~s os .. s~s. ~arques _de 6 linhas ele madeira de 8 50 x 6 •• , SoU'"a ·~aiTos, Jos. é Augusto de .L,_ 
rasamente silencioso . - Jo~~e1 Ai·au it, Vieira Filho & Crn .. , x 4... . ma, Joao Carneiro da Costa, João 

Os proponentes deverão lndicat o rin~ Junioi~.O Arau1~ª··1 .:.~_?"ª~~l1rl 1n;~ . 2 ynhas <lc l!lildeira de 9,00 X 6" ~ari~~io ct~oiou~, ;oão d Francisco 
prazo de garantia contra defeitos e Luis Porpino Armando Lôbo &; Cia · x 4 : 1 e. . : . 0 en es e Sousa. 
imprecisão de funccionamento e as I José Simões' Filho. e.. Pereira & 2 .}mhas de macle.ira de 10.00 x 6'' ftº. s.~ B~t~~sa .de M~llo. Jos.ué M_ar_ 
condições de pagamento. Cia. Aluizio Gomes & Irmão .. A x 4 . n º ª1 e>:Sª· Jono Nun1:-5 Dias. 

Corrente electriea local: alternada, Imprensa··. Cia. Am..?rica Fabril 1 linha de madeira de 11.00 x s·· José Seraphim Dutr~. Jose. Maria 
220 volts. 50 cyclos. , Claud.ino Nobrega & Chi. Demosthe · x 4 ". da.s_ Ncve.s. Leite, Jose Franci~co da 

Preço do material: e. I. F. Cabe_ ! n~s Barbosa & Cia.. AluÍzio Silva & 1 .}mha dP madeira de 11.50 x 6 • I Siha, Jo:,;e ~ia Co.sl~a Chaves_. Jo.~é 
dello. 1 C_ia., P. Miranda & Cin.. Otto x 4 : , Augusto P.essoa .. Jo~o Joaqmm de 

Os concurrentes deverão apresen- J ni & CJa.. a virem regularizar 5 lmhas de maclrira de 4.00 x 5 99 1 So~i_sa. J~ao D1~nls10 d~ Andrade, 
tat' relação especificada de todo ma- as .suas conl~s alé _o din. 15 de x 5". . l Jose Mar~a B. Dias, Jo;~ Nunes da 
teria.l a fornecer e installar, bem setembro. prox1mo a fun de não ~P- 15 linhns de madeira de 5.00 x 5" S:!va, Joao Borges de. Ollveira, ~tz 
como referencias sobre tnstallações rem, .mais tarde. prej~dkad_os Pm x 5" .. ! Gonzaga da .sttv.a. Lmz .sa_llcs. Lm~ 
Já realizadas com os systemas que seus mte~e~'*'" C9mmerc1aes. Junto a 4 lmhn.s de madeira de 7,00 x s·• d ·1~or Cnv~lcanti de Ollvtu·_a, Lau_ 
propuzerem. esta Adm1mstraçao. 1 x 5". d,•lmo C~stovam Ca".acant1. Lou~ 

os proponentes deverão_ fazer no Cab~dello. 27 de agost~ de l'.137. - 32 .linhas de made.ira de .5 oo x 4' ri.vai.ArauJo .Fr_anca, L1bcrato Ivo de 
Thesouro do Estado uma caução em Franc1sro LeaJ, 1 º c:cr1plurnrio. Y. 4 ··. · S :lles. Lauremo de Lima Botêlho 
dinheiro de 5% sob~e o valor prova - 4 lmhas de mndetr:1 de 3 00 x 4" L~onilJo Pere1rn. de Araujo. MHtori 
vel do fornecimento. que servirã pa: SECRETARIA DA FAZEND \ - , x 4... ' F.1gundes. .Paredes Rabello Sorren-
ra garantia do contracto no caso de EDITAL N. 0 7fl - COl\11\IISS.-tV DE Nota· - A'ló madeiras acima devem Luo, Severino Fellx do Nascimento, 
acceltação da proposta. • COiUPRAS - Abre concurrf'ncln pa ser de lei. como: ~assara.nduba ver~ S.mphc10 ~ndrade de Mesquita. Se-

As propostas deverão ser escriptas ra o fo1:nec1mento do seguintr mn~ melha J1tahy, s1cupira, gororoba. ,. :rtno Me_1ra de Albuq_ue.rque, Se_ 
e tinta ou dactylographada.s e asstg_ teriaL pnu d'nrro ~oxo louro de cheiro, etc. vcrmo Jovmo Pontes: Severino de 
nadas de modo legivel. sem rasuras, ele are~tas vn1as sem branco. nó~. es~ Om e1.ra, Salliro Vie_1ra da Stlvn, 
emendas ou borrões, em duas vias, DIRECTORIA DE VJ,\('.\0 f. camas. brccns ou quaesquer ctcfritos S<·v-ermo S0a1:es da Silva. João Hen-
sendo uma devidamente sellada (sei- OBRAS rt·BI..ICAS que pos: am prejudicar a e.5tnbilicladc n-1ue de Mu·anda . Roldão Lima 
lo estadual de 2$000 e .sello de saú._ da co_nstrucção. e ~erão p~Las no RivJnda Duarte ~e Sousa_. Severinà 
de). contendo preço em algarismo e Para a Dirertoria d(' Estathtica: D~posito das Obras PubUcas ou no F..::rnandes .B1zerr1l, Severino Dantas 
por exteruo. Grupo Escolar de Santa Rita em CJbral. Sahm Garcia de Araujo se_ 

As propostas deverão ser entregues 1 mnchina de escre\'Cr rr,m 60 9 construccâo. • ba!:itião Gomes de MeHo Sev"ermo 
nesta Commissão. em enveloppes te_ centimetros · de carro teclado modei- Os proponentes deverão fa1.er no Vianna da Silva Severin:::> Rodri-~t~º~O ªfrtb'rin.!iro~~id~~:n~!. r~~e no e tabulador decüílal. Jil~~~~~~ g~ 5~t~~~~rcu~ªva~~~~~o!~ e\;a r:r~!·i~'eir~a1:e~;inoI~eoc;~~o 
nao será antes das ·14 horas do dia Para a Directoria de Obra., Publicas: vel do fornecimento que serviJ:á pa- ta·:i Feitosa, Salvadoi· José Seba~: 
14 de setembro vindouro. ra garantia do contracto. no caso de tiáo Moreira da. Cunha sev"erino de 

Em en-reloppes separados das pra. 1 machina Plerlricn para Pn<.:erar. ac<.:citac;:ão da proposta. A2evedo ~ibeiro. Séverino Djalnn 
postas, os concurrentes deverão apre. ccmpleLa As propostas deverão ~er escriptas de Amonm. severino Bastos dn 
sentar recibos de haver pago 0:3 tm_ a t111ta Oll dactylographadas e assig:w ~il\'a. Smdulphr, de Assumpçiio San-
postos federal, estadual, mwucipal. Para a consiru<'('Íio elo In,tiluto dr nadas de modo legi\'el, sem rasura',, tiago Severino Xavier cuvnlcanti 
no exercicio passado, bem como da Educação: emendes ou borrões em duas vlas de Albuquerque dr Severino c ct~ 
caução de que trata este edital. ' ~endo um 1. devidamente sellada tsl'I~ Albuquerque àuritY Severino ·Ro .. d/~º 

1 
~i.1.o~ t\ J~ntoneiras cte ferrn Jo estadual de 2SOOO ·e sello ~e saú- d~·1gues de Sousa, Sebastião 1'.Iauri -

l
,-- A G u A f I G A R 1 · 1.500 kilos de câ.ntoneiras de trr- de>. c~~Lendo preca em algarismo " cio da Costa,. Severino Rodrign~S 

O ro de 1" x 1" x 1 8". pot .('X n.50. - Oorre-_ia, Severino Barbma de Sc,v~rl 
· o., proponentes de,·erao 111:nrcnr " Sev~rino Tonél de Albuquerq~t":' ~,P~ 

""q• em preto e _., ... _ .. º· R ........ _ ao, bauo1 ct.1:,t;~ ~i~º.~ .. d~ ~ª,s').t.oneiras de fetro P,erca,.z,1º0 para entrega do material o[fe- dvermo IMaurici<>. Sebastião Gon,e,· .a• ._ ..._111110 ~ IIWC · · _ e Me lo. Severino Gama dos s 
590 kHo:S de rantoneiras clf> Jerro Os _proponentes de":erao offerecer tos. severino José Bnptlsta Se~:~l-

quentes, frios e de mar. de 3 4" X 3 4·• ~ 18" cotacao para 00 matenaes, de procc- IW José de Sousa, sevcrlno Luclo :1~ 
·=========--============·=====- de2~58.~l~os6:~ ,,C~~Ji~neil·M de. fmo ~~~;~: n~'c;.~:!itç°ii':, ;.~';:~/~1~i~~o~ ~'.1v~!~1101scbda~stifiXl:O~~lt ~:v::h:Õ 



J\ UNUO -'- Qulntll-feirn. Z 1le setembro de 1037 

O PERIGO DOS FILTROS 
ENTUPIDOS 

Si os rins não eliminam diaria
mente litro e melo de secrecção a.s 5 
leguas de finissimoo canaes filhado
res re tornam obstrutdas com vene
no~. o liquido utinarlo se torna es
casso e ao pa.s.sar provoca uma des 
ag~adavel sensação de ardencta. -

TODO t,;~TE <'ORTE.TO DE SOFFRJMENTOS se 
RESUiltE NUi\1 MAL UNJCO - DESORDENS 
no APPARELRO GASTRO-TNTF.STINAL, -
DESORIENTA O DOENTE ATORMENTA-O NAS 
HORAS DE PRAZER. ou ·nuRANTE o SOMNO, 
QUANDO CONSEGUE DORMIR. A ACÇAO DI
RllCTA E EFFICAZ SOBRE O ESTOMAGO, F l -

se~ss~ ~0!1
:gto:a s~11~°:~to~ ~~:: 8.805 - Manu<'l José ctos sant~. 

como dores nas costas ou na parte 8.806 - José Moreira da Carvalho. 

