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O MOMENTO NACIONAL SORRISO DE THEMIS \ 
ESSA HISTORi.A DE TERCEIRO CANDIDATO NÃO PASSA DE PURA INVENCIONICE 
COM O OB.JECTIVO DE CREAR UMA SITUAÇÃO DE DUVIDA NO ESPIRITO DOS QUE 
NÃO SÃO NATURALMENTE F ACEIS SOCEGAR, declara á imprensa o governador Ju-

Quem se habituou a lêr as chronl · 
cas de Geo London, reunidas, annual. 
mente. em livros, como os bem parL 
sienses ºLa justice em rose " e "Quand 

ROBERTO LYRA 
treante: "V . Excia . é um calouro. E o 
promotor: - Seja. Mas V . Excia . é 
quem está "acalor~do" . 

!~d~;:~ce pe:;:c~°!:0 !'J:r°::i;sta:Jvcfo~ A advogada conseguira, afinal. do. 
renses Quando vejo, por exemplo, um minar os effeitos do ºtruc" a que não 
Theophilo de Andrade passar todo o escapam o,;; oradores mais experimen_ 
dia burocraticamente pelos cartorios, lados, e já estendia o braço no arl e 
pelos gabinêtes da Côrte Suprema mal já avolumava o diapasão ao extremo dê 
dig-o 8 808 predilecção de technico 00_ suas parcas possibilidade8 femininas. 
mero um pela politica cafeeira que De repente, alludiu ao con~eito de Car
vive a usurpar O talento desse jorna• rara: "Em thema de legitima defesa o 
lista brasileiro mais admirado no es. putativo equivale ao real" . Mas a no. 

racy Magalhães, a proposito dos boatos desencadeados no país. 

O governador Flôres da Cunha em entrevista aos jornalistas paulistas affirmou que 
acatará a decisão das urnas, seja qual fôr o resultado, pois só deseja o bem do 

Brasil e a defesa da democracia, trangeiro do que mesmo entre nós . ~~: ~ªa::\t:~- ":ão i!~gi::~1:e~q~rv~~; 

~aur~: c:er:p:n!f1e;:~r:edeªºr8a1t:e:: ::: ao real" . E, com are8 de "batonnier", 
O MINISTRO JOSE' AMERICO 

NAO AUTORIZOU A NENHUM 
PARTIDO ENCARREGAR-SE DO 
REGISTO DE SUA CANDIDATU
RA NOS. T. E. -RIO. 13 (A . B . ) - (Retardado pelo 

Telegrapho Nacional) - O ministro 
José Ameri-co enviou u 'a carta ao Pro~ 
curador Geral da Justiça Eleitoral cujo 
coteu'do é o seguinte: " Ausente d~-ta 
capital até seis do corrente, somente 
hoje recebi o vosso pedido de informa
ção sobre a solicitação do " Partido 
Collectivi..sta Brasileiro" relativo ao 
registro de meu nome perante o egre_ 
gfo Tribuna] de Justiça Eleitoral como 
car.didato á pres idencia da Republi
ca . " 

"Na ordem dos itens formulados res
pondo com a urgencia recommendada: " 
A) - Não aukrirei o pedido apresen_ 
ta.do; b) - Não ~oncordo com o mesmo 
Pedido feito á minha revelia; c) -
Achando-me em actividade como mi
nistro do Tribunal de Contas sou ain. 
da ineleglvel nos tertnos do art. 112 dã 
Constituição Federal, , até que me exo
nere desse cargo para o necessallÍ.o ire
gistro. na qualidade de candidato es_ 
colhido pela Convenção Nacional. •1 

"Conforme interpretação dada pelo 

AS CALCADAS 
DA RUA DUQU{ DE CI\XIAS 

Com a collocação dos cabos 
subterraneos para a ligação dos 
telephones automatico,;;, na rua 
Duque de Ca'Cias, completa-se 
uma serie de melhoramentos rea
lizados pelo govêrno do Estado, 
em favor daquella via publica, 
que é a principal da cidade, com 
calçamento moderno e capricho
so serviço de illuminacão . 

E' de esperar, pois, que os srs. 
proprietarios. obtida a respecti. 
va licença da Prefeitura, effec
tuem as calçadas de mosaico, de 
accôrdo com as exigencias e com 
o plano a sec approvado pelo 
Executivo do municipio. 

E' natural que a responsabi
lidade dessa obra complementar 
de embellezamento da rua Duque 
de Caxias seja affecta aos srs. 
proprietarios, tão g,andemente 
beneficiados com a vultosa som. 
ma de serviços executados pelo 
Govêrno do Estado, que valori 
zaram bastante os predios alli 
situados. 

Os interessados a esse respei
to devem entrar em entendimen 
to com a Prefeitura da Capita/ 

AS GRANDES USINAS E O 
PREÇO ACTUAL 00 

ALGODÃO 
Na edição do dia 11 do corrente tt. 

A União publlcou uma nota do Óo
vêrno do Estado normalizando a ac
ção desenvolvida por algumas firmas 
pcssuidoras de grandes usinas no in
terior, que. aproveitando a !·aixa do 

~~~~C:r~~a~g~:;ir
0 

;rºesç~lti·;;~f~r?~::s 
na ccmpra do algodão em cnroc;o 

A proposito. o sr. governador Ar
gemiro de Figueirêdo reccb'\U o se
guinte de-macbn de congrat;ub('õ'"!s cto 
pref.?itc Ascl-l'110I Montenegro· 

"Alagõa Grande, 14 - caur~ou me
lhor Impressão municipic· energi,;a 
neta inserida A União relativa gran
des usinas algodão. Emqua1~to mo
destos proprietario pequenos ctesc1:1.ro
çadores de Mulungú e Ingá compram 
algodão a $900 kllo mesma!-i usína.E.. 
abrem preços $650 e $700 réis allegan
do mercado não valer mais. Aconte
ce ainda que mesmas usinas empres
tanm ~tes munlctpios aos pequenos 
agricultores mediante contracto en
trega de algodão em outubro e preço 
a fixar perto de mil conto.<.: de réis 
Attenciosa.s saudaç~ - A'ldrubal 
l\!ontenegTo. prefe!l0" 

Egregio Tribunal Eleitoral aproveito 
a opportunidade para apresentar-vos 
os meus protestos de estima e conside
ração. J csé A.merice de Almeida." 

Telegrapho Nacional) - A "Agencia paço. Sugiro. então, as revistas te.. E1accou do ''batou" para Hludir a -palli
Brasileira" entrevistando-Se com o go_ chnicas e elle rieplica, como o "Jeea" 1 dez .· 
vernador Jur9,cy Magalhães, ouviu do de Monteiro Lobato: "Cadê tempo"?! • • 

O GOVERNADOR JURACY MAGA
LHAES ERA DE ACCõRDO COM 
UMA UNICA CANDIDATURA. 

chefe do executivo ibalúano. a seguin- deN1~;ss:ªl~~~~~º! ;~t~:'r~~~~ /:1
ªsc:~~ 1 o juiz inqueria as testemunhas: O 

te declaração: "Estou sati.sfeitissimo sacional c:wazes de entreter esse in- advognd,o protestou contra a forma 
com a marcha dos acontecimentos. teresse publico que já caminha, por t~ndenciosa das pergu_ntas . O Me~itls., 
Tudo está perfeitamente em ordem. tantas vezef., para a insensibilidade. stmo retrucou.: (Eu nao estou aqui p&.
fª:inJ~~:o pd~\9~8~:!e iil~~: Nos recintos de Themis encontraria ra formar a mnoce.ncia, ':!'as. para for
da victoria, em face da coordenação o reporter o melhor recureo para as ~ar a culpa . .,!sto e ou nao e a forma. 

RIO. 13 (A. B .) - (Retardado pelo lntima e perfeita de todos 05 elemen- crises de assumpto. Nossa eloquencia çao da culpa. 
Telegrapho Nacional) - O governador tos que ª..Poiam O ministro J csé Ame_ judiciaria apresenta mesmo lances ar. • • • 

Juracy Magalhães depois de conferen- rico." ~=~te:areact!:;!:~:::tf~c~feu~=fvei~~n~; As .ordens fôram sever_as . Ningu!m 
~;1iimG~;i~~t;;,~ ~e~i~~~U gln~~ França o advogado Viviani foi pro- poderia entrar no Palac10 da Justiça 
prnsa. o se guinte: " Como sabem. o 

O 
cessadÔ pelo Procurador Geral, por_ sem . tirar o chapéu Advertido pelo 

meu pcnto de vista -era no sentido de GOVERNADOR FLORES DA que classificou O requisitorio de in_ continuo de que se- ach!va coberto dia: 
uma candidatura uni::a . O sr. Arman- CUNHA MANTEM UMA ATTITU. justo, estranho e arbitrario . Se por se o recem-c~egado : E~t~ Justiça e 
do de sanes persistiu. porém, em lan- DE DISCRETA EM FACE DA PO- isso fôssem os pntronos dos réos su- mesmo de se. tirar o chapeu . De certo 
çar a sua que, naquella altura, não LITJCA N~o\CIONAL. 1 bstituil_os nos bancos, o sr _ Macêdo algum despeitado .· 
poderia ser mais retirada. Dean.te Soares jamais consei:-uiria resolver o • • 
li.sso a maioria polit ica do país, PORTO ALEGRE, 13 (A. B.) - :r:.blema da super-população carcera- Habituado ao jury o advogado levou 
da qual faço parte. coordenou a can- .'._Re,i,:;;';1~1g/!~it~e~~e~.:C:!c;'.'~~ S . . d d' ld d 1 as su .. enphases de orador para o pie 

~~~~t~~a p%:xc-:;~~~ir ~! ~/~;,~os: ereção do governador Flôres da Cunha, ::l~:;~~·~[::i!~i:~:~::n::~:;!rc~~h:~ ;:t:rih~~i;;t•R:fe~~~~:-=~n~ul:~a :!:~ 
:~~r~ite1i~~':iet~ºnci~ ~~~-0,.5 mais i~~n~º :m1cca~~~~:~~ºe!t;e:1~:~ ao desassombro, ao brilho dos prelios tença do juiz a quem se dirigia. o ad_ 

