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ANNO XLl' JOÃO PESSôA - Sabbaclo, 1 de setembro de 19:J, 

!'DEUS TEM PERMITTIDO QUE NOS APRESENTEMOS SEMPRE PERANTE VóS, NESSES MOMENTOS, COM A ALEGRIA 1Mft1ENSA E 
O JUSTIFICADO ENTHUSIASMO DOS QUE U M A CONSCIENCIA DE SE HAVEREM DEDICADO, DE CORPO E ALMA, á TAREFA SAGRADA E 
PATRIOTICA DE PROMOVER O BEM DOS SEUS GOVERNADOS. NÃO O AFFIRMAMOS ASSIM, PODEIS ACREDITAR, NO PENSAMENTO DE 
SALIENTAR MERITOS PESSOAES QUE OS NÃO POSSUIMOS; MAS O FAZEMOS EM BUSCA DE UM OBJECTIVO SIMPLES, SEM EIVAS DE 
EGOISMO PORQUE NÃO E' SOMENTE NOSSO, E SIM DIREITO COMMUM DOS QUE SE ESFORUM, TRABALHAM E CUMPREM O DEVER PE· 
CULIAR A'S FUNCÇõES QUE EXERCEM, ESSE OBJECTIVO QUE VISAMOS, E' A JUSTIÇA DA OPINIÃO PUBLICA", (Da Mensagem do Gover
nador Argemiro de Figueirêdo apresentada á Assem biéa Legislativa). 

ASSEM ÉA LEGISLATIVA DO ESTADO 
CANDIDATURA DO MI

Á OBRA ADMINIS-
FôRAM APPROVADAS HONTEM MOÇõES DE SOLIDARIEDADE Á 

NISTRO JOSÉ AMERICO Á SUCCESSÃO PRESIDENCIAL; DE APPLAUSOS 
TRATIVA DO ACTUAL GOVÊRNO E INTEGRAL SOLIDARIEDADE Á DIRECÇÃO POLITICA 
DO SR. ARGEMIRO DE FIGUEJRFDO Á FRENTE DOS DESTINOS DA PARAHYBA, E DE APOIO 

E RECONHECIMENTO AO PRESIDENTE GETULIO VARGAS 
A sessão de hontem da As- 11a ,1d.i d.1 01 w.it1 do UP1d1da j o~ seus j_rr~'-Slrk~o~ applausos 

sembléa Legislativa foi dedica· ,o n«cLOnal pronunr,,1d,1 na Es- pelas palnot1cas 1d<'a, dos seu,; 
da á votação de moções sendo planada Jo Castt~llo e apre:,,,en- discur.,o ... de propagrn1d,1, hypo
três de caracter generalizado e !ando :1ind<.l a seguinle rnoçào: rhecandc,-lhe aindn fr·111ca e dl?-
uma referente á polHica interna ·· \ As..-.e,nhka L{'gJ<.;l:iliYa d:t cidida o;.;<,lidariedade 
do Estado. Pan1h~·ba con~cia do gr:1ndt• eu- S:d:l <ia~ "c,;,.sües. ent ~ de se-

Inicialmente foi apµrovada. th11siasmo ti, i<'o que ('1npolgc.1 lr:-mhro de n1:n. 
por unanimedade de votos, uma lodo o Estado pela can<lidalura .João ,1e \'asc<mc·cllos 
moção de apoio á candidatura <lo eminenle hra~ilciro . •ff. n11- .Jo...,(• Tar;!.ino 
do eminente conterraneo minis- ~islro .J,l'ú .\meri"' d<' .\h11Pida- Trrlul,:rn'o Rritlo 
tro José Americo á successão ú pr~sidencia ela Hcpulilica , p Rodri,4ues de \quino 
presidencial da Republica. atlP;Hlendo :is etnndas ,irtu- .José· i\laticl 

Logo após, a Assembléa, por Ides do distinguidn p,1r:1hylrnno O<lilon Coutinho 
maioria absoluta ~e votos, . ap- ~ ao .seu gr~1ncle .:·1c('r\'o. dl'·. '. r:"n.·i- AclnlhcrtCi Riheiro 
provou outra moçao ele applau- cos a Palna ,. '"' Hcg,mcn. Emiliann ~ohrq.(·1 
sos á nota,·el obra adn1inistrati- ResoJye ie<.;.t~n,unhar a s e\.c. H:1ymundo Yiann:1" 

Pos.to ,"t_ :1pn:c·1a<.,·.;-1c1 t' , olac:íu I Jo !(ran,l~ parrth, l,an,, :'1 s11pre
da c:isa l1 i II rC'Cl1.l<.'rirn<.'nlo a)J- ·na 1nagislrnturn do pais. 
pr<n ,,lo ]h1r 1.1na111medadl'. Suhn1t·l ti. J:i , ap<'1s. á ,·olnçftn. 

Sohre ,1 ,1\o(' iu t·m ·qffl'(.'U, , 1 "' <• mt·s1na :lppro,·acla por 
m,·nill',t.1rHm n.; ~r:-.. ~l'\·,·rino un~1111r1w<bdc 
,le Lurr11:i d.i h:i·1<··.«l:> <ln l';irli· MOC'ÃO DE SOLIDARIEDADE 
d" . ihe1 htl,,r· L•n;lia•in :'\';il" e .\' OBRA AD111INISTRATIVA 
ga. Ho,lrit<•es d•• \qmnn. IJc,1:1- E DE APOIO POLITICO AO 
no r:,,,t:i, A'"' ·klo Yidnrino \, GOVERN.\DOR ARGEMIRO 
e lle'lnid,•s. lodo, f·n ornwh .i DE FIGUEIRÉD0 
1ws1na assim <.·onu, o sr Od·•-

' io .\m<·rim. qu df't'iarou \1)gui1.1-se to111 !1 palavra n sr. 
poi·•r ·Hp1rlh 111 H'.-lll ,)n' 1101; l <·rn:indo ·c)l,n·g~, que nu111 
do J>art1 lo Prnµ:n•s,1•d.l- n qu:d t.··ilhank t' incisivo discurso. se 
1n~tis nr..,.,:.1 \t'/., n··.tffin11:n ~1 .1 n·purlnu á noi..1Yel ohra n.dmi-
..,11:1 ,-di•Jaried:icl~) :·1 <"1ndi<i:1lt1r:1 · ' <Conclúe na 2.ª pg) 

va do actual Go,·êrno do Estado 
e de integral solidariedade á di· A H s E MANA DO B H l A 2.ª FEIR\ DE A'.\l:OSTR,\S ~A recção política do governador P<\.R \HYB \ a realizar-se nesta ca-
Argemiro de Figueirêdo á frente \l • i!tªle e:n~~:ru~rbr:n1de:::n~:~:· !:~~: 
dos destinos da Parahvba. LEMOS tacu~o da'I; _nossa-.. poss1bihdaàes eco. 

Mereceu unanimeclade de vo· A CONFERENCIA, HONTEM, ATRAVÉS DA p R I - 4, DO COMMANDANTE nom,ra, e mtlu,t11ae,. 

~º~/a:~r~f0 !~0
\!c:~h;~~::;~~~ CUNHA, CAPITÃO DOS PORTOS DESTE ESTADO - O CONCURSO DOS ALUMNOS 

te Getulio , ·a rgas. pelos rdevan· DA CIA. QUADRO DO 22' B. C. NO PROGR/1 MMA DE HONTEM - AS COMMEMORA- CHEFATURA 
POLICIA 

DE 
tes serviços prestados ao Çõ. ES NO L YCEU PARAHYBANO 
pai~. notadamente na úefesa ._ 
da ordem publica e Qas insti- Vem seii.:.11} k,Lejadtt , com o Lamhém, os hymnos <la lnde- l:,1do pl'ln '-:lrgenln -aiLHh111le 
tuições vigentes, e considerando maior rnlhusias1no e \ ihrnção pendcnria e '\l• eional. Os-s:ildo C ,,·a, cnnlr!1-1n<.•slre 
em particular a solicitude e ef- ri,ira, nesta capital. u ·'Semana O corpo coral. CJUe se <lesem_ ria Band:i dn 22. 0 B C. 

O chefe de :-,o lida acn l.Ja 
de dehberal' bejam po~tns 
em pratica medidas ri~oro
~as S(ibr~ norte de arma..;. 

ficiencia com que sempre atten· do Brasil ". i11idalha que está penhou de fónna admirawl, '/o s/11(/io ela J>. R. f-,t en
deu aos reclamos da Parahyba. 1nererendo os rnah ,ivo.., applau~ ohede('eu :'t rPgencia elo 1narstro ct>nlraYa111-sL' all·n1 de outra, 

Essas m;clidas. que têm 
em , ista acautelar a ordem 
publica. cleverão estender· 
se, eS:pt'cjaJmcnle, aos Hca
baret~'" e casas de diver~ 

Finalmente. a Assemb]éa ap- sos em todos º"' reraillo" da na- l(•nentc Scvrrino Go,ne"i, qnxi- 1nnnrlúP nA 7" oe l 

nrovou uma outra de regosijo á rionulidacle 
altitude do Partido Libertador Em conlinunç:io "" prngranL 
por se encontrar apoiando a 111u preestabelecido. occupou. 
,·andidatura .José Americo. hontem, o mirrophonc da P. R. 

COMO DECORRERAM OS 
TRABALHOS 

1-,t o illu,lre t·ommand:rnle Le
mos Cunh", rnpit:io do, Portos 
clesle Estado. rralizanclo tuna 

Sob a prcsidenri.i cio ,r . .Jo- imporlante conferencia sob o 
,,. i\far,el. seC'rel.,riado pc lc,s ll;:.~::~a ··,Tnrinha que o Brasil 
,rs .. Joüo de \'asconcellos e A-
dalberto Ribeiro, reuniu hon- Estudou, Ih'"" ,ua palestra, 
tem. ú hora regimental, n As- o~ digno marinhei.ro, as condi
, en,bléa LegislaliYa do Estado çoes d:is nossas lorps de mar, 

Compareceram os srs. Ocla- e~alçando a sua hrnn,rn e ac
vio Amorim, Fernando Nohregn. 1 cenluando ;.1, ",lias necessidades 
Ne,\·ton Lacerda, Pedro l'ly!)ses, par~ que po ... sam. cada yez 111ais. 
Emiliano i\"olneg:i. f:etso ~l:ttlO!-,, serv~r com efl'ieienria na 1nanu_ 
Ernani SatYro, Roclrioues de tenrao <la paz e da lrunquillicla
. .\quino. Mifiue! Baslos, Americo de <lo Brasil. 
l\Taia. Lauro \\'an<lerlev. Odilon Acrrescentou o tonfcrencisla 
Coutinho. Sú e Benevides, Alcin- ']'l1e o apparelhamenlo ria nossa 
cio Leite, Severino ele Lucena 'qr nha niio sr runda,a em pre· 
Ruymundo \'·iannn. .Jeren1ias 1 ;yos guerreiros coQ.tra 
Venanrio. José ÂnLOnio, Paula qu H"squer 11açües, 11ws que se 
e S ilrn. Delfino Cosla, Anacle- impunha de maneira inadiaYel 
lo \'iclorino e Peregrino Filho. para a segur:n1<,·a das nossas 

Foi lida e Hpprnrn<la sem rec- rnstissin,as rostns, rujo des_ 
lifica~ões a atla da sess,io ante- guarne,·imento d,• h:i muilo já 
rior. "e Yinha tazendo ...,enlir 

:\'a hora do expediente. foi li· Após outrns opporlunas e ju-
do um telegra111ma do deputado úiciosas considernçcic,. em lor
Alo.,•sio Campo,. pre,entemcntt· no du seu th,'111a finalizou 0 
no Rio. eomnn1nicando o ~~li con11nanda11le Lemos Cunha fa_ 
regresso, brew. a ~,te Estado, a zen<ln uma ,ibranle exortação 
rim de p:,rlicipar rios lrahnlh•,s á, forças nrn1:1das cio pais, 
legislativo~. principalinenle á nos:s;,1 ~farinha 

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE de Guerra, no ,enli<lo clP que to-
A' CANDIDATURA JOSE' dos nôs po,samos pu,:nar pela 

AMERICO ordem pela paz e· pelo progres

En, segu i<la. o ,r. .J oâo ele 
\'asconcellos. que eslma ins-

! triplo, occupa a lnbuna, lendo 
longo <liscurso em torno da per· 
:,onalidade <lo eminente brasílei-
10 ministro .Jos~ Americo de 
Almeida, requerendo a inserção 

")O rad.J vez maior. de, poYo bra .. 
sileiro. 

E,n se~uida os altunnus da 
Companhia Quad ro do 22. 0 B. 
C., fizeram uma enlhusinstica 
saudaç,ío ú ~farinhn executan
do depois um programmn dP 
canções pa(rioli1·,1s. entoando, 

PARTIDO PROGRES· 
SISTA 

Da secretaria dessa pres
tigiosa agremia~ão politi
ca, recebemos a seguinte 
nota: 

HDe ordem do sr. presi
dente desta organização 
partidaria, ficam convoca
dos todos os membros do 
Directorio Central para 
uma reunião ordinaria no 
dia S do corrente, ás 16 ho
ras. no logar do co,tume, 
de accôrdo com a alínea L 
do artigo 12, cio capitulo 
3.0 cios Estatuto~. (as~.) 
- Cordeiro de Sousa, se
cretario". 

ESTEVE NESTA CAPITAL 
CEL, AMARO AZAMBUJA 

VILLANOVA 
Procedente de Recife esten 

entre nó~ante-hontem, o illustre 
cel. Amaro Azambuja Villano
va, rommanclante da Selima Re-

) 
gião Militar, com séde na vi~i
nha ,·apita] sulista. 

' O digno militar que é figura 
de l('rande destaque do Exercito, 
demorou-,e poU('as horas ne..,ta 
cidade, sendo recebido no Pala
cio da Hedernp<;ão pe!o J{overn:• 
dor An!(?'miro de Figueirêdo 
tom quem manteve lonca e l.'Ol

rlial pale.·tra. 

Já possne o seu titulo de eleitor 1 
Não perca tempo : não custa nenhum 
vlntem • 

$;Ões 
A~~im, toda,;,;, as pessôas 

<1ue fre<iuentem e.ses loga
res. serüo re,·i:-.:tadas e, de 
certo, acatarão essa medi
da com ex.ada comprehen
são da ~ma finalidade. 
Os 1>ortadores de licenças 

fornecida~ pela Policia fi
carão ~ujeifa~ tambem a 
es&a...; providencias acaute
larloras. uma yez que o 
porte não lhes dá direi1o 
sinão nos (·aso:-. «:"xpressrn; 
no proprio documento . 

Ne~se ~entido os sr~. dl·
Jegados do t.0 e 2.0 dh1trk
tos da capital. reeeheram 
as de\ i<las in:--.true<:ões 

O CONFLICTO SINO-JAPONÊS 
A China declara a guerra aberta ao Japão Pela primeira veI, na historia, um 

avião chinês atravessa o Mar Amarello, bombardeaiuC:o uma cidade japonêsa 
SHANGHAI. 3 <A União) - Ur_ ! d<> dt>fesa postat" em pratica. pelo~ ja_ culta. no senddL de tçcdar a China. 

geI.lte - Um avião chinê.s atravessou ponê~es. As autoridades nipponi~as es-, Atf' o fim elo més pn.' ado. calcu
hoJe, o Mar Amarello. bombardeando peram que para o f4.turo a navegação lFt-fP <1ne o govêrno .sovietico forne
effi~azmente uma cidade ao sul do mercante internacional evite aquellas çeu an, rhine~:rs e seguint~s arma-
Ja-pao pa:agens menta~ 362 a~roptanos. 100 tanks. 

VTC'fORIA CHINÊS.\ F;\l 430 canhõ~s t' 1 500 metralhadoras 
PERIGOSA A N.\VEGAÇAO NO RTO ,mANGII\I pe.sada>. . 

YANG-1.'SE'-KIANG SHANGHAI. 3 - iA. B.) - Os t1I- Alt"m des.i:p mritPrial de guPrra () 

SHANGHAI, 3 (A. B.) - Nos cir
cul~. japonê~s. (:om referencia ao na-

jâ/r~~~~kr1; ~fr~~!t~d! :e~fi!~; 
do rio Yang-Tsé, chama-se a a.ttenção 
pa;a os perigos que corre a navegação 
mercante naquella região onde se en_ 
centram navios d~ guerra e transpor
tes japonêses. Os perigcs decorrem não 
sómente de pos:slvels ..taques de parte 
<los chinêses, como ainda (1(11; mecUd,as 

~~!n~~:r~;i:r:~ ~~:O er:Su~f!:s~e r~~ govérno de 1'fQ[.;('O\V Il\'ÍOU Vario5 te-
COflQU.i.sta da Universidade àe Tngch!. C'hn!ro-:: e e',trilter,1sta5 po.ra orientar 
O rorpo doc:'r.te d:l uni ~P:-sidr:ide re- as tropas chinêsas 
rnlveu que os rur~~ n começarão a 20 O cbjecUvo da RussiH, con1 tRe:,· 
de setembro, limitando. p·.rém, ruas riu'r'.lio~. é obter ronrc~sfto para cons
actividades, aos culscs techni'.?O..'i t.nür nma e~tro.ct.1 de ferro que ligue 

;U.\TERI.\L ~~LLI! O EN'l'IADO 
PELOS SOVIE'I'S A' CHINA 

SHANGHAT, 3 (A l'nião, -A Rus
~14 de.sen'-'olve gr[lnd~ Rr.tlvlel'1.de or. .. 

:1 China á. Sibt>ria. além d~ muitns 
outras vantagens que e,;;tão sendo 
pleiteada.s 

<Conclúe n& 7.• p~.) 



2 A UNHO - Snbbn<lo, l de se(cmbro de 1937 

1 ~S~,?~r~~~a,lro Pm.1 N 
to· - Falleceu hontem, n<'st.a capital, 

) () \ I · 1 J)l'U' 1 li victlmado pot' Íorte ataque de memla, 
(Conc.Jd.o da 1.• pg 1 

1 
"r · _c 11 ~~. 0 l LC'it .. e r\ . 1_ 0 sr. Manuel P~1eua de Cnslro Pmto, 

ll SEMBLU LEGISLATIVA DO ESTADO oticias ~o Exterior 
1• ,Jr. d\ 1 • ·) t;n\'Lrnn<h1r Ar;;c- l~_:i .~l~T\1;

1
l~

1
.\1

1
:;: 11~~ 1:~~:' :~~~ lt .. /n~~s 1' escripturndo do Thcsouro d" Esta_ 

ni_,-0 ill' Fi~u('ii ~do, :issin1 cun10 ~i:\' ;lHH,.·:i.o .r-, do e cavalheiro multo relac1onnrlo em 
,1 "'ª oril .. ~l;H'a11 p1>lilic1 que s () sr. Sú e BcrlC''.itks di.1 q11t~ nosso meto. 
l' ,·i;i •. ,• 111 ;..Hlopfa1Hlo no sc11 pre~.t,1 c~nn lll'tior s iti...,fa(':lo, sl'll o pranteado extincto era . casado 
cnn:rnn ;,!H,io ú llHJC~\o apr,.."Pnla:ta pc·!o com a sra. Mriria da Gloria Fran~a. 

n,...,s<' • 1·..,;n 1 ,e~uinle: d1_~put:ldn Ft•i-n~nHlo ~ohri•.g.t, 11<1 1 de cujo ccmwrcio deixa os :,;eguintes 
-·~r prc ... i<l.·nlt•, :1 .\ssernbl{•n parir qtH' se n•ferr ú obra go- filhos menores: Petronlo, Lucia _" Ma
!,r,.:;isl .ti\ 1 n,·nn podrr ess('n- \'ernana•nl~il do t'Xllh>. sr. .\r- i·La. sendo sobdnho do di·. Joao Pe
,·,-.d t.' grnt n ,nu:nlr p~ditico_ dn gemiro de• FiguC'irt'-do, <h•ixando reira de Castro Pinto, ex_pres1dente .do 
1 :-.l:ld11. ll'lll o 1lt•n•r 11HIC'rhn:.1- ;tr, r:iZL~l-o qu:inlo :'t política- poI" E.c.~ado e cunhado dos srs. maJm' 
\t>I C:{ 1,1\. ,l;t I h,,111C'n_.i;.:.r111 dos! ~-cr :ipen~i, rrpre ... enl:tPlC' cl:1,sís- Heitor Ulys...<:éa, sub-commnndnnte do 

•us JoU\<1 s ~10 .~dlllilll....Jr:1tlor t:i- '-it'lll c.-ompromisso.._, de 11:illl- 22." B. C., José de Sousa Mecl_elros, 
·1.ij.1t! 1. e tl. 1

.ntt·'.1,0 t:' honL' ... - rc1.a J):irlidana. . e Carlos Neves da .Franca. cs:rtvao <lo 

INGLATERRA 1 ;~~~~;:!º pi~:~~~; ~ 1~t~fl~·e1~~- 1:'çqãi· 
1 deu lugar a ligeiro panico .. _ Não cht:-

LONDRES, 3 {.\. E. J - Segun:!('I • gou a haYer dispare~ e a situação 10-
cunmtm1cado c,~!l~ial do Depart~- f'J ~e esclarrceu. re:-t.abelecido rap 1 