GADO E INTESTINOS QUE EXERCEM AS 
PJl,ULAS .1)0 ABBADE MOSS SE TRADUZ NO 
DESAl>PARt:COIENTO DESSES SOF'ltJMENTOS 

poaterior da côxa, perda de anima. 8.807 Waldrmar Alexandre Diniz. 
ção e vitalidade, irregularidades uri- 8.208 - Antonio Duarte Sobrinho. 
na rias, Inchação nas mãos.. pés ou B. 8-09 - Francisco José de Santa1~-
rnb os olho5. dores -rheumaticas. ton- nag_ 810 _ Zenith Pereira do Nasci-

A&"tDW'I para M E~t:ulos de Pnrnhyba. e IUo O. do Norte: 
te~~it~~e~~~~~~õesdã~s~i~!n.ç:~c. aos rnento. 
seus oito nietros de intestinos mas 8. 811 - Manuel Ribeiro Duarte Fi. 
negligenciam os 30 klms. de Canaes lho 

ALMEID A & CO ST A 
RUA MACIEL PINHEIRO, 366 End. Te!. - ALMEIDA dos rins. Se estes ficam ob.Struidos 8.812 - Marina de Va$concillo3 

por detrjctos venenosos molestias Mach~do 
graves podem oc:orrer. 'toes como 8.813 - Sev"'rino Honorato Pereir:1 

----,.,1) ~!~~1tes d~g~::;P~~~~Xic~ão ª~~:\~~· I.esª.
1
815 - Diôgo Braz de Araújo 

---.JOAO PESSIIA---

calculo, mal de Brlght. etc. ' 8. 816 - João Pint') 
Anselmo de Lucena, Se,·erino Elia.e;. 10.201 _ Maria Pereg;·ina Baptista. Faça com que seus rins expillam 8.817 - Pedro Pereira das Neve~ 
Sindulpho Alcoforado de \lm<.·1r!1 1 Titulo n.o 12.120 - ' Inscripcâo n" diariamentt> cerca de litro e meio de 8.814 - Raymunda Li~bôa Amazo 
sebastião Vit?l Duarte. 3everno 

1 
1r. ~02 _ Francisco Alves Filho. secrecção. Compre wn vidro de Pi- nas Holmes, indeferido por diverso5 

Barbo-a Cordeiro. Valentim ~in e,:,_ j Titulo n.º 12.181 - Inscripção n. 0 lulas de Poster. Ha mais de 50 annos motivos 
ma castro. Vicente .Galdtno cie 011- ! 10.203 _ Arrelino outra e Silva. são el1as usadas com absoluto extto João Pessóa. 1 de setembro d-2 1937 
veLra. Vkenl~ Ferreira da s11,·:1 e I Titulo n. , 12. 182 _ Inscrípção n. º para llmpar. desinflammar e acti- O escrivão elcltornl - Seba.<>tiii 
Vicente de Paula Dourado 10.204 _ Mf'rcêdes carvalho. var os rins. Bastos. 

Jcáo Pessôrt, 31 de o.gosto .Je 1!1.17 10~~~'.
1
~ n A

0

g~i1J~
3
T~c:~:1~ç!~it~~~ TERMO DE SAPE' - Editãlciecf: .ft1STJ( .\ ELEf1'01t.\L 

tos.º escrivão eleitoral, s~bnstião ua .. _ 10~J~l~n~2·1:el~ c{!1s;:-~~~-!~e~, 6 

~~~~6rco~!zº ba~!~cad:ti6~~~r.Ju~ \ AVISO 

EDITAL - !.ª-Zona Eleitoral - 10T~~l~nLnui~
2

~!;ei~ ~
1
i~~~pção n.º :unJ~~al deo d:ist~d~ª~!n~r:iy:r~~ ! O Dircrtor da Secretaria do TrlbU

!.Municipto da Capital e Sub-Prcfe-i.tu_ 1 Tiru 1o n .º 12. 186 _ Inscripç.ão n. !) Norte, ein ,•irtude da Lei. etc. F~z nal Regional ~e Jus;:iç~ Eleitoral. nes 
ra de Cabedello - Juiz - Dr. Size •. 10208 Vic?'1.te Fernandes. saber aos que e presente edital de c1_ j te Estado._ a_vwa a :s mtere.ssados que 
nando de Oli1.1eira; Escrivão - SebrLS. Ti" ulo n. " 12 .187 _ In.<.cripção n. o tação com o prazo de ses&enta dias, pelo dr. Juiz !-elator, por despache 
tiâo Bastos. _ 

1 
10 ~ng - Isaura Gomes rf~ Lima. virem ou <lelle noticia tiverem. que exarado no pro~ssa n ° 49. da elas&: 

De a-?côrdo co_m o que dispoe o G .:- Titulo n. 0 12 .1&8 - Inscripção n. o p::>r parte de João Clau.dino da Silva, 1 l.·. foi marcado um prazo de cin:c 
digo Eleitoral vigente, Capítulos r .. n 10.210 - José Gaspar da cunha. por seu advogado legalmente consti- 1 <~> dias. para a~resentar .allegaçõe~ 
e III, torno publico, para oo ( ffeit,os Titulo n... 12. 189 .....- Inscripcão n. º tuido. f~t reque.rida a cita.ção de s1:1a 

I 
fmaes. ao denunc1.ado P1aci1o. L:pet 

legaes que estão sendo processadas .is 10. 211 - Vict-ri:1 Ramc<, de Oliveira. mulher d. Carmen Henriques da StL de Abreu. official do rzgistro d~ obt... 
tnscripcõe_s e requerimcn.tcs da5 pes- . Titulo n.n 12.190 _ Inscripção n.º va. para na pnmeira audiencia deste tcs de Jucá, mumcipio de Piancô. a 
sôas seguintes: t 10.212 - José Francisco Damaceno. Jui20 s~guinte á citação. ver_se-lhe contar desta data 

10.363 - José Cassiano de Lima. 1

1 

Titulo n." 12.191 _ Jnscrip~ão n.º propor uma acção de ct,zsquite. com J ~ecretana do Tribunal Regional. em 
filho de João Cassiano de Lim,a e d. 10 213 - Paulo da Silva Freire. fundamento no art. 317, ns. II e IV Joao P~õa, 2 de setembro de 1937. 
l\.fiquelina ~arla, nascido aos 65 1 1906. Titulo n.º 12 _192 _ Inscripção n.• do coct. Civ. Bras .. Deferi:ia a cita- Carlos Bellc Filho - Director. 
en:i Mulungu. ~~s.te Estado .. casado, a_ lC. 214 João da Silva Freire ç_ão. pelo official_ encaregado da d.i-
Jncult~r. <lom1c11Ia~o e_ residente nes- Titulo n n 12 .193 _ Inscripção n. o hgencia foi certiflcad-:, que. a supph_ 
ta Ca01tal. (Qual~fica('ao.n .. 8:721). 10 _215 __ Antoni,) da Silva Freire cada não se encontrava ne.ste tenno 

A "CASA NOVA" decretando 
para sua freguezia e o 

povo em geral 
10_.3G4 - ~nton1:> da Silv~._f1lho d'.? l Titulo n.o 12.194 _ rns:ripção n.º e sim na cidade do Recife, capital do 

Mana Franci~a dn Conce1çao, n~s- Hi 21 6 _ Alvrio Deli;ado. Estado de Pernambuco. pelo que. o 
cído ao~ 1514 191~. l'm Sant• Rita, 

1 
Titulo n.º· 12.195 _ Inscrípção n ° mesmo advogado requereu - fôsse 

df;St_e. Estado, s0Jtc1ro. engraxador. do_ 10 _217 _ Sl~verino Ramos do.s Cha ... expedi-ia -carta precataria citatoria ao 
n11c1ha.do e residente nest.a Capital. ga.s juiz c::-mpeten~ da comarca daquel- Art l.º _ Não comprem sêdas em 
(Quali.ficaç.áo n. 0 8.729>. 'Titulo 11 n 12 19G _ Iru;cripcã,0 n.l) la capital ond"" o official encare"'ª · 

10.365 - José Hel'('Ulano Joffily Be- l0.218 _ seve1'ino rmiocencio de do de procede/ a dilígencia certifi~o~ ! peças que ficam logo muito conheci
zerra de Mell'.), filho d,e Augusto Be. Arnújo rião a have:· encontrado. pois que es_ das, porque todo ~undo compra e o 
zen-a de Mello e d. Maria Joffily Be_ 'THul:- n.º l2.l97 _ Inscripção n.º tava em lugar ignorado e não sabi- commerciante é º?ngado a vender, da 
zerra de Mello, nascido aos 2513 1914. 10 .219 _ Iz:tb<'l Maria de sousa. do. Em virtude disso, dep:is de de- mesma peça, muitos vestidos de um 
em Campina Grande, dt>ste E..c:-tado, Titulo n. n 12.198 _ Inscrioção n.º volvida a precataria. ainda o referi_ só padrão. 
solteiro. e.c;;L1·.:Jante. domiciliado e re- 10 .220 _ csssinüro Fernandes Bar- de advogado, com fundamento no J Art. 2.0 

- Façam seus vestidos com 
sidente nesta Capital. <Qualificação bosa. art. 110. n." Ido Cod. do Proc. Clv. sêdas que jámais sejam imitadas na 
n. 0 8.726) Tihilo n n 12.199 _ Inscrtpção n ° e C:rn: d~ Estado, :eauereu fôsse feí- cidade em que reside que sua toilette 
AI~~s~!6 d;- s~,~~·ci~a!!t:· d~il~~r~: 10.221 +- Bealriz Bernardina d~ Me~ t~ a ~lt!-çao por edital, ob~rvada~s duplicará o valor e se tornar~ mui 

B:rges Xavier, nascido aos 24:8'1919, ne,g~~lo n.(\ 12.200 _ Inscripção n.º ~~.P~~~i~d!r~'a 
1
~~e~

0
;1~ª~~e!n{; mais inv~jada 

nesta capital. onde é domiciliado e re- 10 222 _ Jcão Borges Ribeiro. edital com o prazo de sessenta dias. Art. 3· - Antes de fazere~ qual· 
stdente. solteiro, estudante. (Qualifi_ Titulo n. º 12 . 201 _ Inscripçá-0 n. o ctta a suplicada d. Carmen Henri_ quer ~compra .de tecidos, especialmente 
cação n." 8.734). 10 223 _ Then~río Lopes de Assis. oues da Silva. e a tenha por citada, tie sedas, visitem primeiramente a 

10.367 - Aurea Nunes de Sousa, Titulo n.º 12 202 _ inscripção n.º 1 dep:is de decorrido o dito prazo, ''Casa Nova" que além de ter sortí-
filha de Manuel Nune5 de Sousa e d. 10 '.124 _ Maria Celia Nunes Brnyner. para na primeira audiencia deste mento, tem preçoS e é o unico esta
Maria Manuela de Sousa nascida aos Titulo n. ~ 12 203 ..... tnscripcão n. 0 J Juizo, responder aos termos da refe- belecimento da praça que tem um 
211211914. em Alagôa Grande, deste 10 225 _ João Fr~ncisco carneiro. rida. acção ordinaria <:1,e desquite, f_i;- contracto especial com a maior fabrica 
Estado, solteira, estudante, domicili~- T. itulo n.n 12.204 _ ~nscrip~ão n., 

1

. ca.ndo a mesma s~pphcada desde Ja de sêdas de s. Paulo, por só receber 
da e residente nesta. Capital. (Quali- l-C.226 _ Antonio Joaqurm Lucmdo sciente .que as au<1:1encias deste J~izo sêdas em corte com as uu· .d _ 
ficação n. 0 7 .853) Tit'Jlo . o 12 .2C5 - Inscripçã-o n se reahzs.m nos dias de sexta_fe1ra. de d f b .· unas novi ª 

10.368 - Antonb Caetano de Oli 10 227 _ Pedro Pereir~ dos Santos. uteis. e quando feriado esse dia, no s O seu ~ nco 
velra. filho de Severo Caetano de AI: Titulo n_º t2 206 _ lnscripção n.º dia seguinte, ás 13 horas. na séde do j _venha~ hoJe mesmo á "?asa Novn." 
meida e d. Rosallna Marta. da Con. l0.228 _ João Machado. Forum. E para que chegue ac conhe. · ver que lmdos córtes de sedas recebi
c2ição, nascido aos 18 15 1900, em Bel_ Titulo n." l2.207 _ Inscripção n.!) cimento dos interessados mandou dos hontem, que maravilhas E>m sê
lo Jardim. Estado de Pernambuco 10. 229 _ oswaldo Eug,?nio BraP!iá-::> passar o presente que .será fixado no das, que preços phan.t.a.,;;t.icos de ba-
soltclro, mn::hinlstn. domiciliad:i e re~ Titulo n.º 12.208 _ rnscrtpçã,:, n.i. lugar do_costume e publicado no jor. ratos! 
sidente nesta Capital. <Trn.nsferencia 10. 230 _ venancio Pereira de ~ aújo. nal official .A União. DadJ e passa_ 1 Vejam se e.st,r,5 preços combinam 
da 3.1\ Zona. Jnboatão, Estado de Titulo h.n 12.209 _ Inscrip"a n.º ~o nesta v1lla de Sapé, aos 26 ~e com este annuncio; 
Pernambuco. para a l• desta Capi- l0.231 _ Maria das Neves Ma . .ins Junho de }937. Eu. José Alves da StL crepe mongol 
tal) . do Nascimento va, escnvao dos casamentos o escre. Cre t d 

10.369 - $'?\'erino José de Freitas, Titulo n." 12.210 _ Ipscripr-ão n.º vi. (a) Luiz Cavalcanti Junior. Con_ s·dpel e:êampa 0 

filho de José Mendes de Amorim e d. 10.232 _ Herundina Bernardina de forme com o -criginal, dou fé. Data Se ª ª 
Alexandrina Maria. da 0:nceição, nas Menezes. mpra. o escrivão dos casamentos, !da quadrejada 
cido aos 1 t 1896. em Florestas do:i Titulo n.o 12 211 _ Inscripcão n.º José Alves da Silva. Seda estampada 
Leõe.!i. E.stn,do <le Pe~ nambuco, casa- 10. 233 _ severino TarF"ino de Lima. Lmho belga para senhoras 
do, electricist:;i_ domiciliado e r~si- Ti~ula n.!\. 12.212 _ In.scrip<;ão n.~ PREFEITURA DA CAPITAL - C.ambraia para ,ternos 
~~n~\ ~~~:. faªif~;;:l'o. ~~~~~s~e~·e~~1~a 10.234 - Aurelin Gonzaga Monteiro. fe~l~:/; ~·ºco~;uc~~~md~ ci!º!;e~ Bramante com 2 mts. e 25 
nambuco, para a l." desta Capital) - ,0;1;ti10 n; J2.21t 1 Insc~ipç~ iâ• poeta Augusto dos Anjos - De or- Toalha para banho, grande 

10. 370 - Virgílio Tarquln~ da SiL lho - e son a ença e a • dem do sr. prefeito, e em cumprimen_ Toalha para banho, pequena 
vn, filho de Tar1stno Pnulino cta Sil- · to da lei n. 0 11, da Camara Municipal, Toalha tamanho regular 
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ALUGA• SE 
Um appartamento espaçoso 

pai·a Escriptorio Commercial 
Medico ou Dentista, no pont~ 
mais central da nta Maciel Pi -
1heiro, 74, l.º andar, com ins
tallação sanitaria e agua cor
rent~. 

A tratar com o sr. Antonio Me-
1ino dos Santos, nr portaria da 
<\ UNlÃO. 

ALUGA-SE a casa sita á 
avenida 24 de Maio n.0 638, 
com oitões livres possuindo 
ainda agua e um sitio com 
diversas fructeiras. Preço 
de occasião. A tratar com o 
sr. Antonio da Silva Mello, 
na chacara annexa áquelle 
predio. 

ALUGAM-SE as casas de 
numeros 791 e 799 sitas á 
avenida Epitacio Pessôa e 
recentemente construidas. A 
tratar na mesma avenida na 
casa n. 0 821. 

Cachorros de pura raça 
policial 

Vende.se ao preço de 50S-OOO na 
tra.vessa dos Estados, 81, no B'airto 
Therezopolis. Proximo ao talhe de 
o.ame. 

Tachigraphia 
Ensina 4 se essa. mat"'tia. em l'Urto 

espaço de tempo, a. preços modico!. 
Pensão Brasil - Travessa Cordoso 

Yieira, 16 - João Pes:sôa - Parabyb:L 
do Norte. 

LECIONA-SÉ violão pt~tica e theo
ric:imente. Avenida d;._ Concordia. n.°' 
561. Vicente de Andrade ou seja F'tr
rolho 

VENDE-SE a casa n. 0 

185, á rua Borges da Fon
sêca. Preço commodo. A 
tratar na mesma. 

CASAS - Vende-se a ca
sa n.' 53, 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, 
nesta cidade. 

va e d. Porphirh ME1rii'1 da Concei_ TRANSFERENCI .. ;. DA MESMA fica aberta, pelo presente edital. con- Colcha grande para casal 
cão. nascido aos 10 6 1901, em Alagõa REGIAO currencia publica para a construccáo Toalha conhecida .. Bom dia" 
do Monteiro. &este E!.ta.1.o. carndo, da herma do poeta parahyl)ano Au~ Bramante com 4 larguras 
artista. domiciliad, e residente nesta Processos <le ns. 266 a 270 gusto d~s Anjos sob as segíiintes Brim de linho para homens 
Capital. cTransferencia da 3. ~ Zona, condições: 1 Camisa de Jersey para homens 
Timbaúba, Estado de Pernambuco Tihtlo n o 56 - Inscrip;áo n ° 56 a) - A altura total do monumento Pasta Koltnos 
p2ra a 1. o. desta Capital) . · - Manuel Rufino da Costa. será de goi.s metros e oitenta centi_ · Guarnições de Jcrsev pqra se-

TAI!SFERENCIA DA MESMA 
REGIÃO 

Titulo n " 508 - Ins::rll)ção n • metros ( ... ,m80>. sendo 2,mOO para a nhoras · 
5C~1~ 1

;o
1
~é 

O 
A~g~o 

1
~~cr~p~~m:1:° 

19 
~~~umna da base e O,m80 para o bus- Guarn~ç~es para cama. 