Abordado quanto á apresentação de sente á chegada do sr. Armando de intellectuaes . O "batonnier" Cartier, vogado :ri~o?~ " O r.Jº iºi. una~lme
um tercei ro candidato, o chefe do Salles, quando nem sequer. discursou. do "Bureau " de Paris,.. mostro!t como mente ª !ó.O v, 0 P 0! xcia . · · · 
exe -:ut ivo bahiano. adeantou : "Essa. as susceptibi1idade exaggeradas tor _ 
historia de t.Erceiro candidato não ACATARA' A DECISÃO DAS UR. nam impossivel a defesa . 
passa de pura invencionice com cb- NAS SEJA QUAL FOR O RESUL- flt;lg;;;,.,,s !~~si::;º!'e::is:~:~~a;,iv:~e~ 

!~~v~o ~esp~ft~ d~~~u!it::Jãs~d~a1~: TADO. Iam a varonilidade dos dehates. sobre_ 
ralment e faceis socegar. " PORTO ALEGRE. 13 (A. BJ - 1 ludo no Jury 

·' Para por côbro a esta situação foi (Rletardado pelo Telegrapho Nacional) 
que n : s reunimos em Copacabana e _ Recebendo os jornalistas da comi_ 
assentámos medidas de propaganda, tiva do sr. Armando de SaUes, o .gover
r onv ~·nientementc articula das em favor nador Flôres da Cunha declarou que 
da ,randidatura que apoiamos." tudo fará pela candidatura do ex.go_ 

Concluindo. - dis....""2 o governa.dor verador paulista. mas. acceitará o re
Juracy Magalhães - não posso negar sultado das urnas seja qual for, pois, 
que houve realmente um certo desas- só deseja O bem do Bra.::11 e a. defesa 
sccego na situação politlca da Nação da democracia. 

O advogado censurára o promotor 
porque se baseára no depoimento de 
uma prostituta . A folha~ tantas o 
causidico precisou. por sua vez, de va. 
ler-se das declarações da mesma tes_ 
temunha . Mas, o Promotor, implacavel, 
interrompeu a defesa: - V . f'Xcia. es_ 
posou a prostituta?•" 

- V . ExcJa dá licença para um a-
parte? 

- Não . 
- Porque? 
- Porque não quero . 
- Obrii,tado . 

SEGUNDOS DEPOIS 
- Dê agora Q.. seu aparte Concedo . 
- Já dei. 
- Qual foi? 
- V . Excla . não viu? 
- Não. Repita . 
- Não repito porque não posso 
- Porque? 
- Não se aparte-ia só com a bocca . 

~iisue f~~ç~esfe~~j~~.ft~~~;~\J:1.çªt~~ le!tiiri~~e 
O 

o g°a~~ª~°c: !f:'~~a!~é 
desassocego foi~ unicamente. causado do Sul ao sr. Armando de salles não 
pela b eataria incessante, lançada pelos envolve qualquer desejo de recompensa, 
adversarios. pois, entrou na lucta com o mais sin

1 Agora estou com a mão direita em 
O advogado, encolerizado e violen. cfma da mesa . E . . . nâo posso repetir 

to, provocava o promolr, que era es- 0 aparte . 

TUDO Ei;TA' PERFEITAMENTE EM 
ORDEM. 

cero desprendimento, nada pedindo a 
S. Paulo nem á U. D . B. 

Essas declarações do governadr Flô. 
res da Cunha causaram grandes com

FOI PROMOVIDO NOTAS DE 
PALACIO • RIO. 13 rA. B .) - (Retardado pelo mentarios em todas a.s rodas politicas. "POST •MORTEM", O COM• 

o REARMAMENTO 
DA INGLATERRA 

MANDANTE OURO PRETO 
RIO. 14 (A União) - Na pasta da 

'Marinha. o sr. Presidente da Repu_ 
blica, assignou decreto, considerando 
promovido. 1

' post-mortem ", para os 
effeitos da pensão de, ida a qeus her. 
deiros, ao posto de capitão de mar e 
i?uerra, o capitão de fragata Affonso 
Celso de Ouro Preto que se encontra... 

JEAN QUATREMARRE va no cstrungeiro, em mis'eão de gran-
rExclusividade da A UNIAO na Parahyba) Perito em problemas relati- de responsabílidade do govêrno. e cu_ 

vos a armamentos fo desempenho exigia capacidade te-
. _ . chnica, civismo e exhaustivo trabalho 

O ct-iforc;o inglcs. no sentado do re- pos de carros de assalto; mas nenhum tendo esse desmedido esforço physico 
armamenl.º: não se ym~tarã á marin~a. i modelo, até agora. conseguiu ser ap .. 1 e a relevante e inexcedivel dedicação 

, Os effectl\ º! da a\.'1açao e do exerct~o I provado para a construcção em série causado grave e profunda perturbação 
tambem i;crao reforçados; as quantt. No dominio da aviação, o principal j na sua saúde de que resultou a sua 
dad_es de . mat~rine'{ e. de . ª!mas, q~e t cuid~do dos inglêses é garantir pro .. , morte. e finalmente, porque entre os 
~-erao pm,:tas a sua d1spos1çao, Rerao I tecçao contra ataques aéreos. militares, a promoção, "po1:1t-mo.rtem" 
igualmente augmentadas. é acto do Poder Executivo que tem por 

Que é que valem a aviação e o exer- (Conclúe na 8.ª pg.) fim amparar a familia do official que, 
cito da ln~laterra? Qual o apoio que o no cumprimento de seus devere!-1 pro 

~:;ê~n~r:~ç!~.º:!r:r~:d:r~:t:~::,r~:= 1 AS COMMEMORAÇÕES DA ~ir~~io~~:s. fôr até o sacrificio da pro: 

:frc~;:taºnc~:~pri:t:;!:~~~~ª:i; :u:br~~ INDEPENDENCIA 
~M ... em a uma acção militar, combina
da com o , francêses? 

De cnnformidade com varias decla 
ratões 2"0Hl'namentae111, só em 1940 i 
que os inglêses e.starão effectivamente 
re-armados; contudo, o;; acontecimen

O commandante da guarni
ção federal agradece a 

A UNIÃO 
to"' da E~panha acceleraram a cadencia Do illustre militar tenente-coronel 

~!;os~:i~truqc:2e~ ~:;~t~r:::as t!nf:ud: Thomé Rodrigues, digno commandanle 
aombater cm seu proprio territorio da guarnição federal aqui aquartela-

A defesa de sua~ costas, a defesa d8, recebemos o officio subsequente: 

:;::~a:~:~i:d:/'::r~~~~~ip~:~ :::::!:~ "Sr. Director da "A União": - Es 

REUNE-SE, HOJE, A SOCIE· 
DADE DE MEDICINA E 

CIRURGIA 
Sob a presidencia do dr. Oscar de 

Castro, reúne-Se, hoje, ás vJnt.e ho
ras, em sua séde. á rua das Trinchei
ras, essa agremiação ,scientific)\, 21 
fim de tratar de varios assum~tos 

Solicita-se o comparecimcntul de 
todos os associados. 

PREFEITURA DA CAPITAL dto territorial, que conta 141.153 ho te Commando vem agradecer a v· 
men~. As ultimac. manobras ao largo Excia. a collabora.ção prestada á com
:fnc::~:ti:rr:outh demon~traram a sua memoração da "Semana do Brasil", Reassumiu o cargo de pre-

fazendo com que ª poputaçáo paruci- feito O dr. Oswaldo São o ~eu exercito activo e a soa 

:::~;~
8
do-:-c!u d::!ªdi!?s~eºt~- ~~:~nos~ 

passe, irmanada á guarnição das tropas 
de João Pessôa, da vibração com que 
todos nós sentimos na grande data da 
lndependencia do Brasil, a consagra. 
ção da liberdade de um povo livre e or. 
gulhoso de pertencer a terra de Santa 
Cruz. 

d~riam ser p02:;toR á diRpO!=!ição de um 
alliado Mas e~te exercito, tal como 
actualmente Re apresenta, ~erá mais 
ad<'quado para apoiar a acção das tro
paM francê~ae, do Que para operar por 
~ua C'Onta proprin. Ainda assim seri&. 
ife bom aví"° completar o seu ;qulpa_ 
mento . f>R.N dou dhJ,..õeH, apf'nas seis Aproveito a opportunidade para a-
cieriam immedlatamente disponíveis priesentar a V. Excla. os meus pro. 
Para o mo.mento, o ~ri_n~ment? e o .e .. 

1 

teflltoR de estima e consldeTação -
:::rc~:'nc;:~o d('1:1tai. divisoe,_. 8 ª0 muito ANTONIO THOME' 'RODRIGUES, Ten. 

A foG!1th:"~a e~.fud~.tu 1111..., .. :o ,.,13 ty•' CeJ Cmt . " 

Trigueiro 
De retorno da rnetropole dó país, on_ 

de fóra tratar de interesse$ estaduaes 
e municipaei; junto aos poderes cen· 
traes, acaba rlc reassumir as funcções 
do cargo fie prefeito do municipio da 
capital, o dr. Oswalrfo Trigueiro . 

Nesse sentido, s. s . enviou, em da. 
ta de ante_hontem, um officio de com
municação ao "'-r governar1or Argemiro 
de Figueírêdo, 

Hontem. o s r . Governador do Es .. 
tado recebeu em seu gabinête de tra
balho as seguintes pessôas: deputa
dos Newton Lacerda, Odilon Couti
nho, Octavio Amorim, José Antonio 
da Rocha , Sá e ~enevide~ _ e~m\.l@.l: 
do Rolim; drs . Orestes Lisbôa e Apo
lonio Nobrega; sr . Celso Mariz e sra. 
Maria Amada Ribeiro Ramalho . 