mento de Est<1t1stica d~ Mlnistcrio I damente- á calma 
do Comml"'rclo l' I11dustna da In~b-

~~~ra1\1G~i~~:r~;~-·ri~i!:º e~~;~g~g~~-~~ 1 PARAGUAY 
53.C.OO c.(,:Tarios. Além di~~o 201 e_-
tabe-lecilm•mos fa!Jrl!-i amplia'ram ns ASSUMPÇAO, 3 1A União) - Os 
S;Urt::> in!-it.all::tções. Por outro laclô, 386 governos da França e ela Inglaterra 
tabric:.1.s fcrnm obrl··,1d.1s â fceh~u·. reconheceram o nova govêrno do Pa· 

EnL1 e os t·,tabcl<'Cllul'ntos funci,1- rn~ruay 
dos. 24 ,lo c!<.tru::gC'iros, incluSl\•e 9 
,i11~mf:.t'!S RUSSIA t{_, qtH' t t.1 t 11endo. st.•m ,dar- ~J:inlfl'SLlr:un-se ainda l'.t\'\,- Jury, sendo irmão do sr. Joao Perei-

.lf'.,, :t f 'IÍl'HL:d1.• l' ~1 gn111dl'z~1 da r:tYPi'i :i lllt)\'~io, dS 'irs. }.liguei ta de Castro Pinto Sobrinho, 1.º ~s... ALLEMANHA MOSCOW 3 (:\ lTniâol _Asma-
J1()<.;'-i~t ll' 1Ta Basto..., l' .-.\ nacl(•lo \'iclori no. cripturario da Dir :ctorla de Saude ncbrns annuaes do exncito vcrmPlhf' 

Po1 ot1tr1 l.Hlu .consliluL' l:1111- o sr. ,joCw rle \'asconl·cllos. Publica. BERLIM, 3 L\ l'niãoJ - Ao quz ~e no E;,ttre1110 Oriente estão sendo re. 
:,~rn um 11 pLr-1li\'1 da nossa com a p;ll:nra. dú O seu apoio ú o seu enterramento effe:tu;:u..se, affir~a. ,;e fcntc bem informada, !lzad._:is no mais rigoroso siglllo. QU" 
'() .... ,,.,,,, .• , 1 ,,.,·,,1,r·1·1 J>resl-tr- - l , , ,·afere• h 1 , tard• no cemlterlo J quasi tock~ o3 repre::.entRntes diplo- niío e ie-çantado nem mesmo para .;; 

· ' ; ' · ' moc;;u, na pnr t.' <fllt. se '- on em mesmo, a.. -=. matico_ estrt:i.ngeir')S acretlita~os nes- 1 .. údic.,0, estrangeiro 
: 11 1:-. ;lc o.:; !.!C,t'rnador ,\rgL•Jni- l ,lt'(.',ill ,ulm1111~lre-1t1\,l do ~º-!do Senhor da. Boi. Sentença, com ta c?1-,ital a'-s1 urão no Congre!:ic;O u-., Segun".3o a ultima notirla um tanto 

1 ,'t.· l·"i:-.:ic·,rê,!11 c:unpleln e , "' n.1<lo1 .\rgrn1ir<' ck Figuen P- grande acompanham!"nto de pai entes e Partido Nacwnal-Socialista, que de- vaga, publicada pelo Jo1nal 1ov1et1C:) 
nequhrn_' 1 soltt1Lrkdad:._· pelo a- do terendo ,1~1d.u!,..110 h~ll\llO am1gos da familia rnlutuda. vf'ré. 1nst~,lar-·~ rm Nm·e:mbcu~, '1J. E~treJla. Vermtlha, cs Jogo8 de guerra 

1H'il(lll · j '"- 1 1 :~;dd:ulc. j it•lo Üe:-;- dr }oli\ OI :IOS C'n1j)l l'hendunen~ 1 Sobre o ataúde viam-se as segumtes I Pl~~~~~t:egou~~~~~r;1 ~po~tohco mon- 1 ~~~1~~d~ct!i~~O 1â:~ia2~o~leco~~o~[;nj{
1
~~ 

•. un-hro. ,·om qtIP s. ex.eia. los (fll(' .1ss1gnabn1 l1 ,1clual pr- oo!"ô~: "Ao Castro Pinto, os seus ccl_ senhor Orsetu~~ 0 Lmbai,Cactor s:.:\le-

1 

na f1011teua cr1t•nial da Krama 
y,•rn oritnL:1.1du e• dirigindo os ·wdo f.;OVC'I n.tn1r-nl,1l. par ... 1 ('Oll- (egas do Thesouro", •·Eterna.s sauda. t1co sr Yurencw, e o., represenlan-
ucslinos pnl 1 l1co..., d,1 Para~; h,l eluir .llkg,1ndo que Unh,;.1 rig:c,ir:i des d~ João costa c Medeiros'\ ''Im-

1 

tes d1plomat1cos da N01ueca, Peru e TCHECO•SLOYAQUIA 
Es.lo11 ~·l'rlo.. s1." • 1ir~·,H,Pnt:.' 1 eslriC'rfio dr ord~rn llo1i11111,tria rnorredoura.s saudades de sua tsposa e !e~u~~~a lh~º1

~;~
1~J~~!

1
vefº~~~~~;l;ª~ 

<;ll8 ~1 prn,:"' 11 ·' 1_)• 1
• lt <_l<l hon~\. 1 quanto .1 pai le> pol1llra rb mo- filhos", "Saudades de Heitor, Ambro_ con\lte par<L aquelk flm PR-\GA, 3 (:\ (!nião) - De hoJe 

1:;,:-,-t"·m ,10 J,J"l'd~:to ~ hl'."(e do ( 10- çúo. 61na e :filhos" •·saudades de Babá e I em d~ante. os av.oes c.stlange1ros so 
crn·1 '.:1••n .. ,·r: ! l

1 :iprno un:n\1- 1 Os!'. OcLl\'iO .\morim, lea-der Everaldo'' e 
1
"Immorredouras sauda- POLONIA l ~~~:~8:s

1
~~c:i~iasobr;mª ~;t~~~~ad: 

.Jll' dcsl l (';l\,I porijue_. n:nhunl I dn niaioria. pede a p:.1h\\ ra, para des de Bernardette e Joã.o'' · 1 pont-os sendo nXados para e5~e fim 
p:tr:\hvh~.IJl(, lieJ1.1, .rnt: ncionnc.l_'~ ;1[f1r~nar O ~C'll apoi~) integr~ll _ri Entre as pessôas que compareceram VARSOVI".'-. 3 (A l.'_niáol -_A im- cinc~_-sectores na fronteir~ tcheco-
<_ 'll'lll os p1 ºl.''.'slLPS dt ,ºPPO'-il. ;noç:10. )xpl1c:111dd ·lJnd:l o.s 111.d- 80 oopultamento 1aquelle inditoso: pr('nsa çubllea uma ~nformaçao cte 

I 
allen~.ac e quatro na frcnte1ra tcheco-

<'JO s':!'-.lht·JJWtil'i.l podC'ra nep-a1 tiyo, CfllC' 0 ·1nin1mn a :1pmar ir- te otámo as ~guintes· I Wilna. na q~1al se affn-ma que o go· aw::t1iaca. 
1 rele~:lf;c-i. ht oh:·. 1 ,ulmini~lr:\- . , ·l ·c··un •nlc ~ oriPnl·ic.ão nd- con rraneo, ann . s · .. t ·d· vêrno da Lithuanin se diriglu ao de l!m decreto ne.-:s._.. sentido, bai~a1~. 

1 ·"'' . l .· 1 ,, 1 .. l' _ 11
: :

1 
l, . l. ' • - . • · .~ . • tenente _ _§ousa e Silva, represen an ° I Mosccw. propondo uma troca de pre- hcJe. pelo govérno. tem como fmah-

ti,·;1 e o - u.1 pet IO! 
0 ~( ,etl .l :n1n1str~1ln~1 t'. poht1r.l .... ~lo r-,.o:er_ 0 sr. governador Argemiro de Figuei- ~os polit~cos. . . ctade garantir a scguranç., das fron-

11wn l:11- · · i;:t~lor A ~·a,,1111_ ro ,lt 1~ 1g.1eirectc.. rêdo tenente cel. Thomé Rodrigues, ( o_ gcvern? llthuano e. tana dispo~to teiras nacionaes 
F o d, rn1i ,ln Fern~mdo ;\o- .ifl irm:indo :und,: qu<' respon- com:riandante do 22 .0 B. C. e offtciaeJ a por em l•berdade vai~1os commu1:~~ 

!,rr~a p-i-.. . '1" :1 t•nnu1nrr:1r O'i <.le_r~·1 ú r_xposi~·:i<~ _que pr~l~1.ell~_.u do seu Estado Maior; deputa.do Ro_: cta~ ~~~-~Lo!c~a~~c~[~i~ e~. KJ~ião -----
rn1:)rehr·1d,11lrnlos de !Hais Ylll- l:vrr O ·-r .l'..m;J 1;.'10 ~dl,rrgo. mualdo Rolim, por si e pelos dr. Sovietica, se Mosccw permtttisse que QUANDO o seu receptor do radio 
1 J 'do gon_·,·110 \rficmiro dC' Fi- em torno de fados que o u1esmo l.sidro Gc:mes e sr. Matheus Ribeiro; os membros da .ran:m~ dos generae: a.presentar qualquer cJefeito, procw·c 
~11t·in\ilo. ~,,nqit·t• chm applnuso.~ deput:ldo declarasse teren1 se Chr . Caval-cantl por si e pelo Putna ·e Eborow1Lsk1 executados .lU:-t·· çem demora. a. officina. teebnioa. de 
;..:.(·ncr~tliz.ul,,s da e.isa. Yrrifirado 110 interior elo Esta- sr. omacw ' 

1 
d F tamente com o marecl?~l Tuc_hatsch~- Ai-mando Carvalho, á Rua. da. União, 

Coniinu:ind(,. f'rizou: ".\ P::i- dr. José Coêlho, secretar o ª a- wskí regressarem á Lithuama, pais n.º 70. Servif'os perftitOF e e-arantidos 
1 do· .. _. \ .· Eenda; sr. Severino Candido Marl. ele que eram elle., haturaes por SEIS MtSW 

!ahYba n;io lcm JhHl}la<lo pc ih () depulado (_)ct,r:10 . 11101_11:1, nho, por si e pelo d.r . .Francisco -------------
\'dZCs n1ais a11ll)I"izad;.1s o sell 1 \ 1 t 1n l I MEXICO ,,nle, 'e c,;nc u,r, 'isse q_1e : Porto; sr. Francisco da Gama Ca. 
t,·-:;tt~nitrnhP de ·1prec:n (' l1n1nn· t'º'.'.1 " µ:l\'ernad\)J" }rgc!11iro '1'~ bral, p:::r s1 e pelo cir. Francisco Araú. chive-se_ Officio da Assembléa Legis
, i.'S,a ;Hlr..inistr:l(,'ÚO, t·o111P o fim do seu qu~Hhtenn10: p~>r. Jo. comparecendo, ainda, grande nu-1 MEXICO. 3 (A Uniã~) - O prtsi- 1..:.tiva do Esto.d:, de Pernambuco fa_ 

iwsir l110J1lt:nl,>· o P:trlido Pro~ que rad,1 yez _mms se scntla YIIl mero de funccionarios da Secretaria dente Lazaro C_J.rdenas ma~~urou ho: ~~n~~isc~~1;1~~e: Ji;:~~ªa~ â!t~e~~~ 
~rt·s~.;ist,1. :.tlr~tn"·o,; dos seu,;;; rr- eu lado ao em1nC'nle chefe do ~o- .. . d Je a no\l'a se .sao do Ccng1esso. Mexi- da ses~ão ordinaria do prilne:l"a lc-
presc11ia:ll1·~ n~,;;;la c:1sa, n;Jo pú- . . . .. h ·I. to da Farenda. Re~ebedmia de Ren as, cano pronunciando longo discurso g1slatura dz.quella M;Sembléa, bem co· 
, deixar de trazer a express:1o \ pr>~\~ap~~~r1~1:~;1a{ a ,·oí.:tcUo, Imprensa 0r:1ctal e outras rep~rtições em ciue abordo~. t~do; o~ pri!1cip~es mo um Ce cada uma das se~sões ex 
d,_, -.;111 ,_. i1.11ll\'la ~oli<lariedad< n/1t:l ~l trihunn o clept1lt1clo Fer- estaduaes, alem de outras pessoas. aspect~s da pohtica exte1na e mteuu Lraordinan'.ls da mesma. realizadas es_ 

l ' - · - , - Encommendou o corpo o mon.se clo pais· . . h: ~n:1:J. e um svnopse dos trabalbo<s 
ao J,enen,·,rito goYerna< or .--\rge- :,anelo ;\olJJ ega. quç 101~1:1 o ~t-U h Manuel de Almeida vi ario d; Quando o i::n:e1:idente acabn\a o s.e_u lçgisla-tivos da.-; irês sessões. A~ade 
1.11iro dP Fig 1c rCdn, pela rlnri- disrur~o dizendo que 11nmensa n or . • g di~curso, \'l.'f:f1cou-se um c.urt.o c1\: eia-se. Communicad':) da Associação 
,·idt.•JH'ia ( Hll que vem ru111nn<ln ºru "l s·1tisf·\ç:·-,o Que expcrimen- Parcchia ae N. S. de Lourde.s cmtc no equ1~amento de lrndd10 qt _ óe Cajazeiras sobre a pos::e de sn~ 

l . ··r I r t 1 ._ • ·' - ' ~. . irradiava a c:-nmoma re u tan.o que j ct· to··~ AJ: h. ·e .se Commu 
os < <'"'llnos ])O·t icos ( o :.s a< o, ln\·a naquelle inslanle, porque Falleceu. a 2 <lo conente á·, fl ho- ciois electriciõt8.s recêberam v101ento nov~ rrF 11~. pefa l\ .. ;a . NazinhSÍ: 
r1:1 din·t· 1 ·:in :,::.1qirrnia do parli<lo ronslnlava que figuras das 1nais tas. no Ho~pital il<· Sn.nta Jzabel. onde cheque elecLrico. cahindo ao solo aod ~~~!'co~cel~:ª p~esid;nte. d; Liga Pa· 
d,n11i11~1ntc'' exprrssi,·as da A!'-.sen1hlén, sern ~e achava em trut.im<'nto. ha dias :i gritos. . : l n.hybana càntra a Tuberculose, que 

Depois dr outras ronsicler:r nenhum~ l)u·ac,io rnrlidnrÍfl• ,lrt- senhora 1Inria .lo~( .Men<leR. irmã da A.5 pessoas que ro~eava1r o :res,., <0 install01.1 recentemente nesta Capi-
\ÕC's. Sl'mprc com nppiau~o-, varn o ;C'll :1,;oio desprendido e ~:~~01:0 ~;1:.un~~í~\~,:~del1};:drjd·ro~:: dente. julgando que se tra ,ava _e um t;1, no qual ~quell! senhora solic~;~ 
tlos pr('senll's, .s e,ci:i. enY~Oll impnrcinl :\ t)hra ,le bCJ1('JllC'ren- r1:nccio11ario da Dir12ctoria de Pl'oduc-

1 

moç:lo de npp~ ~1sos ~~ all1lucle desta,, A~~~b\e~t?t~-~ão c~~~~so'\l~an_ 
111~~~:1 u ~rgu,nle <' cxpressIY:i cin elo ncll'al GoYêrno da P11rn- çao neste Estado. . -li!.!.n:1 ct,) P·irl1d11 Libt·rlaclor ~~: ;ua finalidade com o apoio do~ 

, 1otao: } hvhn. te~o s~1~~~~ª~f,;1;~ct~;; ~~K~r 1~~i:e~,~: ql~t? ficou ~~o ]ado -..l_a _candidt'II,. representantes do povo parahbano_ A 
··.\ \s,. mLl('a Le~islativa no .E arrenlou: "Só n1es1~10 a pai- ras cio mesmo dia. 1 ra do enlinenlc :111nl'lro .Tü!'-.(' ~<:'r:nmissão de Instrucção e Saude Pu_ 

l~:-.;:1rlo ,::1 P·1r:ihybt:, -.;:ão YC'"i:tnira ou ausenc1a de ",en· ------------- Amel'iro (} .. • .\lme1Ja. a succt'" ~!ssa-se 6 Ordem do Dia 
~1lll'1·d1 11<10 ;,10 "-Urlo Ue pro- <..o comrnum no jul~mnrnlo dt1'-i ~ressi~l.1 lffecis~1, .. 1 s3hc1 con1 '~ão pres1denc1.tl <hl Republir.1 Procede-se n eleição da mec;a. De 

urcs~n l' yp.·d~tdriro re,urgi1ncn- honwn1.; (·x_plicari.1 fl retrahhnen- í}UC'ln co 1l111 .• 1 1 r~l:, e.1~~ .'~ ü-

1 

Exlernnndo O sei• apoio, fn ce.da vez os deputn~~s presentes depo_ 
r > (.',("1,lll)ll:J(.'<J \H)r (!Ul' pa~sa .° lo dnquclles que n:i~) quizer:.11~1 ra S,lhe. Esla s.1t1ste1lo • Ia1n solne ~1 111es111a os srs s~:~c:~ :·;~! ª.::e1bedtloas ~~1:~r::i~ 
J• (:,cio, no artu.tl <JU:Hlr1enntn f,)J'Jl1!\J' (0111 O roncc1t~ collel'lJ· Í'~\lüU t,:•nhl'lll, l'n5'Ulllinh.11.- l~miliano ~oh1Cli4d e .\n,tclel• ~ão contadas, abertas e lidas, emquan
~1 vt•rn:ll~1enl~1l· YO d:1 Par.d1yha, que e lodo dr ..lo a vol~çiao. o ... r . .Toao de\ a~· \'irlorino. to O 2.0 secretari'.), procede a ~puração 

"l* 1Hlf"1H,,) a ffl~e o rl.1. efe rlo 

1

,,-evl'rentia. -~ d: r('ronh. erin1entf) :. conc~Ho~~ n1an.l,.·'nch, as suas j Posta a Yol:iç:J.o. foi a n1oçãn e ... d~clara? resul~ado. Con~lmda avo; 
~ 1~n·n10 lelll p1·al1cado u_n1a po- 1 oh.ra. 111t'l'l.10rlfl (' ~olavd dn I reslncçoe~. . 1 •• r rm a1,reço ar1wovada por un~1- ~l;i~~fi oq~e· rr~s:g:n~egif~~~l:maPai:i. 
J, tic~1 la: .:.~1 cli· c•mslruccao e d" .'.lch111n,..,ll'arao A rgemn o <le F1· O sr. preside ~lle, a seguu. nirne<lade. Presidente José Maciel; Vlce-Pre_ 
r 1z, ,ie lr:1b:dho (' de lenldnde, µueirl'do. . • . subm~lte a n1ocw c111 apreço a ,\ seguir, n:in hnYen<lo 1nai~ ~tdente:.. Pedro Ulys..,;;e~: 1. 0 secreta-

1\c,,ol\'c Sr. pre" lente. f:,lmn. port'm \'Otaçao. sendo ,. 111csma :1ppro- n~da a lral:ir, foi encerrada a rio. Joao de vascoi:iceno.s; 2. 0 Secre-
, "tar :10 c•mintlnlr sr .go·yer- J mais :1llo, com mais :_n1toricfo<le \·nela por maiori t, t·onln, os YO· ses,·)o, ,<·ndo nuu cada uutr·, tario, Adal~erto R1~11-~ _suppl~ntes 

p·irlo:· \rgt•tniro de FiguCirêdo \ r rnai'- c~x_pres-;ão. ;1~. p.tla,Tas tos clo!-l s_rs . .Jo:"I·) de• ~'ascon,c,el- par; h.oje. :'t hora dt> coslu111r. ~~in~ec;Tt~~~':)-, Americo aia ~ ere .. 
1 111ocüt1 ele francos applausos · pronunri~Hlas pf'lo enHnrnle con .. lo, Hodngues dt· .\quino e s~: e continuando a Ordem do Dia. pro-

·1 ohrn adminislr~lliYa <lo seu lerr:111eo .Tosé .. \mt•rico dl' Al-, BenC'\'Ídls, 1a p· i•k polilk:i; F- ACTA DA PRIMEIRA SESSAO ORDL c<.de-se a eleição das COmmissões Per 
l J\:;·no l' rk inlPgral solidarie- J meicl:1, quando no Tiu~alro .To:11> ,nili-1110 ~c.hrcg .. Pt>lfin,1 Coo:;L.1 NARIA DA TERCEIRA REUNIAO manent€.s que ficam assim ccnstitui_ 

, , ,u.1 1i,··ci,",o polilic:1. 1
1 L1°lan.o. exel:unou. que ":1 l',:- ,'. S<>Wl'i 10 _rle_ 1 ur,'n" conlr:·· 1 ~~61;;~fifALiI~~i1:r1~fAgt ~·~~ÂD:ttE~16tTft~~~f:,~~ 

~ S. c1.1 ) dC' setembro de h~.·ha <' ho.1e 11n1. l:'..-.;la<lo 1110.df'- nos :i mn._c;a~ 1.11 egnd. . ESTADO DA PARAHYBA EM 2 Amo.rim, Miguel Bastos, Fernando 
J1 1;r;. lo··. Convun relen1brar tmnbeni E1n seglll<-Ll, . n sr. Ocl;n o DE SETEMBRO DE 1937 r-essõi, Lauro Wanderley. Romualdo 

Fer'i:indo ·oLrP~,a·· o eonceito lapíd·tr cio illus!re .\rnnr 1n Yt1ll ,t lril un:1, t,1zen J, Rohm II - CONSTITUIÇAO LE-
() ~-:·. J)l"L'Sidcnl1··. ('11) seguitl:t llllni,tro (>diJ,)TI _fl_r:lf:\, \(ll:1n1l() ll_llla_lJrilhanlt? <' O])}JOl'lU~a apre- ciaA'dhOl:r lej~~een~!ci!rb :ecf.!~!~~:~~ ~fi~!~i~na~i ts:!~ÇtodliSu:d~~ 

c.ubmc·tte ,! 11n·,;;.rna ~1 eonsidera- da ,11:1 recrnle , 1s1t:l n "!-.ÍU ca- r1aç-~10 em torno do g(nl'rno elo r,.elos ~.:;rs. Joã, de vasconcellos e A_ '.qui!lo Fernr..ndo Nobreg8 e AsC€n
;·io 1b l' IS; •lilnl. que•, em cliscur~o. no Pala~ ~r. Gctulio \".1rgas euja prrst,- dalberto Rlbf'iro, respectivamente 1." 'in~ Moura III - PRODUCÇAO. 

O sr. Emi!rnno :'\ohrega prdc :1 --·io d:i Hf'<l~fi:1w,io. \qca<lo de 1 :11idade t'X:llt;ou. : !~rf!c~e~!:~â~ !oi!t~ p;e~~~~::1~i~! .'STATISTICA. vr:c;o _E ~~fs 
p;_1ia\1;1. 1 1:111ifesl:1ndo-se conln1 l'll!_husia."illlO pe) 1 IIOSS:1 lPrra, S .. <-"'"Cin._ :~pn·-.;rntou .t111d:t a ~rs. Pedr~ Uly.'iSE:s, Peregrino Filho ~~!":I~!;m~nd~~ian~~~11\ºv _ N~~ 
a 1nrsm:1, por rnotiyos {(lle pro- ;tflir111011 qHe n J>:ir.1hybn o sur- •eg111nlc 1n,>Ç'<!O de apphusos .• .J.::sé Targino_ Americo Maia, severi- TOCIOS MUNICIPAES _ Emiliano 
t,l~llr l'XjlOI" O}l(Hll'lll11..tHWI1ic. prehrndf'l'f\ (" <JUC' a ohra do seu ret:nnheci111~11lo l(lt'('\Jr c·;1JinC!1· t~b~::.n~

0
:;~;~~~ ~:tr;ttl:O~r11ii~~ ..fobrega, .Joc;é Antonio da Rocha. 

•en<lo ap1TlPado n:1\ stia·, decb· go,t'-rno tem :ilgn C(tlf' n1::ir~ni- lc hrasil"il"ll: do Leite_ Miguel Bnc;:tos, Paula~ Si.l· naclet~ V1ltorino. V - EDUCAit~ 
1 v/,cs 1wlo" "'I"~ - ~e" lon Lacf'r- lh,i '' · . . "\Inç,\o , _ ,..-a. Tertulian ... Brito, Odilon Ccutinho, ~~d~l~~çco~ti~ht>~AN~fonp~ce;da, 
c • (:pJ..,o ).J 1tlos. ,\clalherlo Hi- nepo1s d(• 011l1~\'- consl'lera- Allrndrnuo n _qur o JlfCl'br, 1 1 e 1 - t· Ne t Lace1da :elso Mattc8. VI _ SEGURANÇA 
1· 1•irc1 t' < cl Yio \morin1. <<-,(',. s. l'X<i:i. diz: "Cmn pesar- prC"i,;iclPt1 1<' ((e\ullo \':-rg:1s lr111 ~!~!M;t~~s~ªJo~é Ant~.n~~

1 
da Ro~ha. ""UBLICA. ORDEM ECONOMICA E 

1,,
1 '(·:',,'sll·,',>i.lil1,de ll'III () sr. Delfi- ,·e.io que ciPplll:ldoo,; filiados .JO 1re<.;t:1dn r1·lc,:1nll'"i "-l'l"Yl\'0" ~!(, ~~~~I~tdºv~i~~r:o R~~l~iº ~~.,,:. ·;~CIAL . Tertuliano Brito, Paula e 

P:1r~id(~ Proyrr"si~'.~ nrgr,raw p:1i..,, nol:-.d.1!ncnlc ~1a d<~l'l'~:~ ·1. t Lauro Wanderley, Raul Nobrega, Sá :i~·ticr~fs ~i~~ :iie;;;v~!~Ai: 
J~ata, .1 ~e·! li r. o ,r Se\·crino :1JH110 :i mnçao pohlil".l .. uo f,~- i-,~dem_'. pulihr:i " 11 :1:-. . •nslJ't" e Ben~ndes. GeremifF> Venancio e As_ ·erino Lucena, Aloysi.::) campos. 

de l tct•n J ih h;.111<·:ub liherl:1 1, <·rnador \q.{L'm1ro de l· 1gue1re- eoc-.; , 1genles. \', '"Ol\")1d::-r;.nd1., ctndino Moura Em seguida o sr .. Presidente em 
1 11';1, ( 11111 ,,1 ('Oll\ra a 111oç:i1 

1o !"Ul p:lrlicular, :1 ,o}iriludt.' (' ri- ca D7l~~r~~d;e
05

c~;fari~~~~a~: i!~~ ;orne da Mesa, agradece a reelêtçáo 
,i1.:· •vi, (,· ·r·t·rhi1lo inslruc·,•1-11•· L:1mc11lo, ,r .. pre ... icl~nle, _q111· fieiench, r1Hll l.(l"r sr111o;·e a~- .sôa, Emiliano Nobresa. Aloyslo Cam- ~~st~et~csms~·i;.b1J!Put~~~~~1n~~a :f~~ 
1o ~, 11 1 :11 l1do p:ir:1 ;,ssim pro 1,1;.;un, dos'""-"" companheiro, lenclcu aos 1ed.1111<,' d:1 1 arah, ioos e octavío Amorim. <ígnifícaçá.o de que ().n.tre elles havia 
edt:r. <' rl'pre,<-'nl:1t.·ao trnharn collo· ha. . E' J:da <" r.pr:rov:ida sem observa_ ·~trfEita uniã,. de vista e cordialidade, 
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1 
nr1!J!~ª ,,~~,~~~!'-.lnl~~·a e~~- c{)'"~lt;°; :ct~01~n d~~!~r~i~~1~or. p ~u~

1
a~ut~~L<;~~~~~~iv: tratar 't 

, f>(' n·1s os seus fl'!>ien nnen os _..; .._ 0 ª •l • • • o r_ l.º Secretario dá conta do sP. ã , l · 
111tn/1r, 1·1 1 a1 k nu<• St' rrkn~ ; ,'" f l'iç;_ic, prsso:1 l. . Gt>luli,,. , 111 g:1s, p ·c.:"idenl~ 1~;' guinte exp:.:diente Teleg1·amma dn ;!ss a 

O 
,;~gi:t~tn:a 0 ~4g:~ang;senf;; 

, br'l Hei 11i 11 t:· 1{i\a d<1 g:oH-rn:, O sr. go,ernad111· ,\rgem1ro HcJntlil1c;1:. lil11.;1 JH·r,10 d1• ,pn10 1n'1.ituto Commerctal "João Pei;;sôa" Trabalhos das commi"'sóes 
.A ·t., 11 1 de Fi~w-irl·do, :1 dr F'igueir{·rlo. }HH" ;_u·darnnção ~ ele recnnhec·in11~nto dcF:ta Capital. congratulanctc.rn peJn 

, ,,, [, e r·, ~1.i,,.., t•I, ~io~ e 1liz elo" din~d1,rio~ municipaPs do S S l'tn :i d\• ...,<'lt•rnbro <lfl ~ltc-t~~1
.:~~: d-:~:t~~~l~~~~os rl~~;ls~~: E-;f:d~ l: P!~~~~;~:tc1~e~i~:t~~~~~ ,, \. te ,t , P r !11\ln ·eeo11h1• 1

'
1

' J>;1rtido Prot4rr,sisla. foi s:1gra- HJ:17. bléas LegislaUvas dos Estados elo A: br ele 1937 
t apolal d lhrrgi:11:0. pon 1JJ ,lo nr1enl~vlc,r '-ittprc1110 dos de~- Oct:l"i11 \n,orim" mazsna.s, Alagôas. Rio r'e Jàneiro, 
e rn ul ,r I o , n1.'.it<· cb parti, finos w,litir'oS dn Purah vb~:1. Con·..,u ll !Hh J l'.l'ia, foi ,1 me:s Rio Grande eh Sul, E&pirito Santo José 1irc1cicl, presidente. 

)lil "'.J b nH"·lll ,, 1 1r <Jttrslt,c· E rondue o <leputado Fer" nu 11.pprnH11b unrini1nt~mentc- cP;gt~~n~~~tP~ulin.~tJ:N~1çâ~icadno~ºsre<u6~ 
f(l1 , li 'Tllt• rtlll 11.io inl,-rr, i 11:1ndo ~ohrega C'Otn e~ las i n ri- f Pt•<le a p:iln,T1 O sr. St1 \'t>rin< trab::tlhos legislnt1vos e bern assim n; Jcáo dP Vasconalla.--. 1. 0 secretario. 

111 1, tTtlo si,as p:tla,Tns~ HO Partido Pro·' rlr Lucc11~1, Qlll' :tprn,cnti u' ·1 r,,,jciçoe das reapectivas rnéSa.s Ar. Adalberto Ríbciro 2 o aecretarlo, 



A UNIÃO - Sabl)adtJ, 4 de setembro de 193i s 
f IDA 
,RADIOPHONICA 

PR I. 4 

R\DIO TABAJARA DA PARAHYBA 

Programma pan hoje: 

Prngr:unmu parH o janlln 
Hura do llrn"il 
Prc•Jlnimma ria '-C'mnr.n Ju 

SYNDICATO DOS OPERA- A 6 e. ..1 N E h ~~:IL E: J~~~~~~~!º u e r r a I vi, a s p a n a 
l\lercês 
S. Antonio 
Teixeira 

5-15-25 
6-16-26 
7-17-27 

8-18-28 
9-Hl-29 

A bl, G I E t i\s tropas republiunas, na offensíva contra Aragão, conquistaram BELCHITE, apó" 
• ssem ea era x ra- 72 horas de viol!ntissimo bombardeio. - Emquantc isso, Salaman:a info:ma a 

Confianca 
Véras 
Brasil 

ordinaria taplura de Potes, a ultima cidade que estava em poder dos vermelhos na provincia 10-20-80 
dt Santander Rcccbem,..,f. com pedido <li· publ ic.,

cilo o »e~ui~te 
.. Para uma rcuniüo' dC' ;\..;scrnl,li·~ 

(icral Extraordinaria. a rP1:1lizar_1st· no 
dia 8 do corrente i.s 20 horas 1H1 sé
<le ~ocial à Rua' Ill'njamin ('on~tant 
n." ll'i nfim de lrt1tílr tla 01·~aniza\'Üt• 
çiio r.la Cuix.1 d<' A1.:cidcntt.'s do Traba
lho. ficam CC'lnvocados to<lo:-- o~ ':t!U:'

socio~ em pleno 3 goso cios 1,1rc1tos 
SyPdicae~ Ess rcun1.i.o tl:!rá ü. pr_c ... _cnc~ 
d0 ~r. lnspector Rl•f!10nal do :\-11111 ;te_ 
1·io rlo Trnbalho. João Pe-~ôa. -t de se
tembro de 19:n. Leonel rlo \-'alie '.\-1el,. 
lo 

VALENCIA, 3 IA Vniâol ·- Urgen- FR.\C\::;SOll .\ OITENSI\'A REPU- entnbo'ado conYrrsayõe.s com o '!ene-

;1r~n.At i~~Jte~tl~~p~b1~~~~~: ~~n~t I BLICANA CONTRA BELCHJTE I f~i~a~l~~~~1:~,,fi~~~m::a~1,~~nr:fªra~~= 
obJectivos da .sua mis!;âo; com1:>9,~n o 
extremi.c:mo. Localizou este . mun;go 
que devemos atacar e de.strmr. Pc},• 
sua palavra o Brasil deu o primeiro 
p1.sso. para libertar _se da deserdem 
en1 que é ameaçado. Elle recOf!,hec?u 
o perigo imminente, que decorr:a eh 
Ldéa.s doutrinarias pregada~. por ver~ 
à~delros mercenar1cs, assalz.riado.~ 

~hitc. que marc:ou, com exc:'llcnte exi- ! SEVILHA 3 (A União) - Os re- · dRmente sobre as' AsturiAs_ F~le ul
o. a primeira Victoria das força..-; re- beldes Npanh~~e:s annunciam. agorc.., timo. teria fixado as condic~ p~ra 
u.bli ma O na sua offensi\·~1 no sector que toma?'am a offensiva e estão a.- a rendição da cidade. Até agora n:ic 

·.e Ar.a.~ão. 1 \·ançando entre Fuentes e Belchite, foi po•.s.:.,·el obter n:.nda 11oric1a:-- .so'cr 
- a sudoestr cte Saragoça. Accresc:en- e resultado tLL<:. ccntersarõ~s em i:i-

1 t.:1m Q\le tre.::.. dos m-=lhores b,nalhõ~s preço. 
MOSC'JW. 3 (A União, - O go_ governistas, chamadcs ··Aço" e ··zu- ----- ---------

pelo UnperialL,mo estrang~iro. . 

TÉLAS 
& 

PALCOS 
"ADVERSIDADE·' 

vé:·no n:aba de en\'i'.lr toda. a frota era .. foram dizimados nos ultimas 
11.ts'S:::i pna o Mar Negro. a fim de pro- _ deis dias. 
~ger a navegação. ,

1 

V~te ~ cinco aviões de bom. bardeio. 
- naç10nah tas. protegidos por dezoito 

c!e c1ça atiraram cerca de quinze to-
SALAMANCA 3 (A União) - Ur- neladas de explosivos nas lmhas lP.

, enk - As t!·oPas nacion.aJistas cap.. gaL.c:tas. lnc-a.pazes de_ re.sistir a trlo 
·u!·ri.rsm hoJ". a cidade de Potes, que feroz ata~ue os republicanos C?meç:1-
ra o rcfue?io das tropas republicanas: ram a retirar-se lentamente, nao ten

-le Sant::mdcr. ãem como a demarcação do apparecido nenhum de seus ap-
do.s fronteiras - Astwias-Santander. parelhos. , 

1 Ao mesmo tempo os rebeldes affir-
0 A\'.\XCO :SACJONALJSTA NAS mam que conseguiram conter a of-

. ASTURIAS I fensiva adversaria !1ª frente de A:a-
Transere1,emos, a seguir, a crif,ir-a a_e j 'li gãc e que os granaes reforços envia-

um matulino carioca sobre ... .1dverst- j SAN'l';lNDER. 3 _ (A. B.) _ o dos aos ~ectodes de Saragoça t~nham 
dade", r, arand'i.osa rrodu~qão que es- av~nço nacionalista em dirrcc;ão ás tomado a offensiva. 
tá unmmriada no RPX: Arturfas ~stá ~ndo levado a effeito A otfensiva dos legalistas em Arn.-

"EMFIA1. HONTEM O PRTMEIRO por duas bri~adas de Navarra. que ca- gão. segundo a opmião de alguns te
nrA DE ENTflUSIAS1\IO.' - De /a~to, minham. uma. a~ longo da cesta e a ~fa~ic~ !;~~: gg:te~b:~!i\ºei:em~li~~ 
Jõram, seis annos para e:.crever a no.. cu~ra pelas cadeias de montanhas. A tarde para poder salvar Sant.andE"r 

~~~~ ~~1~i~ !i!~t~~st~/~~.~i~~~- J11~~t r:i;:~
1
~ªm/fa.c~ig~~o~e~:~ !i:~~! ~: Quando term:narem as actuaes o-

ver ''Anthonu Adverse" !Adrrr:-.idade1 1 Santander, e a segW1da, já occupou peraçôe3 dos nacionalista_s em Ar~
terá o rPsto da vf.df1. -oara lembrar o es_ Bic. n. de Es.:udo. Os postos avançados f;ºd;n~~~;:~-!~ ~:a~º~~:~º: ~:;: 

ie;:~a;a,~;~ ;!~~~ll~ft~~a d.e Havillan1. ~~n~·~a ªâ~ª~r~n~t~a k~~m~:i~~adi~e curio situRdas no sul da Espanha e 
Anita Louise, Claude Rains. Dcmf1ld I Sant.rnder com a das Asturias. que constituem a tnais valim,a pos
Wocds. Edmund Gween e mais 72 stars As duas columnas até agi:ra .só er~- ::n~~~. economica do go\'êrno de Va
d.erorn vidrz. á monumental nc1ie1la de centraram peauena resistencia org:an1-
Herveu Allen. dirfrJiàos magislrulmenle zada. que facilmente puderam \\~nCí'r. 
i,or Mervyn Le Roy I NAO FORAM SUBMARI. 'OS IN · 

Toda a sua prirn.ei~a pcirt~, romanlL A OFFEN:,IVA REP.UBLICANA NO SURRECTOS 
ca e repleta de plwtogravJnas deslum._ SECTOR DE ARAGA.O 
orantes. de.,;crevem os amõres de Ma- SALAMANCA, 3 (A União) ,- A 
ria, a plebéa com Denis. o pobre Jdal- MADRID, 3 <A. B ) - Nos rirculos respeito do ataque o .. submarin,:,. 
go e a mcrte deste, a? cruzar a espada g-,:,vcrnnmen~aes soube se hontem é. mysterio.so., contra o destr~yer bn
com D. Lui~. o nobre espanJtcl. Do n<Jilf' que a offensiva dÕ general Pozas tannlco Ha,•ock, os circulas nacionn
amõr de Mana~ D~nis nas·~e Antllony, em Aragão não podia determinar a listas fazem resaltar que os dois sub
o menino Q'f,e nero tinha um n:Jme. nem ri"'Cl"D:i na aclual guen-a civil. A marines do govérno de Burgo3 se en
ieve o carmh~ moderno .. Auenas os f~<'Ptc> desta offensiva E:':' estende por contnim actualmente no mar Canta
desvellos e cuidados 1a.~ /reir~!S de un! mais de, 200 i-:tl:metros, de Huesca até brico. bloqueando o porto de Gijo~ 
convento Em seguida, a,;szste.~e a 30 c:.udoe te de Alb::ir:ecin. os contin. Portanto. aquelle ataque ~eve ter s1-
Zonqa e tcrturada historia dr Anllw.ny e c:i: r:s qt.:• r,:arti~ipam d::is operações do effectuado por submannos legal1~
Adverf..1/, !1-omcm, amando, persegutâ'J n~.c--=a fxtern=a linha de frente, e que lá j b.!s .. uma vez que se ve7ifi~cu no ~fe
pelo De~tino. afas1 ado semvre e sem- ~e acharam concentradas ha mul"o d1terraneo. nas Immed1açoes de Va-
pre dos braços de Angela, indo~ Cuba. t:--mpo. não eram effectivamente nume- lenc1a. . . . 
primeiro, á Afrlca, cm se(Juida em :cscs. As tropas do ,.,.encral Pozàs a O gov<'rno de Valenc~a. como e sa
õusca de dinheiro, de felicidade, a11. vincam com oruden~ia, embira dls: bido, dispõe de seis submarino~. dos 
cioso par .i;oltar a~ local onde nascera renham ainda de :oruideraveis reser- quaes um .s~ encontr~ actualmente 
o seu grande amor.. . vas e respe~tivo mat=rial bellic(, As no porto militar frances de Brest, o~-

" Anth.cmy Adverse··. eMa sendo o noticias rhegaOas hontem á y,cit~ tra. de o .seu commandante pedlu permis
deslumbramcnto immenso e 1nedtto da -em mais esperanças aos vermelhos tão para fazer alguns repares no 
cidade!" As tropas republicanas estariam avan~ mes~o. . . _ r . ~ 

CARTAZ no DI.\ 

CINE-REPUBLICA: - O film <:ie 
aventuras n" "far.west" O ESPIAO 
DA FRONTEIRA, com BILL CODY. 

Complemento - Um NAOIONAL 
<D. F. B.) 

Para amanhã estã annunciado, ne.s_ 
se cinema. o exniendldo fllm da ME
TRO, REDIMIDA. com Joan Crsw
!ord. secundada Pof Robert Montgo_ 
rnery. . 

Essa pelllcula, dado o interesse com 
que vem sendo esperada. seré. focali
zada em trê~ se!Sões. c~m-çando a 
primeira. ás 17 horas. 

cando. A toma.da de Sierra Carbonera O, outros cmco submarino~ l galls 
e Sierra à·.:' la Garna tinha tmnado \~s encontram-se nos portos do Me
nos"'f,_.•rl fe,-.har o c1r"'ul' em torno de e:.iterraneo. 
Eelclüle, ao sul ãe Sarag:ça, de for- VIéTORIAS REPUBLICANAS 
ms que se esn~ra para muito breve, a 
1, ·dição de Bclchite. MADRID 3 (A União) _ Segundo 

No, sector de Zuera. ao n.o~te de Sa_ ncticlas dlinas de credito pr2ceden
r~goça. a!; tropas nac~on~llstas, r~for. 

1 

tes de And~jar, um corpo do 9.° exer
c d.,!; __ nelas colu~n~s itahanas, f~_ntra-

1 

cito legal.Sta, depois de violentisstmo 
at::H:n.am. Este c_n ra-ataQ_ue te.ia si_ ataque occupou a aldeia de Naval 
do rcch~,ado P"los republicanos que carazo· situada a do:S kilometros de 
;~r.segu.1ram av:1nçar ao longo da es- Fu~ente' Ovejuna. uma outra colum
rnd:1 O>E' Huesca. na direcção norte. na governi ta occupou Aldea cuenca 

AS PERDAS DOS \·ERl\'IELHOS NO na fronteira de Badajoz. 
ARAGAO 

Com REDIMIDA serão distribuidos 
GIJON ESTARIA NEGOCIANDO A 

SUA REND1ÇAO 
á. senhoras e senhoritas interessanteS SAN SEBASTIAN. 3 - <A. B.) -
brindes. sendo O valor de cada um Nos clrculos ·nacionalistas daqui asse- PARIS, 3 (A União! _ Os rumores 

~~:~~· ao de SEÍ8 ingre SOS desse ~~ti~ d~~ever~~~S c:~s~~~::~: ; ~~:s. ~i:c~~~~tetr~ns1;::~~~1:1:;~~10r: 
1a of!enslva no Aragão. Ao terminar de que se teriam inic!ado negociações 

Garanta o sea negoelo re&'l•lrando ~a~º .~~r1~~: ~peil.~~' ~~~~.~= ~!~fon~li:~·~~e diar?ij3i'i ~ar~~f,~~ 
aea1 lh•ro1 e firma na Junta Commer- •re mcrtos e ferldoe. Cerca de 4.000 precedentes de eantal'.\'.ler, parecem 
ellll par ln&ermedlo ílo Eacrlp&orlo de bomena de tzopa republicana haviam conflrmar..se, hoJe. por noticia• que 
~ISnulorfa MINERVA. rua Maclel ! Ido p•esos peloo naclonallltas, aeado acabam de chegar aqui, novamente. 
rmlMillo a.• IOC, 11111& do '-º Car&orlo II cifra accresclda por nwiieroooa J Segundo euaa lnformaQlles, o com-
.. Ta•alllio Tra-• orea IDlllld mllltar de QIJon teria 

MANIFESTO DO COMITE' 
UNIVERSIT ARIO PRO' 

JOSE' AMERICO 
AO POVO BRASILEIRO 

E' um ronto que tem unporttrncia 
Cec:.si\'a para os destinos d';) Brasil O 
Pe.i'i o.trcxessa actualmente um pe
riodo de inquietação. criado por es!·!s 
orasil ... ircs .-;em escrupulo,;, que . na 
h ~sitam em sacr.ifical_o para sat1sfa_ 
zer ambições pessoaes. Não. escolhem 
r,:ieics pf:.ra ccnseguir seus fins; tod0t,; 
3·_\o ,1.c~itos clescle que attlnjam suas 

Recebemcs c!o .. Comité Univcr~.ita_ tJ.Dalidad~~. 
rio Pró José Amnico··. com J?edldo de Brasileiros! 
p·Jblicação, .º seguinte manifesto ao o inimigo. porém. não c:nsidero':1 as 
povo brru:.ilclfo_: forças que oppomos ás suas 11w~sttdas 