~~!~~ APIARIO MARIA ffiE· 
1:~~~ NE - Vende puro Mel de 
3$01JO Abelhas "Italianas e Urus

soscro sú. A v. João Machado, 
Jcaqmm MU!tão Pires b) - Essa base de 2.moo será de Guarmçoes para chá 

Titulo n. 0 3.053 _ IrÍscripção n.º 1 g-ranito. cem secção quadrada de Cruz de Armas, n.0 094 
3.270 - Carlos Regis de Farias. O.m50 x O,m50, encimada pelo busto. 1-------'--------

~~::;:;~ 1155 ou Cap. José- l>es• 
Processe n.!) 669 - Amnr" l\.fai:-c-,1 

da Silva. f!lho de Firmo José da Sil
va e Idallna MA.ria. dn Conceição, 
nascido aos 23·5 !S02 no Estado do 
Rio Grande do Norte." solteiro, opera.
rio, domiriliado e residente nesta 
Capi~al. cTrnn~f!'-1'en"in dri 2 • zona. 
Mnmangua:Of". deste Eslndo, para. a l.1 

desla CapilalJ , 

João Pessô:1. 1.0 de setembro de 1937. ( confeccionado em bronze. TERRENOS E CASAS 
O escri,ão eleitoral - Sebastiáo e) - As propostas dev,orão ser en- . _ NEGOCIO DE OC"ASl40 

Bastos. ' tregues na Prefeitura da capital até . li 
_ ás 15 horas do dia 15 de setembro, em 

1 
\ BNDEM-S:E. terrenos Pl'Oprio~, em Vende.se um optimo sitio em Bar• 

PEDIDO DE NOVO TITULO 
f4.ª Via) 

3. 833 - Agrícola Elidio de Mello. 
filho de Manuel Fen·e!ra de Mello .e 
d. Maria Po:·phiria de l\.Iello. nasci_ 
do aos 5 3 1906, em Alngóa Grande, 
deste Estado solteiro auxiliu do 
Commercio, damic1l1adÔ e residente 
nesta Cnpit,1ll 

Segund;} edital anteriormente pu~ 
bllcado e listn. a!fixada em Cartorio. o 
dr iuíz eleitoral ordenou a entrega 
de titules ao~ eleitores SC'guintes: 

Titulo n. 0 12.175 _ Inscripção n.º 
10. 197 - Antcnto E1yseu de Oliveira: 

Titulo n." 12.176 - Ins•ripção n · 

J º ./i~~J.;-/''1/~~~ie.:'..din~~l~~~· n • 
!C 199 - Orlando Lins oonr,aga. 