PROBLEMAS 
DA VIDA ECONOMICA IN

TERNACIONAL 

As conferencias do Profes
sor Gaston Leduc no 

ltamaraty 
RIO - A Commissão Brasileira de 

Cooperação Intellectual, em collabo
ração com o Serviço de Cooperação 
Lntellectual do Ministerio da.s Rela
ções Exteriores, promoverá durante o 
mês de julho. nas quintas-feiras 8, 

à~u;~~r~~ 1fo c;~f. ~:~er~~~ 
da Faculdade de Direito da Universi
dade de Caen do Centro de Altos 
Estudos de Pal'is, e professor de Eco
nomia Politica e de Historia das Dou
trinas Economicas da Universidade do 
Districto Federal, sob o thema geral: 
"A Vida Economica Internacional". 

A primeira conferencia, a. realizar
se no· dia 8 de jnlho. quinta-feira, no 
salão de conferencias do Palac!o Ita
maraty, versará sobre o fe.ctor na
cional na vida economica contempo
ranea. serão encarados os diversos 
problemas da divisão Internacional do 
trabalho: seus factores e limites; as 
theorias explicativas do commerdo 
Internacional; o mythO autarchlco: 
condições e limites da autarchia; 88 
forças productoras; o problema das 
materlas primas; exame critico das 
doutrinas economicas anti-nacionaes; 
o liberalismo internacional e o com
munismo Internacional, 

Para essas e-0nterencla.s a entTada 
será franca aos estudantes e pessõq 
int-:re=<las. 