"os academ1cos residenti:s i~:::i. p.3-_ s~.nguinarls.s e traçoeiras - sao as 
rahyba. cor~1po:ie~~ da ccllectinda~e f rm~da.s pelo civismo dos \·erdade1-
patriotica, mden~if1cados com as f01- ~fi~ªJ~io;~~é, T~d~~~!d~~e!!;:1~f~T!s 

~~~n!ªd~fc\-:: ~fm~ª~e q~~s!c~~;[~~~ d~ ~ independentes. são os sentimentos 
Almeida á Presidencia da. Repubh~a, que caracterizavam os no~sos antepas_ 
surg-em agora neste scenar .. o grand10_ sados e que o atavismo perpetuou en-
sv de '1.ucta para czm o mesmo_ ardor tr€ f..eus descende:!t~. _ 
civ:co que 'empolga todo o Pai.o;, em Nó~ brasileiros independentes, na:; 
torno do grande brasi~eirc, bato1.lhar poderiamos jungir aos regim.ens esc:a_ 
pela sua victoria decü;rva. _ vocrat~s que viessem destrurr os prm-

0 momento requer a cooperac.1.0 ~e cipios ct:1 J?emocracía livre. acl?rren 
todos os brasileiros, par.:1 que .:!' elt>Jél tando nos aquelles que inccnsc1ente· 
o verdadeiro c::mcUdato d~ Narao rr..ente~ c.lijaram da sua propria. per_ 

O:; irrE.flectidos e os ~d1fferen~s .. .e- sonalidade, acceltando a soberan~a d · 
r:ío relegados ao prcpno plano <. e 11~- um chefe unico com poderes d1scr::.. 
ferioridade em ·que vegetam. O ncwo ri-:narics e em caracter perpetuo, ou 
brasileiro está consciente da sua r~- dos que no exotismo das suas idéas 
presentação c:.mo arb~tro s':1premo, i:rocw·am cri~r o cháos. pelo tnror. 
i:;ara resolver a questão mo.x1m~ do pela di.ss~lução da familla, ~a sacie_ 

!:!f· J:1~u! ~r:in:~ce~~~H~r~~~i~Õ ~tiira~ã~a ~:!~~~!·n<;t ,~~:::~~sb~~: 
woment-:,. em que se decidem ~ dt-~- sileircs ~ repl\lsa pelas suas ctout~·1_ 
tinas da Nação mostra..se mdecIBo ou nas e O combate. no mome~to }~reciso 
indifferente ao grande problema. O cm que os seus adeptos mtox1cado, 
dever nos chama a luctar pela victc_ pelas palavras e. pPlo.'5 yrome&Sas dos 
ria do mais digno, C:.aquelle que con- st:us stnh~res h·ernrch1cos, queiram, 
substancia todas F.S. nossa.s aspira~s. ,:"ela forç:i destruir e~se grc..nd10.so l?ª -
scluc:onando cs problP.mas vitaes da ; imo.i.io ch·ico que e a Democracia. 
uossa Patrüi. :lla foi construi.da pela cultura e pelu 

conhec:::dor profundo de tod:s oc rabalho dos nossos antepas,ados <' 
nos.rns Qn.<;eios, o candidato nacicnal ~om trs.balho e cultura haveremcs de 
~c-nte Lambem comnçsco toda a an_ .. oru;tr\":H nn.. sua pureza de forma. 
gus!ia que vem das n;ssas nrp:raçõcs. 3mnente dentro da Democrac:in J?O<le-

Em ~uas minucias clle estuda as ne_ remos c:::m este espirita de brasilidn .. 
c~idades do povo e com ,.eu es}lln- ::L' quê possuimos. co1~correr para for_ 
to clarivkente e criador elle resolve_ tP.lecer a nossa Pa.tr1a. e1~gran<lecen-
rá com prrfe. ição tcdas euas. '! ::lo_::t e: pela sua s?berama, tornal-a 

Braslh.•lros' µ.estig1acta e respeitada no sccno.rto 
Este cnthusiasmo pelas grandt:s cau_ 'n·undial. . 

sas civloo; latente em nossos cora~.~· 1 Com ella, pouco a pouco, edifica-. 
encontra agora um ambiente prop1ci.o rr ~.s e desenvolvemos, sem e~la esta
p?tra a sua ext:rior~zação. O Brasil I C:Q=1amos purrt depois retroagir. 
a·.gulha-se de. seu filho e-todo! Bra- .Que catastrophe monstruosa para 
sil está em v.bração por flle. n,,s não adverta de um regimen de 

A sua candidatura está arraigada ccaçã:? Que multiplicidade 4e reac_ 
n, alma de nosso povo, porque traduz çles não Sl!.rgiriam entre _nos? Qt~e 
o.~ m~is el2vuctos sentaaentos de na.. r'-gimen "-:enao o da ana~ch1a poder1.a. 
cionalidade. Elle é um exempl;, fri- i;. EdolTunar em nosso Pais? Que atti
Z".nte de virtudes c:vicas e moraes. t1 dE'. pois, (.ev€fia ;-;er a n:::ssa. vend.o 
Estl\ identificado com a alma C::a nos- ç riclttar assim n mais sublime asp1-
sa g€nte. oois é intrepido. leal, pleno n ção do no.c.;so povo? 
d~ convicções e de nm tdea.lismJ> sa.. Em José Americ: encontramos ~ 
d·o. verdadeira expressão de naclona .. ! rE-po-ta! Nelle enthusiasticamente. tle_ 
tismo. p sitamos toda." as no."sas Esperan-

0 problema primordial inherente a1J ç. s. considerando_,c o conhecedr de 
nncs.., engrandecimE:nto. é o d1 ron- teias ns me_didas que podem assegurar 
S<rvação da ordem dentro do Pais. rt perpetuaçao do nosso actual regimen. 

Existem no Brasil seriac; ameaças Ce E' conduzil_-: pelos tramites que estric
ç· rtnrbação dn ordem iocial. Não obs~ tr ')lente reclama á sua perfeita rea11-
c11recemos que uma parte da noss,~ z, ção. 
~( ração tende. consciente ou Lncons. No dia três de janeiro proximo, ire· 
ci~ntemente, para crear um ccnjunc- mo.s todos ás urnas suffr&gar o nome 
te tumultuarlo, cheio de confusão com d( José Americo de Almeida, porque 
c1 edos e doutrimts. que jamais pode.. erbemos que nelle teremos o chefe m 
rto proliferar em a nossa terra. tão ttc:ir<>. que dentro d.a Constituição. go_ 
propicia 11 todas as liberdades. E' um vu-nará e administrará a Nação, pug
ponto beslco do nosso programma de m ndo Por um Brasil com - ORDEM 
acção. o combate systhematlco á toda E PROGRESSO. 
"'anil estação dos reglmens de violencla, Pelo BraSJl 
qualquer que seja a sua laeallZação, a Pela t>emocracia. 
e., quer da ou a direita · Com Jooé Amerteo de Almeida 

José Amerlco, determinou a11111 oa João Peu&a • D 



4 A U',L\O - :Su!Jhado, 4 de setembro de 1937 

p A R T E 1 e 1 A L 
.\DMINISTRACAO DO EXl\10. SR. DR. AnGEMIRO DE FIGUEIR€DO 

Govêrno do Estado rendo isenção deJimposto, para 3 pre- 1'1Sl'EC1'01U\ DE 'lR,Hl·.C.0 l'U- p R E F E I Tu R A M u N I e I p A L 
dias que pretende constn,i.r 111. av 6L.1CO F D.\ GllARHA CIVIL 

r 'CT>E"" IPlTE DO GOVERNO DO :ni~
5fo~;:~~~~- d~e~~i~.' ~~s termc.:; Em João Fr :5óa 3 cl~ sei 'mllr•> 1..P. D E J Q Â O~ P E S S Ô A 

mA Jic:~~~ ,.;~:~e~º~;tr~ir ~;,;.,'e;\';,~e~:~~ 
1937 

IlAL\NCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
D eto I t.e G E 1 Fn·· Mar SE:n·1ço pai. o dia 4 tSabbado 1 

tfnt:i_esD~1erid';;_Po scoar 
1 

· - Umtonne 2 •knkl> 3 DE SETEMBRO DE 1937 
o Gc.vrrn:.dor ct0 E- ta do da Para

nnmeia o ~argento Aurino José 
Lui parn E>xer~er o cargo de subdele

o d., >alicia d:1 circumscripção de 
.,u. • >..1,ba, ôo d1Aricto de Umbuzei

o 

João Luiz Marinho, requerendo li Permancntl· a S T P , gu:.udt.1. n 
cença para con,;;truir uma ca..'Hl <.lc 54; 
taipa e palha na estrada de Manda- Prrmani·ntc á S P gu,wcra n." 2; RECEITA: 
carú. Deferido. Rodantes. 1;.1arda n :l, 4 e 5; 

Aureliano de Sousa, requerendo li. Plf..l".1t 5e.<;. gu1rdas n:.. 27 18, 144 Saldo do dia 2 9 937~121 
16:79~$700 cença para construir uma crisa de 154 155, lf6 7!:l Receita do dia 26:731$821 

taipa e palha na rua D. Moysé.s Co
E ' '"DIF.NTE DO GOV/,:RNO DC mo requer. 

>I \ • Julio Jorge de Oliveira, 1·equerendo 

Pc içi s. 

Ik bel Frn.ncisco Floriano da No
b1 1 ~spincla para fins de 1·equerer 
nsc 01 10 no quadro dos contribuin
t di :.\.IontC'pio d,:; Estado, solicita que 

ja e tificado se o peticionario é 
f ·nrrit n 111 J. ublico do Estado, ~e 
no e o r 1 o "'lrgo de Juiz Muni
cipa I o termo de Conceição. - Cer-

Jl n _ • 

n:.., bel. Elv "'U de Barros Maul, 
dir"' r eff 'Cl~\'O da Cadeia Publica 
di .. 1 c ... l)HJ.l. requerendo quinze < 15) 
W'l ífriJ,5 r 0 ~ulamentares. para 

rt ,n i, da::. em duas parcellas 
m. 1 1er ' 

DlCt'CI.J,) 

o GovPruador do Estado da Para
. ,vb. lh,me.a ci Maria Bernadette 

. ,ara reger interinamente, a 
eu·.'. rudimentar nocturna de Aro

~. r-,.,. do m ' .. micipio de Umbuzeiro, 
rvinc1c-lhe de titulo a presente por

L1na 
O Qr,w•rnador -do Estado da Para

} yba nom.:';J. d. Maria Lica Formiga 
}, r.1 r:·c,CJ. interinamente. uma das 
, ti' ;.nrs clu Grup0 Escrlar "Joaquim 
Ta· :)l' a." do rnuniclpio de Anthenor 
·,,LJ· u ro. !St"rwindo-lhe de titulo a pre · 
cnt:~ t·t1rt:1ria 

O Governnclor do E~tado da Para
i ·b~ nomeia carlos Costa, para exer

c;t o cu :·.go de e~criv:lo do di.stricto 
clr :nge11t1eiro Avidos, da comarca de 
r'l 1'.l,dJ :is dFvendo solicitar seu ti
t o na sC'cretaria do Interior e Se-

Jr Jr·, Pl1blica 
O Gonrnado:r do Estado da Para

lr b::i. e· ntra a pedido, Antonio Ma-
11 1 o rr" de escrivão do di tricto 

r. n L~t·o- A\'icto~ da comarca de 

e 

licença para construir uma casa de 
taipa e palha na av. Siqueira Cam
pos. Como pede. 

Paulino dos Santos Coélho, reque
rendo matricula para um caminhao 
Ch?vrolet, de sua propriedade. Co-
mo requer. , 

Ignacio Cordeiro, requerendo lic~n
ça para construir uma casa de ta1p:i 
e palha na rua Felix Antonio. Defe
rido. 

Jo-é Mendes de Oliveira. reque
rendo licença para fazer uma prdrt-:. 
tumular na sepultura n.0 1525, no c:e
miterio publico desta cidade Defe
rido 

José Augusto Ferreira, requerendo 
licença para se estabelecer com uma 
casa de estivas a retalho no predio 
n.0 1.319, á av. Cruz das Armas. Sim 
pagando lego o que fôr de direito. 

Abílio Dantas & Cia.. requerendo 
matricula para o automovel Ford ,. 8 
e o Chevrolet de sua propriedade 
Faça-se a mat1icula. 

Jayme Fernandes Barbosa, reque
rendo licença para fazer diversos re
paros no predio n.0 270. á av. João 
Mau1icio. Deferido. 

Mathias Vieira dos Santos, reque
rendo licença para collocar uma pla
ca na fachada do predio n.0 Q59. á 
rua da Republica. Deferi.do. 

José Real requerendo licença pa ;a 
abrir um portão e construir um te
lheiro na a v. Minas Geraes, n.0 95 
Defe1ido. 

Maria do Soccorro Falconi, reque
rendo licença para cercar o terreno 
de sua propriedade, á rua Oswaldo 
Cruz, 216. Sim, de accôrdo com o pa
recer da D O. L. P. 

Multa: 

A Preteitura multou o ~r _ Antonio 
Toscano de Britto. por e tar recons
truindo um quarto e um oitão do 
predio n.0 584. á av. Carneiro da 
Cunha. 

Convite; 
Secretaria do Interior 

Se~urança Publica 
Convida-se a sra. d. Leonilla de 

Lima Pedrosa a comparecer á D. O 
;·pJi:• L. NTE DO SECRETARIO DO L. P., a fim cte juntar planta a um 
DIA 2 reque1iment.o dirigido ao ~r. Prefei

to 

~ Serr tano elo Interior e Segu
' ·a F•Jblica nome1a Manuel Fran

r •, d1 San ·:s para exercer o cargo 
· reir o da Cadeia Publica da 

e cli .. a 1 Rita. ::.ievendo solici-
t. ulo à esta ~e<;retaria 

~ " 
't>cret,,ria da Fazenda 

HE(, P.E DO UA OI:. RENDAS D< 
JOAO P[ .'()A 

E , < 1)ffNTE DO DIRECTOR DO 
DIA 3 
F- t1r '::> de Giovanni Gioia, pedindo 

> r 1 :·lificar se- cs constructore~ 
.. n 111 G:1-ma. Carmello Ruffo 

Alr ,, Lim,i, pagaram imposto:; de 
1 

1 1 r l e profissão no exercir.io d~ 
1

) R'?qucifa ao archivo do The-
. o, un :i ··ez que os livres referen-

1 ' foram oa' ~ alli remettidos. 

Prrf •itt1 ra Municipal 

EDITAES 
SECRETAtllA DA FAZENDA -

EDITAL N. 0 79 - COMMISSdv DI•, 
COMPRAS - Abre concurrencia pr 
ra o fornecimento do seguinte ma
terial· 

DIRECTORIA DE VIAÇAO E 
OBRAS PUBLICAS 

Para. a Directoria de E~tahstica 

1 machina de escrever com 69,9 
centimetros de carro, teclado mode1 -
no e tabulador decimal. 

Para a Directoria de Obra~ Publicas: 

1 ma.china electrica para encerar, 
completa . 

Para a construcção do Instituto de 
Educação: 

950 kilos de cantoneiras de ferro 

d\ \Jo 4 ;i;:,/ J~4 
·~·antoneiras d• frr-

i, 1~D'7:--ITE Do PREFEITt> Dú ro1~io1·~i:'csl~exc;nat~fle1ra.s dt fP:-ro 
de 7j8" X '118" X 1,8". 

590 k.ilos de cantoneirat, de ferro 
de 34" X 3'4" X 1!8". 

~ i< ira R0(1nr;ue~ Chaves. cque- d/~~
8

.~i~os~.Sd'~ xc~;t~~elras de ferro 
J'(' 1 ç •e de 1mpodos p ra o 

t d, ~1 
1 

r.r~~~!er~~~~~r~~~n~ !o a~ 1 t~º xkii~: .. ~e ferro T de 1 i.'4" x 
l , io om a lei em relação av valvi x 3

1
. ~9.0 kilos de ferro T de 1 ·· x. l" 

e J )l' ': '> 2 .' ooci k1los de ferro em barra 
l- J. h~~t1i~<.-~ª;~:a r;q~:;~dºrr :~~~~·: 1 1 :s" x 1!2" de 

1 e 'Jn tnüd'.t;~ ::10 rua 4 < ~ no- 320 kilos de fe1To em barra de ~ 
mb o t1. ~ pnprieda~e do :,;r Flo- 1 4" x 1 '8''. , _ .. 

1 u 1~ F d1 {;.Ut Laureano. Co1 _0 re- x 4::~
6
~

1
1:los de ferro em oarra e.• 3.4 

F y P· , AtJ.ulo rcqu, renno 200 k1los de ferro em barre rle 1 
~ r ~ -• ,. do ·e~tabelec: nento jl 4'' x 18". 

~n: erc:i 11 ú propriedrid<! ci , ~r. 
1 

5 ch.~pas de ferr.o preto de 2 .. x 1" 
. bõo. á av 12 de o, :ubro, x 1116 . 

~ll nor.1e Deferido, } 1gan- 1 fechadura de :,egurança. r mfor· 
o o f.'1 mpr 1dn o im Jost > devi '.o. ! m.e 1:1-0dêlo existente na. Dircct< ·ia de 
E V re t D~ r qu1 r~ndo Hcen. V1açao e Obras Publica~. 

1 pa llar Ul-. ))f n , 'agua 6 kilos de rebites de 316 x J 2". 
no r o n ° .. ~ i J Ab(ion Mila· 6 kilos de rebites de 3 16 x 3'4". 
, z Drfe 1d• 6 kilos de rebites de 3 16 x 8". 

m: M 1nano, rcqm f(;""'.dO 1cen- 5 grozas de parafusos de abeçA. 
:1 J n ~r 1 cob rta ~ ... · casa escareada de 3,16" x 12'' 

> h'.\ t, • C':t.rn1 o da 1 , mha 3 grozas de parafusos de: , abeça 
') fn o eticareda de 3'16 x 5·a·1

• 

u ~i~~~~m. ')S;~q~:r;~e~t.sõ!:t? ! e."~ª;;~~:s d~e 3:fsªr:fra~~ de "abP.ç.a 
, •xa qct1· e m·al correspc!lden- 1 12 metros ~e vergalhão de lat:\o 

,) l'"e 1rcôrdo "ºm o a t. 50, 'redondo de 1;2" para roldana _ ' 
no• 47 nc:, rido. 1 120 kilo.-, de bronze para punho ,1 ... 

,ar ) \. ouvelr'l reque- alavanca 

Boletim n.l lÇo 
Pi.l,il c011hc imtll,O 1..,. {'(; TODÇ 0 

" d v1d" eXt'..: 1cào ul.Hko o ,ci::u1,.1_ 
te 

1 - 'P<"tic:ú,,; de~pac·haths D~ 
Edmundo For e. P Severino Tht:mnz 
de Aquino, rc11uerendo alternc;iio rin 
reg·istro do,; ..t'Jtos placa~. 410 e 4-18-
PB de prori,·iedad2s dos mesmos. 
pur t cm · · nt "ido cfü v 'hi::ulo . 
- C m pu eu A S(CÇ.:! do Tr 1-

.?o. par1 º iene is i.:,r v J• rn 11'
De Ab I i .1. a .:1.::. & e 1.. r04•1e

r1 ·ndo n.nred rnPn .J o: 1 r. ·-Ln,-, dt 
,,n~ (''lrr, n: rcas F r d e ( ';cn·ol,.1 

placa.-,; ~"', r, :>' 1 .pp , p~,1 terem 
t:-ansacio11adc com os 'T F J\'lt•n
donca & ('• 1, Ltda e J B:1rros & 
Filhos. ff"·P• ·tivamr nte hual 
despacho 

III - J\!1J!h pag- - P 11· ~r P· r
nardo Romc 1, 1, i paga n mu' . de 
10'::iOOO POl 1nt,. ~,..·~o do a t .3.26-L 
do R 1T 

DESPESA: 

Pago u funccionarios \·eucunent.os (ie 
ago"'to findo . . 

Ao pes::ioal \'·.triarei - Idem idem 
Ao fi.::.cal de Alhandra. percentagem 
Ao guarda chefe, para auxilio as 

constr11('Çôes proletarias 
A d. Marin Vinagre Silnira rf'>:ti-

tull'fit . . . 
A $.:\'E'rino Maia Vinegre, idem 

S:· ldo par o dia 4 

Em cl<:"Jtumentos de1 valor 
DmhPtro em can,,;a . . . . 

11 080~000 
1 942SOOO 

27S500 
260SOOO 

214s600 
90SOOO 

2 .634S800 
10:482S921 

13 :614$100 

13:ll7S721 

13: 117S~21 

The>.e;onraria 
.'>et!'mbm de 1937 

Municipal de João Pessóa, em 
do. Pr~feitun 

3 e.!~ 

Gentu Fernandes, 
Thesourv>iro interino. 

f A , Te 1U'ntr Jo·:i.o i:ar:a~ 
pec1 or ~·cr 11 • 

ins 2 linhas de madeira de 10.00 x 6" o~ proponentes, mediante a plan-
x -l" ta da. lagõa, onde será tnstallada a 

cm, .. n· con o 01;ri:in11 r. F't'rrl'ira 
de Oli,1tira. , ·ub-in· rwc.tor. 

1 linha de madeira de 11,00 x 6 -, fonte, deverão indicar em desenho a 
x 4,. dispo,ição da apparelhagem. meneio-

! lu1ha de madeira de 11,50 x 6 ·• nando nas propostas a potencia do 
x 4 •• grupo electro-bomba d.e sucção e re-

C0!\1:\1.\. ·no DA POT,f< I>\ M11,f1'·\tt 5 linhas de madeira de 4,00 x 5" calque, bem como o d1am~tro. exten-
DO l:..:,..,T.\DO D.\ !',, • ., • n·cA 1u, x. 5·• são e natureza do matenal dos en-

(_:U?i~:: do Eurcito d,, ' 1;n11a1 '\5 linhas de madeira de 5,00 x 5" f~;t'.;,m~~f~inâo i:,i:.•r~elact;ão"~~:pl~~ 

te;;.~~~t~le e1~ 3/oão Pe.c oa, 3 \.IJ11l1as de madeira cte 7,00 x 5" iª 
1
~i:

1
t~:~~s t!~~e5:i~~s j!~~::,~:~ 

Serviço pa,·1. o dia 4 (Sa 1
1 

1r o 32 linhas de madeira de 5,00 x pha.róes, cabos armados, etc. Deta-
Official de ctrn J.) L r , t •. 1 >. 4.. Ihado e especificado deverã ser tam-

ººJ~~;~~o f\~1~;~~ição. 1 ) tu! 'ntt" 1" ~ ,_linhas ele madeira de 3,00 x 4" ~mn;~ig~n~~e ~~sre~~~1s ªºd!ff:t~elh~ 
Pciro Dia.e::: (:e Antujo I Nota - A madeiras acima devem tunccionamento da fonte. 

Adjunclo ao ofhual de ci,.i n. - '-U' de 1t 1 .. orno Mas.saranduba \e1- Corrente elect.rica local: alternada, 
genta Pedro Maciel dos Sar, o I m lhri. 'il'l , • s1cup1ra. gororoba, 220 volts, 50 cyclos. . 

Dia ã E~tação de Radi('I 3. 1 1 .,.eri: i: : d :trco ro o louro de chen?, etc ~as pro~o.stas devera ~tar incluída. 
to Ayrton Nur-es da Silva ne .,1·c ta:-, vi.a<:: $em branco, noo .. es- a mstalla_çao da fonte ate o seu ple-

Gu3.rd3. do Quart'.:'l, 3. .1~\; .ht> i!IL::. bror.as. ou quaesquer defeito~; no funcc1onamento. com o prazo. de 
Raphael Manrn~l do~ S. ' que po.:,; am prejudicar a estabilidade / execução do trabalho. deve_ndo ftgu-

Guarda da Cadeia, 3.0 sargento All- da const.ntc<::ão. e serão postas no rar tambem. em anrlexo, alem de ca-
tonio Pedro de Oi.iv~,!'él Depwito das OLras Publicas ou no I talog.o s e outros detalhes .. technicc>::i. ·. 

Dia á SecrP ;lr1J. c:abo OctBno cJ;:l Grupo Escolar cie Santa Rtta em um de-enho cotado da base sobre que 
S~lva Br '-'il construcçü.o. · ass~ntará a fonte, most~ando .º~ d1~-

Di:.1 ao L"' ' 1ih~Jl\: . " klacl::> t~Jcuho- Os proponr:ntPs deverão fazer no pos1t1vos de entrada e distnbmçao aq 
nista Sev r·no FerrPira di Sou a The~ouro do Estado uma caução em cano de recalque e do cabo de corren-

Boletim n.ü 192 
<as.s. l Dclmiro Pereira ~ .. Anclradr 

corond coll'lmJ:ndante !Jtuu 
Confer-. com o or1':'."mal - Eli.i.., 

Fernanô"?S, major sub-comma11dJnlr' 
int,erino e 

dinbeiro. de 5c-: =·ob're o valor prova- te ~lectrica. . . _ 
vel do fornecimento que :sernrá pa- Na. Directona d_e V1açao e (?brc:..s 
ra garantia do ccntracto no ca~o de Pubhcas está ã disposição dos 1nte
acceitaí.;lo da propçsta. · res~ados a planta do parque .. 801011 

As prepostas deverão ser e~criptas de Lucena" _ . 
a tinta ou dactylographadas e a:-,sig- Os proponentes deverao . informar 
nadas tle modo Iegivel, sem rasura~.. taml?em o prazo. de garantia contra. 

1 
emendtcs ou borróe• em duas ,·ia~ d~feitos de funcc1onamento e as con-

~ ~ii~~ ~,;/l'~~~
1

t4 ic ;, a.. 1 t~11
~
1ita1á~1

l~
11 ~~ .. ·ig:o~n;e s!T1~ª~~ ~~~= dig>is 1i:s~~g~~~l~~º· deverá consta,· 

2 _uJ,os d lrt.'i.o ce 1' dr_ d1: nwtro. 
1 

Ge1 c~nt.e:icto preço cm algarismo "' nas prop~stas o prazo para. entrega 
cor ::. 1 6 rrte ro..; d"' c<,mpnm Ho e - por cxtl'Il!,O do matenal. CUJO preço serã md1cado 
da Ul • o, propr:n'·ntt:> deverão marcar ') C. I. F. Cabedello. _ 

4 gro:::as de Pª fn~c, de r!l.bc>r'.l L· pi .. zo para entrEJ<l do matcr al offe- Os µreponentes deverao fazer no 
cartJda de 1 '. x l '. # 1 reciclo. T_heso~1ro do Estado. uma caução cm 

1. 130 nictL .• h 1Kir ele rc,ctar: < ... 1 Os proponente.:- deverão of1crccer dmhf'1ro. de ~010 sobre o valor prova-
sicupira. cor 1 ,rmP d, _,cnllo e-xi: C'1- cotação pJ.ra os materiaes dE· procc- vel do. fornecimento. que senirá para 
te nest1 Comnu.,!'.'.,flO . . denc1a nacional. ou nacionali~d'JS, ga.ra11~1a cto contracto, no caso de ac-

Nota Os rodapes aruna rit;t- postos na repartiç:io requisitante. e c:e1taçao ela proposta _ 
dos de,:.a,:· n t .~r icab::imt·nto })fli'a cl,:, prcx:edencia c~trangeira e. I. 'F'. As propostas deverao ser e~cripLas 
vcrmz de\! r. :o ~,'r CSI, ·p ·cbn .do" Cal)edello ' !l, tint:1 ou dactylographadas e a55ig-
eom r 1aClf'11 b-m :<::.êc~·a 11 e 10. As propostas deverão ser entreg·uc~ nadas de modo !egi\•el, sem razura"::, 
branco~. br~oc ~ cll outro.e; quae• quer ne ta Commhsão. em envelcppes fe~ emendas ou bo.rroes, em duas vios, 
Cefc: .to · ~ "\ ndo U:i pfç:,. tr.· 1 c·h:ulo.'.:. • até â-; proximidades cl:;i reu- sendo umri devidamente selladR (seno 
CQmpr!mc>nto iufr 01 a quatro 1 4) 11150 do Tribun;il da Faz('nda qut' e-tadunl óe 2$000 e scllo. de saúdel 
metro. . não será antes das 14 horas dO di~. rontendo preço em algarismo e por 

14 C:r .set~·mbro do corrente anno. extenso. 
Para o Di'pO'-ito das Ohras Publica.~ Em enVE·loppes separados das pn. As propo:-.ta:; deverão ser entregue~ 

pcslas os concurrentes deverão a- nesta Commissão, em enveloppes Je
GOO raio' d1, 1c.:upiru de 0_45 x O.~ presentar recibo:=; de haver pago 0:s chactos. até ás proxinudacte·s cta rc:;u-

x 0.03 ªP! imposto:, Jtdera!. estadual. municipal, nião elo Tribunal da Fazenda que nãv 
300 ·:-ambo1 de sicU!Jil'~ dr 0,48 no PXPrclcio pa..~:~aôo. hem como. do serã ,mtes das 14 horas do dia 14 

0.06 x 0.04 "1.nfor:.1e mcdélo nP t::i caução dr que trat:t ef.te edital de settmbro vindouro 
Commi.<-~ào Os prononrnte:, obrigar-'P-Õn a tor Em cnveloppcs separados das pro-

50 cubo. d-e s "·tr r·:i c.:onr lrme l'ld.r effectivo o cf)mpromisso a que sP postas. O'i concurrentes deverão apre-
moàelo n<: .... 1,1 Commic · lo propuzerem. caso seja accetta a sua !-iCntar recibos de haver pago os im-

50 bnrrote. de sicup1ra dr 2,00 Y ?)roposta. assignancto contra::to na po:;t.os ff'deral ,P,;;;tadual, municip.11. 
O.OS x O 05 Procuradoria <b Fazenda. com o pra- , no excr('ICio p~ssado, bem como. da 

HlO b~trl"'lÜ. ,e ~1cupna dt'" 1.20 X zo maximo de 10 dirt.'\ após solu<'iO- cauc:Jo dr que trata este edital 
.J.05 x 0.03 nada a ~' 1.c·1trrl'ncia. c~m previa cau. Os proponentes obrlgar-~e-ão a 

100 barrot ·~ d~ 1cupl!'a d{; 0,80 x cão arbttro~a P"IO Tnbunct1 compe- . tornar cffectivo o compromisso a qtie 
e 05 x O 0.5 tentC'. não mtrrior a 5,:., :obre o va- se propuz.,ra.m. caso '8eja acceit"\ A 

25 C'':l.mbõe dr' I"UJll: a dr 0,50 x l~r do fomecimPnto. a qual revcrt<'- ~ua proposta, assignanclo contrnct.o 
1) 05 O 

0
5 ra em t:ivor do Estado. no caso d~ na Procnradona da Fazenda. com o 

· 20C trav"'~• de )icuoira r:e 0,35 x n·-~üc;ã~ cio C'ontracto. sem ca.u~a ju,:;. prazo maximo de 10 dias, apôs solur-
0 05 O 03 t:fKa_clt <' ~unrJnmentada a JUIZO do :10nada o concu.rrencia. com prévia 

50 kih,;; ti :ç0dn··rt;~li"11í!;-,. R 4- refe_11do Tribunal . caução arbitrada pelo Tribun~l c:oru-
5 on eqo V'llfT ~· ,. . Fica rr~r_·rvado ao Estado. o ct1r1~·1. petente. não infn-1ior a 50:0 sobrf' 0 

'W parP~-;; < ln minas de aço par:.i :"to annullar a r~resente .. chamando \'abr do tornecimento. a qual rever-
" Auto-Palro] de 1,81 x 6 x 1 '" ::i. nm-:.1 c·ont·Un('~Cta. ou deixar de ef- terâ_ em fa\·or do Estado, no caso dtt 

fectuar a (·omp1a do maten.i.1 COP.!'.- rescisão do ~ont.racto, sem causa jus-
Para a <'on~t~nc·ção do Grupo Esco- tante da mesma Lificada l" fund~1mentada a juizo do 

lar e .. Santa Rita Commissão de Compra .. , 30 de a-• refnido Tribuna]. 

45 lmhas 
X 4" 

gosto de 193~ . . . Ficíl reservndo ao Ei,tado. 0 direito 
d(' madeira de 4 00 x 6 ·· . J. Cunha Lima Filho. pela Commw- Ce annullat a presente. chamando A 

sao eh Compras. nova concurrencia, ou deixar de e· 
51 linhu:, 

X 4". 
di madeir.i de 5,0o x 6 fectuar a compra do mllterial cons

13 linhas 
X 4". 

tante da mesma. 
d1 madein de 6 00 X 6' SECRETARIA DA FAZEND.\ - Commissão de Compra<:: 10 de a-

EDITAL N.º 73 - Commi~ão de I gosto de 1937. ... . 
26 11.nha,;; 

X 4 ., 
di madeira de 7. oo x 6 · Compras - Abre conc~rrBncia p~ra J. Cunha Lima Ftlho presidenl e 

m,1i!ci a rt1 4,5f' ~ 6" o fornecimento do segumt.e material: da Commissão de Compr'as. 
28 linhas rl1 

xÇ 
5 linha 

X 4" 
6" 

6 linha e\ mad1 ir1 de 6.50 x 6" 
X 4" 

DIREC6~ii.~"s ~iBLi6!~AO E UNIVERSIDADE DE PORTO AI.E. 

Para o parque "Solon de Lucena··: :;~;aria ':.:cºi3»t:AigTo~om~o;cu~:~ 
1 Font..., Jumino.~a. de ace;õrdo com para proíe~or cathedratico da ca

a t~1
;~~~~f,~!ge~b~~~~ieta para fon- deira. de Patholoi;-ia. e Clinica l\fedica 2 Iinn1: e m1dr.1.~r d1· 7.~o x 

X •• 
15 U11h2 d, mnJelra de 8.00 x 

X 4 
6 linhas ele mndctra de 8,50 :x 

X 4" 
'> 11ru · 1 1c mar:e.re l1e 9,00 ,. 

X 4 1 

tr luminoso. a srr tn.sta11rda na Lá- 6~~cuf~rt~fei~f~:ari~~rlmaes) do 
6' gôa -do parqt1e "'Solon de Lucena", Faço publico. de ordem do sr. Di. 

clevend~ obedecer approx!madamente rector que está aberta a contar 
6 ·• ás segumtes carRrterif:ticas; desta. ct_ata e com O prazo de 120 dias, 

um jacto principal com 20 m~tros a tnscnpção para; 0 concurso de pro. 
6 ·• df' altura e c111co Ja<'tos ~ecundnrl< s fcs.c:::or cathedratico da cadeira de PP

com 1Q metro de 1lture c~na um , thologla e Clinica Medica (t• parte. 



A UNIÃO - Sabbado, 1 de setembro de 1931 li 

,"l: ~ ~ !': O ~~7 4 Creanças 
e., f<., ~ ~ '·- _ -0= sem animo ... 

OC., L'\Ç ri...~. W ':> , ~'i>" ;;3 Seus filhinhos estão 
~ 'Z ~ _V- ~'-' (e:, § desanimados? A senho-

;,;-~~..t ~(fQ . .§. _,,»~.--' ra precisa limpar-lhes 
V b,.-'- ,, ~ ~" _-- o systema intestinal 

v"'L(.J ~V .;s,'I> ' Precisa desembaraçar-
~':>LQ~ ~~ lhes o eslomago e os in-
~4_Ç: .:S,c::,"l testinos dos toxicos que 

~ 1 /:' !!~d~emnfr:j~ed~~i~f11i~ 

SQL!l&A2 PAU TAU~f B' ~ :'.!;~~~::·,;;~~:. ... 
- pequenos anunaes/ do Curso de José Shnões Filho, C. Perelra & E N O 
Veterinarm Cia. Aluizio Gomes & Irmão. "A 

o concw·.'io constará. de titulas e de Imprensa", Cia. America Fabril. 
provas. O concurso de titulos con~tarã Clauc!.ino Nobrega & Cia .. Oemosthe_ 
da apreciação dos seguintes elemen. nes Barbo~a & Cia.. Aluizio Silva & 
tos comprobatorios do merito do can. Cia., P . Miranda & Cia.. Otto_ 
didato ni & Cia., a virem regularizar 

1.º - De diploma e outras ciignida- as sua::; contas até o dia 15 de 
<les unircrsitarias e a-cadPmtcas apr~~ setembro proximo a fim de não s~
sentadas pelo candidato; rem. mais tarde, prejudicados eni 

2.u - lJe estudos e trabalhos scL seu:s interesses commerciaes. junto a 
entificos. especialmente daquellcs que esta Administração. 
a.'5i~nalem pesqulzas originaes, ou Cabecte11o. 27 de agosto de 1937. 
rcvt:Jem conceitos doutrinarias pes- FranciSt·o Leal, l" escripturario. 
soaP:, de real valor; 

3." - De acttvidades didacticas 
exercidas pelo candidato; 

4.0 - De realizações pratica.s. de 
natureza technlca .:u profissional 
part1cul&.rmente daquellcs dt:. mteres
::;e cullectivo. 

EDITAL DE CONVOCAÇAO DO 
JURY - O Doutor Braz Baracuhy, 
Juiz de Direito da 1.1:1. vara do Comar
ca da capital do Estado da Parahyba, 
em virtude da lei etc. 

o simples desempenho de funcções 
publicas, technicas ou não, a apre
sentação de trabalhos, cuja autoria 
não possa ser authcnticada, e exhi
J,ição de attestados graciosos não 
constituam documentos tdoneos. 

Faeo saber, que tendo sldo designa- 1----------

O concurso de prov&.s constará de: 
1.º - Prova escripta. 
2.0 

- Prova pratica e experimental 
3.0 

- Prova didactica. 
A este concurso poderão concorrer 

medicas veterinanos e veterinarios. 

do o dia 13 de Setembro vindouro, pe
las 8 horas. da manhã, para funcci
onar, em sua terceira ses.são ordinaria 
de corrente o.nno, o jury dest:,. CapL 