T,tulo n " 111.178 - Inscrip,;lio n :'' 
10. 200 - Cosme Antonio dO Nasci
mento 

Titulo n ° IZ.179 - rnscripçlio ·n • 

EDITAL - Re1,abilitacâo da firma envolucros fechados. e assignadas pe- P~~esspe'!.~ 6~:e;td' "rn~. tra"x~:,
1
·n

1
<l
10
•n

0
fundrleo, :;.,ª_ reira~. defronte á Igrejinha de s. Se. 

d Si ,., . .,. 1 gueirêclo, proximo no bairro do Monte . s ao, com casas regulares, e me. C. Menezes & Filho, desta ""'"ª"'ª - o lcs n.~roponentes; " ·' l" i ba ti 5 

1
. r_. Zt'nando de Oliveira. juiz de di-, d) - Os proponentes terão plena pio, lugar snuilavrl • de fi,tu,·o· a•,,a- dmdo 58 metros de frente por 366 de 
C'llO da. S(>gund:i Vara da Comarca · liberdade para apresentação de ante ~ f 

da C::.ap1tal do Estndo <la Parahyba, i projectos, graphtcos, etc.. para me- luz. esq-ôto e bonds. Bôa~ rn~·as n~ undo. agu~ bôa e muitas fructeiras. 
em \1rtud.e de lei. etc. lhor orientação de suas propostas. centro ela ciclnde. para diversos preço~ Quem deseJar queira fazer uma visita 

Fa90 sab€r aos que o presente edi- Prefeitura da capital. cm 22 de iu_ ~~~om~;~ºc8i;ad~:1~o~n;a9~i.cs nn Avenida ~a::~~º· Entender se com Roberto 
tal virem. delle noticia tiverem e in- nho de 1937 - Sylvia de Carvalho, 
_resser POP..ir,;a, que p::r sentença deste pelo secretario, 

1?i?.o, datada do dia 27 de julho p 
n~~~- Cf.otMde~!ª~ada :ehaotlitada, ~ EDITAL - 1.• Zona Eleitoral -
ça e-m virt enezes & Filho, desta pra- Munfcipios da Capital e Sub-Prefeitura 
,:,

0
• e ude dn mesma ter cumpri_ de Cabede1lo - Jul21 Dr. Stzenando de 

~~usª cr~~~rdat~. celebi-ada com os ' Oliveira; Escrivão - Sebastião Bas 
~CS<'ado tod · es, 1:ancto d :ste mod·J I tos -
~ob .. re a os ~ ef!eit~'i da fallencla rie a ~côrdo com o que dispõe o Co .. 
conhecime~f~c~on~~ fuma. E .para digo Eleitcral vigente, tomo publico 
.:,. presente lae os vae pubbcado para. ~ erf•.;>itos legaes. que fôram 
no local do rostu~~pre~ e affi.xado quahf1cadas, por despacho do dl'. juiz, 
Dado e pas.~ado · na orma da lei. as se~ulnte.c:; pessõas · 
Pe,.,õa. em 31 den";;"ta cidade de João 6.371 - MarJa do Carmo P inho de 
.foãc Nunes Trava;:to de(' 193!, Eu, Oliveira. . , 
dActylograpbei e subs!· c_crlvao .º 8. 798 - Rufmo Jo~é da Silva. 
vão do commercio ... ~cvo. O escrt- 8. 799 - Joã~ da Silva Pinto 
vassos. Sizena,uio • d~ºªórNu_nes Tra. 8.800 - Abchas Abias dcs Santos. 
f.crme o original· dou fé we!ra. Co_n.. 8.801 - Hermes Cesar. 

CIRURGIA GERAL -- PARTOS 
DOE NÇAS. DA S SENHORAS 
DR. LAURO WANDERLEY 

CilEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADE 
CHEFE DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO DE PRO 

TECÇAO A' INFANCJA. CIRURGIA.O DO HOSPITAL • 
"SANTA I SABEL " 

TRATAMENTO MEDICO CIR UR G ICO DAS DOENÇAS DO UTE. 
R <?, OVARI0!3, TROMPAS E DAS VIAS URI NARIAS DA MULHER 

D1atherm1a - Electrocoagulação - Raios violetas 
R UA DIREITA, 389 -:- DAS 3 A' S 6 DORAS 

P HONE DA R ESIDENCIA, 20 31 de agosto ,d; 1937 0 JOll-0 Pessoa, j 8. 802 - Antonio Lulz de Oliveira. 
commcrc10 JOúo Nu1les T escrtvlio do 8 803 - José Cabral Accioly, \ 

rava1$01, 8 804 -Severino Outra, , #l!Jw......_, _,..__. ...._~~ 



:A UNIÃO - Quinta-reira, 2 ,te f'tllcmbro <lt' tn7 

NAVEGAÇÃO RCI O 
------------

L LO Y D BRASILEIRO 
(PATRIMONIO NACIONAL

1

) 

BASILEU GOMES Agente 

Praça Anthenor Navarr.o n.º 31 - (Terreo) Phone 38. 
1----------------------------- -

PARA O NORTE PARA O SUL 

Linha Belém - S. Francisco Linha Belém - P. Alegre 
Linha Belém - P. Alegre 

Paquete COMMANDANTE RIPPER Linha Tutoya - P. Alegre 

Paquete PARA' 
Sahirâ no dia 11 para Natal, Fortaleza, 

'l'utoya
1 

S. Luiz e Belém. 

Paquete PRUDENTE DE MORAES Cargueiro PY INEUS 
.. Sahir~ no dia· 1:º proximo para Recífe, Ma

c~10, Bahia. Victona Rio de Janeiro i>antos 
Rio Grande, Pelotas' e Porto Alegre, ' ' 

Sahirã no dia 5 de setembro para Natal, Linha Belém - S. Francisco 

f, -c1' 
'\,, li 

; 
d 

... ~~ 
-..;,;ç;•· 1 

} ~'t"'i a ''f:;, !!" i~\I 

Fortaleza, S. Luiz e Belem. Snhira 110 dia 4 prm:imo para R<>cüe, Ma 
rPió e R10 d<· J,.1nciro Paquete RODRIGUES ALVES 

Sahirà no dia 8 para H,ecife, Maceió, Ba
hia, Victoria, Rio de ,Janeiro, Santos, Parana~ 
guá, Antonina e S. Francisco 

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

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 

Linha regular de vapores entre Cabedello 
e Porto Alegre 

CARGUEIROS RAPIDOS 

(:,\RGUEIRO " BUTIÁ " - Esperado do sul, deverá chegal' em 

no~o po11o no proximo dia 5 de setembro o cargueiro "Butiá". Após a 

necc~sa1·ia. demora. sahirá para s portos de Recife, Maceió, Rio, Santos, 

Jlio Grande, Pclotas e Porto Alegre . 

Agentes - LISBOA & CIA. 
RUA BARAO DA PASSAGEM N.0 13 - TELEPHONE N,0 229 

DR. ISAAC FAINBAUM 
Es:-a~slstente de Cluúca. Medica do Hospital do Centenario Medico do 

lloepital Santa Izabel e do Instituto de Protecção á hlfa.ncla . 

' DOENÇAS DAS CRIANÇAS 
Doenças do a.dul~o: Coração, aorta, estomago, intestino, figado, rtns; 

sangue e nutnçao. Tratamento da neurasthenia sexual, syphilts. 
<'onsultorio: RUA BARAO DO TRIUMPHO N.0 420 - l.' andar. 

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

Rcsidcncia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCElTA CHAMADOS A QUALQUER HORA 

DR. GIACOMO ZACCARA 
ESPECIALISTA 

Vias urinarias - Syphilis 

l•:x.lntemo dos servlQos do prol. Baena na S. Casa, do prof. Bel· 
miro Valverde na PoJyclinica Geral do Rio de Janeiro, na Funda

ção Gaffré Guinle 

Consultorto: Rua Barão do Trlumpho, 468 
Dlartamente das 2 is 6 

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

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
SERVIÇO SEMANAL DE PI\SS,\GEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

'AVJSO V,\PORE:S ESPEltADOS 

"I'l'APUIL\" 

Esperado dos purt,os do ~ui no dia 7 fh' •lembro. 
sahírá no mesmo dia á tarde, para• Rr.ciíc, Maeeió. Ba
hia. , Victoria, Rio de Janeiro. Santo..;. Para.na~uá i\.n
tonina. Florianopolis, Imbitubri, Rio Grande, Pcldtas t' 

Portto • Alegre 

Recebemos Lambem cargas para Penêdo, Aracaju. 
!lhéos, S. Francisco e Hajahy, com cuidadosa baldeação 
no Rio de Janeiro, bem corno para Campos, no Estado 
do Rio, em trafego mutuo com a ºLeopoldina Rallway". 

A Companhia recebe cargas e r-ne;ommendas até a 
ve<>pera da sahida dos seus vapores. 

PROXIMAS SAHIDAS: 

''l'J'AQUA1'1A" - S(·xía--(,•ira, iO de scf.eml>ro. 
"ITATINGA,. - Sexta-feira, 17 de sdemhro. 
" ITABERA" -- Sexta-feira, 24 de setembro 

Os cor.signatarios de carga5 devem retiral-as do tra
piche da Companhia dentro do prazo de três (3) dlas, 
após a descarga, findo o qual, incidirão as mesmas cm 
armazenagem. 

Paca passagens, encommenda,; e valo~es, attende-sc· no csrriptorio até ás 16 horas na. vespera da sabida. dos paquetes. 
As demais iníorm:1ço('S ~rrão dadas pelo:; Agenl~ : 

WILLIAMS & CIA, 
Praça Antbcnor Navarro n.0 5 - Phone Z34 

-------·-· --- ---- -·- - ---
LLOYD NACIONAL S. A. - SÉDE Rio ot· JANEIRO 

--~------------11:aviço IU!'IDO PILOI PAQU!:TI:!! ·ABAS" t:NT&F. CAB:F.Dl!:LLO li PO&TO ALl!:O&K 

--------------------
PASSAGEIROS 

~ahida.s h Quartas-felr,.. 
"SUL" 

PASSAGEIRO,S 

J'\lll ETE "Alt4.TIMH<e, - füpe 
ndo (lc• Po1 to Akgre 1"" ('--:ralas n~ dia 
25 do (·orrcnte sahindo no me..,mo dia. 
pa.ra Rnil'P J\1<'.H'("iú, Bahía. Vído1ú 
Rio d"" Jan(·iro. Santos, Rio Grandf' 
Peloto.ts e Porto Alegre pa•·a onde ret·t·
he ca1·;p e pa~~ag-~iros 

(' Gl'EIRO ''ARAT4.H" - f;,. 
P*' o de Belt'm e escalas no dia, 29 
d corn-nti'. s;i hindo no mc-..,mo diJ 
para R('dft•. l\lactió. Rahia. Rio de 
.Jan~ü·o, . .;autos. Paran:iguá t Antoui~ 
11a, pa1'a nr-! , r: c·c-be c.1r~a 

CAJ{Ul•ElltO "í'l\~IPEIRO E,. 
1, ·rado 11'_· HPkm e ('Scalas no dia 
11 de M<cmbro, ·jahindo no me ... mo dia 
para Recife. Mecr•ió, Bahia Itio ri<' 
Janriro. Santos. Rio Grandr. P<'lota"i 
e Porto Alegre para ondt" nc-ebt· ear,:a. 

PAQUE'l'E "ARI\RANGUA" Es-
pf'rado de Porto A.legi·c e e~(·alas no 
dJa 8 e.-. 5-E'tcmbro ~ahindo no nw.smo 
clia. para Redf<'. )laC'eiú. Bahia, Rio 

1 

dr. .lant'iro, Sanios Rio Grande, \'i<'
toriJ, Pdot~s e Perto Aleg-rr parl 
onrle recebe rarga e pa::.sagciros 

(>ARA DEMAIS INFORMAÇõES COM OS AGENTES: 
CUNHA REGO IRMAOS 

"NORTE" 

~-c:c--========================::ÍÍI €scriptorio: - liua 5 de Agosto n.0 125. 'J.1elephone n.0 360-Telcgrannna: "Aras'' 

rF=.=:===::=:=================" 1 ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.º 87. 