2 'A UNIÃO - Qua,·ta·felrn, n ele setembro de 1937 

~~~ 

CARROS E CAMINHOES USADOS 
FORD e d& outr a s marcas 

Assem~léa legislativa do Esta~o 
A SESSÃO DE H O N T EM em optimas condiçõ~s e a preços modicos 

Em proseguimento dos seus traba· 

i~f ·a r~~~~~}~~te~g!a~?:: ~~gi:~~= 
do. 

Presediu á sessão o sr. José Maciel, 
tecretarü ... do rt"los srs. João de Vas_ 
concellos e Adalberto Ribeiro. 

Foi Ed:1 n arta da reunião anterior, 
que não soffr.:"u emendas, sendo np
provada 

EXPEDIENTE 

O sr. 1 •) ~ecretario, em seguida. deu 
conta do seguinte expediente: - Pe
tição de Stverino Augusto de Oliveir~. 
admini.:,,;u·ador do Hospito.LColorua 
•·Juliano Moreira", r~querendo au;
mento de ordtna.do: 1dem de Joao 

~i~t1
~f!n~~:u~~!~cio º~~i~ia}n~s R~é 

licença. com os \'encimentos integraes. 
para tratamrnto de saucte; i~em da 
sra. Latz _Hollanda ~astos, viuva ~o 
1unccionano da polícia civil lgnac10 
Ba~tos, requerendo uma pensão dos 
cofres publicos, em virtude do seu es. 
tado de pobreza; officio do secretario 
do sr. Governador do Estado. remet
tendo documentos referentes e.o sr. 
Jot-:é Lima t"ITI que o mesmo pleiteia o 
seu a.provêitamento effectivo na Re_ 
partição de Aguas e Esgõtos. 

O sr. presidente, após submette á 
con.sidernção da casa o rf'(luerimcnto do 
deputfldo Fernando Nobrega. 

O sr." Fernando Pessõa pede a pa
lavrr., dizendo que votava rom ·ras
tricções porque a moção attingia o sr 
Manuel Pneirn Borges como Prefeito 
e o representante opposicionista de_ 
:larou que o destacaya como político, 
em que reconhecia ,·rrtude1:; de lcalda
je e clareza de attitudes. 

O M. João de Vasron<'ellos declara 
dar o seu :'. "IOio intC'gral uo reqlteri .... 
m{ nto. refermdo..se á pessoa do sau_ 
doso homenagrado, em quem zcmpre 
reccnhecera um cidadão honr ~1<lo. di~
no e operoso, com as.c;,ign~lados sern
ços pre~tados ao bem publk:o 

Posto á volação. fo1 o requerimento 
appron .. do unanimernente . 

o sr. Fernando Pessóa pede a pa_ 
lavra. lendo um projecto de sua au
toria.. que crêa wna estrada de roda
gem ligando a villa do Ing-á ao povoa_ 
do de Cachorira de üebôlns. tendo 
feito o orador a Justifica<;>ão do mes
mo 

Em seguida requer seja tn~crlpto 
para o se~são seguinte, no que é at_ 
tendldo pela. mêsa. 

O sr. Miguel Bastos. com a. palavra. 
communica terem se desincumbido de 
sua missão os membros da casa de
signados para ,·isitar o deputado Pe-

se de u·a ma.jonH;-rw. ultrapassando o 
alcance da lei 

O .Êl". pre.$iclente annuncia depois a 
discus"P.o untca do p:1reccr n. o 2 so
bre o vt"to no projccto n.º 49 <Auto
riza o Governo o concorrer com a im
purle.ncia de ct'm contos de réis paro st 
conclusáo das obras do Hospital do 
Prompto S::iccorro) E' approvndn. 

Em S<·guidri não havendo mois nada 
a tr:.. tor, é c1lcPrrada n sessão. 

ACTA DA fSEGUNDA SESSAO OR. 
DINARIA DA TERCEIRA REU
NIAO DA PRIMEIRA LEGISLA. 
TUR,\ DA ASSEMBL~A LEGIS
LATIVA DO ESTADO DA P/IBA_ 
HYBA EM 3 DE SETEMBRO DE 
1937 ' 

\-
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RUA MACIEL PINHEIRO, 38 

João Pessôa 
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c~ntAtbilid:,de ciRs emprêsa:-c. E revi- . ~astro~os do coJ e dn agua . Voei pri
··oes J)E'r1odtce.~ pJ.rn J. observancl.a. da l melro, parn. ucud~r á dernlação do Nor _ 
N'b:fa clominant"' de que ai; .tarifas se- deste. Cahi e fiz da Santa Casa de 
guPm, não pr~cedem o terv1ço, ! "The Mi.c;ericordia da Bahh meu mink.tcrio 
bL.Si pr~ncipe is t.hat ral<'.s fallow ser_ trabalho:-o SC'm tu· deixado um mo
vice, not the rve_r e" l Não seria J>?S- menta. de· cuidar. com alflla de ir
·1ivd qu __ o BrasJ persi.stisbe em sm- mão ctos infortunios da sêcca. E mal 
gularizar-s.e pelo p_rimitlvi."!Tlº da _con- refdto voei de novo para ir atra 
C"'!=:são d-e seus stn1ços publ~cos, prmcL ,·es·ar · o affibiente de· tom~ e peste-

1 Continuriç5.o> 1;almnüe os que Já de\'enam coru;U- com o mt1>mo intereS{;e humano. No.S 

Eu sei onde <'6tá O dinheiro Em ~~ra ~~~q;~l~!C~~~dra:ei t~~\~ f:oeJ~t ~~~~es.i~!~l a c~-tcc; ~o;~~~i,d~ t!I:a~~ 

F ALA o DEPUTADO FERNANDO c\ro mysses que se encontra enfermo 

\·ez de um :i.rranh-a-céo, serão duzen- tos e que não podem continuar ~g- Flumjnense,' com a população lnvisi
t&s ca.<,as - A reduc·çã.o do preço da~ gravados por _e.xr..ggeradas _exigencias vel que o infestava Meu sentido na
JJ-:t.ssagens foi o primeiro bcneflcto qu,:, de remuneraçao de um capital repre- cionafü'ta não podta recusar es,;a, as· 
promovi, cm v~:.so favor. no. .c;olução sentado em i~art...e. pela.'j vanL,1gens de ~i6ten::!a a. um povo atolado na po_ 
do problema do habitação. que não sua exploraçao. co1n o sacrifício do dridão. A sécca la e vinha, mas o 
me comnetia. rn;1s me parecia mal~ p(IVO". Hoje,_ o consumo nugmentou 1;antano nã.o havia sol que secasse. 
d0 que urn.1, cri.se, um verdadeiro cri- As cc.rn.;; nuas pobres se aclaram f: :-i Não era t~rra nem agua. Era a lama 
mr-. Agora, poderei enfrenta.1-o, por_ Ligth já. não tem razões de queixi:i, paludosa. o chão empapado. enterran 
c,.ue elle me competirá. SOMBRAS NA contra mim. porqu::!, noutro caso. lhe e.lo viva a gente mais soffredôra dci 
GRANDE LUZ - Quando assumi a fiz justiça e farei tantas v~zes mere_ Brasil. Dava febre.A terra rôta s.n
pasta. a Ligth tinha. outro nome: ~ra ccl-0.. embora os recibos tragam ainda nunciava-~ de moF:qUitamas mortife. 
o "polvo". A·~im se chamava na. boc- o ctrimbo do decreto que é mmhG. ras. Pzg:,,,;am outras dornças. o a
ca dos pequenos consumidorf's. Levei constant~ propaganda cl~itor~l . E o n:iarellão mudava a cõr da vida. Res_ 
um &nno a fio :ippellando para os melhor. e que o po\'o caneca Jâ. fez a c:ndi o "Contracto velho de quasi dez 
St'US dirt::ctores - v:1mos reconciliar a. EC'Onomia de mais d~ trezent~s mU_con_ onnos que não ia nem vlnha; promovi. 
Ligth com o povo. Vamos baratear os tos que a Lígth teria recebido e mais a indemnização para abrir o caminho, 
preços de gaze luz para que se chame pelas tarifa:; antigas. Quando a cida- mandei proceder ao estudo de cen
a Ligth e não o '·poh·o" - E fo.ziam ci.t- se illm11lna, com o Christo Redemp- juncto e encontrei o homem para rea. 
ot.vidos de mercador. Faziam pouco tor. faisc::mdo, no alto. envolto do.; lizar a obra, porque, Emquanto não 
de mim, porqu~ eu tinha maneiras ti- r:;ios de luz que lhe pcrnenteei. sinto tivermos uma organização definitiva 
mida:. e não '.1m?açava. Viam-se ca uma gr~nde claridad~ na cínc;ciencia. . o que vale é acção pes.soal. E já se 
sas no escuro. Donas de c::sa não ü: UMA TRAGEDIA CHRONICA __ No opera a trf;.nsformação miraculosa. 
ravam o olho do int{'rruptor. accen- meu tempo, houve raros d€sastres na R:traerh_se as enchentes espraiadas: 
dEndo e apngnndo, apagando e ncen. Crntr~l. E' fraca :1 memoria dos ho_ ctescobr;::m_se latifundioS de valor que 
Cendo. h. dormia cédo por econcmia. mens. mas as estatísticas registram 11,1ivem c:ebaL'<o dagua; goza_se s&.ude e 
Então, os l~.re!(!. humildes form:wem um.a justiça irrevogavel. E mesmo que a [troo perdida cobre-se de vida nova. 
manchas n'.1 grand~ luz. R~solvi ouvir não houvesse desastre. o trafego su- E' uma indicação da politica e\~ apro
os technicos e muitos .5e escusavam burbano era. um ooei:1ario de tre.:,edia. v~1ram€nto, que nos convém. com um 
9.Begondo que os governos passavam com um mundo de pmgentes deoenrtu_ resultado tão notavel como o da cam
" a Li~th fic1va. O meu devo_:r er;.. rados em trens podres. Reprod.uz.;.a_ panha romana. São os problemas da 
tornar er.sa!: utilidad<·s acces.siveis. Pa se esse quadro emocional. !-'em se terra. na sua feição mais sabi.a. de 
rf'-cfa uma aventurn. itas. que é qu? cont-ar mais o tempo. Eram hecatom- correcçã-0 da natureza fechando O') 

eu podin p~rder? Só podia perder o bes tri\'iaes, com os montões de cor_ boqueirões e entupindo os paues. Ap-

NOBREGA O sr. presidente, exgotada a hora 
o sr presidente diz c_ontinuar a hO- do expedienre. annuncia depois: a 

ra do vq)edJente moçoes parece1es, O~DEM DO D!A 
etc ' E' _ submett1d~ á discussao da casa a 

o sr_ Fernando Nobrega - Peço a seguinte matene.: 
rala\Ta sr. Presidente, ' 2 -ª. d~cussão do Projecto n _ 0 4 

o sr.' presidente_ Tem a palavra 1cred1to supplement.ar de 9:915$000 

0 