tal, procedi, de accordo com o 4.ue de
termina o Codigo do Processo Penal 
do Estado, ao sorteio dos 20 cidadãos 
jurados que têm de servir na mesma 
Sessão, tendo sido sorteados os se
guintes: 1 - Frederico da Gama Ca
bral; 2 - Bel. Osias Gomes; 3 - B y_ 
ron Brayner Nunes da Silva; 4 - An .. 
tonio de Azevêdo Ferreira; 5 - João 

NEUROBIOL é o agente pode1:oso, 
que dá força aos fracos, coragem a-t>s 
timidos intrepidez aos desanimados e 
victoria.

1 

aos que pensam ter perdido a 
energia e a c<.nfian<i,a em ~i proprios 

NEUROBI OL 
é o infallivel tonico do cerebro 

A' VENDA EM TODO O BRASIL 
Os candidatos deverão, no acto de 

mscnpeão, apresentar os segUintes 
docurt1e1.tos: 

1.0 - Diploma profissional devida
mente legalizado. 

Ha1dman de Barros; 6 - Nicoláu da 1-------------
Costa; 7 - Adaucto Soares da Costa; 
8 - Nabal Barrêto; 9 - Bel. Claudio 
Porto; 10 - João Augusto Saboya; DECLARAÇÃO 2." - Prova de que é brasileiro r.ato 

04 11aturailzado. 
3.u - Prova de sanidade e 1donei~ 

dade moral. 
l~ - Dr. Leonardo Arcoverde; 12 - Antonio de Almeid.l, declara p11r,1 

4.0 - Documentação de actividade 
profissional ou scientif1ca que se rc
lt:tcione com a ctt.sciplina em concurso 
acompanhado de relb.çáo de seus tra
balhos publicados, que deverão ser 
annexados . em três vias, se possivel. 

~~sge;~~r!~nr:o.:_l~~to~i~mi~:~~esN~; fins commerciaes, que desta data por 
Araújo Wanderley; 15 _ Renato Car_ diante assignará, Antonio de Almeida 
neiro da Cunha; 16 - Anisio Cunha e Costa· 
Rêgo; 17 _ Alipio de Menezes Macha- João Pessôa, 31 de agosto d~ 1937. 
do; 18 - Dr. Antonio Rabello Junior; Testemunhas: Antonio Mcntciro 
19 - Canuto José Pereira de Lucena; Barbosa, Andrade ~ Cia 

5.0 
- Titulo dt docenre ou prova 

à.e haver concluitio o curso profis
s10nal, Pl?'lo menos seis annos antes. 

6.0 
- Prova de estar quites com o 

~erviço militar 

20 - Bel. Annibal Victor Lima e Mou- Antonio de Almeida e C'osta 
ra. ( As firmas estão devidamente reco-

A tddo.s oS quaes. convido a compa_ nhecidas). ri::~ ~ :~~!n~º tl~;:o ~~e e~4f:~ !---~---------
~~ ~:re~:dcr;:\ '\;or':ec~~~ª.;o!ª~!~ AO COMMERCIO E AO PU-Mais informações poderão ser obti-i~ l r;o s~~1;~~ria da Escola, das 8,30 

Secre~ari~ da Escola de Agronomia 
e V~termana. em 10 de maio de 1937 

N1cola. Vcrlangieri Junior, Secreta
rio 

mais, enquanto durarem os trabalhos BLJCO EM GERAL 
C:.a mesma sessão, sobre as penas da 
lei se faltarem. 

E para que chegue ao conhecimen
to de todos passei o presente edital 
que será af!ixado e publicado legal-

ED11'AL - De ordem do sr. ad- mente. Dado e passado nesta cidade 
mlmstrndor do Porto de Cabedelld de João Pessôa, aos 21 dias do mês 
.saa con\'idados o.s srs Marques de C:e Agosto de 19;l7. Eu Carlos Neves da 
Al1]1eida & Oi.a . V1e1ra Filho & C1a , Franca, Escriv&.J do jury o escrevi. 
Joao ArauJo & C1a, Joaquun Amo (a). Braz Baracuhy. Conforme com o 
run Junior. ArauJo L1 .. f'na & Cia. _ original. Subscrevo e assigno. o Es
LUI._ Porplno, Armando Lôbo & Cia.: ! crivão: (a) Ca7los Neves da Franca. 

SEC CÃO 
..:, LIVRE 

MURILLO LEMOS 

(30.° dia) 
L. CO!:\TA & CIA, conc-essionarios da LOTERIA DO ESTA

DO, ,·,,mpungidos com a morte do seu particular amigo sr. MURIL
LO LE;ll0!:\, quE exercia as funcções de fiscal do Govêrno junto á 
mesma LotHia convidam a familia enlutada e pessôas amigas de 
:,rán°<·ado rrorto para assistfrem á missa que em favor de sua alma 
,.,andam C'C-lehrar na Calhedral l\letropolitana. :is 7 horas <lo dia 
l_ dt' setcml..,ru, sabhado pela passagem do :w.o d,a do seu falle
( 1111<'nlo. 

D,.•,<le .iá agradecem a todos que comparecerem a eRse acto 
dP p1Pdacl:, ,·hri~tã. 

'I, f I • f t ' (--...i <;;.. - -'- -~ 

MURILLO LEMOS 

~ 
30.º Dia 

\ lamilia ,\IVRILLO LE~IOS ,·onYida seus parentes e mni
~o~ Jxlra a">~istirem ú missa que em f:n·or da ahna do seu inol·· 
, id.1Ycl ehdc 111,inda celebrar na Cathe<lral, :is 7 horas do dia 1 
<IP ,t'll!lllbro. pa,sagem do :lo.o dia do seu fallecimenlo. agratle
<:t·rnlo :rnkeipad:1111enle a Lodos que <·ompareceran1 a esse acto 
de pil'd:td<' d1rist:i - COFRE 

Vende-se um cofre em perfeito es
lado de conservação, Tratar com o sr. 
Severino l\Uranda á Ladeira da Bor
borema n. 11 120 

VENDE-SE a casa n.0 

185, á rua Borges da Fon
sêca. Preço commodo. A 
tratai' na mesma 

O abaixo assignado, vem por bem. 
avisar ao commercio. ao publico e aos 
seus amigos particulares, que. em 
perfeita bt.rmonia, aceba de deixar a 
gerencia da "A Preferida'' cargo que 
oc., upcu por longos annos • 

Essa deliberação foi motivada ex_ 
clusivamente por ter de ausentar~:e 
desta Capital, no intuito de de:::dobrar 
a sua actividade em outro ramo de 
ccmmercio 

Aproveita a opportunidade pam 
manifestar os seus agradecim.entos q 
todos os seus bons Amigos. a-;s dlo:;

, inctos freguêses da "A Pnfcrida" ~ 
muito especialmente ao seu · grande 
ch~fe e amigc- sr. Carlos Oertli. 

J-cão Pessôa,' 31 de agosto de 1937 
Francisco Florencio da Costa. 
A firma está devidamente reconhe_ 

cida. 

AVIS O 

Retirada de mercadorias 
1 Decreto n. 0 19. 754. de 18 de março 

de 1931) 

UMA Ct,.IXA FACAS PARA 
CORTUME MARCADA "MI". 
PESANDO '34 KILOS. EMBAR_ 
CADA NO PORTO DE RIO DE 
JANEIRO PELA SOCIEDADE 
INDUSTRIAL FEKINA LTDA , 
SOB CONHECIMENTO N., 12 
EMITTIDO PARA O VAPO~ 
"ITAQUERA" VGM. 207, EN
TRADO EM CABEDELLO A 
24 7 1937. 

Pelo presente avisamos ao commer
cio e a quem interessar possa. que cs 
srs. Motta & Irmão, solicH:.aram a 
entrega do volwne supra, mediante re
cibo, allegando extravio d;> conheci_ 
menta original 

A entregl?. .~erá feita dentro do pra-

1 

zo de cinco dias a contar desta' data 
~i nenhuma reciamaçã.o ou opposiçã.o 
apparecer 

Qualquer reclamação deverá ser di
rigida por escripto aos Agentes desta 
Companhia. e~tabelecidos á Praça An
thenor Nava no n. 0 5 

João Pessêa. 2 de setembr., de 1937 
Companhia Nacione.l de Navegação 

Costeira. 
Miguel Reis. p. p. Williams & c:a. 

Agentes. 

ALUGAM-SE 
Uma casa confortavel, com oµtimas 

ac::modações, á avenida Epitacio Pes_ 
sõa. e 2 casas pequene..s na avenida do 
Asylo de Mendicidade, transversal á 
avenid~, Epjta:-io ?essôa, por preço::; 
modices . 

A tratar n;, av EpitaciO Pess.õa 
n ·J 861 

f A TI:!A · OR DESCOBERTA 1 
PARA A MULHER 

(O REGULADOR VIEIRA) 
A mulher não soffrerá dôres 

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

bater a::. Flores Brancas, Colicas Uterinas 
Menstruat!l:i, após o parto, HemotTbaglas e 
Ooies nos Ovarios. 

E' poderoso calmante e reg~la.dor por 
exceUenc1a.. 

FLUXO-SEDATINA, peta ~UI). cÕm-

1 

provada efficacia é receitada pnr mais de 
10 _ 000 medices 

FLUXO - SEDATINA tacon,c& ~ em 
! J toda a parte. 

l=-==--=====:!) 

Armand J r· n 1ltY· e ·rnta rom 
perfeição e r• 1 :>'~ tnct qurlqu::-r 
reparo tm R·,ii , Et('r-t_ 1 ·ln appa-
lhamentos d.1 dni n 'l .:>r · ,·o e tujo 
que ~e relac!rn co: 1 :t Radio-Electri
~idade 

Di~põr- 2.1.nC: 1 .e n· l!''hin 1 ... pr pr':.i· 
da p ra e:.1011 n t te 1,uatqu~· 
typo de trai. ,fr,rr.i o b binas Ho-
ney-Comb, lt•~ 

OHirina: Rna ~ l "') "0 
tEm f· nt ~ l.,~ P!J.uli~ta 1 

APlAltlO t'l HIJ\ llU•, 
NE - Yt>nc1t 1,uro \lei r 
Ahelhas "!t<J[ian 1s t' llru 
sú. A v Jo{o \fachad, 
1155 ou rJp Jo,é PP 
sô::i. 2ri 

CAS \C\ - \", ,-. e a ca-
~a •1 • 5,:, 1;, 11 1 .To~in da 
::\L1·t!I 1. • a (1 ..:\ tra-
tar (';)OJ (l tl • ( ;\n1illo ele 
Holla 1 l e ..1 com '.lenhori 
nha M r a Jn e <' Hollan
da Cha,·f"i, reqii 1 ,ntt· á aYe
nida Gc ,-r 1 Qc,nio n. 113, 
nesh e, lacle 

ALUGA - SE 
Um apna.rt ~mt ,.t< espaçoso 

para I• czi r1 - <'rio Commcrcial. 
::\ledico on L'rnu ~t . no. ponto 
rnais t..,ntrál da r "Jaciel ri
nh, .iro, 7 1 1 " • IHl~• ~, e ,m ins
~a!lação ·", .. iL na ."I c1rua cor
ren~e. 

A tra .a· com 1 :-.r. ~"' t ·1 io .Me
nino dc::i ~a u. :.. n.. portaria da 
A u,·1;,.o 

TERRENOS E CASAS 
VEN'DE!-.1-SE ter ·e11(JQ proprios, em 

lotes d>i! õO e 3G m('tro: ele fundo, na 
prospera Avenida .Mnx,minrio de Fi
gucirêdo, prox1mo ao bairro do Monte
pio, lugar ::s~rnd:ivel e de fuluro; agua, 
luz. cs~óto ·e br,nt.ls Ilôa:. casas no 
centro da cidade, pnr:1 diversos preços 
commodo~ Inform ~s na Avenida 
João Machado, 11 " íUS 

ALUGA-SE a casa sita á 
avenida 2ci de :\faio ~-º 638, 
com oitões liues possuindo 
ainda agva e um sitio com 
diversas fructdras. Preço 
de occasião. A tratar com o 
Br. Antonio da Silva Mello, 
na chacara annexa áquelle 
predio. 

PARA C.\DA GOSTO UM TOM, 
PAR!\ CADA PELLE UMA COR. 

Pó de Arroz 

ORYGAM DE GALL Y 
o pó de arroz que valorisa a 

propria belleza . 
>' VENDA ID6 TODO O BRASIi, 

Vendem-se na Casa. Americana opti. 
mas vitrinas e armações proprias para 
casas de commercio, assim como 1 em
panada. Preço baratissimo. Vêr e tra,. 
br na Av. Beaurepalre Roban. '79 l 85. 

Tachigraphia 
Ensina-!)e essa materia em curto 

espaço de tempo a preços modicos . 
Pensão Brasil • - Travessa Cordoso 

Vieira, 16 - João Pessôa - Parahyba. 
do Norte. 

CASA A' VENDA 
Vende-se uma confortavel 

casa em Ponta de Mattos, f> 

l

rua Coronel Aureliano, n.0 

49. 
Tratar na rua 13 de MaiJ_ 

172. 

AULAS DE MATHEMATICA 
Claudio Lisbôa de Carvalho &visa. 

aos interessados que ensina Aritbme
tica, Algebra., ~ometria, Trignome
tria, Noções de Geometria Descriptiv& 
e Geometria Analytica. 

Avenida. Juarez Tavora, 62, Ta.mbiâ. 

NEGOCIO DE OCCASIAO 
Vende-se um optimo sitio em Bar

reiras defronte á Igre]inha de S. Se
bastiã'o, com 5 casas regulares. e me
dindo 58 metros de frent.e por 366 de 
fundo, agua bôa e muitas fructeiras. 
Quem desejar queira fazer uma visita 
ao me~mo. Entender se com Roberto 
Leandro. 

LECIONA-SE violão. pratica e theo
ricamente . Avenida da Concordia, n.11 

561. Vicente de Andrade ou seja Fer
rolho. 

CASA 
Aluga-se a casa n.0 1012 á avenida 

Pedro I, no bairro Therezopolis, re
cuada, com grande quintal, murad~. 
tendo salas de visit.R:; e de jantar, 3 
gnndes quartos. cosinha, lavanderi"L, 
etc. 

Trat~r á rua Padre Meira. 56, 

VENDE-SE 
\"i,rnle ,-e O)Jtíma cnsa na avenida 

General - Osorio, de oitões livres, com 
amplas solai; de visita e jantar, 3 es_ 
pnç;osos quartos com janellas, sala de 
copa e cozinha, gnbinête 5Janitatio, 
grandP t~rraço no Indo, toda assoa-
lhada e forradà, porão habitavel, com 

ALUG.Al\1-SE as casas de 2 hon, quartos, gabinête ,an,tario • 

á ba;~:i:~~e q~in!~~n~~rni:it:!f; Pess'>a numeros 791 e 7!l9 sitas 
n.." 869 

avenida Epitacio Pessôa e 
recentemente construidas. A BOLSAS PARA SENHORAS - Mo. 

dclos elegantes, confecção esmerada, 
tratar na mesma avenida na acaba de receber a CASA VESUVJO, 

rua Maciel Pinheiro, 160. 
casa n. 0 821. 

soe I o 
Admiitc-sc um ~odo rom o capital 

de 30 :1 50 contos p:ua ampliar um 
negodo b •m l fre unado dando ren
dimento. nesta Cilfit~l. A entender-1\l' 
com J, F na. Po,tJ. Restante desta 
reda<'ç:Ío, ou á Prn,r-i J\rlstides Lóbo, 

. 66 

O sr. é funccionario publico no in. 
terior e a distancia difficulta o rece. 
bimento dos seos vencimentos, contas, 
habilitação ao Montepio, os requeri. 
mentos aos seus direitos? Não vadlle. 
Dirija.se ao Escrlptor.io de Procurado-,. 
ria MINERVA e encontrará a. solução 
dos seus negocios. Ru& l\laciel Pinhel .. 
ro, 300, sala do Cartorlo ttn Tabelllão 
Public Trinasso'-



6 A l :·1Ao :'.aLliado. J de setcn1hro'd<> 19~i 

COMMERCIO ~ VIAÇÃO · FINANÇAS 
INFORMAÇOES GERAES 

1 D ( S Po RT O S 
JO ENSINO DO PORTUGUts 

• E DA HISTORIA DO BRASIL 
NAS UNIVERSIDADES 

ALLEMAES 
OS DOIS PROXIMOS JOGOS DA L. D. P. - AMANHÃ: 

TITO - O r '.\ton1z ,1,, Arag .... o, Em_ 
l,aíxador do IJr..i.1. n i. A1 L·manha, uca_ 
1,a <lc comm li.nicar ao \li11il'-h·rio <lai 
RC'lo.ç(!c,s Er•, r;on· l"H intermcdio 
to seu ferviço de í•><,p<'rai;ao Intelh.•r:.-
.ual quP o Mini~,h·rio da Educaç:i.0 
p,Jt,lica Jn Rl'ich. pí>r decreto rccentl' 
decidiu que •1'i prot"l·s~oH•"; dus cnth 11 -
dr:H rle P.~tu,lof-< 1·01n.anticos nas r:ni 

MOEDAS 

No Banco do Brn..(.il, wrifícou .. .re 
hontem. a.i:; segui.J:1tcs C'Otaçõt's: 

Libra 
Dollar 
Lyrn 
Franco 
Escudo 
Reichmark 
Florim 

''E..'10.\: 

Franco Suis.<:o . 
Belgl, 

Libra 
Dollar 

('O)IPR \: 

75S450 
15S200 

saoo 
$570 
s685 

5S000 
8S390 
3S495 
2S560 

i4\940 
15SIOO 

direito da 2. vara da capítal (civel. 
crime, commercio e privativo da Pro
t·edori:I. e re.c;,iduos. ~xerce as func
ÇÕ('~ de juiz eleitoral. 

D-. Manuel Maia. Juiz de direito 
ctn. 3."- vara da capital (civel. crime, 
commerclo e privativo das cxecuçõ:?S 
cr1minaes e "hapeas_ccrpus". E' c:xf'r
rJdo o juizado pelo dr. juiz de direito 
da 1.~ vnta em vista daquelle magis
trado ,:,:• achar <>m commi."-São, no in
terior do F.stndo) , 

"SPORT" x "SOL LEVANTE" . 
No camp, official da •·L. D. P ··. rns g~amf!id::_-,. Na retaguarda d s 

•erâ lugar ama:i.nhã um dos melhores l .. alvcs". Pedrmho, Gerson e Chocolat~ 
, mbates do 2 turno do campeonato estará.o vigilantes ante os nvan,..,.s dos 
local. alVi-rubros Adhemar e LucaJ. E 05 

O "Sport Club" enfrentará a adex- "forwards'' Adhemar Rodrlg-J:>s, E
tradn reprtsc-ntação do ''Sol Levant•?", duard:; e Pedrinho er,con~rarõ.o uma 
numa Iucta que será, de certo, cturis_ defen:iva tenaz. em Quidão, Migu-;1. 
simn. Gama e Cathanno. 

A..'llb:s estão abda em condições cte Para juízes. fôram escolhidos 0::1 srs. 
ccnqu~tarEm o titulo maxim~. e. as- Ee:-aldo de Oliveira e Antonio Queí_ 
sim. facil é imn~Jnar..sc o ardor que roz. A •·L D. P " se L·pn:•sente.ré. 
ass~berbatá essa peleja. pelo seu dire:tor Lui1 Spin'lli. 

l ' prom:-.tor publico: dr Seraphi_ Tanto d·! um la:lo :orno de outro. se 
~ºat!n~~b!e~ira~i;·ng:rac~fde~?~ãi~ 

1
a_1_1n_h_a_m_"_c_r•_c_k_s·_· _d_e_n_om_e_e_m _ _ n_os__ NO DIA 7; 'J'J'J::i~o x PYTA-

•rabalho. dueto na~i:-nal por cxcellencia, repre-
2.o promotor publico: dr. Clovis Li- .t·n~ando em :1 nossa actual pha.se e- Eis outro bom jogo do certamen da 

n1a.. cura~01·. das ma$,.c;a~ fallida.s. exe- roncmica um pap::-1 cle realce 11as re_ l cidade. ' 
ruções cnmmaes e res1duos. messns parn O exterior. o ··Botafô~o·• j.gará d'.' forma a 

Sz de um lado vemos de~linar as- não permitlir sejam detfeitas c..s sua~ 

1 1.,i1L.irlcs ttllt'rn!i 1lPPlll 1,r1•fPrcncia, 
llU"I !"iUil.' aula; IH) Sl'US l'Ul Sos a CTI

;-ino dai-; iingu;i- 1,ortu~u<,as e e::;pa
r,hcla liem cc,mo n hitonu da civiliza_ 
~·\c.1 luso-C'FpunhoLt l' íhc·ro_ m,crica ... 

~tot;,.ou f!,.ta n:c·dida o f 1cto <le S"' 
ht.vcr !!enc •·alis~da no11 \lltimo anno.s 
o c:CJrh,·•'. , , nto do. 1,a1 1· de: 1in"u,, 
porbJ1'UCZl\ 11 ,. 1Janhoh1. t·ot ,·-ponden
rto. natur'.llmc>nt(' l g-randc ninorhm
da do lor:ar que JCC'upam dles nn 
conceito d&.il naçi1es. 

Se:?un<lo i11fcrrrna o no .. -o re11re_ 
sentante cl1plomatico a (h•cisâo cio 

FARINHA 

DE 

TRIGO 

1. Cartorio ll." tabellt'-o. escrivão eu~t~dcramentc a exportação do café ccndiçõn de Jnvicto e os pyta~uare_n
do civel. crime commercio e official bnsileiro plra todo o mundo, por ..: u- ses Emp;egarao grande ~sforço a fim 
privativo do reg-1stro de fmmovel) tro lado experimentamos a intensifi_ 1 de subi:em um pou':'o na tabella of_ 
bel. Pedro Ulysses de Carvalho, na caçá() compensa.:iorn da exportação do l ficial. 

j A,·. Duarte da Silveira. ~g~1fn~:t~~~ branc~" para o~ divers:,s j 111~~~~ ~~!a~~~{~ n<lo:i~~~~~~}:rr~e-

)1inistro íl~ f.duca~·bo pul,iin, Jv Rcich 
v<~a ~obr('tudo. e~timul;.1r o dc:scn\'o!
l(im;nt,J. das re!açc°Je~ eco_nomi~as en
t1·(' ::r .\llti,lurnl1R e 011 pa1se" ,bero_a 
mericanos, tendo contribuiJo tamLC'r.' 
de nwdo p0deroso, par.a que ellu í•.,sse 
adopbJa (, Instituto Ihero Amer 1 t"a-4 
110 de Berlim, oq·rnl nüo tem_ CP~M~do 
de 1nc.damfir a nt•ceB!!idatlL· 1mnH•d1a 
l& de ser pivu!)!";Jda na; e~colas. al
m.i"i" o conhecimento do n11 sso idiomA. 

2.º Cartorto (2.0 tabellião escrivão A..:sim e, que du··ante o primeiro se- o "match" "Botafôg:.: x Pytagua_ 

1 
d.·~ orphãos e ausentf's, officÍal do re-

1 

mestre. do corrente anno vendemos a res" ~rá dirigido. pe~o ar~itro :t:,aulo 
~istro de titules e documentos e de Allemanha algoclão no valor d~ . . . . . . Ferreira, nos primeiros 'teams , e 
protest.o<., de letras) - Heraldo Mon- l lS. 427 contes de réis. a Grã-Breta_ Jcaquim Bernardino, nús segundo.s 

O commetcio de farinha citi triP"o teiro na. Associação Commercial. nha no valor de lCl.071 e ao Japão no quadro.,;;. 
·vem ~e mant:.>ncto f1rmc sustentanio · _ valor de 98.983 ..,"o:-itos de réis. 1 O n. João NogueirR representará a 
ultimamente os seiutntes preço..,;; S.º Cartorio (3.o tabellião escrivão Ca.btdello .manteve o _segundo lugar "L. D. P." em. campo 

c\.l 11ns1n l'Ultur 

)1otor "Ruston"': do civel. crime, commercio · e priva_ no _quadro <la exportaçao no referido 
Olinda Especial f.>9S000 tivo da provedoria e resldua.s) _ João pt>n?do com 12. 784 toneladas de al- SECRETARIA DA L. D P 
Relclfe. 55:sOOO Bezerra de Mello Filh~. na Associação :;c':3-aJ em vista d' Santos ter corue_ . . . 

de 13 HP, pelo preço de 14:000$000, 
vende-c;e um. a oleo. importado 
recent..emrnte da Inyl:iterra pelo 
seu agente nesta capital. Optimo 
para luz e indnstrln, baixa rota
ção, com volante eY.t!"a. pesado e 
acce.sforios. 

O ind:1 C'omnrnm 57SOOO Commercial) . . 1;111.cto slliitentar a s-ua posição de prL I Na ser,ietana . da Liga Desportira 
GoJct .. Meda! 70::;000 _ 1 meno porto exrortador da referida I Parahybana vr.ec1sa..se falar. com cs 
Bc1dha 60SOOO d b 1 
Nacionnl 58SOOO 4.". ~artorio (4 ti tabelli~o. escriv~o ~~vf~~~~ ii~er:Í;;

2
co:ºri~:; F~~- ~~~teº~!s ~2 ªk~ºis niori!. ~el~Oo == 

Soberana. 59S000 do cnel. crime e commer~10) -:- Joao taleza no quarto com 7 _324 e Natal de. das 19 ás 21 horas, todos os di:is 
Luz... 60SOOO Nunes TraYassos, na rua Maciel Pi- n- quinte lugar com 5.148 toneladas. uteis. pa~·a effei~o de re~ulari.zação d. 

~g~ti~ôas mggg nhelro. COTAÇAO 1>0 ALGODAO in~~~!io d~ l~~:i~,d'm;
1
~~;~~a e 

Trigo Americano 6SS000 d/ ~r~~~:ri°au~~te~~b~~~n.a:SC~~~!? Dia 3 de setembro de 1937 Ed.f!z:~!:r~ant!e;~o do Nascimen-

Ainda dispõe no ~tock da fa
brica na Argentin~. de 2 moto
res de 22 e 40 HP, pelo p:,:,co de 
15:500$000 e 30:500S000, re.specti
Vamente. 

dual e municipal) - bel. João Mon- DE CAl\fPIN.\ GRANDE to m . ' 
teiro da Franca. substituido interina_ Spcrt Clube - Vicente Rapóso (1) 

: 0enJ:ii1~ :snigre1!ri~~va Torres, Cotação pelos 1n kilos ~~~~i~~!s--v:~i~e~;u~~rb~ , 1 l. 

GENEROS: 

Flb1·a Longa (Seridó) 

CASA MONTEIRO 
RUA MACIEL PINHEIRO, 314 O mercado de ccrenes encontra se 

inalteravel Nf"I praça os negocios fs 
tão ~endo eHectuados na seguinte Sala das audiencias: - Andar ter-
base: reo da Sociedade de Medicina e Ci 'T'vno 1 

Typo 5 

VAE SER POSTA EM EXECUÇÃO 
fiA~ºººI NO "FOOT-BALL". A LEI GETULIO 

JOAO PESSOA 

Arroz: 

Japonês Brilhado . . . . 
Commum do Maranhão .. 

Milho: 

Sacco .• 

Feijão: 

Mulatinho 
Preto .... 

Assucar: 

Triturado . 
Crystal .. 

Banha e xarque: 

Gramie do 

85$000 
70$000 

20$000 

28$000 
Não ha. 

66$000 
65$000 

Banha do Rio 
Sul . . 250$000 a caixa 

Xarques 

Typo BB. 
Typo XX 
Typo SS 
Typo AA. . . 
Gazolina e kerozene: 
Gazolina, caixa. , , 
Gazolina, litro .. 
Kerozene. caixa 
Kerozene. lltro 

MALAS 
----
POSTAES 

Sahidas de malas postaes: 

39$000 
408000 
41SOOO 
42$000 

60$500 
1$300 

40S000 
$850 

Para o sul do pais - ás sextas-fei
ra.e; ás 17 horas 

Condor Cvla Natal - mala directa) 
P~ ra 11 c:111 do pnts < menos Pernam

buco), Urnguay. Republica Argentina 
Chile. Parn:;uay e Bolivia. As quartas
feiras ás 15 horf!s. 

Air France (mala directa via Re-1 
c,.·fe>. Para o .'.::i\11 do pais t~'enos Per
nambuco1 Uruguay, Republica Are-en
tina e Par·.1gu.1y, aos domingos. ás 
9.30 m. 

NORTE: 
Para.º norte do pais. Bolivia., Perú 

Coloml)la. Equador. Vcnezuella. OuYa
li::ts. Amf'rlca Central. Antilhas, Ame
rí~a do Nú1te e Ebpnnhu. ás quintas
fe1ras, ás la hor;1s 

Condor e mala directa .. via Natal). 
Para o norte do pa1s Cate Belêm
Pará) menns Rio Grande do Norte 
ás sextas-feira .• ás 15 roras · 

ElºRO!'\· 

Air France <remessa nérca para Na
tal1 

Para Europ:i, A.'tia. e A!rica, ás sex
tali-fPlr'a.s. a 16 hora" 

EUllOPJ'. - OONDOR -
J.l'f JliAN:iA 

rurgia da Parafi'yba na rua das Trin-
cheiras. · 

52$000 VARGAS f t:============ '\\ 
Fibra 1\.féclia (Sertão) Dr, Francisco Porto 

_Registro Civil: - escrivão Sebas_ Tvoo 1 
tiao Arevêdo Bastes. na rua Duque 

I 
Typ' 5 de Caxias. 

Jury e execuções cnmmaes: - es-
crivão Carlos Neves da Franca na Typo 3 
rua São José. • ! Typo 5 

Contador e distribuidor: - Justo 

Fibra Curta (i\latta) 

RIO. 3 - Annuncia...se que q Cen
~ura resolveu pôr em execução no fi&•noo foot-ball. a lei Getullo Vargas oue e.s-

51$000 

1 

tabelece que d. :is terços dos jogadores 
sejam bn:1s1l.:irç;.. 

Um dos clubes mais prejudicados 

55$000 ~~~aeS:~rnm:e'1Gd~,:~ ~sf/:~~7!!.que 

Medico da AsSll tenci11 Publ1ca t: 

:los Hospitaes df" Prompto Soccorru 
e santa Iwbel 

Doenças do Jntcsi.ino, Anus e Reto. 
Tratamento dq,s hrmorrh01das sem 

opernç;,o e .:-:cm ctôr. 

·oou veia. na rua das Trincheiras. 

REPARTIÇÕES FEDERAES 
Alfandega de João Pessôa - rua 

Visconde de Inhauma. 
Delegacia Fiscal - Praça Rio 

Branco. 
Capitania dos Portos - Rua Ba_ 

~ão da Passagem, 
Juizo Federal - Avenida General 

Osorio. 
In.spectcria de Plantas Texteis -

n~a Barão do Triumpho. 
TRENS 

sa;e Recife:, 12,20 nas 2as.. 4as. e 

De Natal. 16.37 nas 3as .• 5as. e do
mmgos. 

De Campina Grande: 10.40 diarla_ 
mente. 

Para Recife: 14 hs .• nas 3as., 5as. 
e domingos. 
Gararn Natnl: 9.53. nas 2as., 4as. e 

Para Campina Grande: 15,15 dia-
riamente. · 

OMNIBUS 
Para Campina Grn.nde: 
Chegadas: 10 hs. e 13 hs diarias 
Partidas: 10 hs. e 15 hs. diarias. 
Para Guarabira · 
Chegadas: 9 hs. dia ria. 
Partidas 14 hs. diaria. 
Para Gurinhem: 

~!.1:'t~~:~' 1!·
3
~, di~I~~ia. 

Para Rio Tinto:· 
Chegadas: 9 hs e 16,30, dJarlas. 
~:~id~~P~ hs. e 13 hs.. dlartas. 

Chegadas: 8.30. diariamente. 
Partidas: 14 hs .• diarias. 
Para Itabayaruu 
Chegadas 8 hS. diaria. ::~~ld~~t~5 R1ftã: diaria. 

Partidas de Santa Rita. horas 6: 
7; 7_30; 9; 10.40; 12.30; 14; 15; 16,35 
e 18.30 

Partidas de João Pessoa: h01·as: 
6.30: 7; 8; 10; 9.50: 11; 11.20; 13; !4; 
16: 17; 17.20; 18.3 e 21 .30. 
rioAos domin~o:' não obedecerã hora_ 

Para Rrcif<> 
Ch~~adas; 6.30 hs.; D.30 h.s e 10 30 

di1rbs. • 
Partidas; 13.4-0 hs., 13.50 hs. e 

18.30 h.s. diarias. 

TELEGRAMMAS 

RETIDOS 

50SOOO A policia exigir.~ doravante, que cs 

DE JOÃO PESSOA 

Cotação pelos 15 kilos. 

Fibra Lonp (Si"idó) 

Typo 3 
Typ.- 5 

Typ0 3 
Typo 5 

Typo 3 
TyJ)O 5 

Fibra 1\.lédia (Sertão) 

, 
Fibra Curü (Mat!a) 

DE RECIFE 

"Merca::io fraco•· 

Cotação pelos 15 ldlos. 

Fibra L'onga (Seridó) 

52$000 
48SOOO 

48$000 
44$000 

44SCOO 
40$000 

Typo 3 
Typo 5 

Nominal 
Nominal 

Fibra ~tédi.1. (Sertão) 

jui~s sejam contrac~ados. 
Dessa forma as autoridades poderão 

tambem punir os arbitres quando pre_ 
,·a··icarem ou não tiverem força mo
ral para manter .sua autorlru\de nos 
Jog:s. 

SP~ T CLUB UNIAO 
COfficiaI1 

Ert:1 agremiação .sportiva, reuniu 
hontem ás 19 horas, em sua. .séde. á 
avenida Vasco da Gama, n. 0 64, s:Jb 
a presidencia do vice_p~.sidente 
Manuel lgn3cio da R:::cha, ~ereta na 
do pelos 5rs. Francisco :byonisio ê 
Antonio Reis 

N€sta reunião ficou resolvid: o se
guintz: Mandar representar o s. c 
União nas exequias d~ sr. Antonio 
Medeiros Ccrreia, peles :;rs Manuel 
Ignacio do Ro:ha Antonio Beiriz e 
A '.'ltonio Reis · 

Dispensar as rendas do jog~ no pro
ximo dia 12, en~re nossos quadros <' do 
''Felippéa ··. em benef1-::io da ,·iúva do 
sr. Antonio M ~deiros Correta. Ellmi 
nar diversos associados por fali.a dr 
pagamento. 

"BOTAFôGO S. C " 

Consu1las: Dia.riamente das 13 
ás 15 hora~. 

Consultorio: Rua Barão ,lo Trl
umpbo, 474 - l.º 

na Livraria M:dernn. São "."onvidados 
odos os cyclista.s r.•rahybanos p::ira 

';1Ssistirem e~ta grand.! re..-;istencia, 
jepois do circuitb. 

PYTAGUARES SPORT CLUB 

10ffi ia1, 

:, p!'Csi:lí'nte da Ass.:.mbléa Geral, 
deste sodallcio, con\•1dt1. todos os as
!ocldo~ a compare~r a c:e,c-..:R...., Pvt ..... r_ 

jinari-::i.. a fim de 'leger o thesoureiro 
daqurllr. scdalicío em vista da re .. 
nuncia do sr Manuel Ignacio da Ro .. 
cha 

- A commb-:~fin io 1,canejt!'irfa rtn._ f,. 
tejc!. commcmorntivo.s do din 7 de 5<"_ 
1.embro. achn-sf:" reunida todos os diai:: 
'"'A sério<> SO"ifll do Club 
RIO BRANCO ATHLETICO CLUBE 
X INSTITUTO r,oMMERCIAL JOAO 

PESSÕA 

TJTO 3 
I Typo 5 

43$000 1 C.s directorcs :lest"' club avisem acs 
46SOOO .ic?ador~s Que amanhã não h.n.vrrá 

tremo offLial, em vbta da proximtda_ 
de do jogo de campeonato com o .. P y_ 

Realitar~e !l. amanhã o d.ia athle. 
tico. p)·omovi:lri erlo RI') BRANCO 
ATHLETWO r,LUBE e o INSTITUTO 
COMMERCIAL JOÃO PESSOA 

Dado {' e-;t:.'\do de .,.roino em oue ~e 
acham f.S ('QIIÍP'2S d INSTITUTO 
r,oMMERCIAL e cto RIO BRANCO, é 
dP .. e ""'r '-' ~r um dia bastante anima-

1 Fibra Curta (i\Ia tta.) 

Typo 3 
Typ0 5 

43
$00

0 
taguares ... no dia 7 deste 

46S000 

DO RIO DE JA'IEIRO 

Entrada!. Não hom·p 
Sahidas 
Stock 

1. 067 fardos 
7 479 fardos 

- Disponi\'E"l. 
"Mercado estavel ·· 

Cotação pelo'i 10 kilo.~. 

Fibra Lon~a (Seridó) 

'T',·no 3 48SOOO a n ominal 
Typo 4 44$000 a 45$0~0 

F ibra )lédia 1sertiio ) 

Typo 3 42$000 ~ nomlna 1 
Typo 5 40SOOO a 4-0$500 

CEARA ' 

Typo 3 Nominal 

IRIS X 19 DE MARÇO do -
1 A pfi;,..,i,..,,Ci'l rlf"--:. <.;D'"'rtnv~n r,110 ~i~-

F,m commemoracão ac- dia ca P,1- rutarão as diver.sas provas tem sidc. 
tria, havftá no dia 7 de Setembrn. demonstrada em encontros anteriore_. 
uma f::istn sportiva promovida p:lc, Ccntmuam os _prtpa,.ativos Que abn
sy:rpathis:ido "19 dr M:nço" em reu lhant1rão estP <l1e: o ftndium <lo INS
ca:-rpo á Avenida Maximiano de FL T!_TUTO COMMERCIAL ".stá sendo 
gu::.irêdo. A!Slm é que, pela mrinhá cmdad.samen~c preparado. 
ce fnfr::ntarão em jogo amisto~ o ju_ Os_ dlrector<'::. dos clubes ncima dr .. 
vcnil do I ris e 19 de Março. terminaram. os athletas seguintes. p11 .. 

A' tarde jogarão cs "tcarns'' adultos ra. concorrerem as pro,·as: 
no respe<:tlvo campo DepoLs do Jogo. DO RI:) BRANCO· 
o. "19" receberá <s visitantes cm sua Pulo t>m altura com impuiso: Mou-
~fd~ onde offerccerá profuso copo d"' ~inho, Homero e Fernando. 