~~:RN~~~~~s> D~:Pr~~~!~R~ [ ~;;;A;R;;T;E;;C;;U;;L;IN;;A;R;l;A;;:;;;;: 1 !!:1~ª~,:~ª ~ .. oc::~!i~,:::~\. j v,~.1~~!~~,~~c c:1str~.'~.~ºd~"'" 
xa. com 9 H. P pffccttvos qua.s1 no- te. ê'.i t'Ja Alberto rlc B11tto. 109. m,:..; 

D O E N ç A S I N T E R N A S Maria das Dôres Tavares, pro- va; um ('ngenho de serra..c; verUcnI proxi.n·,d~1d('s. tio bonde Cll"CUlar. com 
rcssora ctiplomacta, avtsa ás ctis- typa rr:lncês, serrando pranchas c1c I f,o'.~~;I~-di q,\';~tlºrcrr~~: ttii ~~~~i 

EspeclaUdade: - Molestias Infecto-contagiosas 

'lTtATAJ','.ENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR PELO PNEUMO. 
THOX ARTIFICIAL E DEMAIS PROCESSOS 

Consult01io: - Rua Duque de Carias, 348 _ 1.0 andar. 
Resldencia: - Rua Engenheiro Retumba., 237 

CONSULTAS; DAS 16 AS 18 HORAS DIARIAMENTE \ 

'l:====--=-~===-=-========--tl 
rr===·======:==================, 

DR, JóSl MA&lLHAES 
NIDICO 'IIPICIALIITA 

W4Z ~OALQUl:8 TRATAMENTO I OP~RAÇOES DAI DOIHCA8 
DOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ II GAROANTA 

ONAll<>rlo: - a.a D•1•,o de Ca:du, IM. Do 1 • 1 IINM. 
Keolienola: - a .. Vllcon•• ie Pelote, UI. 

10.1.0 P'IIIIOA j 

=======,,-=-=--.... -==---=--------

tinctas familias desta capitnl, 8 x 12 pollegadas; uma. serra circular construcção 
que lecciona e executa. mediante de 30 pollegadas propna para serra- Vende-.sc Lambem uma grande par-