sr_ deputado Fernando Nobrega. para pagamento a d1~ers~s forne7edo-
O sr. Fernando Nobrega -- Sr Pre_ res da Assembléa Legislativa). E ap. 

z'.dente é com justifícadr, e funda. ma- provada, 
gua quê venho conununicar á ~m._ 
'tléa o fallecimento. hontem. na cidade 1. ª discussão do Projecto n. 0 1 (es 

tabelece a obrlgatoriedade nas escol2..S 
de Estado. da propaganda contra os 
credos extremistas) . Idem. 

de Itabayana, dessa inolvidavel figura 
do nosso passado pol1tico, que foi Ma_ 
nuel Pereira Borges. 

Eu o conheci de perto, com elle lu_ 
tei hombro a hombro. em campanha 
memoravel, e posso assegurar a v. 
excia. que ninguem ainda o excedeu 
1~a Parahyba, em lee.ldade. em ~edi_ 
cação na firmeza dos comprom1Ssos 
e no ·de=:assombro das attitudes. 

o seu maior elogio está nos seus 17 
ennos de estoico e ininterrupto ostra
cismo sem transigencias com o Po
der, sem se preoccupar_ com 05 bafe_ 
jos e com as commod1dades das si
tuações dominantes. sem se impres_ 
s~on2.r com os rigores e sem temer as 
decepções da vida de opposicionista 
num Estado pequeno e no regime pas
sado. 

Desde moço ligou-se intransigen
temente a Herac1tto Cavalcanti numa 
fraternal s<>lidariedade partidaria e só 
depois que o chefe, de saudosissima e 
imperecivel memoria. voluntariamente 
considerou o seu partido dissolvido e 
cr~cerrada a sue. carreira politica. foi 
que Manuel Pereira Borges se filiou 
ao Partido Progressista, tornando-Se 
desde logo um dos maiores e.steios da 
no•sa aggremiac;ão partidaria. 

E para ella não veiu só porque che_ 
gou com o seu passado. com as suas 
qualidades de chefe sempre acatado 

~in~~~\:tue~~it6i~. 
0
e:~r~~~~;~~

0
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mais renhidas campanhas. 
Manuel Pereira Borges entendia que 

~.~~-d:~~i~ ~~c=~~o ª:~%1 c~::S~!~\!n~ 
eia humana. Dahi elle nunca ter a
ba11donado os seus companheiros de 
jornada quando se avizinhava ou che_ 
gr..va a noite da provação partidaria. 

Manuel Pereira Borges morreu dei
Xtindo pôrém um nome gravado para 
!:ernpre na historia da lealdade poli
tica da Parahyba. 

Pode ter tido erros e imperfeições, 
eu não di~cuto nem os conheço. con
venhamos. entretanto, sr. Presidente. 
que essas :mperfeições e esses erros. 
~i exi.stire.m foratn menos de Manuel 
Pereira Bor&es do que do proprio re
g:me a que elle serviu 

Não preciso diz.er que a vida do sau_ 
cto:;o couterraneo esteve intimamente 
associada no~ ultimas cincoenta annos 
é propria vida d_a Com:nuna. onde se 
radicât'a e a cUJas aspirações sempre 
ser\ iu com o maior dos desinteresses. 

Foi elle um dos mais progressistas 
agricultores naquella região do Este
do e. na phase final .da sua existen_ 
cta extendeu sua actlvidade aos do
mlnios da industria, restaurando e 
impulsionando um dos estabelecimen_ 
tcs fabris mais antigos e importantes 
na nossa terra . 

A morte veiu attinij:il-o como pri
r11ciro prefeito constitucional de Ita. 
bayana. na actual Republica. manda
to que. apesar de torturado pela en
fermidade que lhe minava a existen_ 
eia, exuceu com digni_dade, com pro
bidade e com o cspir1to publico que 
,empre asslgnalaram a 5ua trajectorla 

politica. 
Por tudo isso, 8r. Prcsidentc. é per_ 

feltamenLe explicavel a tristeza que en
luta neste. hora o muniClpio de Ita
bayana e a mw,trt famJlia do pran
tf'ado parahybano 

A Assembléa Le~iSlativa num ureito 
de rlgoro::a justiça. deve.· pois. l;_ome. 
nagear a mfmorla do prefeito Manuel 
Puelra Borges, fazendo inserir. na ac 
t!l dos ,;ew trabalhos de hpJe, um vo
to de profundo pezor pelo tnlausto 
acontecimento 

E'' o que requcil:o a v. excia., ln
tcrprctando c.t;tou ctrto. o J)<'nsamen. 
to e oa nttrnrntos ct~ toda a A.':,_.:;en,. 
blb 

1 . ª discussão do Projecto n. 0 li 
r considera de ututdade publica a, Li
ga Parahybana Contra a Tuberculo. 
SP e dá. outras providencias) Idem. 

1. ª dic;cussão do Projecto n. 0 7 lugar. qu:1 não me f:lria falta. porque pos espatif::do.s e muitas risada e; nClS plicarei es.rn iniciativa em maior es 
,augmenta o.s vencimento:s da M&.gis- estava ecostu!Tiado a viver fem posL theatros populares. onde a Centrai não cala, valorizando-a coffi a colonizaçãÕ 
tratura e dos Membros do Ministerio ção · Conseguira a reducção do preço chegava a traza.da. Eu não podia fE"· permanente como padrão de outros 
Publico> · ão gaz. em fr..vor dos r,equenos con- char os on:·:>s a ess:: ruinaria. Minhrt emprehendimentos nos territorios a-

o sr. Delfina Costa vem á. tribuna sumidorPs_ em numero de 25.007, que s-e-ntimentalidade não me dá vontade lnndonados Falo-vos em baixada 
lendo um discurso em torno do pro~ ptsrnram a pagar !:1_4-4 em vez de . . d~ chGrar. mrrs procura remedia para fluminense porqu~ ~erá vo~so maior 
jt:ct,o n. 0 7. no qual opina por igual S200 por metro cub1co. Impuzera a I os males alheios. Não resisti aos ap_ cellei.ro. Quando ella além do beneficio 
medida attinente aos funccionarios pu hor~ de eccnomia . ele luz, no v~rão. pellos de ordem technica. econrnica e. que o seu saneamenio representa para 

bl~~r ~e N~t~?g~ ta~!?d~ª, explica ao ~Ó:o~~ ~~~~gU~l ~~s S~~dalli~~~~~ ~~~ ~1:~~1u~~.in~t~!~i~a~í\r~~~ctf~~g~ ~a~i~r~:o ;~1~e:e~l.il~rt:;r~ta.~· te P:Ji: 
orador que já existe um projecto, a_ perru.·. ant!?S r_nesmo d preparar o ex- tambem a ser mmha. Nmgvem acre turas prodigas nflo haverá tam.a fo
pre.sentado pelo deputado Miguel Bas- pediente off1cial, pu~hquel na Un_ 1 ditava que. num tempo enr.a.lacrado~ me nas favellàs cariozas. URBANIS
to;;. que ben(!ficia os P~-·quenos funccio- prn1~·a o decrcw de~-tmndo a remover de falta d::> confiança de retr3.ção de MO - M€'ncionarei outros documen_ 
J1arios. re~olvendo o problema da ha- essa re!-iistenc!n. para que a pressão credito ~e pudesse reâlizar uma obr_a los de utHidade e de bellero com que 
bitação dos mesmos. Accrescentou ta~~m se exerce_:)se de fóra. E _e. sr. que já se frustrára em tantas tentat1_ doptei vcssa glorío.sa capital. Correi 
que a classe dos servidores do Esta a:,tullo Varga.ci: nno m~ faltou cor~ a \'O.S promi'SSoras. Mett.iam a bUlha a vista que encontrareis o aeroporto 
do merecia todo o interesse por parté mao forte_. Soffn ~ campanhn nWis nessa pret('nção qu; .rnlgavam destL Santos Dumont. o mais bello que 1)0-
do actual Governo. lembrando, nes~e brutal. Nao conAf:ntmdo que a censn- tuida .de qualquer sens0 pratico. Pri- derá situar-se num centro urbano 
~entido. o eugmento fe1to O anno pa~. ra de Impren .. a se exercesse em meu mt.iro. foi a crise dos estudo'i. O Deixei o SêU contracto feito para a 
sado favor. fm arr···::;tJ.do p~la rua das a- E12.ior u-chnico cm electricidada aban. construcção que se conclue com a 

o sr Fernando Nobrega. com a pa_ mar~i..:ras. se:n m? q.aetxn~ .. antes. sa. danou a t.:5trada para mo incorrer mesma bó?.. vontade do gOverno. A 
lavra. e~clõ.rec:e que na sua m~n.sagem t1Sfeu.o. J?Orqur me e e~obngara de u~ · na respon.c·abili~ade de um emprehen_ basa do Graf Zeppelin, que ficou tam
ultimamente enviada á As~embléa o compro~1:.sso de cc.n ~·1Pnci:1_. Re1;use1 1 d:.:..nento preca!lº: Chocar~m-se nval1. bém contractadf_l. é uma payfe.gel!l. es_ 

~~ggc~~=r~i~~~o d~ :!f1~6ri/iz~~! 1 ~~~~~(~;:· f:vi;:~i~;ta~~~~~~~ia~ ~~ieira ci:v~.:~g~gme~~~º~º!ºi~ !.r:~1t :à~:~~~~c;Õ.0 Nd~ z:1~topolt~~ 
vencimentos dos pequenos funcciona- f.az_er-me com ns srgum_te~ razões: cidade_ communi~nti~a a accender o serviço perfeito que hoje tem organi 
rios. _inclusive dos Guardas Civis. · Fi~~e segw·o~ de _que nao me falta e.Ethus1::;.!<~10 da _mic1ativa. E eu não 7ac;ão autonoma, dispondo _de um pes: 

Affrrma. a1nda, que o augmento dos (spn~o de rcc;o~uçao para yen"~T a de~animei. Realizou-se. em tem,!:<). a soai dotado de outro rsp!rito com a 
magistrados se impunha, uma yez que techmc:.. de resLSt~ncia de 111te~fs..qe~1 c·oncorrenc1a. E qual. não foi a _sur_ E:x1;eriencia vtctoriosa da participação 
os mesmos não foram beneficiados, 0 i;odrrosos. nfm t;.1mpouco . .c~remdade nreza dos ~ais scept1cos, com o mte_ elos lucn)&i consegui transformar a. 
anno pâs~ado. quarido S(." procedeu ao r~10_1al e sent1ment?. d:- sacrif1c10 ~ara resse manifestado por emprêsa.s das estação de passo.geí~o5 nwna condigna 
re~justamento do funccionalismo pu_ oe~de~J_1nr as host1ildades, C?steru1va.~ maic; ic!on:-a.,;; de conc~ito mundial? sala de visitas da cidade. mediante as 