cEneja. . , Pulo à" altura com vara Homero 

A' 11..:ite. amda __ naqueUe sodaliclo Ernan e Femand:"" ' 
hnY:rá ~ma ~wuao dansn.nte, ond · Pulo em dlstan<'ia: Eudes Waltrr r 
,, ~ Ja dll'e:tona receberá a delegação Fernando ' 
de" clubs prev.tamrnta convid3.dos Corrida d<' veloffidade Romen 

O "19 de Março" commem~rando R F?I"ll!U),10 e zé Holl nd 
R"rande data, inaugurará varios. me- corrida tte "t f f . a Ro . HoJ .. 
lhoram<'nto..c;, t>ntre elles: o campo. :anda w ,e ~e-\ me~to, 
band~ira. n~vas camisas e schoot~lra~ Vicenie alte M u:.-mho, Enaldo e 
r!lra todos Jogado1es. Entre todos e - Cop·ida d lh . M 
tá existmdo ge,·al .:t.nciedadc por ess_:i. sinho ~ e agu n, Pnmero e ou• 

M'lla c1irecta, vla Nata1. para a Eu- Ha na Reoarticão Gf>ral dos Tele-
ropa. a.a Q.uartas-felras. áS 17 horas. ~~~g~'!5~ tclegramma retido para 

!t"sta .!!portiva que r: · mmrmorará '> Coi~ 'd . . 
grande fe'ro rinclonal Ivan.·· ª de O\C.S. Enaldo. Adhemar e 

CYCLISMO I Lançamento de pc .. so .M.ou.i11ho, Zé 

Typo 5 a. nominal 

(l\la ttasJ 

JUSTIÇA 

Dr. Sizenan~o de Oliveira, juiz de 
'1e ILrelto da l.• vara da capita, (cl
\eJ, crime commerclo e pr1vet1v-, de 
D,phfios) •. 

D. Bze 1 , dn de Oliveira. Juiz de 

Flbro 

T VJ)O 3 

ALGOD.\.O fypo 5 

1. s . P. T. 
FXPORTAÇAO ALGODOEIRA Typo 3 

ContlnOa o al~od!io a zcr o pro. Tl-po 5 

Curt a. 

Nominal 
u. nomlnnl 

P .\ C:LIS'l' !\ 

41SOOO a 42$000 
88800() D 88'500 

Hollanda e Edlmlr 
o monocyclista parahybnn, Lmz H Cabo dl guerra. Edmur .. .,,Valter, 

L ima offerectrá no dlu 7 de set mbro 'Z,~~1~~ ~\';eeu. ~mer-0 e R 1dalvo 

~~s ! 1~nt~1nie~~t~ ~~â .?Joãotr~~l \V~l:- HCu~~·da - Eudea - Romero_. 
õsa"' ao clrcu:, , Estudantal da cida.d; II er - Fcrnnndn - Mowinh o. 
o :nonocyclE"-tu ~' a!"á em expo!i"àe> R -;a'\d~emar - .:~<Umir n7.. T ourlnld 



A p:-;1,;.o -- Sabhudo, 1 de ,etemhro de 19~7 

A "~I!! ~ ~NA, º ~ ,,~.~ .. ~.~g.:: 1~~~1,~~~:":,~'"· ::::.~~::,\~ ~!"""li~ :!~~}Jo:! 
P

"' ... SO,'IS, o <lr H;wJ dl' (.iÚ('"· ~l'_- lh(l)ll' (''\l 1ln.(:,e,,,·.1 .ri<',"lin:1do ;J (.;_1-. Mares de Araujo, funccionario de ca_ - LYCEU PARAHYBANO - Recommendações da 2. 
, f'.t' a. e o " _·º eg10 . _ 1 tcgo.ria do .. s Correio:,; e Tclegrapl.1os. R , 

('f('l;1rio do govern:1Clt1r ,\rgem,- () 1ngJ'('"iS(1 ('lt"'il;trj :IH('ll:ts . nesta C:l.pttal FRANCISCO DE MELLO BRAYNE I Conferencia Sul-Am,aricana 
ro d(' Figuein\.lo. n.•pre~<·ntando 2,000 ' "' ~n~:i.t~~c~~'.11;e1~:r~~~f;~:11

~ ;:,~~~ Ha pessôas que sa immiscuem facil- de Radio-communicações 
s. e,t·l:1 .• tenenle col'onPI Th<L .- e ro:. muito rumprimentado men•e em q1wlquer 111eto e. dentro de 
]llt'· Hodri!..!llt'S· t'1)Jlllllal1d:\Jlle <ln Do qu:1rtel d11 22 o n. r r~ 1 o E T fill ct 'VOUCO tem,:,o estão pf-'rfeitamen.te in_ l 
-
.,._,_o ll. (·' •. , ,,1·1··,,.,- •. ,1·1,l.·1d·~ de~l,1 , ... ,,,•1111,, <> sc•.011·,,,t,.. IA-t . rxcq·,··,oc.,1l)11 nLo._ 1odo~r tegrC'dos com os,,;cus usos e costumes. n10 füio d_a,., mais !ntercs"'nntr-. 

'" ~ -~ n om _ ~ .e,r one!H ima e e sua FrancL~cc Rrnyner é dessas. Chegou H~<t rr"omn.tu1ela1;oc>, t•::,::ped1<l11s prla .2 • 
corpor:1ç,lo l' jornalistas. Pm·flht1f-ianos ' \",·,.._ (flil~ taT'- esr_r,sa H:1 Jan,Jyrn To!-itfl.ll'1 Castor, aaui de "SOJ;f>fão'' E quando pen,a-. ( onfere~cia~ ~ul-am<"ricn.nn11 d<> Rn<l10_ 

l:t, ,rz°rs l(··ndt>s g: ,lh a rd:.un en{(' ~·~11d,:,nt.cs cm Soled.i.d~. r!P.c;t,c, Esta- 1.·amos ter entre nós um estranho, 1 comm,1n1cnço<>\ (Juc vem de ~"' encer_ 
O PHO(;H .\:lnf.\ DE l!O.TE 

O prngr~11um:1 til~ hoje l; o se~ 

guin lc: 
a) Oraç,i,1 sobre "ll \:S:l)El-

R \ :'l:.\CIO~\L" pelo ,r. e:1pi_ 
t(io .lost·· .\rnaldo Cahr,11. 

h) C:1n~õcs militares ~ 
h:\"lnnos (Canlados pol' sold~tdos 

t 11111 pr 1cl o o , osso dl'' e1. ,fue- · , , 
1 

f;;::gn;; it~;~~viaci:,.:i~~~~1~o ~:!{fio.!;~ :;~ros~º::1~~:i,~~=
1
: 0he]~~.~~11~~l~~

1
~j~~

0
\ 11~.:~~ 

l('Js Jll.lls u1n:1 H'J: l.1zch1- ldel FAZE:vl \N""'O~ ITOJE~ _ 1 ·'·.,. f' t· e,;ponta Loi,; aut11 ra(>_s {•1n_ v1~ta da~ nova~ tl'n-
pnts.. :1.._ 7 h0r,1s d,1 lll,lllh,l dü . ~~i1

; c~~~::·,_c::;:;ti:~
15dt;i~;iªgen,io docíÍ dPnc.i,t...; ju1i~lica~ 7re~rlas __ pr·!o <lei;<•n_ 

di.l 7 dC" Sell'mhro. :l J)l!l("tl eh A c;e~ho_nta J1ndy1a Toscnn~. filha e h 1·incalh<io. · I \olvni:iPntn ela_ rnd1od1ffu~:\o. 

l~cl~·1,~ndl'l1l'J:J. _ <)_ndp . t>nl:io ;\",- ~;~,!-!:ioJodn~~ ~;1C:t~~g dee B;!~;~·r1~1~~~ E_ 
1
dcvido a, seu es~irito co:;imunL co!~~.::i:\~,~~"c

1
; 0 /~.:~:~ .. :\~~\';a~~!~·c:~ = 

"ilsl1rl'1s C' !1:1rl1cq1:11T1,, com O em Joá() Pe~.,o,n . . ~~~!:t~ a~!%i. ··eu~~: .. ;:~\ ~{sº~eÍ~ 
1

1ra~trint<• rio Ac~·~rdo rio_ Hio_ ele. ,T_a-
'tJ'<l(lr lrnf)Jl"tl d{• Yos\·l ''r·tndP A mrnin,t J\..fa1tn JC'~P. alumn::t d . ,1 . . t"l neno a<lnpt<'m lC'1- e medida~ ,tdm1n19_ 

;li ltl;l. do 111::Í." _l'lllJ); ·1~:ll~l:• l',- fi~h~r~~O ·"~sc;:,~~~~1;.~i~a~7r:ir~~ô~e:._t ~/~a:~l-~ .:/ ;:~~~coe t~1:::::U r::_;sz ~ ~:~.~:~\:1o~~:<· rl~~i~?/:;/;~~t aito\~:~;la~·I.~ 
pl'daculo cit' ll• ('1' ic.1. Lú, a P:1· c!l"nte iwsta c:npit..il ' - ~f"r;,'J ~5 se• s estudos Per ella e que n•~pr\o f'nt considC'raçii.11 n~ -eguintc" 

da Pulil'ia ;\l1lil:.r); 
Can\':io ;\'OBHE 

Iria 'º" l'\l)l'i'a. J)iil'.t (llll' no dia - A 111tnin~ Dv11,,:1, f:lhl do ~r elle t,"'lt'e ., 1 111·i111.:ipicn · . 
I:'\"F.\~T.\ . 1 . . . A..maro J11liuo eh, Sllvn resirlrnte em Desde ~ u ,no. ttma cou,;a o prece- 1" O reconhC'c1mento os autore~ 

ll~:1~11110 1 t' ,u:1 <'\l"ikJH·ia. ln- Cochich,;h; E. Join rto' <:'::::.rir\' . rura, _ma·s. ~') (JI'': tudo: fazer-se.e~ . tan.to rJac-i,,naes comú <'~trnn1,t<'iros RI.\. 
C:an('ão d.1 ~L\HCH \. 
HY111no da !:\'llEPE:-/DEXCL\ . 
H~·mno :\'.\CIO.' \L Bft\Sl-

LEIÍW. 

:-10 L\'CEll P.\H,\H\'B.\:\'O 

d1~linrl:t111rnll' _lodos _lhC' p1·c,-1 _ A :,...--_nhorlta Ma··ia elas N::>\'?S, fi_ m nh~1ro c11_1'; Ainda ho1e. conttnu_ a ne_ 0hrn-. JitC'ra:ias e artis.ti~a_s: <ln ,li 
LC'1s n l'C'Yl'rrnri:i dl'' id:t, :i gJo- Jhfl_ d sr Fau'to H~ niinio de Araujo. rle pc es.•u•_ 1 d al. _Os ob.<õtaculos q17e .~e rP1to de .:•utor1z.nr<'m a C'm1s'.".ao ~ ,1;1,; 

1 ific:i(:1r, da lll;ijor l' )O))l'·t dr re~:dentC' em Ar..run ,. lh,e an~epo· m nao o fazem desi.~ir mesm, 3 p.Jr meio da r~1'1od1ffui;~o,_ 
I · · . . l ' 1 _ O dr. Akindo B zerrR. propricLa-1 E Cb_stzno_d . 1 2." - a r<'1!U1t1111~ntn~uo da em1~;..;,r, 

"ll:l 11-.;to_r1:1 pnl,1t1ca 
I 

rio €m Alngõa do MJntc1ro. Ale1:7 (11,> ?· é bairrista. ao extremo. ,1n~ ohras artistica~ e J_itera:-in!II. a~~t: 
Ide p,11.._ I'. il'111lir:1r-Yos dr _ A sr~; Cclin~ ·ron-!lfio Vill~rim, Franc.1,;co 1 10 é capaz de se esquecer, !.(urnnd_o no '."-utC1r .º. ~1re1to moral cl 

que n;i<i h:~sl_:1 ~e.ia n 7 de Selem- ~~1~t;~n~~ -~i;n i;~~~t10 Villarim. com 
1 

1/:,~1/e,:~;~~n ~ t;~·1 s;~an!s.ta~?Al;;Jg; ~~~::.~.~~~~~. /,~ta;cS1:~b
1
~:!fii~od:·:~~~~f;1 

hro gr.1ndwsn nprn.i, vela l'\'O _ o mer:ino Ante iio. filho do sr tem µetrolf:; r> tSS'> é bastante para ser e na ::iu~f'ncia de accorcl~ entre as p~r-
1frslras f)fllrirrl'<Íflf{lfioas. }'('({- C';l(':i.c:> do_fl'il1_) d(1 nossn [ndept'n- DemoC'1:ito cio ~11rn, f'

0

into, '"f>Sid€~te ! 111n' rrrande. Est.~io. embora. seja um I le,-1, a um:1 . l"ell\U'.1e1:nçao equita.llv~ 
[isodas nt•sst· .eductmdann ,:en('la: ,rnpoe-.._e, t:11nhem, que em p-1Jo('s. ·. 17?.<tcuio r:,eq erio , iliz Francisco ... exal .. 1.,ue .poriera ,_•r_ hxada p:Ja autor1di~ 

.. " . . . ... ,, , º" brasileiros do presente s:1i- VJ1J\N'ITS: ~~~f~ d~#~-:,? n:1l~~:1~êrr:.l:z1:a~d~ 1 ~1:ac:on~1~~.~·n::s;\i11~~\~~1:t~t:/~~trh1-
.\. 11111 clt: d,ll _o lll,lJOI, tC.ike h~llll c·o111preliendel-o. para a!',.- iua peow::n z territorial. \ :L~ - a autonznçifo lef!a 1 l?ªr~ a -re_ 

!].._ co111111enwraç.oes da Sl'lnrtn_" l "im_ poderC'm i_ mp,\Lo ú <'Olll})l'('· 1 Jornali~tn Lu,z r;.i/ _ <\cha_se _nt's., Auq,itra-s,_~ muito brilhante o seu fU- ~-ro<ludi.o ror mPio _da __ r_ad1t><l~ff.us1i_o. 
do Br(l.'~il o dr. ~lalheus dr 011- hL'lh:Ío rla po~lrridadt· 1 ... •·• ta capiti:!l. e,n v.isili ,1 _ seus errugos, turo. J;[)I . .S, ,,rt,cas a •·e_lla" fei _se estu- ! oe qualq_uer ohrn art1~tica o~ ~1ll'r:,rrn 

vcira. clire(~or do .Ly1.·cu P:..1r:L , "' - ' . -, . . , T ~ir~~t~~ ~~n~~~~~t}~~·11:,1~~1:ct~~~ .. ºJ~ ~ii;~~ dr>e5~cní iod~ ·~C:;e:1~'!i!o1;u!nfg; :1~~~d~."'\';:;~r%t!:s P;~\~~1~1~~açc°:1~u;;1-
hyb:ino_. dt.•...ignou osª_ lumnos d'.1 .\S H();\J1:.:",;,\(rJ._;\_ '> .l) \ .-\HGL'\-1 C:1mJ·n Gr1nd e f'-lºtnento Ce des- morar em Alaqêa_.,_ será certamente l "e!'-<l<" f'J._Uf' tae~ pr<,<lucções tenham -.1~ 

;) .ª sene paLl f:1zrre111 p:1lestn1s. TL\' \ :\.~ ··SE;\JA~ \ 1)0 taqu!I i;os ml"ids p(litlcos e :,;ot':~s hem a,:prc··ritado E' o que deseja~ rio pre_viamentc publicnda"t> ou <>ditadns 
diari:11nl'nlc, all· o dia 7. quan- Bíl.\SJL · \ clnqu('lla c1dac\e m.r.s ar nc,;so am1yo - ADHEMAR gnrafftJ?1dn_-~e. aoi- au/or<'s ~ :e~t.uM'_ 

do h,mrú n~sse eslahclecimen- Bu,•nos-.\yit's. :1 , .\. B. J , a:~~;:~ e~n ~f~;t~ ~ J~~~:l~~td'ac~~~z ~B~EGA _ \ :~t;, ~('.,"';,ti'~:~;~";('.,~;" ª' "''º-
to, .. t'.mª • srs,~H>_ sol~·nne . I)~ :trcúrdo C'Olll disposic;õc" do! tenc_Io ainda r..cres,n ado ~s c:ua~ des'. VIDA MUNICIPAL qn!·º a::-tr~~~~~~"~"rte

1
~et:~~

1ºca~~i!:,.~r:. /~ 
J:.!\sa t('solL.1çao cl,~quelle 111~, ~- \Jinisll'rio d,t (;t.lC'tT:l relnlinl· j pedidas por ter dPt' 1:edgrdcSf,ar hoJe, ao 

I 
tações. •le radiorliffu-.ào !broadc».!'-

c,unenle no seio ela tlasse, rnoti- "Scm:.in'a ·do B;·~isu·· ~10 Jiroxi'- ,,,ir·,. J~u.ºHigrezsiso~('t!~~~-~~n~coi~ PRINCESA frequ'en:i:, cli~tincta!:_.;.: por fio. n re-
trc eciueaclor re-perl1u nu1gn1l1-1 mente ·\ 'Hlhe .... 1.o do Exerrílo ·l J centro de_ suas ;\e n·1_ a es. ting) de um me!'-1110 pro)(rammo. p.{; 

i ,. ,, l . ·. . _ . , . , e-'. O.'>· , " • • . • iroducç-:io d(> n•ccr1çoe'"' por nuto fa-
('0 por ~uc ,cm 0~1 .._\rn O O (>\1 mo dta I dl.' "l'IC'mhro sera reali- l Rio d~ Jan. e~ro. o no so prcz~do amigo I A MensaJfm do .P7:e!"tto Man11f-'l lnntes ins--tallarl_os em logai-·cs nublico_,_ 
10 clcsl:Jado. ;,ada imporl:inle rrriinonia: na sr. J?ªº Celso PeixoL1 de Vascon

1
cellos. Florentm.o \ e a transmissão de im n g e 11 s 

o~ n,surnplos daqlll'llas pnlcs-' Esc-ol:l Supl'rior ck Cuern1, ('0111 i.::~rs1gente d_a dJUl1t\ ~om~~1.'~·ª 1 
~o - . . . f'onst,iLUel'"I par.a 0'.'( r>ffeitos do Tlª~ª-

1 .. . i,:F . l . 1. lild . IlHli~ . . . E~ a o e soc10 a m,Jor _an .nma e Em s~sse1 cxtiao1dmana da Cama- 1,entu dos direito~ ,rntorae<., uma uni-
l ,lS e .. ,\~>. s~l >OH 

1
'. , .(:~; . , . a prest>J1('.-l do .resp<.•cln·o n11n1 .... -111cs:a .nraça G. Pf'trucc1 & C1a. ra MunLip'.3.1. o nosso prestimoso edil 1 ~~ repr<,<l•icção e. como• ti\!. devrm st>a 

ou 1neno:<s'. ~1n.s.th<'ll}~1~ scon1nt~~ l.rº_ e do l'rnlrn1x..·;ulo_r cio Brasil, O d•1gno c.onterr_ anl.:'o fôra á ca-pltal leu asna mens1,gem de_. prestaeão_ d(! retribt,idns semPr" c1uc· a r<'trnns 
narional1smo, 1,alnot1sn10 e s1~- tahndo O coronel \VonclerheC'ck. do pais ~m tr~,t-o df" negocios part1cu- contas, que fôram aoprovadas por J missão se faça na me~nia 111..:cu:,.:.ião d::i. 
11ific:1ç:J.o da Se1nana do Brnsil. ]'. l l. I· •li F . I· lares. ~Ih se ha, _11do demorado Nrca unanimidade e bNn assrrn a autoriza- l irra<liação originariu; 

H t >eh lll'tnh·1 usnr·nn l 11 <'C' ( 1 < ,t<fll( .l .... scn ·1 · 1 de QlLnZf" drn.s. . . 1 cão de ~br? t11ra de credi+:.o Do minu_ 1 5." _ 0 regbtro de progrnmmas :a-
on l'm, l . ~ _ · ~' . ,. ~ _. Em \('glllda, dissC'rlarú sohrC' Sr. Br.anerqes de .4.lm~1da. - Após ci~sc relatorio d~stacamos os topices rarlio te!ephonicos auando ~e destina 

<la ~Htl:n:ra o~ l'!',.lnda1~tr\ ·!ose I indel>e~dentia do Brasil O co- cm:tn estada !lesta . capital, retorna que abaixo t··:rns~rf'vemos: . ·. ui•icall:e.,t1_· 11os arrhivos da~ ('~tações 
Rohm, (.Jaudm Porltl, Celso l·ur_ . _ •l F ,J·- B l () .1 lil=io E- hoJe, :\. Camou1::i G1ande. o sr,. Bo~- "Srs. Membro~ da Gamara Mmuc1- radi 11<l1fus!'e>ras l:'n~quanto n:t(l for o_ 
t·u.lo Clovh s:1. De,netrio de \1- 1 unc <.: 

11 ('\ · C, l .. 112rges de Alm:;:1da alto funcc1onar10 pal: _ D'."' axórrlo com o art. 43. n.º 1 hh-cto dt> comm~r~io não pode ser e_ 
~ . ' ' ' . . ' . ,, .. .. ~ milio Losa t':tlnrá sohrc :lS rrln- da Ré>ceb:>dori3. c1e Rendas_ daquell3. Jl. na Lei n." 36. de 21 <le dezembro fl~ÍpHr.tdn á ed1Ç.J.(J. l:'. pOl'lanto, n:"10 

l~leHln,_ .\t lhur B.u lws,\. 'rcentc i;iies enlre os ('XPrcito~ do Bra- cidade e nos.c;o confrade de unpr:::ns~ de 1935. mie obrig'.l o poder PX<~cutivo C'.,,,~tituc elemento que 11oli,-.a ser on~-
~\ogue1ra e Barlholomru de ~Ie- .1 , \ ·<>e lf 1 . le ·dt~ 18')') S. f .. qu? c:e r.chava em goso de fe_ do Município a pre-::tar contas da ad- j rado de <lireito: :•1lls a reproducçao 
driro~. lendo c.liscursaclo a tarde si {.'1 - 1_::-,. 1 1;.:1· e.', c]A,~ --:-· rias_ \"iéra .ª e3ta: cicitd\'::' em vi.sita ::i. ministração, r~la.tiva:mente ao nrimei_ 1 pnst,•ri01· irradia('úo ,t_o!'_ prn1?r~mm,:1s 
os ·ovt'llS .\miic'ar Ne,cs .. \hra1n . ·-º n1rsmo e 1:1 l>s c_o l es ou pesso::s am1~as. . . ro semestr~ do presente exe:C"i::io f~- r ai;sim ron~·en·ado!i ong-ina_ o~n~açao 

,J, _ . >, ">· , ~ , ~ ,·1r..H, 11ma ronlcrenc~n sobre :l j Eng._ Jose Calzai•ára . . - Apo.!- al_ nanc~ir~. tenho a satisfação de abrir ao pu~amento dl:' _no~•os d1_re_1tot;_ 11n 
Cozze1, I .11110 1 1nho e .Josc Gnc_ independe11t·ia hra~iil'1ru, lrn,cn - guns dias de p€1~nan:!nc1a nesta Ca- os vossos t!·abalhos na presente sessão forma das tran~m1ssoe-s or1~1~nr1as: 
<le"· . rio netos analo•Jos, depois, 110" ! r.,i~~l .. reg:1·f"'•sa, hoJe, ao ~entro ~e su~1 cxtraordinariR cem a exnosicão .:11c- 1 6." - a ces!'l~o dt1~ ~rav.o.~nes_des~e;;. 

Desse> n1nclo. rsl,l o LVC'<'ll Pa- . . .. ~ ar .v1d~cte~. o nosso amigo en-. ~o,, ... ci11t~, d11 movimento dado na vida pro~rammas nao podC'_rá _sei. feita ~e-:-
,, l ·J. J' 1... l · .· _ 1nsl1lulos miltlare~. ICalzavárq. encarreg:i.do. pelo Governo administrativa do Municioio durante O 11 ;. 0 ás estações rad1odiffu,s.:ira:; dos 

l ,l l) )ano H t.' 1 ~11< O o_ mo\ une~ do E~tado,_ de dem~rcr.r os limi~s do tomro decorrido de minha 111tima pai ses ~ujr.s legi:.;Jações _ earanta1t)_ .ª 
ln du cla..,,c es!udantil de Joao Quer alugar .. vendt.r ou romprar ca- novo .murucipi? de 3erra do. Ct~1té. e r .. estarã· de contas até O mês de ju_, te-ciproc1d2.dc da prot<>_c.çao dos dirc1-

Pessôn, nas presentes ('on1mr_ sa ou teneJu'? Procure o Escriptorio c~~am1.ar o pano de urbam~1çao da nh0 n--oximo oassado l to~ uutor2e~ e!'.tl'_nng-t-11os; . -
1noraçõrs d~ Procuradoria.1\tlNERVA, á Rua 1\-la- nlla cto m~smo nom~ e da cid~de de I Indicarei. de relano:. as medid1s l i.u ----: a mclu.sa~ .. na leg-ii,;)nç:i.o_ ele 

Para hoje, C'sb'io rsra]ados º" ciel Pinhefro, 306. sala do 4.° Cartorio Piancd. t oue renuta necessarias acs ln'"eresses do ~n<ln P"1\ t1: pnnc
1tº -t·e :tt.1

';~~~(:.~. 

se.,º Llint c~s or.·t,lc)r"'s·. E-tl-.ªClll·o rll' do Tabeltiáo Travassos. r1 Hf.,!1dt<'dn-.. ~. s. nnt- rouxe as suas Municioin. tão certo estou de OUP o ,et~a:,r~~r:~ª
0 ªº" <ir<'i os s.. ~ 

\.- - .. ~ rsi::- 1 ~" . . • Vofrn T'atriotismo deve adoptaLag em e:,:; 1' ·"' • · · 
Olivrira. Giacomo Porto, .\dhr-- _Jonw7u,ta Joel P'.nfo: - Vmao de l:->n€ficio mesmo d:.; progresso da nos-
mar :\'obrega, Ed,on Ce,ar ele CENTRO ESTUDANTAL ~ Sao Paulo ,rtcont11-,e entre nós o sa tena. 
CarYalho, ErnanY Bnrrrtlo. Luiz ...,. 1crn:JhsUt Joel Pinto .. mtellectual pa_ A.,t-s de entrar porém. no desen 
Pereira Diniz ,. ·xe\\lon Seixas' PARAHYBANO t'ohybano e alto fun ·c,onarlo dos Cor_ vclvin,ento da exposição dos publi'OS Roupinhas para creanças 

R 1 h . . rei-; e T~lfgr&.n~o~ na~uella ~a~ital negocies, quero con1Zratular-me com- Novo e var,'ado sortimento a pre4'AS 
eH iza_se oJl' mais uma sl·~ - S. s. que ding-. al_lI. um J01nal ~e vrc::co. como che-fe d, executivo. pela .,. ... 

Por solidla(.'ÜO elo C:entro Es- !'iào orriinarin 1h•ssn prc-,.tigiosn as:so- 1_.ro.;aganda da cJ.nd~datura do e~u- felíz e.scclha do ministro ,José Ameri sf'm concurrencia, na CASA VESU
turianlal Parahvhano. o dr. :\la- ::~~ç')S

1
~:~ti~./~t;s~.!;=:~~~l;~nsti~~ ~~:

1
( /:~ n2nte Cr José Am~nco dC' Almeida C" de Almeida oara o al~o posto dê VIO. rua Maciel Pinhclro. 160 

theus de O]iYei.ra deu inleiro n_ regn~<.::;.&~·á. d{'nt~·~ r..n pouco. ao cen- F•e ident!.-' da Republica no proximo 1 ============='\) 
poio ú idéa da reali1nç,io de nn1:t po;:1~.1~('i~\negentc reuni;\o, o prc;;irlcn_ tio de ~uas ac;t1vldtctcs 11 quatrfrnnio. ao mesmo t~mpa que for- 1 

te <lo C'. E. P encar<"c1• o compareci- Ei':FER';\IOS: mulo ?~. mais_ sinceros votos para Que i 
Yl:spcral d,u1,antr· no proxiwo mento e\(• tudo. o. u.- :ocln,\os. fl. admrn1stracR1 do ,::,xmo. sr. dr. AR- 1 ABATH & Cll. 

ESTIVAS EM GROSSO 
din G num dos s:1lões do LYeen. oe~de alguns dit?~ guard'.3. 0 leito O a:c,·MTRO DE FIG~IRÊDO ~01:ti_ 

\.' frente' cll'ss·t frsh enC'on H d E t d t N • nosso collega de Rcdacção acad. Ita_ nu.ê fecunda e proveitosa aos dire1tcs ' . . . . , . . , - ora O S U an e ac10- giba Cavalcnnti, vicitma de forte ar- r rnteresses do povo parahybano. 1 

tr:u\t-se os estudantes Luge- }' p R 1• 4 R d'" c<c><'."~o de grippt:. l ;Ãll5f'nt"' ~esta ct:dade~ a servi~o da 
nio <le ()Jiypira. Luiz Diniz, Efif',. na 1sta na - a 10 F:m ,c::ua. resid?nci~ IUIS Trinch~ira"i, fr'll1'1a achmnistracao. nao me foi pô'5-

sio de F:iri:ts r l',llJIO Pinho I Taba1'ara da Parahvba tem sido aquclle c_;nrrade muito vi- sivel esta,. presente á primeira sessão Os melhores artigos 
pelos melhores preços ~itacto 

I 
o..-dmarrn deste anf"o. pel.o que conv:_-

' '() "COLLE(;fO D.\ S.\GR.\D.~ Em proseguimento a "Hora do Estu_ ouEJ <Sta ,. s.siio extraorrlmari,, a fim 
F' \ i\IIL I. \ " dan~e Na.cionalLc;tn" falaram. hontem, c!"' ::lar_ v:s oc. r,;;~Jarecimento~ exi~1-

.\ diredori,1 r alumnos !lo 
''Collcgio d:1 Sagrad:1 Famili:1" 
localizado no populoso bairro ,i,, 
.J:tguarihr. resohTr:llH fr.,_lrjnr :• 
1·Se111ana do Brasil'', n~alizando, 
na rcspedh·a st~clr. \':.1rio"' espec 
lat'ulos, a C'OllH'(:tr de ~nnanh:1 
at(, o dia 7. 

.\s sim, serú enq•ena<lo nma
nh,i, ús 1!J horas, o lindo dra, 
nrn. ck fundo t~clurati\'o, inlitu 
)ado "4\s Yonlades de Lrdit'ia'" 
d{' autoria da saudosa ('s<·ripto
ra hahiana . \nwl k1 Ro<lrigue ..... 

f.Hnsl,lnle de dois longo" ar-
1n,, a J)C(a S('rÚ inll'T'}lf<~tada por 
;.•l umnas daquC"'llt.• ecluc:indario 
:u•hnndo·se :i n1cs1na 111uffu bem 
l'nsaiada 

H:tverú , ainda, l'<11no comple-
1nento do J)rogram1na, um aC'lO 
clp \'a.riecl:ulC"s, r1uando srr:lo :1-

JJrL'SC"nlados inlrr,~,,,;nks nume· 
ro.., clC" c-anlo\, dC'rlama(';.lu, hai
J:1do1:; e outros. 

J\ pnrl(• muslra] rslú a r~1rgo 
<la pianista Lídia de Carvalho, 

a~ microphor.e da P. R. I.-4 os estu_ A'S NOl\'.\S _ \"i~os r grinahlas _ do~e~~~'.:'~~:ç:~ri~:\:~~~:~a~~~ta:"de PRAÇA ALVARO MACHADO, 4li 
dantes José Lucena e Ignacio de Ara- CASA AZUL iecebcu O que ha de mais uma exoos1ção c•1teriosa e verdaj,1ra J 

O 
A 

O 
p !: 

8 8 0 A 1 

gáa-. (Y..ntlnuando, falarão, hoje, ás nloderno neste,;; artig-os e ""t:í ven- o 5cnhor prefeito Manuel Flo··entmo 1 

12 e 31}, os estudantes Ant nio Brayner dendo a prel'o~ esl·andalosarnente ba- f1m1Ji1(JU '1 sun longa mensagem que 1 -..JJ 
e Edrsio RRngeI. t t ans""e\emos 'An encerrar esta er 
______________ r_a os. " 1 ~7~~â0

r.o~:;~ul:~::e~t:,;-v:st~jl;;1dó to A~ 1!~~~~ª~a0 ~~°a55~s~fur~~~~ap~~~~= 

O CONFLICTO SINO Jp PONF.s da presente sessão e, traordmana d.a 1 ,ng<m foi vivamente fehcita1o e con_ 
\ I ,-.amara Mumc1pal e Pstou certo de l <luzido até a sua residenc1a por rnnu-

- \ l,J~ r 'te a~ vossa,; re.'lolucões serão nor- m:ros amigos e admiradores" 
l • 1 ,~,,das pP.lo elevado e$D?rt~o com que 1 (Do corre!,:pondente1 

(Conclu~o da t • pg . > 1 cDpu.al cem R prullc1p:1cao de de1" \ ,,, tem\,:,: se, ur as aspiraçoes collect1.. _ 
t gados de todos o, l)al L'clos noliti_os vas SAO JOAO DE MAMANOUAPE 

VIC1'0RIAS ~IPPONIC.-\~ l ~:~~~:e~t~~lc~rg~';11i.;;~-~~to nig10~~~!:: 
1 tr:u~~;::ib~~~im~h!~~e,~~s. s:!~ául~; FalLecimento C.m a avançada 

SHANGHAI 3 fA União) O: tas fu 1m'.:!nP1H•m1•nt" ~TJDJ"\arl<1. r->l"tO na 71oltticcr e na administração idade de 72 annos falleceu, no dia 28 
1nartr-1 g .. 1H..r.1l Jeponês infoi-nrn 011" 

1

,1m:1 rr,;olurlio Pl'IR qunl. além de se Devemos _an exmo._ sr. dr . Argemiro do mês findo, nesta povoação, o sr. 
uRs tropns tomaram, hoje. de n.ssal- hvpothf'~ar confian<'a no actual_ .&o- rJe Fiqu.e1rêdo, mmto dígno Go~erna_ 1 João seraphlm Paulo da Silva . 

to. O-" fortes chamado1 d'"s Leõ~s. si- vêrno. e rechimam med1dt:ts dec1q\·as dr:r do Estoilo, trdos os beneti-::w.,; o. O extincto que era possuidor de ex
tu~d'Js ár margen,; dQ rio Yang-T~é. no ~enLdo d pro<.eç,u!m-.nto da lucta r;undo.<' dessa excepciônal situação. cclt::ntes quaH:::l~des, gosava do maior 
-i o._ste de Shangh::u. cont.ra a Clrna.. _ 1 Com o lrmçamento da candidatura do conceib nos circulos da.s suas rela .. 

A "'"'rP :"Pnta QUt: além disso. con-,e- E~-. :1 lucta tem romo ob1ectivo dC'r- · 11cr;so eminente conterraneo Ministro ções de amizade. 
guiu f'.Stabelecer, • hoje. conunumra- ·u',x·1· e go, êrn- dr .'lrinkin. oue alli~- Jcsé Ameri<:o. a Parahyba 'rr,assmniu 1· O seu enterr:1mC'nto teve lugar no 
cár ntre.- as trupas e.a marinha de io ccn. o c·1mmun,,mo. ameaça a n seu P')~t" e-11tre os princípaes Esta- crmíterio de Mamanguape, Pendo ns-
gt.r. n1 que cperam na rcgiftc d~ :.1z do Extremo Onente - 1 dos da Federacão que estão apoiando !:l~tido por num~rosos parentes e a-
Shl ngJ, H e- a infant:1na d:-.:.embarca- O texto da. re.'olução tamb~m Ir! 1 inleqralmentc o candidato nacional.! mirtos. 
cta tin Wu-Sung "i1lregt" foc; rf'JJracntantf's d1plcrn .l - Absím. I' tfever nosso levar ao precla-1 o morto deixa. do seu consorcio. os 

N'1s c1-culos intnnncion:H'.'t; cont::t- · co~ estr,·,l".i;:'0 iros anectltados nc~t i ro 1;art!hybano, mais uma i 1ez, os pro_ fegui.ntes filhos: srs. Paulo Seraphlm 
s~ com um ataqu(' conceno·tro do~ .J.p!1.nl. 1 testos da no,i:.sa decidida e franca soli- da SIiva. J:-f\o Seraphírn da. <:;Uva. Mi_ 
iaponê!"C". ~obrf' n linha ja estrada de ànriecladP: deante dist'r>. poí.s, propo_ eucl S.raphim eia Slva e d. d. Maria, 

i~~roo ~~~l~~;~~~;~~~~kI~~sp~~~p~~a~h~= ~~t~~t .~ g~\~:r.:l;,~E~A~iü~~ ;:~~7r: !~:a Aq_,~=,i~,t~t:,rrr:z
1
'1e1~~/:iê :a~itn ~~~ªsu:~ncisca e Anlonia Se-

né .. ns l'ECIMF.NTOS no g011crnador Araemfro de FiQuezr~io / A morte do si-. João Sero.phim dn 
' ,,a qualidade de chefe do partido Pro- Stlva causou a ino.ior constt:mação 

TOKIO. 3 <A. Jl. J - O gabinêt<> r.·-r-::sista ri-O Esfado a que e~tamos fi- nesta localidade. onde 1"i'sídia ha tPndo o trabalho de scenogra- PEI,.\ DEl'OSIÇ/lO DO GO\'j;'.RNO 
phia ~ido r<>nfiado no sr. ,ra-

1 

DE NANKl:O. c.3t.eve reunido r ta mnnhã, aqui, rP- Zi-ados sefa iáualmente votada uma muitos annos 

/i~-\:e:d
3
o~rutl9~ra1~~~rrict~t-s!~no~i~~~~;~ 

1~°,;:a d!,~C::,ff!~ç~0111ento, me cum. 1 São João I de setembro de 1937. 

como un1 lncidcnte com o China pre dlier"' · <Do correspondente) 
nucl de SoUS3 · TOKIO 3 IA União! - DJrante 

O prorluclo rl('~ses fcstiYrtCS· um comi~io reull:zn.cto. hontem
1 

ne/ita 
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ULTIMA HO 
( D O PAIS E ESTRANGEIRO) UR O Somente em dezembro será registada a candidatura do ministro José Americo, á 

presidencia da Republica. - A estada do governador Benedicto Validares no Rio, 
- O candidato nacional visitará s. Paulo na segunda quinzenna ~este mês O AVIÃO DO DR. ROHRBACH PODERA' MOVER-SE EM 

TODOS OS SENTIDOS E VOAR TAMBEM PARA TRAZ DISTRICTO FEílERAL RUMANIA INGLATERRA 
R I O, 3 (A. B.) - O ministro José 

Americo, que goza, neste momento, 
de rérías de accô:.ldo com a lei, so 
mente em dezembro proximo regis. 
tará. a. s ua candidatura 

Até lá, o candidato nacitnal traba· 
Jhará, no Tribunal e,, Contas. pois, R 

E-Ua situação não perm.it.te prescin 
dir de seus vencimentos. 

Entl'etanto, o eminente bl'a!:ilcir.; 
tem ..ecusado offí:>rtas de amigos ri
cos, preferindo trabalhar até o ulti
mo momento antes das eleições. As~ 
sim Jogo que termine o prazo da 
férias voltará ao 'frjbunal. 

RIO, 3 (A. B.) - O governador 
P.!nedicto VaJia.tlare~. amós um di~. 
movimentadissimo, pl'~eguiu , <tinda 
hoje. a numerosas ··demarches", re 
cebendo varios politicos, 

O chefe do executivo mineil'o dev:>
rá retornar, amanhã, a BelJo Hori
zonte. E' possivel. no entanto, qu1.; 
1·egtesse no fim da fu ~man.1 a fim de 
entrevistar-se com o governador Ju 
racy Magalhães. 

RIO, 3 {A. B ) - O ministro Jo~(' 
Americo deverá. na segunda quinze
na deste mês seguir para S. Paulo. 
em propaganda de sua candidatura. 

TCHECO-SLOVAQUIA 
PRAGA, 3 (A B J - O primeiro 

ministro Hodza iniciou hoje as reu
niões para redacção definitiva do 
proximo orçamento, que ultrapas:jará 
em cerca de 2 bilhl•'s o orçamento 
actual. 

Aeredita~se que o credito a ~~r pe
dido no estrangeiro seja concedido 
por um consorcio n, anceiro hollan
dês ou su.kiso. 

1 SAIBAM TODOS 1 

Estf> ca8o 'iensionalib~imo f;c 

passa na Turquia_ O senhor e a 
senhora Me"·ibé form.am um ca
,;al íeJiz Gente de recurso e 
~obretudo, de saude Pois bem 
Em junho ultimo, apó1:1 ter esfre .. 
gado os olhos e abafado algans 
bocejoi-:, a senhora :\1a"ibé des
pntou Sua noite havia durado 
35.040 hora1o1. Sim: 4 annos! Et_ 
la adormeceu com effeito, em 
1933 e, de,..de então, não mais ha
via reaberto OR olho<.; Seu ma.ri., 
rido alimenta\'a-a regularmente, 
já resignado com tão demorado 
somno. De rei:.to, durante qua ... 
tro annoi:;. teve elle a compensa_ 
i;:ão de vultm,as economiat- com 
os ,·estidos os chapéos, o calça
do, ~q elcganciaH, da 'iUn dama 
dorminhoca O despertar da se
nhora \Jevibé foi perfeHamente 
natural. E quiL logo retomar su
&fi occupações da vespera, ido é. 
da vespera do dia cm t(Ut· come .. 
çou a dormir 

- Eis um caso realmente ex,. 
tr'aordinaro. em que se demons
tra que o cercbro nem sempre é 
neces'sario a creutura humana ... 
O dr. Halstead, a8~as conhecido 
especialista Jnglez de opera~ões 
nn ~aixa craneanu. viu.se obri
gado tempos atnz. no extirpar 
um tumor do cerebro, a privar o 
paciente de quasi tre'S quartat
partes da sua mioleira Logo os 
circuloq medicos de Londre~ se 
persundium de que a operação a