preços modices, qualquf'r serviço ~::nc~:Stó~·: ~bô!~dot~:e1~i~icii~ ~.~ª b~: ... i\~~~:- ed~0:r;~~ê~!~. escnpto-

~~~:rs~~~t~: b~lo::cor';~~~;:::: m, echflnica completa com torno me- ,i;ratar no me~mo. c0m a propricta-
gados. etc hanico, machina de furar, plaina, 

Informações á rua 13 ele MJ lo motores de 2 H. P. a alcool 011 kero-
n. º 656. ' scne, forge a. ventilador, machinn 

para abrir roscas e cortar canos, e 
grande quantidade de ferrament.a de 

FORMIGUINHAS CASEIRAS 
Só desapparrcem com o 11~0 do unko 
product.o Hquldo quf' ~l trahf' e exter
mina as forrnlguinha.11 caseiras e toda 

('specie de barata;; 
"BARAFORI.\DGI\ 31" 

bane.ida. Todo este material se achn 
em perfeito estado de conservação e 
optimo funccionamesto. Ver e tratar 
com dr Escobar. na cidade de GRA~ 
VATA' E.-;tado de Pernambuco. 

ALUGA-SE 
Encontrf\-se nas bôas Phannacfa.s o Aluga-bf' o 1, 0 an<1ar ela casa n ° 

Drogarias 122, é. rua Peregrino de Carva11Jo. 
Opttmas accommodações 

DROGARIA LONDRllR A tratar na rua Duque de Caxla.s 
Ru.a Maciel Pinh<!lro, 1211 .e.o ' 614 ' 

s o c I o 
Aclmitlt·-M, um ,;;ocio ~om o ca.pUal 

de 30 a 50 <:oníos para amplla.1· um 
negocio bem afre~uE"zado dando ren
dimento, nesta capital. A entender-1or 
com J . F., na Posta. Restante desta 
~:daq·áo, ou á Pra.ça Aristides Lôbo1 

VITRINAS 
Veud~m-se na Casa Americana opll .. 

mas vitrinas e armações proprlas para 
casas de contmtrcio, anim como 1 em .. 
panada. Preço baratissimo. Vêr e tra
tal"'-na Av. Beaurepaire Rohan, '19 l 85. 



:A UNIÃO - Quinta-feira, 2 de setembro de 1937 

D :e CA 
DR, OSCAR OLIVEIRA CASTRO 

,DOt:NÇAS DAS CRIANÇAS - CLINICA MEDICA 
--- EM GERAL ---

Oonaul?;OrlO: - Rua Duque de caxw, 812 (De H u li ILI.) 

--- Telephone, 281 --

Rl:SWENCIA: - AV..11IDA VlDAL DE NEGREIROS, 171 

--- Telephone, 155 ---

; CLINICA DE DOENÇAS DE OUVIDOS, NARIZ E 

GARGANTA 

DR, CASSIANO NOBREGA 
FOR!hADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIBO 
Especialista do Hospital Santa Izabel, da. Inspectoria Sa

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

INFRA-VERMELHOS E VIOLll:TAS. 
Consultas diarias: pela manhã, das 11 ás 12; á tA\rde 

das 16 /1.s 18 horas 
Consultorlo: - Rua Duque de Caxias, 312, 1.• 

Residenc!a: - Rua General Osorlo, 180. - Tel. 259 

V. S. PRECISA DE ADVOGADO? 
PROCURE O 

DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
CAUSAS 

COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL 
IRINEU JOFFILY, 218 

-::-
ACCEITA CHAMADO PARA ü INTERIOR 

JOAO PESSOA 

L:>ENÇAS DE SENBOBAS - PARTOS - OPJ:B.AÇOH 

DRA, NEUSA DE ANDRADE 
Comallorlo: - Rua Bario do Trl11J11pbo, 133-Lº a.nur. 

CONSULTAS - DE 14 A'B 17 BORAIS 

--- Reatdenc!a: --

RUA J:PITACIO PESSOA, IN 

SANATORIO RECIFE 
Dircctor: - Prof. ULYSSES PERNAMBUCANO 

Rua Pereira da Costa., 257, 293, 331. 
End. 1'e!eg. SANATORIO - Teleph. 2072 - RECIFE 

Casa. de saúde destinada a. doentes de clinica medica, con. 
valcscentes, necessitados de regimens e repouso, nervosos, 

ment.aes, intoxi98dos, etc. 
PAVILHOES SEPARADOS PARA AS DIVERSAS CLAS
SES DE DOENTES. - ENFERMARIAS DE 2 LEITOS, 
QUARTOS INDIVIDUAES, APARTAMENTO DE LUXO . 

Situado no centro da cidade em lugar discreto e iranquillo. 

Laboratorio, Metabolismo Basal, Serviço de Eleetrother .. pla. 
e Electrodiagnostico a cargo de especla.llstas. 

Aberto a todos os medicos que poderão dirigir o tratamento 
---- de seus doentes ----

0 DIRECTOR E O MEDICO INTERNO RESIDEM NO 
PROPRIO ESTABELECIMENTO 

Agrimensura - Cadastro - Vistorias 
Arbitramentos 

l!SCRIPTORIO DE ENGENHARIA 

CALZAViRA & CIA, 
João Pessôa - Arenlda Guedes Pereira n.• 31 

Telegr. CALZAVARA - João Pessoa. 
Peçam sem compromissos Informações e preços. 
Optlmos descontos par& trabalhos de vulto e Jev&nta

mentos em conJuncto. 
Attcndem-se chamados de qualquer ponto dos EGtMioa 

de Parahyba, Rio Grande e Pet=mbuco. 

BEL, PEREIRA IIIIZ 

Consultor Juridico do Estado 

ACCEJTA CAUSAS CIVIS, COMMJ:B.CIAES J: CRIMJ
NAES NA CAPITAL E NO INTERIOR no l!;STADO 

A V li: N 1 D A J O A O M A C B A D O, 1 , 1 

JOAO PJr8SOA 

1 

IR, IEWTOI LACERDA 
OONSULTAS COMMUNS AS SEOUNDA-PEIRAS, QUAR

TAS E SEXTAS, DAS U AS 13 HORAS 

Moa •emal1 ••aa ateu. &6 atUnderá no comultorlo, o• cll
..mte. em hora previamente marcada 

CLINICA MEDICA 

Doençu Nervoaa, e Meniaes. Tratamento da Taberowloae 
pelo PNJ:UMOTOII.AX e a FRENICECTOMIA 
Rua Duque de Caxl.u 6M. - Te!ephone, 172 

DOENÇAS DOS OLHOS 
DR, H, COlTA BRITTO 

EX-ASSISTENTE DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO P&OF. 
SANSOU NO RIO DE JANF.IRO 

OCULISTA DO HOSPITAL SANTA ISABEL 
Tratamento medico e operatorlo da.a doenc;•s dos olboa 
Consultorto : - Rua Duque de Caxias, 3U (Alto da Pilar-

Resldenlca: - Avenida Juarez Tavora, 813 
Consulte.a: - Daa 10 112 u 12 e das 18 '8 17 boru 

[ 

macia. Véras, 1.º and&r) 

=== 

GABIN~TE ELECTRO·DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINDALVA GAMA 

Clinica-Cirurgica e Prolhese Odonlologica 
Odontopedic 

Ccn,alllt0rlo: - Daqae de Caxlaa, 501 - 1.• andar 
CONSULTAS - DAS H A'S 17 HORAS 

~=========== 

IR, JOIO SOARES 
CLINICA DJ: CRIANÇAS 

Da Cnolle •• e- cloa Es:posloa •o Klo •• Jamlre 
(Serviço de lactente•) 

a(edloo do ço de Hygiene Infantil do ~t&do 
e do Instituto de Protecção e Assistencia ú. Infancla 

Consuitas diarias das 16 ás 18 horas, á Rua Direita, 348 
(Altos da Sorveteria \Verner) 

R!ISID.rlNCIA: - Rua DIOgo Velho, 28' (P&rqire 
Solon de Luceno). 

l
,, DR, ALUIZIO AFFONSO CAMPOS 

ADVOGADO 
Escriptor,<>: - Epitacio Pessôa, 113 

CAMPINA GRANDE 

'=======' 

JOS~ MOUSINHO 
ADVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 487 
TAMBIA' -:- João Pessôa 

Dra. Aracilda Beuttenmuller Medeiros 
MEDICA OCCULISTA 

Assistente da clinica de olhos do
0 

Hoopltal Galfrée Guinle 
Consoltorto: Rua Republica do Perú (Antiga Assem

biéa) 15-A - 6.0 andar - Ediflcio Brasil 

Diariamente de 4 ás 6 . - Telephone 22 - 5687 

- RIO DE JANEIRO -

D o 
DOENÇAS DA PELLE E VENEREAS - SYPBILIS 

DR, EDSON DE ALMEIDA 
DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. 8. P. CHEFE DA CLINICA DERMATO-SYPIDLOORA• 

PHICA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
Tratamento por processos especiallzadot de &t':tl& (Npl• 
obas) 

1 
pytlrtasis versicolor (pannos) eezemaa •. alceru, 

doenças das nnhas, affecções do couro cabellado 
Orlentaçil<> moderna na therapeutlca da Syphllll! e da 
Lepra - Physiotherapla dermatologica - (Ultra Violeta. 

-Infra Vermelho - Cromaye1.-) - D1atbermo coagula.çlo 
para o tratamento dos tumores maltgnos da pene 

DIARIAMENTE DAS 141 12 A·s 17 HORA!! 
C•,nsultori9: -J ~u~.°~ d'i, ~a:a:, C:°1 - L &D..., 

~-================'ili 
ORA, EUDESIA VIEIRA 

- MEDICA -

Tratamento pela cnlmlotberapla associada , PhY•lotherapla: 
(Ultrs-vlolêta., ondas longas, curtas, ultxa-~url.M e 

bydrotherapla) . 

Re&lden.cle. e consultorto: - Rua Duque de Caxtaa, &ltl. 
Consultu: Serunda.-., quartas e sextas daa a á1 11 e ... 

14 ás 17 horas. 

Terça.a, quintas e sabba<IQS das H '8 17 horu, 

==================:,, 
CLUUCA DE VIAS URINARIAS E DOENÇAS 

DO RECTO E ANUS 
Tratamento <>specializado da. BLENORRBAGIA ti auas 

<'omplicações no homem e na mulher. 
VARIZES - HEMORRHOIDAS - cura garantida tem 
operação e sem dõr. Seguro tratamento das fissuras, n. 

diLes, estreitamento do recto, eio. 

DR . .JOSÉ BETHAMIO 

l 
<Ex-assistente do serviço de PROTOLOGIA DO 

HOSPITAL CENTENARIO) 
CONS\JLTORIO - MACIEL PINHEIRO, 211 (alto,; da 

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

DR, J, WANDREGISELO 
ESPt:CIALISTA EM ldOLESTIAS DOS OUTIDOS, 

NARIZ E GARGANTA 

Comaltu du H ú 11 lloru 

CONSULTORIO. - Rua Duque de Caxias, 348 - 1.0 anda."r 

RESIDENCIA: - RUA DA PALMEIRA, 208 

r,==·==================1 
DR, ANTONIO DE MESQUITA íl 

ADVOGADO 

Escriptorio: - Rua Maciel Pinheiro, 164 

Campina Grande -:- Parahyha 

HORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

ACCJ:ITA CHAMADOS PARA QUALQUJ:ll PONTO DO 
INTERIOR DO ESTADO 

lkol.eocla: - Avenida Joio do Malta, 1ft 

CAMPINA GRANDE 

rr==================='I\ 
DR, LOURIVAL DE GOUVEIA MOURA 

Tisiologista ~ radi~logista do Dispensado de. Tuberculose 
e chefe de clinica da Santa Casa de MlsericorcUa. 

Tratamento da Tuberculose pelo pneumotbora,c artlftclaJ, 
Wberc~llnitherapia, phreniceptomJa, phrenJalcoo. 

Usaçã.o, etc., etc. 
Consultorio: 312, Rlla Duque de Ca:daa 

Das 11 ás 13 - Das 15 ás 17. 
Telephnno 196 JOAO l'BS801, 



6 A l'NlÃO - Qni11ín leira. 2 ,le ,eíemhro de l93i 

NTAROSA FLAZA! 
O CIN EMf\ Df\ CIOf\DE A PARAHYBA VAE TER UM CINEMA! 

CONCURSO EDUCATIVO DO "PLAZA" 
Eaces d.o concurso: 

HOJE! - Soirée ás 7 ,1/2 horas A menina ou menino que fizer maior numero de nomes com 
as letras de «Cine 'l'healt•o Plaza» ganhar.í urna bycicltta. 

METRO G. MAYER APRESENTA: 

I.F.O {'IHRID,1,0 - 1~01 IZE l•'AZIE1"BA 
J;: 'l'ED IIE-11,, 

Para tomar parte no Pcnwnrso precisará a creança freqJcntar 
cinco matinaes seguidos no «Plozft» recebendo na oce:is1ào 
de comprar o ingresso um coupon que será .colado, Jtmtamente 
com os quatro subsequentes na primeira folha do papel onue 
escreverá dactylographicarnente, os nomes que conseguir formar 
co111 as letras de «(~ine 'l'heatre .. laznn. :E: ll,.4: 