bhco. ou di~c;imut·;1e.s. des-es mteresses Seguiu-se outra phase que me poz a condições de_ anend&.mcnto ao Tou-

0 sr. Octavio Amorim vem á tribu- contrarrndos .. Como homem P\~blico, prova. toda a força de vontade. E. ring Club e promovi o prolongamento 
nr ... defendendo as raZÕC's do projecto tenho a coragf'1:1 que ,·ale mais do por minha contto. ap~ro_v~i a proposta do cáes. Não tendo obtido recursos 
n. o 7. que visa amparar conctign:l- qn-? ~oda~ as attitudes de combate; ::1. consider~dt.:. mais vantaJosa pela com- para a construcção do palaoio dos 
n:1ent.e a classe dos ~erviclorcs da jus- de nao ter mc.Jo dns con~?q~e~cifls de ~ã-0 Julgadora que compuz para Correios e Telegraphos. reformei á.,; 
t1ça. cuja funcção é dn maior respon- met:s ac! os a~. percl .r pos1çoes. de ficar. a ~uberto de qualquer maledi~ sédes de~ses serviços, da secção de en_ 
sabilidac.le e que. p:i.r& ~ru completo cahir. para voltar n .se_r o que re2.1_ cfnc1a_ d~ rel!1esentantes das princl- commendas postnes e de varias suc-

melhor as._o:;1.<."tencia. t.ff j1uhl!co não_ Ó""\"r. ser premia.do, C'Ol2.S sup<r.:.arfs do pais. Com.um1u: bhca e_;,tend-€'u-Se a 1.272 ruas nurii 
desempenh~ exige do poder publico mente .sou, E o cumprimento do de-1 paes mstituiçoes de engenharia e ~s cu.rs:aes e agencias. A illuminação pu 

Accrescentou que a r.1r•quf'na ma- ~1quer. com os u:ic·nt1vos da PoPula- is_c mais df' um anno s.:.•m andamento total de 308 metros. E ainda promet .. 
g~tratura e O ministeria publico vi- r.dacle O actmm1strndor q.t~e pr~ticar cio proce.~.'º· numa espna nngustios11. to onument~r o Dlstr.icto de mclho
vwm nwna qua..:1 tndigencia . .sem meio~ qu.2~ouer ecto. SC'ITI o senso d~ sua rom o m2u nom_e emr>enhado pelo ac- r::::.mentos mai,; modrrnos. sem embar
para. a acqlli'ição de liHos e re,·istas UL~1dac~e. apt'nas_. com il mtençao ~e 

I 
to da approvaçao. €m despacho fun- go de autonorrua que Jamais nretendl 

de d:ireito. ,c;em os qnaes não lh!'S êr:3. /a~iad~. d~nunna umo. consctenc1a da~aente.do. da prop?5ta 1:referida !'Gne~ar_lhe, porque não pleiteio ac~ 
[)OSS1vel adquirir cultura. ta<? p1ccana. como o qL,e d'.'lx;1 de A.te que uma "'.ez. falei a.o mmü,tro da cresc1mo de poderes nem temerei um 

O orador e~tendeu-~e ainda em ou- _g1r ~Gn o h.orror d~ rcsponsab.:.lida.. Fazenda qtte Já se achava de mo.las ~mbiente di6sonante na sêde de mi
tra~ apreciações, sendo apoiado por CL ~ dl" mais a mn..s u:n~ f~rma de ')'.eparadas P<:ra a embaixnda de Was~ nha acção reformadora. o CANDI
vanos deputados. Hna!id_nce. e~n trorv do Pifstigio das ~ungtcn ,·oce vae df',c;fructar o con_ DATO POBRE - Não me seduz a de

Segue-~ a clL,;cussão unira do pa_ ~nu~1d<>e':'. - ~iene tran~uillo,c; e confL corto de u~ma civllizacáo mo?élal'. ngl!,ªCáo vulgar ~e "Candidatá pe
recer no 1 ao v~to purcial ao projccto «nt.~s, r: ,rqi.e o govono sab'.:' o qu_e ~uanao ch,gar por lá a nottc1a do~ bre . Pobrez~ nao recommenda: re 
n <, 11 1 Força Publica, •"sta fa7 ~ndo. O~ cc_ntni.ctos de Sf-rv1_ "!P!:-:'.l~:tr~s ela Ctntrr..l, sentirá doer_lhe c?mmenda. é ter tido facilidade de sei= 

o sr. Fernando PPssóa diz não a. :;-os µubhr_o 0 _.1á. nao s'.."' \'.nC:_ulam e. nor- ·, cons~lrncia. E. de~de esse momen- r,co e ser mais pobre. o que eu sou 
tJOiar o vêto offuecido pelo sr. Go- m~\"'"de ct.1~'e,,t.o on,·~do: "·ªº

0 
ac~os ~d. ·~- -~br:u-se-1!1e o grande coração de com .ª mais commovida satisfação, é 

\·erna.dor por lhe parf'eC'r O mesmo Íll- ~1rn.<atre1nos ~ue çL"•(\ém '5,r 1estrm- )at1~01a. pas,anclo a regular todas as car..dldato do.::; pobres. Confesso sem 
?nstitucional entendendo que O sen- v,1dos O\\ amph~d_o~. u ~w1Jriuer tempo, prond;en('ias que faltavam, na. p13;rte fL qualquer malícia. que de facto' não 

·_tdo. do véto parr.ial não pcrmitl.e r:. s::' as.-11;1 o cx1gn: o :nlcrr?sse colle~- nr,ncetrc:. para a lanatura do con_ são os governadores c"ontra mtni. me. 
modihcação de dotaçõ::-$ ou dispositi- t1v~. E, este, ho.1~ e1:1. ~a. o conce.1- tracto. v_enrendo mesmo, com a tern_ nos dois.que estáa com o meu compe_ 
ro~ Jegaes. - ~~ ll'recus::.\'cl cb cor,c'::.;.c:.ao desses ser- ~ra mal.,;; d~cld~da, algumas reluctan- tidor - ISSO mesmo porque desobriguei 

v1r,os. Sua explornd'ia pode ser_ ~egu- ~rn.c: do. Banco do Brasil. E o chefe um_ delles na undecima. hora senão 
1.Hl~ .~" acrordo ~um ~-- n~rc..c;.:-1oat1cs do. governo d<>u-me o seu decisi\'o a sena um só. São os repres?ntàntes do 
·C?Cl<l' s e eccnonnc~.-. do momento 0010 Não fraquejri Deixei O con: poder constituído que vêem na minha 
A.nnuH~da a cla~~ula do ))agamento ~racto c;n ordem e 8 Mf'tropolitan cnndidatura uma solução normal as
Pm. ow o a revb:ao dos s"1 viçoi; con_ V.'ick"rs exfcutou-o n1Ediantr a tiscali. "'egurada pela legitimi<láde democratL 
ced:dos tf':n_ q~1e: ob~'de.cer ás mcder _ "'acão do Minlc;tnio da Viação que ca das maio_ria.,;;. Confesso por igual 
nas_ L-grn~ J~U'1chra.s qm: em todos os •.rve de attendu ás obras comple'inen oue. conto amda com O.'i Partidos quê 
pai-f''i .. o~ on~in m no .~_ntido do 1n. tnres. c_rm o mai-i perfeito espirita de ripo.am os governadores excepto ta.m 

O sr. Oct?t·io A ,.n.orinz explica que 
a Constitukno fac1ttn ao Govérno 
usar a nH•dida em apreco lembrando 
a propo.cito. o t"xemplo 

0

do governÔ 
fe~eral, qur fe-z uma reduc·ção de 48 
\1111 contos na verba do projecto rcfe. 
1ente ás Obra.e; Contra as Sêcca~. 

~onderam, a seguir. qu<' a Com
m1 são de Justica da Camara dos 01:'
r.,utr..clos deu pareCt"'r favoravcl no vé. 
tr parcial do Presldtnte da RepublL 
ra. de vez quf" os melhores interpre
tes. d_a Con.stitulção Já explicaram e 
~t-fmll"am. q1:1e o espiritu_ do legisla_ 
c,or .con. ... t1~umtc. no instituir o vêto 
parcial. fo1 1nrmlttlr a.o Executivo 
supprimir ou rcdu~ir dotações e até 
mr~mo t<'xtos legae::. 

O ir. Rodrigue.~ de Aquino a seguir 
diz qu~ o n. Governador agiu dentrÕ 
tla log1ca, uma vez que o mt.cresse pu
blico não comportava as cltspeus alli 
vetada.e.; parcialmente_ Affirmou ainda 
q_ue a medida era procedente. pois se
ria n})Enas 1nexpllcavcl se l>e traw. 

~~re!,.s.;. geral P.1rn ~sttb~lecer es.~(J. rontinm:lade. E os tren..c; el~ctricos es- • 
~incipo. o 1:oder publico tem - ma1~ tão corr:-ndo. E~.c:a intctativa ninguern l 
•

10 q1,1E o d1r .to ·-: o ctrvcr d~ intervir me tire. porque me rustou o~ maiores 
na ".ida das <>mpn!<~s que nao_ podem dls~~ ndi'Js de sacrificios. que me fica 
~011Lmnar. a contranar J su~ fin&lida- rom mrirc:idos n'alma. E' um quadr~ 
ce. ~acrlf1c~ndo a r~mtnunidade. ~ - de- ~olucões objCC'tivas: 0 apparelha
,·a5 mt!urtrrn.'! auoordmam:~e a 111_a.~.1os 1~ento de estradas cm petição de L 
techn~ro.": c:.o.~ um n~or~c.;o controle_ c::Pri~; ~ el"."ctr~f~cação do parque feri:1a 
como no.':> F.s.aclos Unidos. E. quando viana; n. soluçao dos transportes 
é prtc1s~. o governo toncorre com ,"l banes. Prc,longnrel u'> Huhas el~cirlu~5 
cxploraç.to prlvac~a. Te!1do em vj5ta da Central e farei o possi;el p~ c\ 
Ql~~. o. pr"'co d~ 1111:1u..c.;tna hrdro_elec- a Leopcldina nperfeiçõe os seus ª Q~
t1:w:i e txhorb1tantemen_t-e ~espropor- ços. embora com onus para O :~!!r: 
C!o_qndo com o eia prc~ucção - o no .. E o metropolitano não tardará 
l1111co produrtn que é hoJe mab bnra- At.'l1m_ o trafego debtorâ de se · 
ll• cto ~e Rnt. da gueno. ·-·_outros JO~o de paciencla e um devorndr um 
r-:11.ses p1 omovcm sua cocl~llzaçao. Te \'ida.5 p;\ra ser um bello desafogo or pde 
nmas uma rl'gul ... rncntaçao que per- lo que !tz podercts avaliAr O quê r:~ 

ABATH • C IA, 

ESTIVAS EM GROSSO 

Os melhores artigos 
pelos melhores preços 

1 

PRAÇA ALVAROMACHADO, V, 

.10.&0 PJ:880.& 
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UM GALLO CANTA NA MADRUGADA NA RADIO TABAJÃRA 
HORTENSIO DE SOUZA Il!BEIRO 

Pertinho aqui do meu bairro, ha om l Areia, a mit1h:i alma de menino se en_ 
gallo cuja darinnda matinal encanta chia dun1:1 indiscriptivel emoção, ou
os meus ouvidos de velho madrugador vindo o canto dos gntlo·\. que reoetidn 
nestas manhii11 tr,i.otentas de íim de e inceis!-l11ntemt!ntc nos nnnuncia,·nm 2 

O CONJUNCTO ACADEMICO DE PERNAMBUCO. OCCU
PARÁ, HOJE, O MICROPHONE DA P R 1 - 4 

O~ n~ndemi<'.º!<. Mo~.art TorrC'fi, Carlos um íjUnrto d, hon1., de 20,15 21 