carretaria pera o enfe~o a per
da quasi total de 6Uas faculdadf'S 
mentae!:i e de que elle ficaria im_ 
becll para o re,,to da vida. Pois 
os leeit circulos medicos engana_ 
ram-se. a crer numa recente com
munica(ào do dr. Haistead ó As ... 
!Wciai;ão !\tedica BJ:litannica. com.., 
municação allush•a ao ca!:io do o
perado. E~te com eífeito 1 a!..s;
;;im que t('ve alta da CA.!Ht de sou .. 
d«", atirou .. se ao~ n~gocios, met
leu ... sc em especulações de bolsa e 
fez fo r tuna em poucot11 meses. Só 
rom um '"tiquinho" d~ cercbro! 

O rapido Nova York_ San Fran
cisco da Califor nia eomporta um 
\-·agão_ leito e um vagão- refiltau .. 
rant Ultimamente, a titulo de 
experienda, addkionaram-lhe um. 
vagão,.piscina. medindo 22 me .. 
tros de cumprido, tres metro,. e 
cincoenta de larg-o e dois metros 
de fundo A inovli.(ào foi aco
lhida com enthu'llai,mo pt>lo" 
paesageiro8 e já 'Be vê, a plRcina 
foi tomada de &iol!oalto :\o dt>cur_ 
80 da viagem de inaugura(ão da 
pii;.dna, emquanto .o lr<'m rola,·a 
a toda ,·elocidade de ?<.ova Yo-rk 
para 8 Francisco, um dos ba_ 
nhletns ficou a d('bater .. ~e r,.a 
gua depois que oi,. outroM hanhi~
tas se retiraram Subito, foi elle 
vlctima de <"aimhtal't, e Pm <"On .. 
sequencia, afo~ou-se, ante~ quf.! 
pudcseeem ,gcr-Jhe protado qual
quer 1orcorro. Oe,·e ter Bido es .... 
Ra a primtíra vc-z qut- um homem 
""" afora num tum 

BUCAREST, 3 (A. B ) _ Os cir- ,;a.L!!~~!~!· lnr~~TI~·!ohfe Ao!m1~~~:; (Exclusividade da A UNIÃO na ParPhybal F DOROS 
ulc-s poliko.s rum•nos nã.o esp.er:>.m niethodos que empregará a Igreja Já estamoit habituados a.<1 innn<:,"'lt·s I independente e f;imultaneo. Si com1i_ 
iue a ConferenC'a da Peq1,1ena Enten- Jnglêsa para attrdlir maior numero quotid1a.naf;, cada qual mai~ tH.·mrncio- dl'rat'mo5 qu1· a dei-de º"' tempos heroi .. 
e que se realiza pre:;cntemcnte ~m ie fiéis. nal. E' com o rosto calmo e a boc<'a ,·o:-f du. a\"iaçào, cada invl'ntor teve a 
lillaja, a<:arrcte quaesqu,er. deiiniti- Ct:rea de 2:.,o igrejas serão provi..ia:,; ~·orrindo ~uc ouvimo3 1:1.:; ronfc-rcnciao amhiçi:io d<' Imitar ne.i,, KUfü, comstruc-
a~ deci..s:,•s,; polit:ca<.;. nas pro~dma!, semanas, d~ appai·elho na~ a1.!-t0ciaçôt.•s e no,t club,1 e é de ÇÕl"'i o bater dl' aztif. do ... passaros 
Acccntua s2 que o::. estadistas da d,c films sonon~ para projectar du mancir.a idl'ntica. que rt•et.:b('mos.. na I t• qu~·· ainda hoje, a maior parte dos 

~:uqu:~l= aEn~l~;~~r e~t:irtic!e qu~cc:~:~ 1 a~~~r:;re~!~~~~ f:i':s Df~~~o~o;ãlados :::: ;~..,e c~~:~~<~:o~oº~r,in;~;:t~·~"~\c~:~, !-~~h:ic:~d::f-.l:~;a ~:t~ ::1:0 s:!na:le~~ 
,er emprehendtda pela organizaçâo, __;Ub!>tituirão os H: ·mões, c:on· istindo cheio:-; da ··sc-rcnida<k", ª" suas inv<'n.. Vt.'r .. "e-á daramt>nte. que o a,·ião dit 

1,b ~ condições qu.~ prevalecem, é a as_ mi&sas apenas na ~e-itura d~ Bi- ~~~s. 0 tº!~:J~
1
ªd.t:ui~~:i~c~~ ... n;·.ol~<~~.~ j ~-:;~r;:i~nh~: .. : ~::~: 1Je,~m~e~~:li~:: 

poht1ca da e, .. pra t t J bha e em ca:itos. lorae~. se O fovo ºº" que1mn ,,. l~ d,d,, 1c:- ·1 dem de thcma., a-. roda.., trifurcada.., 
A attituie da Pc.qena En en e .P}l•ª FRANÇA tiramo ... a mão de sobre o pacot,., da1; d:1 e querda e: 'da d1re1ta seriam as 

om e~ correntes prnb_Ic~:; pohttroJ , _ Continúa in- 1,·.,das que contêm os ht•us manuM•dp-1 aza-. que ora e dtffam e· ora se aba-
urcpeus •. declara-~e. ~~~a larga~en- PA~IS, 3 !A. B;> _ . · .. n· 

0 
to.,; e 0 ~ !Õ<CUi-. d(':-.enho"', l"om a i-,olid .. lt·m .\ diífert>n(a eRtá apenai,, nisto: 

':_ dt.te1:mu~ada pela ::ithLude •JCS go- tere-:,,_ando a r,ou.açao pari.•- :..;~ . tação - "Queira ler a fint·zu de con~ - para t.implificar a tet.·hnica, a aza 
ernC'S mgles e france, augmento do p1.c<'J dos ia.\.11net10_s. ~u lar" 1 de tT('. pute!o: não toml>a de uma só 
Na qu_estão hungara. a~ b.1-'Jt:S Pª1:,ª concedido recen~.cmcnte pel:1 Prefei- Ô <'ngenhciro dr. Hohrbu.ch. ronhe. i H'z nc; .,.;ll l;•gnr, dcpoiR do bater 

~~ accordo entre ljS na1se'; da . ~' tura do De'?~art~rr.•;t1t~~G :en:ª·alta cido !'lº mundo todo pt·las; su&!oi l'OTI~- 1 ma", ~irando autom.aticamente, ~e ele_ 
ti.lena. Entente e a Hungria. am h. Os mcton,ta:, 3 · .e~. . q e trucçoes dt.· acroplano:-t nos lentria I va ele novo repetrndo em suh1da o 
1áo foram encontra.elas, segund,J os do~ preços das <.or~1d,l., so podem ~Er a pcn'sar em lodo~ t·~.:e~ in\'ent1lrl'S DNcuri,;;o de' d~~,cida 
irC'ulo.; informa;lc.s, os quaes :.icc~cs· c-omo rc~ulta.do a1ug~cnta.r os. vi~- digno-; de destino.-; mc•nos nucl, ~i a ('um t.-:-'te i.y!'-tema o bater de azaq 
tntam que a. c·cn<sulb. entre os :~ta_- )ant.es. Parece (lUe (.,5.a proph_et·:a se J nutoridadc dcvidn no trabalho de de,. f NOrluzido por mO\'imentof; menores, 
istas da Pequena E_ntent~. mo3tlct~a. onahza. ncst2 mGm<.nlo. _e~ Par•.s, per- zenas d(' annos não nimhasse e~lC' ho- o qu~ t• nmtag-em parn a aviação, pois 

,:U~ nenhum doj . tres ~a.1::.eS dese!a. ,]Ue .a pro~u~a . de ta~l!"odru~ . p('lO mem :o.ympnthico dl.' uspecto ainda a di\'ii>-:10, mah1 accentuada da acção 
·1;ncc·der á Hung;r,~\ ma1{111:-• . oara;t- r:ubhc~ r.ltmmt.1':1 de 33 1 dcpo,s c~a estudar.til torna rnai-. !'U8\"e a explobão e a trans-
ia, para a protccçao ,los dll'~1tos d..s rleva_çao das tznbs .. ~mbor~ ~e ~s- Seu nome comt'~ 0 do prof Jun. mil".,âc da.-; força!-ii 

:~~;;!ª~a~;1t::gara-, qu~ t'h'f>lll nns re ;:~a~t~~u~,u:s t g~~~:;;1t:1~~v~~~~~r.:ç1
1
;- ~<:;:, rc~,~:~ H~:d:c~of~:~~ci~~t~o :s~â m~= ra::ir d:e-::~,t~uea e;it:gun~~~"m c~~tr:~ro~ 

A agencia official rumcna desmente Os motorista1 pc.dem. o r~stabclcc1 .tr.ualmente li$fado a tod,,s ()ló! a,iõe-., Parh~ tm '"ertical, e pode voltar ao 
·,ue o ministro A.nton,•,;cu pretenda '!lento das ant1.,a_s t~rifa.s Juntamen- de caça da Grande ·Guerra bem como ponto dt• partida, sempre em vertical 
.ropôr á c.onferuuia. e n•cflnht•(·imt>n- te com a redut ;ao dos impostos oo- da avia(âo commercial do após-guer. como um paraquéda Plana durante 
o da soberania italiana robre a A- bre a gasolina. ra. que re"·olucionaram a af'ronautica hc;i.!s sei::-uidas mnnt<'m,.t.e muito 

~:~~t!.."ia, por parte da Pequena En- TURQUIA r;1e:1~~:r~:~ões ºi):;·!t·; ~:~:b~~~·o~~ ~:m:~ nd:r:~~:º di:;ª;~dc~/e~:d-:u~.~:; 
STAI'-lBUL, 3 (A. B.) - O dt"pu~a- tla Grande Guerra. h-varam os gran- para traz, <;U fazer cireulos sem 

DINAMARCA 
COPENHAGUE, 3 (A. B.J -- t'm 

communicado officia l da Córte infor 
ma que a 9 dr~ setembro será realiza
do o casallb.,.nto da. princesa Feódora, 
sobrinha do rei da Dinaman•a, com 
o principe Christiano de Schaum
burg-Lippe, no palacio de Fremlt:ns
borg. 

Em seguida á cerimonia, o rei e a. 
rainha offerecerão um banquete de 
gala no Palaci:> Real 

/ 

NumE>ro::.os. repre.:;entantes das cas~s 
principescas e reaes da Allemanha, 
Dinamarca, Succia e Noruega. assis
tirão ao rasamento 

do Junus Nadi, rn.'mbro da_ Comm15- de~ aviadoret, por sobre o Atlantico qualqurr o..-cila~ão lateral. :São dese
·ão padamcntar das. Rclac;?es E:\.'te- DE-pois de long:o ... ilcncio, o dr. no_ iamos procedC'r á demonstmção da 
tiores, em artigo hoJe pubür~do no htbach apreHenta .. i-.e de no,·o pcran- importancia d()ttte .apparelho voador 
;ornai "Curmhi,riyet ", prcte~ ,a ccn- te O publico I..'. sem pretenHôes, em Ba·. ta peni.ar na sua mobili.dade sem 
ira a preteru;ão de., sovicts ·~C ~xercer pouca~ pdlaqa.; ljlUlidas, a&•nuncia o igual, que lhe permitte partir do me, ... 
tutela política cara tcferenc1a. a. Tur- nascimento do ... cu noH> "Umlaufflu- por muita" horai., ~ahe o memo pon .. 
quia.. J;"Zcug'", e Holicita a t:iU.U ,·erificação eJie manter .. ~e quspênso no eSpa(o 

O artiruli~ta rcjf'ita tambem as ar- pelas autoridades competente8, por muita ... horas sobre o me~mo pon_ 
i:)Urnçõe,; ru•::,as pc.r ml).tivo de appa. Si comtemplumo" c:~te .evião, c~ta to (que c·norme vuntagern para os 
~"'cimento de sübmarinos deseonhi:!C'i- con~tru{'çâ.o 1-,ahida de uma idf'ia ma_ photoJ!raphos e operadores de cine
dos cm agua; tun:.1.s. que teriam rca- is ou menos ab~urda da ncronoutica ma!); na OO'.'>sibilidade que tem se 
lizad~ ataques á navios mercantes mcderna vêmos que o t.eu traçl) maii:. lran...:formar cm agil avião de caça, te_ 

Até agora. insiste o jornalista cita- caracteri ... tico é a falta completa de ~ ando o inimigo ao de~spero porque 
de, não foi po~iv<>l d!'finir a nacio helice e de az:11:J Do tronco fechado f1,1gindo a toda velocidade P.ode passai,; 
na~idade deses ~ubmariuos. uguc-sc. vara a din-ita e para a es.. a voar parn traz, com rapidez de um 

O caracter gr2,·e do caso, h"'rmin:1 querda, um eixo podl"roi.o, l"m torno raio, e ntacar dP nM·o para se ter uma. 
o articufü,ta, nã.o permitte rc~olvel-o do qu:i.l gira um ,~y!-tcma. de palhetas idéia do valor desta concepçoã 
por dccla~óes desconnexas e infun. - trii!urcad;i:s. Sem t·xag~t.·ro dt• qual- Semclh::mte-" qualidades contribuem 
damenbdas. 1 quer espe<"ie pod,,.mo-. affirm;n f!.UC I zrnnd(·ml'nte pnra a popularidade da 

1---------------------------- este d:-::o g:irntorio muito e.e ass('m<'. élYiaçfio Com l:'lla~. o esporte acronau_ 

LIBERO D E '' ~~~p1i
1
idodot·e~:ins: trr;;'v!~~~s a a~un 1 ~~~p:~~(' f~~.~:!ãoma~:e d~pec:1::d~ui~: 

Accr<'!óiCf'ntemoo.;, ainda, que c,1da ru.. di.:vendios:); o numero de accidentes 
mo do e:ho - (·m numero de tres pa- a~rt·o.~ fie8rá reduzido, porque. mesmo 
ra <":-.d& tronco lattraJ, nrste :-.ystema que o motor entre em panne, o appa

CIRCULA HOJE, EM EDIÇÃO ESPECIAL, COMMEMORU· 
DO O 5,º ANNIVERSAR!O DO SEU APJlARECiMENTO 

d? palhPfas - é formado de peque- relh,., pcdná Rempre de~cer em ver
na..; ;nas,.. que ,•iio ~e tornnndõ'" eada tical sobre qualquer faixa de terrM. 
l·cz mai-. delic:!df\s. medida qu"" mais firme. o~ braYo~ exploradores de re_ 
alto S<' sHl~am A"I ultimas lá t>m ci.. g-iôf>,.. dMconhedd111:1 ficarão enriquC' .. 

Numa edição elspccial de ,·inte pa_ sa de \"ast'oncelloi.; "Politica difama.. ma, enquanto O cho J!"eral Rira, ~uhs- e ido'- pnr <'!ô!le mdo de communicação 

ginas circulará, hoje, á tarde o vi- dtourairad"
0
, 'M'P

8
erltao·n:•;·tr'1'dAa pdroopmu,:•ar

1
'
1
''tadeeleE

1
._- ·ituindo a!-'. az38 communs. giram por muito util <' os burJ.:ucze!. de vida fol-

brante vespertino ,Liberdade", que ~ ,. <fi ,ua ,cz cm um ·mdo dl' 188 l?r.t.U"' e·ada poderão partir, para o seu fim 

tem ª dirit?il-o os nt.hsos prezadoR con torai no Paraná'', do dr. Severino Al .. f"fflr():ª~~~;~1
~ªi~to ª ain do Hviã() não -~:;s~~\o~r~asd~c:i1:::i~~rterraçndo de 

frade'.., Anchisis Gomt's e Alves de Mel.. V()s Ayres ao 4'Liberdad~", "Primeira é mais ri,bu ... ta contrariamC'nte ao QU(' E' i.llimitada poi1:1, a per!i!pecti\'a que 
lo feira de amostras do Estado do Pará'', acnntel'~ c,,m as rnn ... trucf;Õ&s habitu- ,..;t' abre diante def-ta nova construcção 

"Lihecdaõcº' completo nes'ta data o "A vin~am;a do suicida" Corre!.pon... ::~~t~~:: l"~ra ho:i:~
1
:!r. ;<~;;~~:;J~: ~;:~o.m~~:~:~á ·•:;!ad:l;~c!1S:::!º a mt~i 

quinto anniversario de ~eu appareci- dencia de Princezn, "'A l~i do equili- com O movimento de tres Aóculas, d.'i l{r:witac;-ão Apertando um botão 
mento n&R lide1-; jornalisticas de n~.. brio", de :\1ello 1'oi.?ueira; "O r~dá 1:odt'remos, com ellu. vairar no espaço, 

sa terra. mantendo um proi;rramma de do Cura". de Anntóle France; "Cru- NOTAS D E 1:~r~;,; nuo ;;:;~ro 
1
d!ª;~:::s u;:isb~; 

independC'ncia e defêsa dos interesses zada l'\acional de educação pelo Bra. h · A , • · 1 t b 
da collecth·idad-e á altura do 'nosso sH sem ana1phabeto". "O BraRil 8() p A L A e I o ie~::lc: lirtab;;~\ a7!~~ ~

0

~:

1\:u~!3ª 8 e~= 

:e:i:ad~;~a;;:ndsoe ;:::os::e;!ª(::a ·~~:~ :;;odo~~ro:s:::at~ar~c:~~" ' .. u:º:'1:: Em telegramma di, i~Hl, au ~r. ~ºo· çdt~e!r'a:ª;tºo;ºoda;. __ ~;nt~1·dºo:ãoqªu!.a~1e1d!~o:iap;u~d::e.•r,m;;:~ 
V.Jtnador Argemiro d,... Figuei~l·do 11 ... ,. ,.,.... 

culação, focalizando. em t'eportagem de espin)'.?erda nc<.·rta um maihinif;ta. presidente Getulio V:ngas communi- par1:ir cta nossa cai--a. numa capital. 1' 

editoriaes, a ,,ida da cidade e"\ todos do trem" ''O maior emporio de livro<! cou haver uttcndirlo ~ :solicituçllo de ir aterrar no jardim da casu de 
em João' Peso:.ôa" "Livros Novosn. 1 e:. excin. referen~e á remoç~o para es:_ 1mil.!."o na capital do pai.e. ,·isinho os "eus! sector e..~. 

Na sua edição de hoje, na qua) col
lahoram nome~ de projecção nos 
meio.s intdlectuaes e jornalísticos 
de1>tc Estado e de outroN, ''Liberdade'' 
tru.:t o seguinte variado summario: 

"Dois e5tabelerJmentos que honram a c.onsun. o ~r. Antonio de Mirnnd·1 Hi.rn- o eni;:ettheiro dr Rochbach dará por 
nosa capital", •·Raptitou a menar l" riques :,,rminada. dentro de pouco ten1po, a 

' 1 tf:: E~te.do do úscal rlo imposto cio 

ganhou º. rr.ando'', "O pão ~e SO gr~.. O dr. ~o,.é de l1il'a11du Henriques ·:~: :~r;;~~: df~;·;a~o!~tu:,~iã~e·:eal~:: 
lTIR~ continua meciando 60. quando nao communicou p<,r officio. an che fi<, rii,m•\ C'Om capacidade para quatro 
pesa 50", "Camellinho não pode ver 1 ~tn-'êrno huver O'-~umidn e 11 J<1t~ de ~" sôa-.a. c('nl'ltruido d<' metal muito le
toisa algumas no!ôl holsob alheio.:.·, No- 1 2 do corrente o exercício rio cr,.r~o ,·e "ná <'Quipado com dois motores 
t I" . t , de juiz de Direito da :1.• \ H:-'1.1, c1::1, co_ • dt· 1.JO ca,·allo-. cada um, podendo vo-

'"O que fô~os e o que somo.,." 
/ Saudação do dr. Salviano Leite, ·• Li_ 

berdade" em seu 5." annivcr!:iario, de 
1 Mociel: Saudação do dr João L~· .. 
-a Filho, Admini!:ctração Parahyban:l. 
3audação do dr. Octacilio de Albu: 
querque, Pclicia do Estado. Saudac_:1o 
da .\s-sociação rarahybana de Jm
>rensa. por intermedio do seu preE.i_ 
lente, dr. Orris Barbo@3a; Tendencias 
do romanct> moderno do Dr Adhemar 

tTidal; '"Mais uma e"t"ploração Integra_ 

•• ~~b~:~:~:e!Õ<~eer: '"·endido ao pr<'ço do • ~:~1;1:n~l:- ~·~~;::;it~~'. n i qua1idade ,(e ':~~::~as Aki;:~~!~;~e u!: ;~~=eiro de 

cositumc 

MATERIAES SANITA-
RIOS, electricos, ferragens, 
azulêjos e vidros, aos me
lhores preços, vendem á rua 
Barão do Triumpho n.0 271. 

lh1tn'\ panorama da ad.ministraç:io 1-------------

A MENSAGRM 
do sr. governador do Estado 

i)nrahybanR, Culto ao Brasil, de Dur
wal de Albuquerque; Soldado e patri
ota, "Uma authentica figur'a de ton~ 
:lottíl"re" Repilamos o jugo integra_ 
li"ta. de Francisco :\1nrtins Guerra: Em t.nrno á lc;tura da mcn"agf'm rio 
··Eu ·seria Feliz e Onde está a Celkl- chí>fe do Executivo Ml nhP.rtura ilo<= 
dadie" de f'ernado Se1tismundo; .. Por- trah:;.lhos ct.- ,\q~emhléa J,e-gislati
que n~o foi po~sh'el ficar", de Abner ~:~:::.ebeu ;;.ua exc. mliiS eat<'s de!--

'lourão; .. O dedinho do heroc", de B ".To5o Pe"""óa 2 - Govcrnarfur Ar_ 

E::_:.tin·nim l'nt P;ihicin se 1du n e._ 
bido~ pelo sr. r:o\'ern1 lo o r le
putado .Ju:-cé '\lacic!. Octa" l .\,nrn n 
Odilon Coutinho. E•·nani ~at.,-1·0 H. Y_ 
'l\Undo \"i,mna. :\1igucl B:-i tos Ali 1-

do )1edt'it·os. Ame rico !\fnia Aa lll ''~ 
to. Riheiro. Ff'rn11ndo N Jbr1t~a <~ t 1-
so :\1'.at~os prt'Ícito to.do<!. l'e-.;1i I ro_ 
fessor Francisco ltanS! ~1 f'Onl'R'u 'o
"é Coutinho e h:n1.1e10 \1ol H • 

O Ut!. Sousa t' :o;dvjJ it.111, 1· r,tl' ,lf! 
Ordens do l3r- Governador 1 --prn ,.n_ 
tou sua <•XC no <·n·.crr<1 :1 r '1 u
~~1 de Castro Pinto. e -,·ri1,t Hct 10 d<' 
The,-oul'O d .t. t tdo. horat ,.,.., f 11, ,j 

do 

E-.;t••vp hont(·rl\ no P 1hrw d:t 
derr.pçi.Lo ('n\ visita dt• cumpr' ll(''l 
:\O gnnirnad:,r Arg1=m1ro rfe F -,,u~ 
do o ·r_ Júd P11to. 1 ntt'll.:>d • tJ pa -
hybano, re• idcnt.c cm ~. Paulo 

f' Barbosa: "'Somente agora fll" pra.. ~emiro de Fig11eirêdo - Tenho pra- Por tf'lt•grawma l'n<lerc~ad, .ao , H _ 

líca a legitima democracia". ••o que ;,;r,r C'umprin,f'ntar vosHl í•xc,·llenC'in re do 2overno. o "J 1"-:<1.ldo frl~u ro 

o go,·ernador dos pardhybanog \·em ~=~~e ~~~s:~~~::t~~~!",:~:r:; i!~:d:c e ~=~!:.11:g~~~~i~!: e~: ·n ~:~~ 1,fa 1~ \~: ;_:. 
dando ao i-~U povo e á Parahyba", de na qual se retn,t.am mal!'.nifico" 1·esul- suµplente O jub:iulo inunit-1pa d,) 1 , 1 

Severiano de Sousa; º'Armas de ddê- tad,_1s sua fecunda_ tidministracão e "U- mo de Inga -

Cobran~as feitas por conta prop ria, 
nem sempre dão rc!imltados p ositivos. 
Confie suas conta.,,; ao Escriptorio de 
Procuradoria MINERVA. Seniiço rapido 
e garantido. Rua Maciel Pinheiro. n.0 

306, sala do 4.° Cartorio do Tabellião 
Travassos. 

CARNAVAL DE 1938 

O Clube Bohemios Brasilei
ros promoverá, hoje, ruido-

so Zé-Pereira 
Dando inicio á campanha pró Car

Jlaval de 1938, o sympathlsado Clube 
Bohcmios Brasileiroo. promo"O'erá, hoje, 
4 noite, uma animada passeata. para. 
a qual muito tem concorrido a Com
:nissão Carnavalesca daquelle gremio, 
á cuja frente se acha o sr. Dormerin
d"' Nunes Ribeiro 

A reft:'rida passeatn que constará de .(rn apenas• '"O mcndig-o O d r~riore:,i preparativos e!"'rrandecer so- _ 
·~" .. t> me_n~.r .~- c1al e N'onomicamí'nt~ Par:1hyl,a. . Osr.J(,.i.u C'els•J P<'ixot i~ ,~8 c1 , 1 _ I ruidoso Zé-Pe1~ira, percorrerá as ruas 

sampar.ado, ~ 11egunda aboliçao , O At-t~nc10sas ~audaçoes Oustnn \h. cello::i, em ofírdo qu<' d nJ?iu 110 J!o desta <:apita! em varJos automoveis 
inimigo dn l-'az", de João Luso; "Ge- rªndn viono do E!;tado 1~art1c1nou havi,1 t"'.: vis1 .. ando as red.acções dos jorn aes ~ 
tuHo \-argM, Jorié Americo e a Rt>,o- ELEJÇOF.~ 1hTPCC tivemt,~ e n nn,;;~11 ; :.::;um1~1) :te :unctot de, pr ~1d('nte tln residencias de varias cavalherros da. 

lui;ão Bra ileira", dt> 8 F B ; <'Ívi~mo niin desmentiri, em outras, v~"~~c1st:~
1
on~:~

11
·~~/~~aJ~~lo 110 e ~~h~~ nossa sociedade, estando a partida. 

1 " \ddmar Tonre•",, de l'nolo l'•dro. , tllA e<1nqulsta tio e11Vltito d<D!oçraUco. 1 ?ª' 1 marc•da paia âs 20 horos 
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JOÃO PESSôA - Sabbado, 14 de setembro de 1937 

USTICA ,, ELEITORAL 
TRIBUNAL~EGIONAL DE JUSTI
ÇA ELEIT RAL DO ESTADO ~" ARAHYBA 

JU SPRUDENCIA 
AC RDAO N ° 306 

o art. 6. •, § 1. 0 , da Lei n. 0 23ô, de I Manuel Fran~tsco da Silva, pa,ra ef-
31 - 7 - 36. feito de revlsao. 

Relato_r· dr. Horacio de Almeida. Relator: des. M Furtado 

o Tribunal Reg,anal resolve O Trilnlnal Regional resolve 
decretar a improcedencüz. d4 d.e'- cancellar a inscripção. 

· Regional de Justiça Eleitoral em or· 
denar o cancellamento da ínscrtpçã J 

n.0 402 do elett<ir da 4.ª zona, Antonio 
Manuel de Oliveira, visto como no 
seu requerimento de qualificação houp 
ve omi:;são do seu estado civil, contra. 
o QU;e dispõe e art. 59. n.0 2, do CD
digo Eleitoral. 

ACCORDAO N.0 321 

Processo n.0 1120. 
Classe 5.a.. 
Natureza do processo: Iru;cripção 

do eleitor da 4 zona CGuarabira) . 
Francelina da Silva Pereira de Luce
na, para effeito de revisão. 

Processo n 37. 

Classe 1. •. 1 
nuncia 

Vistos, etc. 
Luiz Gonzaga de Araújo, official do 

Registro Civil do Munlclpio de Calçá_ 
ra, da 4.• zona, foi denunciado pelo 
exmo. Procurador Regional pelo fac
to de não ter remettido á Secreta.ria 
dest.e Tribunal Reg. a lista dos obitos 
vert!icados naquelle ctlstricto no mês 
de setembro de 1936. 

Natureza do processo: Denuncia a
presentada pel? exmo. dr. Proc. 
Reg. contra Julio Gomes Melra of 
ficial do registro de obttos de S. ·JoãÕ 
do Cariry. por infracção ao disposto 
no art. 207, do Ood. Eleitoral, combi
nado com o art. 6. º. ~ 1. o, da Lei n.0 

230, de 31 - 7 - 36. 
Relator: des José Floscolo 

Citado apresentou defesa em que 
allega que no referido mês de setem
bro já não era mais official dd Regis_ 

O Tribtt.nuz Regional resolve tro Civil, pois, em fevereiro do dito 
julgar improcedente a acção e anno fõra removido de Caiçára. para 
absolver o denunciado. Sousa e, no mês seguinte, março de 

1936, exonerado a pedido como se evi-

Vistos, etc. 
João Pessõa, 3 de marça de 1937 
(ass _) Flodoardo da, Silveira.. prP

sidente. 
(-:\ss., Braz Ba.racnhy, relat0r. 

ACCORDÃO N.0 318 

Accordam o.s juizes do Tribunal Re
gional de Justiça Eleitoral da Para_ 
hyba em cancellar a iru;cripçiw do 
eleitor da 3. ª zona __, Manuel Fran_ 
c4;co da Silva cuja petiçã,J de quali
ficação niw declara a naturalidade do 
requerente, estando assim ~em as for-
malidades previstas na lei eleitoral. Processo n.0 872. 

João ~ssôa. 3 de março de 1937. C!asse 5.ª 
(Ass.) Flodoardo da. Silveira, - Pre Natureza do proce::;.so Insoripção 

sidente. - de eleitor da 3.ª zona <Itabayana,, 

(Ass.l A:::::A::~3: Relator.

1 

~;ils.er:z;,rr:rdaHS11::· :::,tito de 

O Tribunal Regional resoln 
Processo n.0 383. ca.nr.~llar ;1, inscripçã.o 

Vistos, etc. 

Relator: Dr. H. de Almeida. 
O Tribunal Regional resoln· 

cano?llar ;1, inscripção 
Vistos. etc. 
Accordam os juizes deste Tribunal 

Reg. em cancellar a inscripção de 
l!leitor Francelina da Sliva Pereira de 
Lucena, da 4.ª zona. porque do reque
rimento de qualificação não consta a 
declaraçã-o de naturalidade do elei
tor 

J. Pes.sóa, 10-3-1937. 

( ass. 1 Flodoardo da Silveira. 
sidente. 

pre-

Vistos os aut~ desta a-:çáo penal dencia do exemplar do orgão officlal 
movida pelo Prt>e. Regional contra Ju_ que juntou em irus:trucção á defesa. Classe 5.ª Accordam os juizes deste Tnbunal 

Regional em cancellar a insc1ipç3o 
do eleitor José Bererra da Silva, da 

< ass I ll de Almeida, relator . 
lio Gomes Meira, Official do registro O exmo. dr. Proc. Reg. em suas 
civil de S. João do Canrv por infrac allegações fmaes concordou com a Natureza do Processo Inscnpçâ'J 
ção do art. 207. do e Ê - proood.encia dos ~10t1vo.s acima alle- ICio eleitor da 3.ª zona (Itabayana), 

A:corda o Tribum11 Reg. julgar a gados, opinando, as.5un, pela tmpro .. 

1 

Geronclo Cyp_r1ano da Costa, para ef- iã: :h\1.::i~~~~i8~~ :t!11~!· d~~:--
ACCORDA.O N.0 322 

Processo n.0 1123. 
Classe !>.ª. 

acçao improcedente e absolver o de- cedenc1a da denuncia feito de rev1sao 
nunc1ado, porquanto. nem com a de_ , A' vista do exposto· e, em concor Relator Des J Floscolo 

ção do estado chil no requerimento 
de qualificação. 

Natureza. do procesw Inscripção 
do eleitor da 4.3 7,0na <Guarabira1. 
Francisco Gomes Sobrinho. para ef
feito de revi 'áo. nunc1a nem no ctirso da dilação dancia com o parecer do denuncia,nte"':' . . 

probatona. nenhlJJila prova apresen- accordam os Juizes deste Trib. Reg. • O Tnbuna! Re~1o~I resolve João Pessôa. 34-2-1937. 
tou o denunciante, Quanto ao facto em de-::retar, como Qec!etam. a im- l canr .. ~lar a. mscnpçao 
impetrado ao denundado. 

1 

procedencia da. denuncia. . í ass. 1 Flodoardo da SIiveira. 
sidente 

pre-
Relator: Dr. H. de Almeida. 

O Tribunal Regional 
canrrllar a inscripção. 

resolve Sala das sessões, 3 -L 3 - 1937. João Pessôa, 24 <!e fevereiro de 1937. Vistos. etc· .. 
<Ass.) Flodoardo da filveira _ Pre~ (Ass.) Flodoardo da Silveira _ Pre-1 A~cord.am o,;; ;imzes . do T. ribunal 

sidente sidente. Regional de Justiça Eleitoral da Pa-
(Ass.} J . Floscolo ~ Relator (Ass.) Horacio de .4.lmeida _ Re rahyb~ em cancellar .ª inscripçãc 

(ass ' H de Almeida, re!atcr 

ACCORDAO N.' 319 
VJsto.s. f"tc. 

lator - do eleitor ida 3.e. zona <Pilar>. Geron-
ACCORDA.O N • 307 cio Cypnano da Costa. de CUJa peti-

Accordam os jUizes deste TribWlal 
Reg. em cancellar a inscripção do 
eleitor Francisco Gomes Sobrinho, da 
4. o. zona, porque do requerimento de 
qualificação não consta a deei&ração 
da naturalidade do eleitor 

ACOORDAO N. o 3lO ção de oualificação nã-o consta o cs-
Processo n. <> 38. tado civil do requerente. 

Processo n.0 69. 
Classe 1.0.. 

Clas.5e 1.•. 

Natureza do pr-ccesro: ~enuncLa a_ 
presentada pelo ex.mo. dr. Proc. 
Reg. contra Ad~ ucto Graciano da 
Silva, official do registro ele obitos de 
Arag!'>a Nova. por inlracç(io do dis. 
posto no art. 207, do Coct Eleit 
combinado com o art. 6. º, § 1,ó da 
Lei n. 0 230, de 31 - 7 - 36 ' 1 

Relator: dr. Braz B>.ra<mby 

O 7'rtbunal Repi.on.c,.1 r~olve 
julgar improcedent~ a denuncta, 
e, em consequencia, absolve o 
denunciado da a.ccusa.ção que 
lhe foi intentada 

Vistos. etc. 
Considerando que o exmo. dt. Pro

curador Regiona] denunciou de A
dauctc Graciano da Silva, offi~ial do 
registro de obitos do termo de Alagôa 
Nova, da 5. • zona eleitora) do ::stacto 
como incurso nas penas do art. 1.83' 
n. 0 17, do Cod. Eleitcral por haver 
detx&do o indiciado de remetter ~ se
cretaria do Tribunal Regional a lista 
dos obitos verificados em St u dlstrtcto 
durante o mês de setembro de 19~6· 

Processo n. 0 1616. 

Classe 5. •. 

Natureza do processo· Inscripção 
da eleitora da 3. • zona (Itabayana), 
Aracy Christovam Coutinho, para ef
feito de revisão. 

Relator: des. M. Furtado. 

O Tribunal Regi-Onal resol~ 
cancellar a inscripção. 

Vistos, etc. 
Accordam oo Jutzes do Tribunal Re

giC'nal de Justiça El'3itoral da Para 
hyl?_:· em cancellar a inscripção da 
ele1, 'y-n da 3. ª zona - Aracy Chris~ 
tovam Coutinho, cuja petição de qua
.1.ificação não declara a residencia da 
requerente. 

Joã.o P·aesôa 3 de março de 1937. 
(Ass.) Flodoardo da Silveira - Pre 

sidente -
(Ass.) Maurtcu:, Furtaef.o - Relator. 

ACCORDA.O N. 0 311 

Processo n.º 1624. 

Classe 5.ª. 
Considerandc que, de aoc, rdo c~ 0 

art. 207 do Codigo Eleitoral e art. 6 o Natureza do processo: In5crip.ção 
! l.' . .da Lei n. 0 230, de 31 d, ltlho da eleitora da 3.• zona (Itab~yana) 
do prox1mo anno findo, os escrhães Marta Britto do Nascimento, paira ef~ 
ou officiaes encarregados dcs registros feito de revisão. 
de obitos são obrigados a remetter•m Relator: des. M. Furtado. 
mensalmente a secretaria do Tribunal O Tribunal Regúmal resoloo 
respectivo lista em duplicata de to cancellar a inscr!pçúo, 
dos oo obitoo de pessôas maicres de 18 Vistos, etc, 

::;:c1!e nnoac~:
1
~:!~1!;:'-"ileira, r~- gi::.::r1:mJ1'.'!ui~ii:ef~r'!:rbd'::'"i>a:-

Consi<lerando que o demÚiciante não hvba em cancellar a inscripção dá 
provoll: tivesse ,~ accllJ;iado deixado de eleitora da 3.• zona, Maria Britto do 
cumprir esse dever relativo ao mês d~ Nascimento, cuja petiçã,J de quallfl
set~mbro de 1936. desde que não ins- cação não d"°lara o estado civil da 
trum a sua denuncia, e não fêl_o no requerente 
decurso do proresso, com o officlo n.º João P~ssôa. 3 de março de 1937. 
512-A, que diz haver recebido da res-, <Ass.l Flodoardo da saveira - Pre 
p,,ctiva Secretaria, communlcando lhe sidente -
~~~!ta criminosa do demmciaÃ:lo; (Ass.) Mauricio Furtado - Relator. 