Sa~le grande ... e nada mais 
Feito isto entregará, devidarn.ente assignadas com indicação 

do seu endereço, as folhas de papel onde estejam escriptos os 
nomes conseguidos, no escriptorio do «( 'ine 'J'ht"atro Pla
za», tendo o cuidado de colar na primeira folha os cinco cou
pons adquiridos quando da compra de ingressos para os cinco 
matinaes, sem o que estará nullo o seu documento. 

UMA IMPAGAVEL COMEDIA DA MARCA DO LEÃO 

l:'RBCOS , 1$600 e 800 Rs. 
Uma commissão de cinco jornalistas julgará o (•01w111•so. 

sendo o premio entregue ao vencedor no domingo seguinte ao 
do encerramento do t•oncnrso. 

IIO,TE! Matinóe ás 4 horas IIO,JE! 
Só poderá ser repetida as seguintes LETRAS: << ,,\ n (trec. 

vezes) «E» (duas vezes) e <t 'I' » (duas vezes). 

O FBE l)..d:J:0-

So e g~ande ... e nada mais O 1•e11<>rtlor g,111/1111·,í 1111111 by<•iclrlt1 t1111·oprit,
tlt1 "º se.ro - P1•i111ei1·,, 11u1ti11ul 

PREÇO UNICO - $800 REIS Domingo 12 de Setembro ás 9,1/2 hs. 

~ 
O PEOQ MAL 

lllSTl!Hll:IDOR PAl!A O ESTADO DA PARAHYBA 

AGENOR GOMES 
RL'A JOAO PE'lSôA, 2i0 - Campina Grande 

r;==----

LUTZ FERRANDO & CIA, L TOA. 
CTTRt,RCT~ ~ GF''AL - ARTICCOS CIRURGICOS - APPARE
LllOS Df • .•; ; , A.IA, APPARE 1aHOS DE RATOS X DOS ME
LHOP..:E l F/\l W 'TES. F.XCLUS!VIi:iTAS DOS MICROSCOPIOS 
LEITZ lj: TOO PRODUCTOS DE!:. LEIT., TODO MATEB.IAL 

l,AIJORATOR!O CHIMICO. 

R p.r~nt.1.nt~ ~"trlu,ivo,o; ne~te Edado: 

CORRE.A & CIA. 
CAIXA POSTAL 51 -·- END. TEL. - F!IRRAN 

Rua Maciel Pinheiro, 269 

O EXIJO DEPE]DE DA ESCOLHA 
Existem muitos remed1os para lmppe, Resfriados e Febres diversas, remeo 

•Jios que fazem diminuir a acção eliminarlora dos Rins. fonte de vital importancia. 
A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

póde ser usado por ~sôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VffiGINICA" regula a funcção dos Rins e é um anti-febril &ew 
igual para Grippe, Resfriados e todas as febres infecciosas. 

- Distinpide colP menção honrosa no 2: Conrre.10 Medico de Pernambaco -
,flDa PROBPIIOTO QUJI ACOMPANHA CADA VIDRO) 

--- &• ..,.JIIDA ••• ._,._O .. AIV' ••aaV.t.'11.Aa 

MOVEIS CERDAU 

~- -,•:: 
E. • • ~t M . x191r·e; ,t arca 

OS MELHORES EM PREÇO E QUALIDADE 
GRANDE SORTIMENTO CHEGADO AGORA 

-

JOSE MENEGOLO 
PRAÇA PEDRO AMERICO, 71 

- João Pessôa ·-

2 .. ~~~~:a~~.~~},~~:~~~;atio., Vende-se ~m ~o~eRe! perfeito es-

Trillta ._· .. ~ 
IIAo o melhor lllidame para 
prefenr JUVINTUDB 
.1..LEX.ANDRE pen tn-, w e embe!Nau • ealtd-
loe. Extii.- • cupa, -
sa • qu6iJI doe eahella., 
eYitando • eahlda. Fu 
'fO!ta, ' • m.turi1 -
t t~";. ·~~Nãoj' 

prata • -

J -~" ''119. ······.: ,, 
........... ];..,li 
0.,,-"C~~' -. ........ 

CASA 

nal • a pre«;os sem comprtenc1a. ven- lado de conserva~ão. Tratar com o sr .. 
de-sC' na populíu- .. Ca~:1 Americana". 1 Severino Miranda. á Ladeira. da Bor-

- --=-===========,:!/" A,·. B, Rohan. 7d - RS, borema n.º 120, 

Aluga-sp a casa n.0 1012 á avenida 
Pedro I. no bairro Then~zopolis re
cuada, com gnmde quintn.1 muÍ-acla. 
ttndo salas de visítn.3 e cte' janbr ;j 
~[:;pdrs quartos, coslnha, Iavande;i~, 

Trntar ú rua Padre 1!t'tra1 F,G. 



,... w 

AMHHA NO - REX - O MAIS DESLUM· 
BRANTE ESPECTACULO MUSICAL DO 

MAtOR TENOR DO CINEMA ! ! ! 
1 -

A historia fascinante ele um rapaz cuja voz 
ele ou1·0 apaixonava as pequenas da cidade ! 

JAN KIEPURA 
<·untri como nunc·.:1 

-,, com -

Friedl Czepa - Luli von Hohenberg 

l'ma noY:l mar,n ilha cm musicas e ,·onwn
ec da CI~E .\LLI.\XÇ.\ 

NA - MATINÉE COLLEGIAL - NO - REX 
SABBADO A 'S 4, f 5 

Musicas exoticas ! Romance embriagador 

GEORGE RAFT - CAROLE LOMBARD 
-em -

RUMBA 
Um film da - P ARAMOUNT 

Preço unico: - $600 

E X 
SOIRf:E A'S 7,30 

O CINE1\!.\ DI' 
l ODA A CIIJA
- DE CHJC 

SO!Rt:E IM MODA - A SESSÃO D,\ ELEG \NC'I \ ! ! ! 
DellC'io!,a <·omeJfa musi<'al ! 

BING CROSBY - ~m 

MEU MAIOR DESEJO 
UM FILM DA - PAR \~IOUNT 

ComnlcmPnto· - PARPi.MOUNT NE\VS - jornnl 

FELIPPÉA 
SOIREE A·s 7.15 

O .drama épico de uma éra anarchica ! 

JAMES CAGHEY - em 

CIDADE SINISTRA 
UMA PRODUCÇAO DA - WARNER F'IRST 

Complementor· - Fox 1\-Iovictone Ncws - jornal. Nacional 
D F B e A~~umpto Mu~ical - short 

Susão das Normalistas 
JOHN soqs 

Hoje ás 4,15 
em 

PARADA DAS RUIVAS 
Uma .sensação musical da - FOX 

A MAGNIFICA EPOPÉA DA CONQUISTA DA CALIFORNIA Preço unico - S500 

DOMINGO NO FELIPPtA 
A JIISTORrA DA VIDA PJ'l'TORESCA DO GENERAi, SUTTER CZAR DOS C'OLONIZ \DORE~ D.\ C.\LIFORNIA 
NUJl,I FILM GRANDIOSO CHEIO DUM FAUSTO E RJQUE

0

ZA JAMAIS VISTOS N,\:; Ti-:1,.\S DO ~IUNDO QUF. 
' {TLTRAPASSA TODAS AS OESCRTP('óES ! 

JACUARIBE 
EDWARD ARNOLD na sua maior crcação 

o CZAR DO OURO 
Uma obra com o mesmo esplendor do - CAPIT.\O RLOOD ! 
Com B I N N I E B A R N E s L E E T R A e y 

'Uma notavel realização da - NOVA UNIVERSAL 

CINE S. PEORO 
O MELHOR CI:SEJ\tA DA CIDADE BAIXA 

BOA PROJECÇAO, MARAVILHOSO SOM E OPTIMA PROGRAMl\l'AÇAO 

HOJE - A's 7,15 horas 

"SESSÃO DAS MOÇAS'' 

Uma deliciosa comedia musical repleta de bôas canções 

ALICE FA YE - RA Y W ALKER 
1 

MAGIA DÃ-MUSICA 1 

UM FILM DA "FOX" 
Preços: Senhoritas $500. Cava]heil'OS 1. ·ooo 

DOMINGO "RUI\IBA" 

THESOURO DO POVO 
l'lnb de l\[ncadorlas ~e 

'.fOURIN!IO & Cl.\. 

Carta Pafrntc n.0 1 
Av. Beaurepalre Rohan n.0 267 

Pl~uo "Rô1o ~-portivo P3ra. 
hybano" 

Resultndo dos sorteios para 
contagem de pontos do plano 
"Bõlo Sportivo Parahybano'', 
realiza.do un sua séde, á avenida 
Benurepaire Roh n, c..0 267 no 
clia lº dl' ,112t .. :mb: • ai 19 1 2 i1.• 

V' Premio 

:t• 
4." 
5." 

J. p 1. ['e t1.:rii)11) d~, 1937 

be.c:. 

sornrm A'S 1,1s 

Um crime praticado ás escuras ! 
Charles Starret - em 

O VINGADOR MYSTERIOSO 
Jwltamente a 1.3 serie do 

O GRANDE MYSTERIO AÉREO 
Com - Noah Beery Jr. 
UNIVERSAL - Complementos 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - SOIR!l:E A·s 7.15 - HOJE 

Uàl [PISOOIO MUSICAL SOBRE A VIDA DE LISZT ! 

Franck Hertering - Orga Tschechowa 
- em -

SONHO DE AMOR 
UMA MARAVILHA DA "CINE ALLIANÇA .. 

C'"mpkmenlos: - NHIONAL D F. B. - FOX MOVIETONE NEWS -
.1crnal l'l'Ct'birlc por a,·ião e OS no~ICEIROS DO BICO D~llRADO -

dt~lumbrantt:> de~enho todo colorido. - Somente hoJc ! 

A!\'IANHA um drama pungente que -::,s "fans" aguard.:m anciosos 
p, la ult •na vez ! NÃ.o. prrcam ' O garôto sentimental ! 

Jack co,pn, em - CGRAÇAO DE FILHO 
'"Se..,c::ãn ci~ Al"eTia - PrPcn tinira· MOO 

l,===s=,b=b=a=do=-=R=,=º=~l=A=N=C=E=H=U=TN=G=c,.=c\R=O=-="º=m=F=e=r=na=u-=d=G=r=av=e=y==éJ 

1 Tou,inho & ( !., co1u•ssio- 1 VENDE• SE 

l 
Ã R NA U D N Q B R E G A ] nario,. Fo~s;~lt n\ l'~:1,B~~·!esb:;~ 

AS URNAS são llvres e ltvre o clda.. 
di.o para votar no parUdo qve ex. 
presse nas urnas a graodua da Pai, 
rahyh,, 

1 . ! lante acoinmoda~ão parn ENFERMEIRO DIPLOMADO I Ga,anta O seu 1 ,gono re.,sh~nclo , , , , 

.: (DA ASSISTENCIA JUUNICIPAL) "'"i' ll\rGS ~ i;,n;~ ,'';i J•;."'.~.;;:;,:u;~,: ~Tande familia, dois mrnutoR 
Av. D. Pedro 1, 915 ~::o,;.t~,1;;',~";;~~·.n;·\.' rua 111a, ... 1 1iara o boncl, uma ~ala de 

========================1i~;";:~~n;~~ ~~; .. ~'.~~ • ."º .:.• 1
ª 110110 jantai', um quarto, tudo de 

Imbuia e muitos outroR ob
jectos. A tratai· na mesma 
com o 1n·oprietario. 

~ :w: ~---...-" --~ ~ 

e I N E R E p u B LI e A SEXT.-FEIRA - ·se ao ,,. Moç~s. com um fiim SE'l'F.J\IBRO - o JIU:S DOS GRANDES LA:SÇA'.'11E?\'-

< 1" acional ' TOS E UJ\I IN'l'ERESS.\N'l'E CONCURSO ! 

HOJE - Umâ sessão á!) 7,30 - HOJE DOMINGO - ··As an~i· t1a.s que a.- ,nltam uma mulhc1 

----------------------- li qd~:::i~s;~d~a;: {~::~~ '{,~;01;':r~v~~~. ~:~ d~~~/:~~11~e finctgo; 
rm empolgante romance de li\o".euturas .c~m RANDOLPII SCOTT, 

.J:\('K COOG.\N, o mcnmo prod1g10, e oulro!, nome, amar para depoic:; esquecer ' 
l'Onhcciêlos - <:m JO.\:,.: CU.\ \\'FORO - ,t qunitia da-; ntultidües. em 

VENCER OU MORRER REDIMIDA 
Uma proctucção da PARAMOUNT. de lances de h<'roismo. Uma obra prim:i. dn .Mf.:TRO, p~ro. o: "Gr nde"'-

BRINDES PARA O CONCURSO 

1. 0 Brlnde - 1 permanente por 6 m('ses . 
2.0 Brinde - l permanente por 3 mêc;~s. 
3. 0 Brinde - Um estójo para manicure 

"Casa Yoflc". 
4.õ Brinde - 1 b1w;a de jersey para senhortt.t. 
5.0 Brinclr 1 bolsa pnra senhora. 

acçã.o e bravura 
Complemento: - U~ NACIONAL {D. F .B.) Lançamentos" df'':ilr mr'.s. SOBRE O ''CONCURSO" PEÇAM INFORfi.1AÇôES NA 

Preço.~: - 1 a cla.,sç 1$100. crianças, E:-.tndantes e 2:1 clar·s(• GOO YISITE ... .\I \ .. ('A:i \ YOKK" l'udn ahaho do l'U'.)to, BILHETERIA DO CINEiMA. 

~ ~-- •Z..W.:--W:usws_,,.._,_.~~""""'~•""' 



8 JOAO PESSOA - Quinta-feira, 2 de setembro de 1937 

SECÇÃO LIVRE 
FALLENCIA DE F. H. VERGARA & CIA. 

QUADRO GERAL DOS CREDORES DE F. H. VERGARA & 
CIA., ADMITTIDOS A' FALLENCIA, E SUA CLASSIFICAÇAO. NA 
CONFORMIDADE DO ART. 85, DO DEC. 5.746, DE 9 DE DEZE~f
BRO DE 1929: 

CREDORES COM PRIVILEGIO SOBRE TODO ACTIVO 

Fazenda do Estado da Parahyba.. João Pessôa 
Prefeitura Municipal da Capital .... João Pessôa . 
Inst·.ituta de AJX)sentadorias e PensõesJoão Pessôa . 

CREDORES CHIROGRAPHARIOS 

Banco do Brasil <Diversos) ... 
Banco do Estado da Parahyba <Di-

João Pessóa 

versos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . João Pessôa . 
Banco Central da Parahyba . . . . . João Pessôa 