:\.fa~nlh:w!'I .. Phn10 \ as<:oneellos ~ ~a- / h~ra,,._ uo gvvflr nn<.lor Ar~~miro de 

inverno parahybnno. manhã? 
Dos quintnes da visinhnnça outro!' Gallo.s preannunciadores do dci.pon-

nuel T~nono. elt>mentoi:i do conJuncto Ftg'Ut•11edo, a Jinpren_n ~ il. Hatlio Ta 
academ1co dC' Pernnmhuco, oce~parãú, bajára . -

Esse~ .1<vena C'9tu,lantP~ <111e <'Orn 

galloa respondem, cada um solfejando tar da8 madrugado'> cnmpin~nses! 
a sua cm'efina conforme as regras de Gnlloi;; do~ e-.quE'cidofól presepci. cm 
mãe_natureza t> as a plidõe8 niusi.cnes cu jus r,alhinh.t" num tempo <1t1(' nüo 
das suas afinndisslmns i;rargantas, voltará mais vinmos dt.'itndo Jc~us 

t-- põem a e,11haixada univno,ta,·iu <1ue ,e 
destino ao (\:arú, via.inndo JJefo intf'_ 
ri_or rio Nonl/.!!.t<:, tê•11\ o objcct.ivo rifl 

Penso que o romper da madrugada. no !\os!-o Senhor! Gullos ornamentnes dos 
sertão não podia encontrar mnis nh:L monumento~ e dai,; cnthccirne"' <io mun
rareiro e inspirado cantor Que e'.\._ dot GnllO<õt qu<· o bom Ln F,mtninc para 
plendidac;; eolchêas, fusas e semi-fusas todo sempre i.mmortu.H2ou ! Gallo-rei 
brotam do "gosier" desse tenor ano. de Roslund, "Chanteclcr' JH'Odigioso, 
nymo de terreiros e galllnheiros, para: que fni:ia ... C'r~ucr o ,;,ol a um acento 
uma platéa silenciosa e tomada de et: . mirnculo!lo de tua Yoz omnipotente! 
prema admirbrão dennte das obra~ :\leu pobre gnllo l\nonymo e desconhe_ 
orima

8 
de Deus! cido, que todas as manhãs cantacs prt-

Desde a minha infanci.a ouc o tanto rn. delicia dn!i meu!:> ou,:idos de rnertL 
do -'="al1o ,·em exercendo no .meu espi- no.grande. ao romper da nuroru em 
rito uma podero1;1a influencio, pOelisa- minha tl:'rrn - h<>mclietas "ll'jnes vós. 
da cada dia pela maior cn1rncidad(' de ,,w~s quebradorn"l do ~ilendo mututi_ 
admiração QUe em nóe1. desa.brocha no, sentinclla~ vigilante!.-l da natureza, 
com o lenio desenvolver da. idade e obras-primas da !-.ab<'doria inctéada, 
uma comprehençiío maior do que hn de que o genio humano ns!-loeiou no que 
bello na natureza. 1 existe de mais imponente e bello no 

l 
Acad :\1ozart TorrcR, preside,nte d:t 

embaixada. ! Nessas viagen
8 

que <'U fazia outrora f mundo, dislinguindo~voi; com as pree,-.

com meu pne, emerito madrugador. ceJh·ncia~ que vos exaltam e elevam 

quanta!! vezes ao transpôrmos a lagôa I ecima d<· todA'- rt~ outrn"I nvei-i Que hoje, 0 microphonc da P R 1 --1. Ra 
de Casécn. ,·iajando parn o Brejo de povôam de l·anticos u terra e o e_é_u_! __ d_i_o_T_,_,h_aJ:...·•_n_,_.1<l_a_P_a,_a_hy_b_•_. _<l_•<l_i_ca_n_<lo 

Foram installados filtros 
no apparelho "Baudot" dos 

Telegraphos 
Por iniciativa do sr. Agrippino 

Leite, em accôrdo com a Directorin 
Regional do" Correios e Telegraphos 
s.qui, vêm de .ser installndos filtros n 1 

apparêlho "Baudot". nlli existente, f1_ 
eando, assim, isolndos os ruidos que:, 
ínterrotnpiam as inadinrões. 

"PARTIDO PROGRESSISTA 
ESTUDANTAL'' 

Sua installação hontem - Os oradores - O manifesto
programma - A eleição de hoje 

Con.1 0 . compar.ecimenLo .de varies 

I

de se comprimem as multidões enca
estudante: realizou-~c hontem no sacadas, .tambem se encontra o estu
salão nob1:e do Lyceu 'Parahybarlo, a dante. conhecendo as afflicções da 
~essão de installacão elo Partido Pro· industria e as necessidades do com-
gressLSta Estudantal. org~mzação fi_ 1 mercio. . . • 
li:lda 9.0 Partido Progre~1sta da Pa- A cultura e o_ sm~ular de~.mtere~e 

Estão de parnbenq os radio-ouvinte.., 
de toda a cidade baixa, o! mais preju
ãie:tdos pelos ruidos do "Baudot" do~ 
Telegraphos. agora já podendo todo!'! 
adquirir os scu!'t npp:trêlhos ~ ouvir 
nitidamente, quaesquer irrndíaçôes 

rahyba. int€gram-lhe o 1deall~mo sadio que nao 
Presíàiu á '"ss5.o o esLudanle Ma- póde ser ccmprehend1do pelas menta

nuel Figueirêdo, que fo1 i~dicado pe- hdade_.s cupidas de inteiligencias mer
NO DIA 9 DE OUTUBRO los presentes e que convidou para cenarws. 

sa:ret•arial-o cs ,.,tudan'1"~ Antonio Póde o estudante ser acoimado àe 
2.000 CONTOS Brayncr e Albertino Mirancla erro, nunca porém de má fé. 

L O t e r i a F e d e r a l ctan;~1~~r~n~ri~re~ici~~~~!
1
°e

1~;S;an:~~ EM FACE DA DEMOCRACIA 
AMEAÇADA finalidade...;; da n~vel mganização ..,. 

bem dois que dE.ram preferenci.a ao dizen_do de ~ua gra11ctc· sigmllcação 
antagonista um do quaes chefiado na historia da mocidade. o O r:gf~1:;to d~~i6~!~iceo di~f~~lVeis~e. 
pelo propriÔ govern5actor com elle 50.

1 

Facultada ª.. palavra, fez. uso dr~ln. 
lidarto. Mas sou, apesar de conside- o lyreano Normando Guedes. que d1s- encontrou écho, no seio da juventude 
rado pelos cêmtral'ios como candidato se do enthW::~asmo _qur a 1déa d<'.s- dos nos,·os educandarics. 
official O escolhido de todas as oppo- 1 pertára no ,>e10 da Juventude p2.rahy- Ella. immediatnmente, assumiu o 
sições · do centro, do norte do sul f bana. . seu po5tc. em d defesa da democraci~ 
salvo 'as de Matto Grosso Mina~ Ba: 

1 

E!n seguida. c:m a I palavra., o es- ~meacada. ob~ ~cendo :io. unp;rativo 
hia. e Amazonas sendo de ad.inirar I tudante Iv1anuel da S1h'a discorreu º?s seu~ s~nt.1m. ntos d~ mdep .... nder.
que em alguns Estados foi acceita a 

I 

sobre a tmportancia dq iniciativa t ~1a e d~~n1dadc. Ac-i:ed1ta que o r.?.
rninha candidatura por duas e até Co~ a pa,tvra, _o est\!rlant~ Jose "'1me~. \1gent.e pos'1.l- .ª. necessau.i,,. 
mais dessas agremiações indepcnden_ Dom1n~1cs F1gu:1redo d1s::;e r,a re~- plast1c~dade, para_perm1tt1r as refo1-
t€s. E 

9 
majs curioso é que me pres- ponsab1lldade que cabi.a aos estudan- mas_ que a evoluçao Jnd1car, sem ne~ 

tigiam as proprias opposiçêes de São tes na hora prc~eute exhor:rindo-::s c~:1dade fas mutaç~~.s bruscas, qut! 
Paulo e Rio Grande do Sul onde meu á defesa inLran~igente da democra- en~anguefüam a Pntna e desorgam-
competidor só dispõe dos elementos oL cin. . . . . zam a Ordem. 
ficiaes. stndo que no meu Estado a A p~d1do_ C:o p!·es1dent~ o JJl"H~l-
oppotição me acompanha na. sua to_ ro sec'..'etar~o. sr. An'...omo Brayner. O PARTIDO PROGRESSISTA 
talíC:.ade. E os partidos .Situacionistas l'.."u o mamf~'ilo-prcg)amma. que pu. ESTUDANTAL 

~~d~~·o c~~it~:d~~ d~9.·t!~!r;1~va;~~~ bl~~~s a ª~:~~~1: da pnlavra O joveP 1 . A ju•:e~tud~ do no_<;so Estado po!--
dições de toa.as ns côres de ambos Claudio Po:·to expres._c:ando O .c:eu a- ~lte cni:i~c1enc1a perfeita de suas res-
os sex'os. O que eu sou c"onsequente_ paio á no\·a Ôrganiza~ão. . ponsabihdades . . . 
mente é candidato do 'povo brasilei- o estudante Antcmo Brayner d1~. E é esta _consc1encia_ que, hoJe,. ~ 
ro dos' ricos e dos pobres. ma.:>, sobre se da Justiça que orienlár.1. a fund~- leva á creaçao do Pa_rt1d5> P~o_gressis
tudo dos ultimas. c!o.c:; que não esperarii ção daque-lla sociedade e da ~ua .-:oll- ta .E.studan~al. or?amzaçao flltada ac. 
ser ricos, mas eEperam st:r felizes. dariedade á me5m:i. Pai tido P1ogress1sta da Pa~ahrba, 
Cr.ndldato da grande maioria dos bra- A .!:>eguir, 0 joven Albertino Miran- ~"'rr~ quem reconhece a nece!-"sana 1cto
sileiros que vivem na pobreza que é da ex:presso;.i .1 certeza dos trium- ne1clade. para l~var o nosso Esti:do 
humildade e não demagogia. 

1

. phos. que agun.rd.av[lm O Pa.rtido Pro- aos seus grandiosos dest.inos. enten. 
gre-.ssista Esttxlantal. , dend~. portanto, que collaborar corr 

(continún) O preparatcriano Clovis Mattos fez elle e coope1ar para a grandl.'!Za da 
--------- · -- ver ~os presentes a signiflcaçRo do Parahv?a, 

VIDA RELIGIOSA 
movimento qne ora ~e processava. Estuaantes parahybanos! Traze, 

·r 1 _ O sr. l\Ianu~l Figueirêdo declarou, um_ pouco do vo~o esforço. para ;i 

UMA DAT E a s~gmr instn1lado O P~rtido Pro nossa causa que e tambem a vossa 
TA· - Pl'sAa ~o~IGTOSA_ I~R~~I..L greS:S~ta, Est1.1~:r.i1tal. en~errando ; Pela Para_h,yba! Pel~ Estudante! 
10N K s , .Je. o d,a_ ieli~10~0 M'ssão e mf!rcando outra para hoje c-:nn o P;,.rt1ao Progressista E~tudan-

Co~~:;,!~af:,~!e1:<1~v~~1t:: ';~:el~ta;~e ás 20 hor~s. . .. . . ta11 
grande significação para os !!<>ntimen- _Na ~sr~sao d~ ho.Je sciá escolhido, 'J fass.) Manuel Figueirêdo 
tos religiosos dt·s~e povo os <'.'ommer- D:.rec ... onc do Paitid·J, ~f::\'end~ a e.~a Albertino Miranda L•ile 
ciantes israelitas estabel.ecido!! e<st 1 (:Om!?arecer to<lo'} ~, signatonos üv Antonio Braynrr 