Considerando que não ficou de- AC CORDA.O n. 0 312 
monstrado doo autos que o indiciado 
não_ cumprira, no pra-zo legal, a obri
gaçao aue lhe é imposta. por expresso 
dispositivo da lei; 
to.sc~~t;::ando tudo mais que dos au_ 

Accordam os juizes do Tribunal Re
gional de Justiça Eleitoral em julgar 
como Julgam, improcedente a de: 
nuncia., e, em consequencia absolvem 
o denunciado Adaucto Gràciano da 
Silva da accusação que lhe foi inten_ 
tada. 

João Pessõa, 8 de março de 1937 
(Ass.) Flodoardo da, Silveira - P,e. 

sidente. 
r Ass. ) Braz Baracuhy - Relator, 

ACCORDA.0 N ° 308 

Processo n. o 44. 

Classe 1. •. 

Natureza. do processo: Denuncia. a_ 
presentada pelo exmo, dr. Proc. 
Reg. contra Luiz Gonzaga de Araújo, 
officlal do registro de obltoo de Caiçá
ra. por infracção do d.lsposto no art. 
207 do Ocd . Eleitoral, combinado com 

Preces..~ n." 806 
Classe 5.•. 

-, Natureza do processo: Inscripçáo 
c.o eleitor da 3. • zona atabayana) 
~~t.Lopes Borba, para effeito de re2 

Relator: des. M. Furtado. 
O TrilJAunal Regumal reso!vl, 

cancellar a inscripção. 
Vistos, etc. 

. Accordam oo Juizes do 'l'rlbunal Re
giollal de Justiça Eleitoral da Para 
hyt~ em cancellar a inscripçiw dÕ 
ele! or da ~ . • zona, João Lopes Borba, 
cuJ petlçao de qualificação nã,, de
clar a profissão nem o estado civil do 
requ rente. 

Jot Pessõa, 3 de março de 1937. 
sid!t} Flodoardo da Silveira _ Pre_ 

<A&; l Maurioio Furtado - Relator. 

ACCORDAO N. 0 313 
PrCCP.s;o n ° 805 

{'las,s., 6. 

Natureza do processo: Inscripção 
do eleit, r do. 3. • zona atabayana). ' 

João Pessôa. 3 de março de 1937. 

( ass. ) Flodoardo da. Silveira.. pre -
sidente. 

<ass. l Maurício Furtado, relator 

ACCORDAO N.' 315 

Processo n.0 1632. 

Classe 5.ª 

Natureza. do proces:::o: Inscripção 
da eleitora da 3.ª zona, Rivaldina 
Ferreira de Araujo, para effeito de 
inscripção. 

Relator: Des. Maurcio Furtado. 

Natureza do pr,,cesso; Denuncia a
presentada pelo dr. Procurador Re
gional contra Haroldo Fabricio Mariz 
offic~al do registro de obit-05 de Ser
raria 

O 1'ribwial Regional resolve 
julgar improcedente a denun~ 
eia para absolver o denuncia~ 
do da accusaçáo que lhe foi in
tenta.da. 

J Pes.sóa 10-3-1937 . 
Ca.s.s. l Flodoardo da Silveira.. µre

.s1dentf' 
(~., H de Almeida.. relator 
Conferem com os originaes. Secre

ta na do Tribunal Regional, em João 
Pessõa. 23 de agosto de 1937 O che
fe da 1 n seccão - Dr. Sá e Benevi· 
des 

Visto - Car1os Bello, director. Vi.btos. relatados e discutido!> os 
presentes autos. delles se vertfica quf' 
o exmo. dr Procurador Regional, ACCORDAO N ° 865 
baseado na certidão de fls. 4. que lhe Processo n.0 267 
remf>tteu a Secretaria do Tribunal, Classe 5.ª 
denunciou de Haroldo Fabnclo Mo- Natureza do proces~o: Rep~cnl.a-
reira, official do registro de oblto,c; de ção do dr. Fernando Pessõa, reque
Serraria, por não haver remettido a. rendo a su~pensão de mandato do 

O Tribunal Regional resoke lista de ob1tos dos maiores de 18 an- vereador da Camara Mumc1pal de 
ca.nr,~llar a, inscripçio. nos daquel1~ district-o e correspon-; Itabayan~. Norberto José da Silva. 

Vistos. etc. l ~~~~e t~d~e~d~e a~~~~~~o c!~p~ox!~~ 'e:~~a:~ti;gb di :t~~e ~on~~f~~~ 
Accordam os juizes do Tribunal 207 do codigo Eleitoral combinado ção cruninal. 

Regional de Justiça Eleitoral da Pa- i com o art. 6 § 1.º da lei n.0 230 de Relator· De.s M Furtado. 
rahyba em ca.ncellar a inscrtpção J! 31 de julho de 193.6. inc.crrendo a..:.-
a~ eletora 'da 3.ª zona. Rivaldina sim. na sancção do art 183 cio já O Tribunal Regional resolve 
Ft.-reira de Araujo. cuja petição de referido Codigo Eleitoral cancellar a inscripção do eleí· 
qualificação não declara a natura- o facto, embora prm;ado tlo!'.1 auto,. tor, e em consequencia.. decre-
lidade da requerente. não constitue crime, porque. não ta a. perda. do seu mandato de 

tendo fallecido no distticto de Serra~ "ereador 
João Pessôa, 3 de março de 1937 ria. durante o mês -d.e outubro do 

1936, nenhuma pessôa com idade ~u- Vistos este~ autos em que o dele-
<ass.) Flodoa.rdo da. Silveira, pre- perior a 18 annos (doe. de fls. 4) o gado do Partido Republicano Llber-

sidente denuciado entendeu que estava des- tador requer o. decretação da perda 

(ass. l Maurício Furta.do. relator 

ACCORDA.O N.0 316 

Classe 5.ª. 
Processo- n.0 1093 
Natureza do proce&::o: lruicripçáo 

do eleitor da 4.ª zona (Guarabira), 
Francisco da Costa Lima, para effei
to de revisão. 

Relator: Dr . B . Baracuhy 

obrigado de fazer. como vinha fazen· do mandato do vereador da Camara 
do anteriormente. qualquer commu- Muruc1pal de Itabayana, Norberto 
nicação â secretaria deste Tribunal José da Silve.. por _motivo d.e estai· o 
Não houve dolo ou má fé <le su~ mesmo scb os effeitos de uma con· 
parte, nem tão "pouco o sei-viço pu-1 demnação criminal; e 
blico soffreu quaesquer prejuiu,.s pe_ Ccns1derando que. como dos autos 
la falta do accusado. desde que. como oo. infere. o citado vereador se acha 
se viu, nenhum obito oc.correu du- 1 cnmi~alm~nte condemna~o ás pen?-S 
tante aquelle mês. no di<itricto de 

I 
de tres meses e quinze dla.s de pr1s!o 

Serrar ta. simples. estando suspensa a execuçao 
A' vista do exposto: da pena pelo prazo de dois, a contar 
Accordam os juízes do Tribunal de 251XIl1935; 

Regional de Justiça Eleitoral em Jttl- . Comsiderando porém. que o benef'~ 
resolvt- gar improcedente a denuncia para a- cio do su1-sis não comprehende ª"' ln

bsolver, como absolvem, o denunciado capacidades. decorrentes da oondem_ 
Haroldo Fabricio Moreira. da accu- nação crimmal, entre as quaes avulta 
sação que lhe foi intentada a suspensão dos direitos polittco!o;; 

\Const. Fed. art 110, b); 

O Tt'ibuna.1 Regional 
cano!lla.r a, inscripçáo 

Vistos, etc. 
Accordam os juize.s do Tribunal Re

gional de Justiça Eleitoral em orde
nar o cancellamento da inscripção n.0 

280, do eleitor Francisco da Costti. 
Lima. da 4.ª zona (Guarabira), visto 
como no reu requerimento de qualifi
cação houve omissão de sua natura
lidade. contra o que expressamente 
dispõe o art. 59, n.0 2, do Codigo E
leitoral. 

João Pessoa. 10 de março de 1937 Conciderando que a suspensão dos 
direitos politicos importa a perda da 

<ass J Flodoardo d& Silveira. prc- qualidade de eleitor, pelo cancella-
sidente mento da iru,.cripção ( Cod. Eleitoral. 

João Pessôa. 3 de março de 1937 . 

(ass. ! Flodoardo d& Silveira. pre
sidente 

<ass I Braz Baracuhy relator. 

ACCORDA.O N.0 317 

Processo n.0 1116. 

{ass., Braz Baracuhy, relator 

ACCORDAO N.0 &20 

Processo n.0 489 
Classe 5.ª. 
Natureza. ão proce~o: In~cnpção 

eia eleitora da 3.ª zona (ltabayana, ~ 
Vicencia Fen·elra de Britto, para ef_ 
feito de revisão 

Relat-0r: Des. M. Furtado 
O Tribunal Regional re:,olve 

ca.nn~Uar a inscripçáo 
Vistos, etc 
Accordam o:s juiZes do Tribw11:tl 

Classe 5.ª Regional de Justiça Eleitoral da Pa
Natureza. do processo: Inscripção rahyba 'em cancellar a inscrtpção 

art. 76 2.ºl : e sem achar-se inscrip
to ccmô eleitor ninguem poderá exer
cer cargo pu.bUco, para o qual se exi .. 
ja a qualidade de cidadão brasileiro, 
(C E .. art. 6, aJ; 

Considerando que pelo art. t5 da 
lei estadual n.0 36. de 1935, só póde 
ser vereador quem estiver no gozo 
dos direitos politicos; e tal requisito 
falle:e ao condemnado crimlnal que, 
por forç« do art llO, b, da Const 
Fed.. careee de capacidade legal pn .... 
ra. exercer e. ainda mesmo. para ad
quirir qualquer direito politico; 

Accorda o T . }t _ cancellar a ms
crtpção do eleitor Norberto José da 
Silva e, em consequencia, decretar a 
perda do seu mandato de vereador da 
Gamara Municipal de Itabayana do eleitor da 4.ª z::ma <Guarabira) àa elett.ora da 3.ª zona, Vicencia Fer

Antonio Manuel de Oliveira, para Teira de Britto por não ter a mesma 
effeito de revisão. em sua petição de qualificação decla- Joào Pessoa, 14IV1III 937 

Relator: Dr. Braz aBracuhy rado a respectiva profissão 
João Pes.sôa, 10 de março de 1937. ( ass.) t'Jodoardo da Silveira. pre-

0 Tribuna! Re~lo~al resol,e j <ass ) Flodoardo d& Silveira, pre- , :rtdente. • 
cano~llar a. imcnpçao _ sldente. 

x~~~da~tc",,s Juízes do Tribunal I !ass.J Maurício Ji'urtado, relator ac~~o.J Floscolo, relator para <J 

PECA NfCTA 
.J 

DOS DEUSES , (SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL) lncompva .. ~. A, yenda em 
. cida"' 



li .\. UNIÃO - Sabhado, 1 ,k ·etcmh1u de 19,l; 

TAROS 
O CI N EMf\ Df\ CI Df\OE 

Em1,rc.•1:a \1 andertc.·, ,~ ('omp. L(da. 

IFLAZ.A.Í 
A PARMIYRA VAE TE:.R UM CINEMA! 

CONCURSO EDUCATIVO DO "PLAZ"'' 

HOJE!-·"\.. 'S 7 1/2 ~OR.1--'\~-HOJE ! :Saces do concurso : 1 
A mrnina ou mrnino que filer .;iaior numero de nomes LOm 

METRO GOLDWYN MAYER 
as ldra:. de n( int• 'l'heall•o Pla1:8)> ganhará 11111a byci leta. 

1 

Para tomar parte r'.o (•out•urso precisará a creança frequentar 
crnco matinaes seguidos no ((Phuu» recebendo na oc1asião 

Apresenta 

Jl~AN PARICER li 

de comprar o in,.resso 11111 coupon que ser,í culado, junt<\'rnente 
mm os quatro subsequentes na primeira folha do papel onde 
rscreverá dactylographicamente, os nomes que conseguir formar 
com as lélras de ((('iue 'l'heat ro Pla1:a». 

~ To romance vivido nas selvas Feito isto entregarü, devidamente assignadas com indicação 
do seu endereço, as folhas de papel onde estejam escriptos os 
nomes conseguidos, no escriptoriu do ((('ine 'l'ht"af ro Pia .. 
1:a». tendo o cuidado de colar na primeira folha os cinco cou
pons adquiridos quando da cumpra de ingressos para os cinco 
matinaes, sem o que estari1 nullo o seu documento. EOUOIA 

(Matar ou morrer) 
Uma commis~ão de cinco jornalistas julgará o (•o (•urso. 

sendo o premio entregue ao vencedor no domingo sr,urntc ao 

Preços 1$600 .e 800 reis 
do encerramento do •·ont•ur!ioiO, / 

Só poderá ser repetida as seguintes LETRAS: < » (tres 
vezes) e< E)) (duas vezes) e (( 'I')) (duas vezes). 

INAUGURACAO DO ' ' 111.JIZJI" ~O DIA li 
• ,, ,.,,,,,.,,,lm· !Jt111/u11•tí ""'" 1J11ci,·lelt1 , IJ" 0111·it1• 

f't1tlt'Íl'IIN llUllll'l'tUlas COIII g1•11n,le /Jl'OClll'tl li O 

'l'IIEA Tllt) S 1 \TI RO!íU. 
t/tl 110 Nt',L'O /»1•i111,t•i1•11 lllflfilffl 

Domingo 12 de Setembro ás ,.v12 hs. Uma nnica sessão ás 8 horas , 

PRECISANDO IEPURlR O SINHE 1 1 O EXITO· DEPENDE DA ES~OLHA Teme ELIXIR DE NOGUEIRA / 
CafJl~llt I RHEUMATISMO e I SYPHILIS 1111 t1d1t 1 

-- n sen perl1dn -- Existem muitos remedias para Grippe, Resfriados e Fwres diversas, reme, 
• • L • • • • • D9 OVaADO•I ----- dios que fazem diminuir 2 acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia. 

•••••·•• •• woaa ••••• A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

LUTZ FERRANDO & CIA, L TOA, 
CffiUROIA EM GEEAL - ARTIGOS CIRURGICOS - APPARE· 
T..JIOS DE DATHERMIA, APPARELHOS DE RAIOS X DOS ME· 
LIIURES FABRICANTES. EXCLUSIVISTAB DOS MICROSCOPIOS 
LE rz E TODOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT .. TODO MATERIAL 

PARA LABORATORIO CHIMICO, 

Representantes exclusivos neste Estado: 

CORRtA & CIA, 
CAIXA POSTAL, 51 -.- END. TEL. - F!!RRAN 

Rua Maciel Pinheiro, 269 

OVEIS CERDAU 

1 
póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, corno pelas crianças de mais tenra 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VffiGINICA" regula a funcção dos Rins e é um anti-febril un, 
(gual para Grippe, Resfriados e todas as febres Infecciosas. 

- Diatinruid• coJD menção honrosa no 2.' Conrre110 M~dico de Pernamb.co -
(flDa PR08PIIOTO Qua ACOMPANHA CADA VIDRO> 

.a• ...... aaa •anrn.-.&av ••••••nr•• 

ARTE CULINARIA 
Maria da: Dõres Ta,·ares, pro

fessora diplomada, a visa ás dis
tinctas fawilias desta capitnl

1 

que lecciona e executa, mediante 
preços modico~. qualquer ser,..iço 
concernente á Arte Culinaria 
como sejam· bólOb decorados sal~ 
gados. etc ' 
n,!n~~~~nções á rua 13 de t,1 10, 

Serraria e machinismos 

DR. ISAAC FAINBAUM 
Ex-a~lstente de Clinica !\fedk:1 do Hospital do Centenario, 1\-ledko do 

Ho~pHal Santa Izabel ~ do In~tituti) de Protecção á Inf:wcia.. 

DOENÇAS DAS CRIANÇAS 
Doenças do sdulto: Coração. acrtn, estomago, intestino. flgado, rtns, 

sangue e nutrição Tratamru110 da neurasthenia sexual, syphilL-;. 
Corumltorlo: RUA BARAO DO TRIU!\IPIIO N.• 420 - 1,0 andar. 

<Por cima do Banco Central). 
f'onsuUas: - De lJ á, 18 ho1·as, diariamente 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCEIT.\ CHA~I.\DOS .'l QUALQUER HORA 

'-"=====-=-====-=-=-=================!! 

v~~}R~! ?!~ s~R~~~ s r n, prnp,;,~~~~~:~~ "A Futud, 
L 11z, t.m b,1SLlllt(' ar1·ommoct,ço~s ta· á nn,•11ida n. Roh~n n." 41, tf'nrl; 
pnr,1 familia e nc~f'Clo. de ret rnr_"-C para o ininior .. l"C'!!:OI 

A tr. t1~- na ffif''5mn rua á. ca~a " f'rarn V'-'~dcr t·i:is~ <'"labt>lcc:lmcnto': 
(7 c: 1 1"18 JXenida cJ~ Paz 11 ° 199 f!UL'fll dc-cJar IH' collo~nr no comrner 

· <'lo de tlc:dos n oceo.s1iio é OpJ)ortumt 

h d 
g:in1ntC'-~l' ,.1 <"'hm•e da casa nüo g; 

Cac orros e pura raça ,,b.-. """'º ª .. ntcn,1er _ •• "º me,mo 

policial ~~·.:~-·----

Vendi!' uma Locomove} inglesa fi_ 
'<a, com 9 H. P. ('ffecUvo.') qua.s1 no
va; um cn~enho c:te srrrn., Vl'rt1cal 
typo francf's, Rerrando pr,lnc:has ele 
8 x 12 pollegadas; uma S("l'r<J circular 
de 30 pollegarlas proprla para serra
gem de tóros e dc..<;dobramento rlc 
pranchas em tabôa..,. Uma officina 
mechan!,:-a. completa com to1no mE'
chanfco. ma.china de furar, platn , 

MOTOCYCLETA NSU motores de 2 R. P. n alcool ou kero- Vende-se 1.o prf"c:') de ;osooo, r :i 
ene, forc;-a a ventilador, machina +-i .iv('~a dc,-s Estados. 81 110 Bairro 

~~:d:b~i~a~~:<~~t~ce u:or:::r ~::~· d: Tlu 1f'zopoli. Proxirno ,H, tnllw d<' Em perfeito Pstado de conservação 
b;l.nc ,rta. Todo este material se acha e rne \i"Cncte um motoc;·cleta NSU. d~ 

f 71 2 ca\Jllos de força com. aprnas 
em per eito estado de conservação e ALUGA SE 11 meses de uso o intetess d • 
optimo funccionamesto. Ver f' tratar • ,à \êr e t10.tar á Rua Diogo ªv~iii~~ ~~_:.r, ~~~~arde~eci<lad~ de ORA- Alugit.-Se o 1 º andar da casn t. º 332 O motl\'O da venda explica-i-c ao 

E R I e o ' 7 1 1 . rnam uco. 122, " rua Perc~rino de Conolho I comprador 1-------------- Optlmas accommodaçõe . ----=---------
r------'n~rutr <' dut r o povo t°r-. ~ae1u~ 1 n1 d e Para~!~':"1º'4 ' F." arn rrlme nl.q 

PRAÇA "E 
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SEGUNDA-FEIRA NO - REX - O ROMANCE QUE FICARA' GRAVADO EM SEU CORAÇÃO! 
IJ~I.\ IIISTORI \ PllNGEN IE E RE.\L DE 1''1 IIOME)I ABANDOI\'ADO PELA SO('[E])\DE F. PELOS SE{IS : 

JEAN HERSHOLT em sua maior gloria 

PECCADOS DOS HOMEN S 

R E X 
SOIRtE A'S 7,30 

O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CHIC -

O TRIUMPHO MUSICAL DO MAIOR TENOR 
--- DO CINEMA ! ---

JAN KIEPURA 
Elle se sentia arruinado e abandonado por todos ! - em -

1 

Com \ DON AMECHE uma nova personalidade e ALLEN JENKINS - o com1co da cara 
------- amarrada 

HOJE 

(IM.\ :'<01 \\'EL PRO»ll('('AO DA 20 th C'ENTUR ,· rox 

MA TINÉE COLLEGIAL - NO 
REX - A'S 4,15 

Amanhã - SenSê.cional e esperada esiráa 
da - MATINAL do - REX 

O FJL:1-1 , A OANS.\ APPL.H'D1D.\ POR TODA A P.\R1'E! --- A'S 9.30 O.\ MANHA ---

GEO lGE RAFT - CAROLE LOMBARD 
em -

RUMBA 
Coin MAR G O 

Uma sensação musical da - PARAMOUNT 

Preço unico: - S600 

0 DRAMA DO GAROTO SENTIMENTAL' 

JACKIE COOPER - em 

CORACÃO 
_;, 

DE FILHO 
Com MARY ASTOR 

Um film da - WARNER FIRST 
PREÇO UNJCO: - $600 

A MAGNIFICA EPOPÉA DA CONQUISTA DA CALIFORNIA 
AMANHÃ NO FELIPPÉA 

A IIISTORIA DA VIDA PITTORESC.\ DO GENERAL SUTTER CZAR DOS COLONIZADORES DA CALIFORNJA 
NUM FlLM Jl{ANDIOSO, CHEIO DU~I FAUSTO E RIQUEZi\ JAMAIS VISTOS NAS Tf'LAS DO MUNDO QUE 

\ l'LTRAP,\SSA TOD.\S AS DESCRIPÇôES ! 

EDW ARO ARNOLD na sua maior creação 

o CZAR. DO OURO 
Uma obra com o mesmo esplendor do - CAPIT.\O BLOOD ! 

Com B I N N I E B A R N E S L E E T R A C' Y 

lTma notavel realização ela - NOVA UNIVERSAL 

,, J -~--

OH, AS MULHERES! 
Uma maravilha da - C'JNE ALLIA~CA 

Comµlementos - NACIONAL D p B. e POX MOVIE
TONE NEWS - jornal recebido por avião, trazendo os 

ultim<>s acontecimentos mundiaes. 

FELIPPÉA 
SOIRÉE A'S 6,30 e 8,15 

"SESSÃO DAS ~OÇAS" 

Romantico ! Adoravel ! Delicioso ! 

JOHN BOLES - JEAN MUIR 
- em -

DRCHIDEAS PARA VOCE 
Um film da - FOX 

Complementos: - ROMANCE RUSTICO - comedia de 
BUSTER KEATON - o homem que não ri! 

JACUARI BE 
SOIR>:E A'S 7,15 -º drama épico de uma éra anarchica ! 