Banco dos Proprietarios . .'. . . . . . . . . João Pessôa 
Caixa Rural e Operaria da Parahyba João Pessõa , . 
A. Lucena & Cia. João Pessôa . 
E. Gerson & era. . . . . . . . João Pessôa .. 
D. Maria Manuela Vergára . . . . João Pessôa. .. 
Francisco Ribeiro de Mendonça Jcão Pessôa .. 

:~~~~~u:hti~. Ci~ · .. ·. . . ~~:~ ;~i: : 

4 · 130,;400 
8:544$676 
l :086$000 

21.484 440 

131 :032$100 
30 :160$000 

5:000$000 
43 :792$000 

693$200 
13 :583$200 
3:398$000 

24 7 : 832S536 rn~~~~g, 

.. ~ 
MURILLO LEMOS 

~ 
30." Dia 

.\ familia :\ICRILLO LE~IOS rnnYida seus parente, ~ ami
gos pnra assislire1n ú missa que c111 t'a,or <la alnrn elo ",('li inol 
vidavel chefe manda celelir:ir na Calhedral. ús 7 hora, do dia 1 
de setembro. passagc111 do 30.º dia do seu fallecimcnlo. agrad,•
CPndo anlecipadamente ti lodos que compareceram a esse acto 
de piedade ehri•lii. 

- ,r ~~; - ,., • • \ ~ -- ' 

CORTE DE APPELLAÇAO 
Autos com vista, correndo prazo na Secretaria: 

1 DE INC.QNTESTAVEL 
VALOR ... 

Attesto que o preparado "Elixir de 
Nogueira .. , do Pharmaceutico e Chi. 
mico João da Silva SJ!velra. é de ln
oonbestavel valor contra a SyphW..,. 
Rheumatismo e suas consequencia.s. 
Tenho-o usado em minha clinica com 
es.c:e fim, adquirindo bons resultados. 

ARACAJú, Sergipe. 

Dr. Carlos M. Mcnen. , 

'Firma. reconhecida pelo Tabellláo 
Albertino Conde! . 

A AGEN'CIA " OPEL" a.visa aos 
seus distinctos amigos e freguezes que 
está exg-otada, a. primeira remessa. de 
carros recentemente r~ebida estando 
no,·a!s unidades encommend~das, as 
quaes deverão chegar por estes dias a. 
esta ca,ital 

JOSE' ARAUJO - Agente "Opel", 
"PONTIAC" e "BEDFORD" . 

Rua Gama. e Mello, 54-João Pessôa. 

DECLARAÇÃO 
Antonio de Almeidl, declara p~ra 

fins commerciaes, que desta data por 
diante assignará, Antonio de Almeida 
e Costa 

João Pessóa, 31 de agosto de 1937. Tito SiJva & Cia. João Pessôa 
D. Manuela Vergára João Pessôa 
Marinho & Cia. Jcão Pe.ssôa . 
F. Galvão . . . . . . . . . Jcão Pessôa .. 
Dr. Antonio Massa João Pessôa 
D. Octavia Pereira Borges João Pessôa 

7:027$500 
3 :348$000 
1 :167$200 
3:725Sobo 

36 :631$500 
4 :000$000 
1 :913$100 

Appelação Civel n.° 71, do tei·mo do Ingá, ela 
comarca de Campina Grande. Appellantes Manoel 
Travassos da Luz e sua mulher. Appellaclos José Ta
vares da Silva Benevides e sua mulher. 

Com vista em 31 ele agosto ao adv. dos appella
dos, Bel. Accacio Figueil'êdo, pelo prazo da lei (10 1 

Antonio de Almeida e Costa 
( As flrmas estão devidamente reco

nhecidas). 

C. Pereira & Cia. João Pes.sôa . 
R. de Llrna Santos . . . João Pessôa 
.Ferreira Amorim & Cia. João Pessôa 
Dr . Newton Lacerda João Pessôa 
D. Joan na Vergára · João Pessôa . 
D. Josepha Ribeiro de Menõ.onça .. , João Pessóa 
D. Alice Ribeiro Gomes da Silva João Pessôa 
Williams & Cia. João Pessôa 
A. Behemér & Cia." s. Paulo 
(;ruz & Cia . . . . . . . . . . . · · · · · s. Salvador 
Cia. Mechanica Importadora São s. Paulo 

Paulo . . . . Rio .. 

1rm~~~~, 
125 000$000 

1 :000$000 
12 ·ooosooo 
31 :300$000 
54:471$260 

758$520 
14:383$000 
21 :896$500 
2 :818$250 

dias). ~ · ·l! 11 

AMORTIZAÇÃO DE 
AGOSTO DE 1937 

Herm Stoltz & Cia 
Industria Reunida Fagundes Netto, 

SIA . ........ . 
E. de Leão & Cia. 
Prist.a & Cia. 
Jong & Cia. 

Rio .. 
Curityba 
Rio .... 
Sto. Dumont . 
S. Paulo 

No sorteio de amortiza.tão realizado na sédc da, Companhia. com , asslst.en .. lr~~:~:~g eia do Fiscal da lnspectoria de Seguros da 5.ª CirC'umscripçã.o, São Paulo, e 

1 :915$900 · na. presença dos srs. portadores de títulos e do publico em reral, foram aor .. 
2:486$000 teadas as seguintes combinações: 

Carlos Dei Claro & Cia. . . 
Dr. José Lins do Rêgo , .. 
Usina santa Rita Ltda. 

Rio .... 
Maranhão 

23 ~~gi~~g Plano Antigo 
4:000$000 "A" 

Luiz Antunes & Cia. . .... 
Cta. Aguas Mineraes Salutaris, S A. 
Troncooo, Herman0s & Cia. 

P. Alegre 
Rio 

3:ooosooo H p D U Q H 
1 :250SOOO 1 

FLM 
Q E Ci 

GZL 
TXC 

Silva Rio & Cia. . 
S. Paulo 

. .... Rio .. r~ig;ggg I L Bi K X C 
Vasconce11os Junior & Cia. 
SOcledade Géco Ltda. . ..... 

Recife 
Rio 
Recife 

;:m~~~g P I a n o Novo 
Alvares de Carvalho & Cia. Recfie ..... 

S. Salvador .. 
Rio .... 
Rio Grande 
Rio 

1 :OOOSOOO ~B" 
Neves Campos & Cia. . . 4 : 009S600 1.' 6.' 
Arnoldo Steffen & Cía. 
Ibéré Nazareth 
Luiz Lorêa ............. . 
Soares Bastos & Cia. 
Jullo Barbosa & Cia 
Manuel Joaquim de Carvalho & Cia 
Perfumaria Alves Ltda. 
Frateli Vlta & Cia. . .............. . 

Rio 
Bahia 
Bahia 
Recife 

Pernar:3~~c~ .. -~~~~~~~r~. ~- .. p.º.~~~ Recife . 
Fabrica Rio Grandense de Adubos 

-Chm . . ~":.: ... :.-...... P. Alegre 
Westphalen Bach & Krohn Bahia 
The Crown Cork Co. Ltd. Rio . . 
John Miller & Cia. . . . . . . . . . . Liverpool . 
Emp. Brasileira Productos de Pesca S. Gonçalo 
SIA. Emprêsa de Aguas de S. Lou-

renço . . . . . . . . . 
Carlos Kunner & Cia. 
M. Gerln & Cia. 
Companhia Luz Stearica 
Celestino Duarte & Cia. 
Cravo Irmão & Cia ..... . 
Falchinl. Papini & C1a 
Cia. Productos Chimlcos ··Fab. Be-

lém" ............. ·· ····· 
Commercto Industria Sousa Nochese 
Casa Francêsa L. Grumbach Ltd. 
J. ';t'eixeira de Carvalho .. 
~ros Lour.eiro & Filhos ..... . 
Fabrica de Vidros s. Domingos 
Companhia Hanseatica . . . . . ... 
Companhia Ges.sy Ltd. 
Hansenclever & Cia. . . 
Alberto Gomes & Cia. 

Rio 
Rio 
Rio 
Rio .... 
P. Alegre 
Rio .... 
S Paulo . 

S. Paulo 
S. Paulo 
S. Paulo 
Rio 
S. Paulo . 
Rio 
Rio ..... 
S. Paulo .. 
Rio 
Rio 

2 :135SOOO 
G:~00$000 

14:!i63SUOO 
.; :iJOOSOOO 

900$000 
54·3oosooo 

1 :500SUCO 
2 :289SGQO 

i.470$000 

7715000 
2 452S800 
l .337S50Q 
8:463$300 
1 104S0UO 

1 :697,600 
1 050S'JOO 
2 :480SCOO 

14:563$0JO 
2 :000$000 
5 :359S50U 

900$000 

3 192$000 
3 730$0,10 
1 808S9ti0 

633S300 
4 5798810 
2. 744$000 
5 :864~300 
3 :696SOOO 
2:970$000 
4·840SGOO 

Somma 1 107 :036$842 

CREDO~ PARTICULAR DO SOCIO Dr Isidro Gomes da Silva. 
Banco do Estado da Parahyba . . . , 18 :OOOSOOO 

1.125 :036S842 . 
Rs. 1 . 125 · 036$842 

João Pessóa, 28 de agosto de 1937. 
BRAZ BARACUHY - Juiz de Dil'eito da J.• .vara. 

JOSE' FAUSTINO C. D'ALBUQUERQUE - Synilico da massa. 

MURILLO LEMOS 

( 3 O .° dia ) 
L. COSTA & CIA, concessionarias da LOTERIA DO ESTA

DO, ,•ompungidos com a morte do seu particular amigo sr. MURIL
LO LEMOS, que exercia as funcções de fiscal do Govêrno junto á 
mesma Loteria, convidam a familia enlutada e pessôas amigas ric 
pranteado morto para assistirem á missa que em fa\"or de sua almt1 
mandam celebrar na Cathedral l\letropoliL1na. ás 7 horas do dia 
4 de setembro, sabbado, pela passagem do 30.0 c1;a do ,cu fallc
c imt>nlo. 

n~.d~ já agradecem 
de piedade christã. 

a todos que comparecerem a eRse acto 1 

- - ---·- . - -

S S 31 
S V 30 

F R 1 
P O 20 

, .. 
1 B 9 
L V 12 

X 1 19 
Z R li 

12.· 

Q N 29 
S S 36 

U L 2l 
Y U 15 

INFORMAÇOES E PROSPECTOS 

ADAUCTO BfRBOSA DE QUEIROZ 
AGENTE NESTA CIDADE r,., 

RUA BARAO DA PASSAGEM, 506 

CIA. NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA, S/A 
Capital roallzado rs. 2 250:000JOOO 

SAO PAULO 

Resultado do sorteio de amortiza~·ão <los litulos de 
capitalização emiti idos por esta Companhia, 'realizado 

em :n de agosto de 19;17 
COMBINAÇOES SORTEADAS 

QHT 
DGP 
OML 

VJH 
GGP 

T I T 
RZQ 
TLD 

PEÇAM INFORMAÇõES AOS NOSSOS tNSPECTORES E AGENTES OU 
NA INSPECTORIA GERAL 

INSPECTORIA; 

RUA BAR,\O DA P.\SSAGE:\f, :i:í - 1.º awlar 
Cobrador: 

CAIXA CENTRAL DE CREDlTO ,\GRICOL\ 
Praça Anthenor Navarro, 23 - João Pessôa 

FAVORITA PARAHY• 
BANA 

Club d• Sorteios de A1"'11dlno 
Nobrega & Cla. 

Praça Antonio Rabello, n.• 12 
(Antiga Viração) 

Plano Parahybano - NDfarno# 

Resultado do sorteio dos cou
pon.s..brlndes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios FaTorlta 
Parabybana, em sua séde 6, Pra... 
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
1.0 de setembro, ás 15 horas. 

1.• Premio 0660 
2.º 1649 

8867 
4." 9301 
5.º 4130 

Plano "Noctu.rno" 

Resultado do eortelo dos cou. 
pon.s..brindes gratuitos rea1laclo 
pelo Clube de Sorteios Fa•ortta 
Parahybana, em sua séde A Pra
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
Lº ae· setembro, ás 19 horas. 

I.º Premio 8116 
2 • 4577 
3. • 7469 
4. 8293 
5.º . . 3477 

J Pessóa, 1 • de setembro de 1937 

Adherbal Pyragibc fiscal de clu. 
bes 

ASCENDINO NOBREGA A 
CJA., r.onct"tSloDArlof. 

CASA A' VENDA 

Vende-se uma confortavel 
casa em Ponta de Mattos, á 
rua Coronel Aureliano, n.0 

49. 
Tratar na rua B de Maio 

172. 

AULAS DE MATHEMATICA 
Claudío Lisbôa de Carvalho a.vis& 

aos interessados que ensina Aritbme
tica. AJgcbra, Geometria. Trignome
tria, Noções de Geometria Descrlptiva 
e Geometria. Analytica 

Avenida. Juarez Tavora, 62, 1'ambtá. 

Dr, Gonçalves 
Fer111de1 

.Ex-Atu. Technlco da DI• 
rectorta de H:,glene Men
tl\l e Assistente Inst. de 
Aaell!tencla a Psycbopathas 
de Pernambuco (serviço 
do Prof. Ulysses Pernam
bucano) . Medico especla
llata dos Hospltae• Santa 
áabel e Juliano Moreira. 

CUnl"' cspecfallzada da• do~ç•1 
do SYSTEMA NERVOSO. 

Com. - Raa Raqae •• C•n .. , 
348, - 1.• 

Bud. - AY. Molilelro "" Praa. ... "· 
- JOAO Pl!8SOA 

r 
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