JAMES CAGNEY - em 

CIDADE SINISTRA 
UMA PRODUCÇAO DA - WARNER FIRST 

Complementos: - Fox l\lovietone News - jornal. Nacional 
D. F . B. e Assumpto Musical - short 

--
CIN~ S. PEDRO Satisfação M ETROPOLE 

O MELHOR CINEMA DA CIDADE BAIXA O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 
BOA PROJECÇAO, MARAVILHOSO SOM E OPTIMA PROGRA..vIMAÇAO HOJE - SOIRJ;:E A'S 7,15 - HOJE 

HOJE A'S 7,15 HORAS 

----r-- 7 • SERIE DE -- -

AVENTUREIROS HEROICOS 
l 

Com BUCK JONE~ 
Juntamente com 

OS MILH.-ES DA HERANCA 
C· m HUGH HERBERT 

E maLs um de enho - AFAGOS E ESTRAGOS 
Preços - 1~000 - SGOO - S!OO 

Al\1ANI A - .. R U li B A " 

"" 

3.6 fci.ra, 7 de setembro - I\ 'atinêe ás 2 1 2 horas - Prêço S:500 
B A T A L li e o :-; T R A o C R I ~I E 

,, TEM DADO 05 MAIS SEGUROS 
,-., RESULTA~S AS INJECÇÕES DE 

HOJE - Uma. ~c~~ão ás 7 30 - HOJE ' , 

l'n- phantac;;ti<'o "far-wr .. t" de aYrntura~ c·om o ,·a l('ntC' 
"cow.b<,y .. BILI, CODY 

O ESPIÃO DA FRONTEIRA 
Luctas, acção, movimento, jextresa e ,·m-rrri:a.::. rxu-a.>rdinaria.s 

Um fllm da, RADIAL para o~ .. Grfl.ndeF; Lançnmcnto..: de rtu11b1·0 

Complemento: l 1 XAC'IONAL íD I·' B. l 
Preços: 1.• claMte 1 100. Cri nçae E&tuda.ntN ~ 2. r1atte $600 

Lindas musicas na mais deliciosa opereta do cinema francês ! 

FERNANDO GRA VEY - em 

ROMANCE HUNG~4RO 
Com Marcelle Chantall 

UMA PRODUCCAO DA "INTERNACIONAL PILMS" 

SEGUNDA-FEIRA J - "Sessão das Senhoritas - A dansa mais falada e 
applaudida de todos os tempos ! 

GEORGE RAFT - CAROLE LOMBARD - a dupla de "Bolero " 

RUMBA 
Senhoritas S600 Cavalheiros 1$200 

A satisfação no barbear só 6 
possivel com uma lamina su
per-afiada, de aço da melhor 
tempera. Para seu proveito, 
use, portanto, a melhor la

DOMINGO ! - Colio'sal matlnée ás 3.15 
UM DRA!HA SENSACIONAL 

E mais a 7.ª serie de - AVENTUREIROS HEROICOS 
Com BUCK JONES 

mina, a legitima. 

" 
·- lAMI.NA 
GILL;ETTE AZUL l ARNAUD NOBREGA 

4S500 - E' quauto custa um enxo
,·al de ~f'da Para edança na CASA 

1 AZUL, 

AMANHÃ -- '' As angustias que ao::saltarn uma mulher 
des,·airacia na paixão que provoca 1103 homens e do& 
quaes sr fnzia escrava inconsciente. no drlirio de fingir 

amar para dppois esquec('t ., 

JOAN ('ft.\ \VF'ORD - a quericla da" multidõt"~, em 

REDIMIDA 
Uma obrn pruna. da METRO, para os II Gnndes 

Lançamentos·• deste mês. 
NESSE DIA SERAO D!STRIBUIDOS INTERESSANTES 

BRINDES A'S SENHORITAS 

Visitem a CASA YORK - Tudo abab:o do custo. 

ENFERMEIRO DIPLOMADO 
(DA ASSISTENCIA MUNICIPAL) 

A v. D. Pedro I, 915 

JA' ESTA' INICIADO O NOSSO " INTERESSANTE 
CONCURSO" ! PROCURE CONSEGUIR O MAIOR NU
MERO DE "CINTAS" QUE FOR POSSIVEL. PARA FI-

CAR HABILITADO AOS SEGUINTES BRINDES: 

l.º Brinde - 1 permanente por 6 mêses. 
2.0 Brinde - 1 permanente por 3 mêses. 
3.º Brinde - Um estõjo para manicure - Offerta da 

"Casa York". 
4.0 Brinde - l blusa de jersey para. senhorita. 
5.0 Brinde 1 bolsa para senhora. 

SOBRE O "CONCURSO" PEÇAM INPORMAÇOES NA 

BILHETERIA DO CINEMA, 

1 

l 



JOÃO PESSOA - Sabbado, 4 de·sdtsmbro de 1937 

A~C-HIMICA DOS HUM~O~R~E~s~=====::,;;;,;;;;;;;;:,;;;;;;;;;;;;;;;~~~J)OS.5;;;:.;:--;;q;oo~s;e~te;nd<do~tn1~clad:;.i~º~n;o~Ju1w;;i; 
deste· termo, o arrolamento dos bens 

Passam...se em nosso corpo pheno- FAVORITA PARAHY• deL~ados por fallecime-nto de Pedro 
menos maravilhosos. que a scienc1a David de Medeiros, foi declarado pelai 
procura desvendar e explicar. Nos BANA inventariante RITA MARIA DA 

EDIT AES 
EDITAL - 1 • Zona. Eleitoral . -

Município da Capital e Sub-Prefeitu
ra de Cabedel!o - Juiz - _Dr. Size
nando ·de Oliveira - Escrivao - Se_ 

b~ã~~~t: ~om O que dispõe o Co
digo Eleitoral vigente. Capítulos r .. II 
e Ili, torno publJco, para os effeitos 
Iegaes que estão sendo processadas as 
in.scri})çóes e requerimentos da.s pes-

sô: ~yu~t:bastião Vianna, filho de 
Alfredo Rodrigues Vtanna e d. Ceei
lia Vianna de Movaes, n~c1.do aos 
41711900, em Alagõa do R,enug10, des_ 
te Esta.do casado, empregado do com_ 
mercio dÕmicihado e residente nesta 
Capital. (Qualificação n. º 7. 970) 

10 372 - Rivaldo de Andrade Mou
ra filho de José de ~ndrade Moura .e 
d Carolina de Oliveira Moura. nasci
d~ aos 231911918, n,esta Capital, onde 
é domiciliado e residente, ~olterro ,es_ 
tudante domiciliado e _residente nes
te Capital. ( Qualiflcaçao n. • 7 . 829 > . 

10 373 _ Emitia Querroz de Ohvei
ra., filha de Manuel Raymun~o de 
Queiroz e d. Philomena Maria de 
Andrade, nascida aos 11,6 1893, no 
Estado de ~ernambuco. vmva,. com
merciante, domiciliada e_ res~dente 
nesta Capital (Qualiflcaçao n 
8 ·fg1

;74 _ João CoJTeia Tetéo. filho 
de Antonio Correa. Tetéo, e _d. Marti_ 
res Maria das Dôres, nascido ao . . 

U61
~~!ic~~!~o E;t~:·d:~\~~~st~f'g!: 

pll~\7~Q':"._lü1":._~ão E~a::el;~;; Ponoe 
Leon, filho de Henrique ;Evangelis~ 
Ponce Leon, e d. Emygdia Correia 
Ponce Leon, nascido acs 9'.611884. em 
Pesqueira, E. de Pemamb.uco. casado, 
zrtlsta domiciliado e residente nesta 
Capitei (Qualificação n. 0 8. 756) . 

10.376 - Elias Alves Pequeno, filho 
de Antonio Alves Pequeno e ~. Rosa 
Augwta do Nascimento, nasc1d~ aos 
1711111918. nesta Ce.pital,. onde e do
miciliado, solteiro, marcmerro. (Qua_ 
hflcação n. 0 8. 760) 

10. 377 - Ronald Escorel BCr),es, fi
lho de Acrisio Borges Monterro de 
Mello e d. Maria da Gloria Esccrel 
Borges, nascido aos 1119!1918. nesta 
Capital, onde é domictliado e ~e~ide!1-
te solteiro, estudante. (Qualüicaçao 

n.~o~J~J6
:..: Helio Pereira. Marinho 

Falcão nacido acs 2411111917. em Ma_ 
manguape, deste Estado, solteiro, es
tudante domiciliado e residente nesta 
Capital.' ( Qualificação n. 0 8. 775.> : 

10.379 - CamUla Patricia Le1tao, 
filha de Pedro Patricio Leitão e d. Jo
sepha Patricio Leitão, nascid~ aos . 

:
11
~t~~o err:,,;;:ga Jofgm~~ti~!~irJ; ~''t 

ciliada e ' residente nesta Capital 
(Qualülcação n. 0 8 754) . . 

10. 380 - Luiz Gonzaga da Silva, 
filho de Philomena Thereza de Jesus, 

~~idé d~:ciil!r;
1
;· re~fc1!~te~s~\~:~ 

ro, artista. (Qualificação n. 0 8.749.) 
10.381 - Ernesto Marques de Bar

ros, filho de Antônio Marques de ~~r
ro3 e d,. Maria Oalda.s da Conce1çao, 
nascido aos 301711916, em Grama~e. 
suburbio desta Capital1 solteiro, artIS_ 
ta domiciliado e residente nesta Ca-

pii~1.'3S~Q~l1J~~~ç~i~;l 
8ci~4

~ilva, fi-
lho de Maria Anna de Jesus, nascido 
aos 161811891. neste Estado, casado, 

~ti~~r~?ta1~
0

~~~~~1ka~ã~es~~~nr 7f3et 
10. 383 - Valentím Barbosa do Val_ 

le filho de· Elias Venancio do Valle 
e ·d. Joaquina Barbosa Leal do V~lle 
nascido aos 29' 11 l 1918, nesta Ce.pital, 
onde é domiciliado e rtsidente, soltei
ro, estudantf' (Qualificação n. 0 

8 772) . 
10.384 - Jcsé Martins de Lima, fi

lho de João da Costa. Barbosa, e d. 
Benigna Maria do Espirita santo, nas
cido aos 1913~7 neste Estado, ca_ 
sado. commerc1arià, domiciliad~ e ~
sidente nesta Capital (Quallficaçao 
n. 0 8.770). 

10. 385 - Dauna Be.ptista. Ferreira, 
filha de Joaquim Baptist.a Pereira e 
d. Maria Helena. da Silva, nascido a<;>s 
10[711918. nesta Capital .onde é domi
ciliada e residente. casada, operaria. 
tQualUicação n. 0 8.783). 

10. 386 - Antonio dos Santos, filho 
de Vicente Francisco José dos Santos 
e d. Emilia Franca. dos Santcs, nas
cido aos 1[12i1918 nesta Capital, cn_ 
de é domiciliado e residente. solteiro, 
operaria. <Qualificação n. 0 8. 747~ 

10. 387 - Raymundi. Dias de OhveL 
ra, filha de Esequiel Dias de Oliveir_a 
e d. Sebastiana Clementina de Olivei
ra. nascida acs ~;111915, nesta_ Capi
tal, onde é domiciliado e res1dentet 
solteira, auxiliar do Commercio. <Qua .. 
l!ficação n. 0 8 7'16) 

10. 388 - Maria. das Dôres Gomes 
da Silva fUha de Cyrillo Gomes da 
Silva e 'd . Maria Rodrigues Gomes, 
nascida. aos l2i2:I919, nesta Capital, 
onde é domiciliada e residente, soltei_ 
ra, domestica. (QualUicação n. 0 

8. 761). 
10.389 - ldal!ce Pereira de Meno. 

filh:a de Alberto Pereira Mattos e d 
Severina Pereira de Mello, nascida aos 
19'3,1916 em Gcyaninha. Estado de 

~~ri~~~u~ºre:1~!~ª· n~~i;i:st~:Pit~7-
(Qual1ficação n. 0 8. 755 > 

10. 390 - José Romero Rangel fi
lho de Francisco Lucas de Sousa Ran. 
gel e d. Maria Emília de Farias Ran_ 

é L te da Silva filho livros elementares estud::i-se a. func- CONCEIÇÃO acharem-Se ausentes os 

il1tf :tn~:ti~~~!1.30:~0r~1:::: !i::j1rJ~:l;Jifi:m{~i~e1~i Club de N:::~~· & ~i:sc<ndlno itti~~iiit.:~°ti~~::i~ L~F~: 
nambuco, solt€iro, 0 perario, domicilia_ de transcendente importancia, como ria da conc?ição. solteira, residente 
do e residente nesta. Capital (Quali- seja a chimica d~s humores. Seç-undo Praça Antonio Ra.bello, n.º 12 no mun1:-ipio de Bananeiras. tambem 

8 755) 0 estado de equilibrio ou desequillbrio (Antiga Viração, des·e Estado; Izabel Maria da Con-
fictoç.;~3 n ~ C~leida Pontual Cavalcan- dos humores. o individuo apresenta- ceição. solteira, maior, residente em 
te filha de const_ancio de 5:enna Pon- &>, respectivamente, em estado nor- Plano .Para.hJbano - •ntnrno" .Terimun do Estado do Rio Grande do 
tual e d. Francisca do Rego Barres mal ou anormal. A$ vezes, o desequi- Norte: 'Targino David de .f.{edelrcs. 
Pontual, nascida aos 5112!1915, no Es_ librio corre por conta da falta de Resultado do aortelo dos cou- !'e~idente no lugar Riacho Verde, do 
tado de Pernambuco. casa~a. commer- um elemento indispensavel. como o pons..brindes gratuitos realizado referido Estado do Rio G,~nde do 

g:~i\~l.d~~:;1~1~:çÍo 
1
;~~df.~2f~sta r:nO:fu~~~· ~~!oteZ:ct~d~:~~ 1:~~= pelo Clube de Sorteios Favorita ~~~~~.~:e ~o P~::~te"!~t~f~oc~ ~~~r~ 

10.394 - Manuel Qumid10 Sobral, bol' Parahybana, em sua séde á Pra- zos dC' 30 e 60 dias, pelo q 1 chamo, 
filho de Manuel Paulino S.obral e. d. Aisra_~fa de phosphoro denw1cla..se ça. Antonio Rabello, 12, no dia e cito os referidos herd ·os para. 
Maria Marcelina de Aro.uJ~. nascido pela fraqueza, desanLno, cansaço. 3 de setembro. ás 15 hor 1 s romparecerem perante Juizo e 
aos 15 2·1917 em Santa Luzia do Sa- nervosismo, palpitações e anciedade. dize:em sobre a.e; declara es da tn_ 
bugy desde ·E,tado, ~olteiro. estudan- Basta restabelecer o cquilibrio chl· 1.0 Premio 07Z7 ventariante e para todas termos do 
te, d'::miciliado e residente nesta Ca_ mico dos humores por meio de um 2.º 930J inventario até final part . tudo sob 
pital. cQualificação n.º 8.659) . preparado de phosphoro por exemplo 3.º 1771 pena. de revelia. E para ,ue ch,egu~ 

10. 395 _ Luiz Gonzaga da Silva, 0 Tonofosfan. para que desappare- 4..º 0683 l ao conhecimenk d~ , s mandei 
filho de Amancio Baptista do Nasci- çam, como por encanto. todas as ma- 5.º 164.? , p1.'i.'!ar o presente edital q te será a~-
me•1to e d .. Archanja ~aria da Con- nifestações morb,das. Com . duas _ou fixado no lu~ar d . costu11 .e e pubh-
ceiçáo nascido acs ~O 10.1898 ~iesta três injecções voltam as disposiçoes Plnno .. Nocturno.. cado no diano offi ial do !!stado a A 
capital. onde é dcmiciliado. ~ re~iden; geraes do organismo e o contenta... UNIAO _ Dado e pa..~ado nesta villa 
te. ca~ado. operaria. (Quallfica.çao n. mento de viver i d r santa Luzia do Sabugy aos 23 dias 

e. I~~~96 Severino Bezerra Cha~, cisco soares, filho de ~rancísco José po~~~!~~s d~r~rtE'~ r:~~ ~~. n;.~;::ic~g°J!~u~t~ ~1!1 ~aides~93:s: 
filho de Jcsé Eduardo Bezerra Chayes soares e d Idalina l\iana da Con- pelo Clube de Sorteios Favorita crivão 

O 
dactylographeí. ( 1.5.S.) Edgard 

e d. Maria Bezerra Ch~ves. nascido ce1ão, na.scido aos 16 311907. neste Es- Parahybana em sua séde à Pra... Homem, de Siqueira. Er t o que se 
aos 6;711917, em Campm~ Grand~, tado svlterro, agricultor domic1hado e ça Antonio' Rabello, 12, no dia 

I 

c:ntinha em díto edital; dou fé. Da-
deste Estado, solteiro, alfaiate. df?mi_ residente nesta Capital. (Transferen_ 3 de setembro. ã.s 19 horas ta supra Francisco Aug '$1:.o Fernan 
ciliado e rtsidente nesta. capital. 1 eia da 2.ª Zona Sapé, deste Estado, à · .. 

''1~ª1iJ~c~~1~t: ~;~~isca de.sant' Pit. 4~ 1
1~ ZJ~:ai~~;~b~:fi~~)Üliv~i-1 1.0 Premio 3348 1 es. 

Anna filha de Manuel Antoruo de ra filho de João Barbosa de Oliverra 1 ::: :;J;: 'Pa~i~~.~Rq~ie ~~/~e~ ca~e,~r:Ln; 
Sant' Anna e d .. Maria F1ranctsca de e d. Maria da Con~dção, nas~ido aos 1 

4
K

20 
t
3 

Cidade correm proc amas para o 
Sant'Anna, nascida acs 2,2_11907, nes- tflO 1912, nesta Capital, onde e do~i- 4.º .'l60Z r:i.c:rmt>nto' civil dos cc ltrahentes s( 
te Estado. casada, domestica, domi- ciliudo e residente. soltairo, operaria 5.º "'Uintes • 
ciliada e residente nesta Capital. (Qualificação n. 0 8.7811. Jcão Vieira dos Sa1 )S e d. seve_ 
1Qualificação n.º 8.610) · 10.412 - José Theotonio das Neves., J Pe.ssôa, 3 de~~ tembro dP 1937. rin1. Anasth;:.cia da. nva, que são 

10.398 - Edson Caval_cante de AL filho de Antonio Barb~a das Neve~ e sclteiros; elle, maior, , tural de No-
buqucrque filho de Jcaqmm Cavalcan.~ d. Iria Candida das ~eves, nascido Adherbal Pyragibe fi.<;cal de clu- va cruz Rio G do · arte funccio 
te de Albuquerque e d. ~nna. Alberti- aos 1913 1 1915. nesta. Cl;..p1tal, _onde é do_ bes 

1
.ario dâ Great Westf ~. dàmJciliad~ 

na de Albuquerque. nascido ~os · · · · miciliado e residente, soltell'o, opera_ ASCENDINO NOBREGA & i e residente nesta Car 1 e filho de 
9

1 10.1917, neste Estado, S?lterro. estu- rio. <Qualificação n." 8.771). CIA r.oncNtSlonarfo,.. ! ,José André Ca\·alcanti1e de d :Maria 
dante. domiciliado e residente nesta 10.413 _ Severino Bezerra Barbosa, ·• · i::;i • c 1 ti le ella de pro 
Capital. {Qualificação n.º 8.712) ·. filho de José BezelTa Barbosa e d I Íi~:FoCI.Sccimes~r~:~ª~nci~ men~r. natu~ 

10.399 - Waldemar f'E:lix Pere1;a. Joepha Maria do Esprito Sento. des- sado nec:ta cidade de campina Grande. ral d.!:'ste Estado e 1.,lha de Cicerç. 
rnr...o de Maria José Candid~. nascido te Estado, casado, operaria domicilia- aos 28 de agosto de 1937. Eu,_F!an. .. An2sthacio dl Sliv~ e/ L'.e d: ~ancis
aos 25 121915 em Guarabira. deste do e residente nesta Capital. (Quali- ciSco Nicolau de Oliveira, Esenva~. o ca . Sllvestre da SiJ11·1 domicillados e 
Estado. solteiÍ'o, operano, domic~li~do ficação n. 0 8.782). dactylograPhei. (a.) José d.e Fanas. f re~1dentes em T ~cim.11. Araruna, deste 
e residente nesta Capital (Qualifica_ 10.414 - Sebastião da. Silva Pessôa "Est' conforme com O orlgmal; dou 

I 

Estf'.d./J. Po~ copia d_prccada pelo es-
çãolO n. 4·0º0 8_!6~aria Lacerda Furtado, fMilahrºi·adeSaCnust~a iie:õ:,il~'!.,~d~õ:O: ~. fé". a Campina Grande. 28 de ag_osto ' ~rivão da Villa de Ai .,,,.~na. Se alguem 
filha de Virginlo Pereira Lacerda nas_ 8!1111904 em Olinda Estado de Per_ - · ponh'a o na fórma a lei dº 1937 Francisco Nicolau de Oltve1- , ,_ouber de algum 1t1pe~imento. op-
cido aos 10_]711904, nes~a Capital, ~n~ r..a.mbuco, casado, commerciario. do- ra, o Es~rivão. Jcâ-0-Pessôa 2 de tembro de 1937 
de é domiciliado e residente, solteira, mici1iado e residente nesta Capital EDITAL DE 

3
.:-PRAÇA _ ~ ~· o, escrivão ·do registro. Sebastião 

dcmestica. 1Qualificação n.º 8.553) · (Qualificação, n. 0 8.487) S'"ºnando de Oliveira, i·u1z de drr.e ito Bas.os 
10. 481 - Maria Magdalena Gama. 10. 615 - Adaliclo Aquiry A1verga, = 

1 filha de Oat1ano . Florentmo d~ Costa filho de Pedro coêlho de AI verga. e d. da 2. ª vara da comarca da capita , 
e d. Quitería Mana da Conceiçao, nas- Rosa Mendes de Alverga, na.scido aos por vlrtufu· da lei, etc. ·t , EDITAL - Rehubii.ftação da firma 
cida aos 299jl903. no Est~do de ~er- B!7!l9lO em Rio Branco, Territorio do Faz saber aos que o presente

8
ed<11:al C Meneze:; & Filho. desta vraça - O 

nambuco. co.sada, domest1ca. dom1ci.. Acre casado bancaria domiciliado e de 3. • praça com o prazo <!e d 1a.s dr. Sizenando de Oliveira, juiz de dl
liada e residente nesta Capital. (Que.- residênte ne.sÍa Capital (Transferen- virem que aos 9 dias do mes e se- reito da Segunda Vara da Comarca 
lificação n. 0 8.673). eia da 34.ª Zona llhêos, Estado da I tembro do corrente anno. á.s ;o ~º~ da Capital do Estado da Ps.rahyba, 

10.402 Maria Amelia da çunha, Bah'ia para a l.ª desta Capital.) ras, á porta da sal.a das audienc1B.S em virtude de lei, (·te. 
filha de Jcsé Gomes, e d. Mana G~- ' deste juizo, no pavunento .terrro da Faço saber aos que o presente edL 
mes nascida aos 8:9!1914, em Camp1- João Pessõa. 3 de setembro de 1937. socieds.de de Medicina e Crrurgls da tal virem, delle noticia tiverem e lll-
na Grande, deste Estado, '?asada, do- Parahyba á rua d21.s Trincheiras, t:>ressar po~sa, qu~por sentença deste 
mestica domiciliada e residente nes- o escrivão eleitoral, Sebastião Bas_ nesta cidàde, o porteiro dos auditorios iuizo, datada do ia 27 de julho p. 
ta Capital. <Qualificação n." 8.719) · tos. trará a. publico pregão de venda e ar- findo. foí declar a rehabilitada, a 

10.403 _ Jcsé Soares de Sousa, fi- rematação. a qu·~m mais ó e -naior firma C. Menezes & Filho, desta pra.-
lho de Leopold:> soares de Sousa e d· 1 lance offererer, com o aba.timento de ça, em virtude da mesma ter cumpri_ 
A.melia Theophila de Sousa, nascido J DIRECTORIA REGIONAL DOS 1')%, 0 sobra.d:; n.º 297. situado á rua do a concordata. celebrada com os 
os 24'.10:1917 em Espirita Santo. des. CORREIOS E TELEGRAPHOS DA Barão da Pas'.sagem. nes~a cidade, a. ,;eus credo:-es, i-::ando deste modo 
~ Estado. s~lteiro. auxiliar do com_ PARAHYBA DO NORTE - EDITAL valiado em 20:0COSOOO, e ,x,nhorado a cessado todos os effeitos da fallencla 
mercio, domiciliado e residente nesta N. ~ 5 - Valores .cahzdos em refugo de. Felix de Albuquerque Guerra e sua ~ob:·e a menc1on da firma. E para 
Capital. <Qualificação n. 0 .8.752) . flmtivo no 4.º tn~stre de 1936 - Pelo mulher na acção executiva hypotheca- conhecimento ::le todos vae publtcado 

10.404 _ Severino Ferre~a da ~11- presente edital sao convidados os re- ria que lhes move o dr. JosÉ: de Avila , presente pela <imprensa e affixado 
va Borges filho de Antomo Ferreira mettentes a receber, na Thesouraria Lins, na qualidade de herd~iro inY~n- no local do costuine. na forma da lei. 
da Silva B:rges e d. Ignacia Caval- desta Directoria Regional, durante o tariante da herança do cel. Gentil Lms. Dado e passado nesta cidade de João 
cante de Lima. n2..scido aos 191711915, prazo de um anno, a. contar desta E para que chegue a noticia de todos_. Pessõa. em 31 de agosto de 1937. Eu, 
em Gayana. Estado_ ':1~ Perne.m~uco, data, e medianti: as formalidades le.. rr .ndou ex~d.ir O presente que sera Joãc Nune:- Trava.ssos, escrivão o 
solteiro. artí<;ta, dcnucíllado e re~1den_ gaes e em especial pela perfeita pro_ affLxado e pllblicad~ na forma da lei dactylographei e !-Ubscrevo. o escr1-
te nesta capital. tTransferencI.a da va de identidade, os valores abaixo Dado e pasa.do nesta cidade de João vã; do con,mercio João Nunes Tra-
4..ª zona Goyana. Estado de Pei:iam_ indicados, e que se continham na cor- Pessôa, 31 de agosto de 1937. -~· 1,assos. Sizcnardo de Oliveira. Con_ 
buc-::, para a 1. ª Zona desta Capital)· respond~ncia cahide. em refugo defini- Justo Bernardino da Silva, escnvao f':.rme 

O 
ori~inal, dou fé. João Pessôa. 

10'.405 - Newton Augusto de AI_ tivo no 4. 0 trirflestre do anno findo: interino. a escrevi. (t\..) Sizena7!d_o de 31 de ago.sto ce 1937. o esctivão do 
meida filho de Antonio Augusto de carta registrada. n. 0 3.480, com ova Oliveira Conforme ~om o ongma1. commercio João Nunes Travassos. 
Âlmeida. nascido aos 19'7 1~13, no. Es· kr declarado de 50$000. postadá. nâ o es"rivão interino. Justo Bernardino 
tado de Pernambuco. s:lte1i-o, crrur_ agencia pcstal-telegraphica de Patos, da Silva. 
gião_dentista, domiciliado e residente neste Estado, em 8 de abril de 1935 e 
nesta capital. (Transferencia do M':1- destinado a Joanna sousa. em Recife 
nicipio de Santa Cruz, Estado do Rio e carta registrada n." 1.314, sem va_ 
Grande do Ncrte, para a 1. ª Zona lor. posta.da na agencia postal de Pra_ 

d1~\o~a~t8J~~tlno Francisco. de Sal· ~: r:h:r~~i93~~~~d~~ç
1
;~; :m~~ 

les filho de Agripino Francisco de tonio José Raposo, em Arara tam. 
SaÜ':s e d. Maria Nunes de Salles, bem neste Estado, na qual foi 'enocn_ 
nascido aos 221211903. em Fagundes, trada a importancia de 2$000 
Municipio de Campina Gr3:nde. des- Em 28 de agosto de 1937, 
te Estado casado, commerciante .. do_ J. Serrano de Andrade - Dil'ector 
micilie.do e residente nesta Cap1t~l. Regional. 
r Transfuenca da 2. ª Zona AracaJu . 
Esta do de Sergipe para a 1. ª Zona 
desta Capita}) . EDITAL DE ClTAÇÃO DE HER-

10.407 _ DurwRl Silva dos Santo,, DE[ROS AUSENTES COM O PRAuO 
f!lho de João Messias dos Santos e J DE 60 DIAS - O dr. José de Fa
ct. Bellarmina Castro dcs Santos, nas- rias, juiz de direito da 1. ª vara da 
cido aoo 8'12 1916 neste Estado, sol- l comarca de Campina Grande, Estado 
te iro c-::mmerciariO. domiciliado. e re- da Parahyba, na forma da lei, etc. 
iduite nesti:j Capital. (Qualificação Faz saber a todcs quanto o presen-

n. º-8 6401 te edital virem e do mesmo conheci-
10 .408 _ Severino celestino da Sil_ mento tiverem ou interessar p~a. 

va. filho de P~dro Cele'Stino da Silva oue se tendo iniciado neste Juizo e no 
e d. Anna Ba.lbi.na da Conceição, nas- Cartorio do Escrivão que este subs
cido aos 18 511909 nesta Capital, on- creve, o inventario doo bens deixados 
dt é domiciliado e residente, solteiro, ~or Maria Joaquina d') Espírito San_ 
operaria. (Qualificação n. 0 8.723) to. e constando das declarações do 

lP.409 - Lourival da Silva Soares. Húvo meieiro e inventariante Manuel 
filh·_ de José Miguel Soares e d. Rosa T"rlro da Silva, representado por seu 
da COnceiçâo Soares. nascido aos . T rocurador e advogado dr. Severino 
14_ 9.1.918, nesta . Capital, on~e é do- n,qTbosa Leite. residirem_ os herdeiros 
m1c1hado e rcside.nte ... soltelI'o, cem_ J::ão Pedro da. Silva. maior, e Paulina 
merciario <Qu~lU1c.aç~o n.~ 8._768> . Pedro -da Silva, casada com Fausto da 

10.410 - ~~ Ribeiro Lune~ra,. f1- silva O primeiro ausente em lugar 
lho de Germimano da costa Luneira. ignorado e O segundo, no "Engenho 
e d. Mario. das Neves, nascido aoo , Juçará" do Estado de Pernambuco, 
11 7 97, em Taperoá. d~~ Estado, ordenou· se passasse o presente. com o 
~~h-eiro. negociante. dom1cihad~. e r~- praro de sessenta (60) dias, pelo qual 
s1d;nte n•-.c;ta Capital ( Qualificaçao ch:a.ma e cita os referidos herdeiro.;, 
n 8.488) para em (48> horas, que correrão em 

TRANSFERENCIA DA MESMA 
REGIAO 

FALLENCIA DE MANUEL FER_ 
REERA DOS SANTOS - EDlTAL -
o doutor Agricola Montenegro. jUlz de 
direito da. comarca de Bananeiras, na 
forma de lei, etc. 

Faz saber aos que o presente edi
tal vi:em. ou delle conhecimento ti
verem, que. por parte d0 ABILIO 
DANTAS & CIA , lhe fôram apre_ 
sentados o requerimento e dccument.os 
para a sua habilitação como cndor 
retardatario, do fallido ~1anuel Fer
reira dos Santos. pela importancia de 
trinta e um contos de réis 131:000$000) 
Para constar mandou pas.c;ar o :presen
te a fim de que os interessad~s re _ 
clamem seus direitos no prazo de 20 
dias durante os quaes se acharão em 
cartOrto o requerimento e documen- 1 

tos. 
Bananeiras, 1 ... ae setembro de 1937 
Eu, Maria das Neves Castro, escri

vã ajudante o dactylographei. E eu. 
José Ramalho Leite. esctivão <? .subs_ 1 
crevi e assigno. Agricola, Montene
gro. José Ramalho Leite 

SERVIÇO ELEITORAL - Dilação 
Probataria - To,no publico que por 
despacho do dr. Juiz Eleitoral da 5 ... 
z:na. no respectivo processo. foi a.s.slg
nada a dilação probatoria de 10 dias 
ao dr. pro~otor publico. da com~rca, 

1 

ora denunciante. e a eleiiora e re a_ ~ª:0 !:!i~~a d~ r:J~fª i:1oel~~~rfi~~ 1 

intimada dos referi.dos' despachos de.! 
concessão de dilação probatorta, a 
contar da publicação deste aviso. A 
eleitora é a seguinte: MA.RIA AUTA 
ARAúJb PEREIRA 

CABEL 0$ BRANCOS 
!:vttam-se e desapparecem com 

••Lo AO JUVENIL" 

Usada corn loção, não é tlntura. 
U e e não mude. 

Oepuslto: pharmac1a Mtnen-a 
~no. dA fi n11.)1Ur..r - Jol..o Peuõa 

THES URO DO POVO 
Club de MM cadonaa u 

H>LRINHO & CIA. 

(!arta Patente n.• l 
Av &aun:paire Rohan n.0 287 

1 

Pie.t:Jo "'Bóio Sportlvo P•r• 
bybano" • 

Rei1ltado dos sorteios para cont ,em de pontos do plano 
uB01 SportJvo Pa.rahybano", 
reali ado tm sua séde, á aventda.. 
Bea epaire Rohan, n.0 267, no 
d.... di..: setembro, ãs 19 1 2 hs. 

1 r. Pre1nio • . 359G 
2.0 .. 1913 
3.' • 0'781 
4 3600 

6500 
gel, na!cído aos 21 211919. em Ingá, Processo n 9 280 - João Firmino 

~i~:t!d~es:~~io, n:i~dag:1t~t :irtf:~: ~~~~ :u~.~ I~:i;rsilo~~tt 

('\~~~1J~ca!~tigi:sZ0
46

~1as da Silva, ~! ~re't~tªd~~~ i~~!f; ~~:a~~~I~!;?~ 
~~no~~ W.1~1r~b~~ if1v~'.lv~a:ci~Ó t!;1ià1 do/~'.~~:g~ic1!esc\:e~te. ~~~! 

cartorio do dia da ultima citação di
zerem sobre as declarações do alludl
do inventariante, os bens e herdeiros 
quP descreveu. ficando logo os refe_ 
rid:s herdeiros, citados para os de
mais termos ulteriores do mencionado 
inventario e partilhas até final, sob 
pena de revelia. E para que chegue 
ao conhecimento de todos mandou 

Ala,gõa Grande, 1 de agosto de 1937 
Eu, Lufa T1'~eotonta da Silva, ~rivão 
eleitoral. o escrevi. ~e ua 

:lOS 25 3!1916. neste Capital .onde é Bananeiras, deste Estado, para a 1. ., 

do:~~Qn:11}:~wrÍ :o~~ri· Jor- ( Zo~~::: nc:p~~~l) GTJ.stavn Fmn-
ri:~r geo:.=e:u;::i• ~=~ln~ 
publicado em oopla na. "A União", 
Jornal orrtclal do Eeta4o Pado e pa$. 

EDlTAL de citação de herdeiros 
com os prazos de 30 e 60 dias - O dr. 
Edgard Homem de Siqueira, Juiz mu
nicipal do termo de Santa Luzia do 
Sabugy. em virtude da lei. etc. Faço 
saber a quantoo este edital virem. 
delle noticia tlver,,m e Interessar 

J\.dhf"tba.1 
J,C", 
1 

11ourinho 
/ narios. 

3 de ~~mbro de 1937 

Pyrag-ibe, fiscal de clu-

& Cia.. , conoieu.io-
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