c~pital, não nhri ~ão os seu~ esta~ele ~ 1· segumte mamfe5to-proe, ·amma: I\Ianuel da Sil\·a 
cimento<&. \R IDO OGRE .. , . Jo~é Domin('t:'.es Figueirido 

Na Sociedade Israelita, á -..ua Bnrfio p_ T :i;. N SSIS r.\ ES- Normando GuedE"s Pereira. 
do Triumpho, "eriio c<'lebradas cerL I lDAi TAL C'laudio Agra Porto 
monias allusivas á data. José Espinola. de Oliveira Lima 

_ _ _ Pela Parahyba ! Pdo Estudante! Antonio Ribriro Pt.ssôa 

N OTJ CIARI Ü ) fa~m -º 1~~~::~~nf:°f~·;,~:~~ta Estudan· ~!~~~d0
1,~iur:I0ntenegro 

Clovi:. Maitos 

LAMPADAS APAGADAS 
Acham-se apagadas, ha dias. á ave

nlda Pedro II. quatro h-:mpadas. 
Os habitantes da mesma arteria 

solicitam, tnmbem. do sr supenn 
tendente da E. T. L. e F., uma pro
videncia no sentido de m-:lhorar a 
illumlnação daUi que, ultimamente. 
tem estado bastante fraca. 

TELEGRAJ\lMAS RETIDOS 
Ha na Repartição Geral dos Tele

graphos, telegrammas retidos para:
Francisco Alves. 13 de Maio, 18: M~. 
lJUel MedeJros Coutinho. 13 de Maio, 
179; "Vanguarda" 

LOTERIA DO ESTADO DA 
PARAHl'BA 

Extracção realizada em 14 de 
setembro de 1937 

14 . 968 - .. 50 000$000 
3 918 - . 4 000$000 

14.874 -- . 2 000$000 
14 407 1 000$000 
7 768 - 1 000$000 

O estudante pnrahybn.no jamais se 
conservou alheio aos nci::nteciment'1S 
e pr ... ,blemas, que agitaram as diver
rns esph"'ras dn nacionalidade O 
facto de ~ua ínfluencia n5.o trr sictu <:entida. não implica em que ella nio 
existisse. E' qu~. pertencendo a umr. 
classe iniquamente- i~olada dos gran-

Ernani Toscano Barreto 
Aluizio Porto Paiva 
Ildefonso Lyra 
Alberto Diniz 
Pedro Vit.ira de Queiroga 
Antonio Correia Lima 

~:~çã-:;s~u;•i~::irr~;;l<~ma o!~~~~;~~'; PERDIDOS & ACHADOS 
r·ra forçado a rrcalcar ·~fU enthus1as-
mo e su;l. ~nergia, que bem podrnam . C? nosso amigo sr José Jardim so
ser ªl?rc,ei.tados, dad~~ as sua~. ca- • llc1ta a quem encontrou uma pasta 
:i~e?"i.;tlcas de sinceridade P civl.S- 1 d€ couro m::rron contendo documen-

1 

tos de escnpturação. cadernetJ.5 de 

O ESTUDANTE E A SOCIEDADE ~re~º-~ae 1\~lg~:tact;ci~h~~u~O;c;Q~~tii;~ 

_Entre ª! ~iverF .lS te cl~~!'~ que ('nlll- ~i::;rode a d!~r::. ~i6~n~~:g~~r~ ~~~ 
: 1~~a~tt~~gi~~i~u;ºc~~~ e,P~~;~~z. ~ 1 r.erosamente gratificado 
maior cto.~e dí' analogia rom ru; ou
tra.s e o_ mais forte con1 ingrnte de ide-

~1~~~~~l'l~~~e ?o ~~~~~~ª:;~e. n na 1J''~· Xa pcrtaria d~sta folhu neha _!<e uma 
e ao cnm one tct~nttn • 0 ,::;o a .0 &rgol:i com vana" chu\'C'~, encontrnri ... 

p ,.,, do seus SOl[n. j hontem nn traVC'!ISa Bori!"e~ ria Fon 
mentes e seus anseio: na.) te:ta.;;. on- !C"=i, fl;sttt. C'apitní • 

rl1ffundir todas a.~ cr1.•eçc-1 .. s m1.1sica~11. 
dos ('on,po1itnn•s rio \'isinho E:.tudo, 
<'omo sejam· 111arnc·,1t\lP;, mer('ha1' ,iam-
has C' val.ia..~ · 

Em pr<1si-guin1Pnto :1 UH nagC'm r\e 
ex<'ursão, vi1ljur,rn umanh,,, á hn<lr-

Acad Plinio de \'aq·(mCl•llo-., dir-•etor 
artii-itico 

pelo trem r!o horario. de .. tino 1\ C'am_ 
rina Granc)c_ onde t<-6w üpportunidrHlf.' 
cle ;e C>xh1b1r, C'~peninclo.,-e um rom
pleto exito de ma., audi\ÕC's all1 

O eesto ci.pont;,rn('O e cavalhC'irêsco 
<lo 8 dislinctos- universitnrios mereceu, 
de luzo, ª"' ,1,ympathia: dos nossos eul_ 
tores de radio e da Raclio 1'3~ajáta, 
111.otivo porque ('~se (Ju..irto de hora rlr·
'"rá i::er 0L1v;r10 cnm muita nttf'nção 

F.' este O pragrnmma n ser offerocido 
ho.ie: 

1. 0 - Uina coh:inha de nrida (fox c\o 
acaclemico Plinio de \'asconccllo~ sn\o 
pelo autor) · 

2." - Ercoln elo mundo 1 ,amhn cl1) 

aeademico Fernan,Io Lôho, C'anta o n_ 

Acad ,1anu<'I Tl:'norio. compo-iitor 
1>ernambucano 

ca1lemico Mozarl Torrt>s, pni:-;i1h.•ute da 
Embaixada ,lo ConjunC'lo Aeadu.mico <le 
Pernambuco) 

3. 0 - . P<1rtiu o nunca mais voltou 
(valsa riu t.tcH.ilt:rnko Plinio de \'11,.; 

~oncelloos, ~olo pl'lo 1rntor J 

4." -·~ Não ha U.:m I\UC s~m1:ire <lu
re (samha dos .n,·adl"mico::i; Plinio lll' 
\"aseoncellos e Gylberto Funtl's, ,'.antH 
o aeademico '\101.nrt TorrC'~) 

!'i O .-1 Ab,licuc;ilo f!taillhtt rio acarie_ 
mie o Manuel T{·norio. e~nta o autc,r 1 

G." - n.c~n valsa de Piehinguínha 
(canta ú nr:u..lernkn 'fozart Ton·e;.:, 
1.1resirknte ela Emhaixaila) 

7 · - QtH·m ,1 ,í'ntou o he1ão (mar_ 
C"ha do arsdemico ~lanuel T<!norin, can
ta o auto1 J 

R' • 1 t-gr, \f:1cnmhciro - rnara_ 
catú <lo acadPmico )lanu1·l Tcn(n·io. 
1·anta o autor 

FESTA DA DESPEDIDA 
A viagem a Riacho Dôce 

Reuniu-se hontem, a c1.mm1ssão 
de prPp:tratOnano::; da 5 ~~rie. c,1~
canegada d~ plcitco.r junto AO Gn
vérno do E~tado, o cu~teiu de umJ. 
viagem de caracter edm:ai.<'-"C, á w
na p::>irolifera de Riatho Dóct! n.., 
Est.ado de Alagôa~ 

T;?ndo-sc marcado parn .10Je uma 
audiencia com o cx::lLl sr Go\t-rn'.l
dor do E~tarla, aqttCl!,t comnüs.~úo 
entender-se-à cem s. exrta., a fin1 
de tratar dos int"rr-.~es dos bn.cha
relandos. no tocante à reali..::ição \0 

1. 
quella viagem 

Para irso. UH11.1 ·J q•iinto u1:nc cem 
apoie do sr. Cel.::t, V.fari?. fi~c-ü~ à<> 
Govérno junto ao Lyreu PctrahvlJ,l:iO 
do dr. Mathcn·· de OJI· ?iLl. cti,ect01~ 
desse estabelerimrnlo e cJ;-. ou11os 
professores. 

Aproveitando n opp, 11uHla.i~. os 
bacharelando.<:; F-olicitaru ·. 10 1-r. t;o
\'ernador Argrmiro de F1gutn{•,1n o 
seu interP p lu r.,.eaç ,,J •Jos e 11· :os 
pré~ncau.c:fül r:e la c~lJJ'&I. 

3 

Y IDA 
RADIOPHONICA 

PR I - 4 
RADIO TABAJARA O<\ p.\RA. 

HYBA 

Programma para hoje: 

11 .00 Programma aperitivo da P, 
R. L .i 

12,00 - Progum..:ia variodn offere 
~ido pelo Cine São Pedro. 

18,00 - Programma. pu!'a o jantAr. 
li;l,-1-5 - Hora do Rrasil. 
19,30 · Jazz da P n.. I 1 
1~,-Hi - )/[u,5icas popuL.trê1-1 cürn Ar_ 

lindo Rilva. 
20,00 - Orchestra typicn 
20,l.1 :i.rusica~ populares com Nclic 

dt.: Almeida. 
211_;~0 Educação 
20, t:> Quarto d~ hora ofíP•·erido 

pr,1o (',rnjuncto Academico de Pi;i=i,am~ 
hueo 
• 21.00 - .Jornal O!íicinl. 

21,15 - Quarto <I ~ hora d~ compo~i 
ções de .forge AyrP.s -

21,:rn - Musicas variadas com Or
lando \"asconcellos 

21,4,l - Proi!"ntmma lender com :\1ir-
tillo CH<lc,~o 

22.(lO - Jornal falado ria P. R. 1 t. 
22,r;i Re~iowil da P. R 1 4 
22:.:JI) - Informações. Bón Noite. 

TRIBUNAL DO JURY 
F ·cs(guem os trabalhos do jury da 

capital 
F.:.i julgado hontem o réo Joio Da

ni~l Pessôa. zutor elo assa~sinio de 
Gilbnto Pe_s.,:;ôa no crime da avenida 
Gu~des Pereira 

Os debates se prolongaram até ás 
17 hora~. t':!ndo inicio ~s 8 horas, scb 
2. presidencia do dr Sizenando de 
Oliveira, juiz da 2.• vara. secretari~
do pelo escrivão Carlos N"e\'Es da 
Franca 

A accusacão esteve a cargo do dr. 
Seraphico da Nobrega, 1.º promotor 
i.,ublico. funccionand:,. cerno auxili::tr 
da accusação o dr. Per. ha Diniz. 

Occup:su a cade_ira da deftsa o ad
\'cgado do réo dr Severino AlvC'S 
Ayres 

Hcuve Teplica e treplica 
Finalmente foi o réo João Danirl 

Pessôa~ absclvido por 4 votos contra 
1. pela ""perturbação dos sentidos e 
intelligencia". 

o corpo de jurados do Conselho 
julgador era o seguinte: Renato Car
neiro da Cunha. Antonio Tavares de 
Araújo Wanderley, Antonio Bento de 
Paiva, Aloy.':iio Xai:ier e Antonio Ra
bello Junicr 

Da decisão appellou o dr. promotor 
publicp 

Hoje proscguirão c-s _trabalhos, â~ 
14 horas, devendo ser Julgado o i-eo 
João Mathia.s Barbosa vulg.::. •· ,/·)~;i.. 
Cabell;1do ... triminO."O de morte. que 
será patrocinado pelo dr Hildebran
do Mcraes. 

Quer alugar, vtnder ou comprar c~
sa ou terreno? Procure o Escrlptor10 
de Procuradoria. MINERVA, á Rua. Ma
ciel Pinheiro, 306. sala do 4..° Cartorio 
do Tabellião Tra vassos. 

VIDA ESCOLAR 
IHC'IIARELANDOS F.M S(.JE,S( (~<, 

E LETRAS DE 1937 

LYCEU PARAHYBANO 

Maria da Natividade Mendes 

o progresso da Jwmanidade accele
ra-se dia a dia e com elle vão as 1nu_ 
lheres. parallelam.e11te, sempre ciosas 
do seu modernismo. SUrneni. então 
;utilidades femeninas. occa.siD'nadas 
pela pouca attenção ás causa.s real· 
mente uteis. Ha. felizmente, um nu
mero bem regular de e;r.cepções. 

A nossa perfila.da está inclui.dá en. 
tre estas. Não é um e.spirito bem á se
culo XX, mas. amolda-se facilmente á 
evolll(;'ão dos factos e costumes a que 
estamos sujeitos. sempre attendendo 
ás nuances do seu geio. 

Estuda o necessai"io ']J4ra collocar ...se 
em plano destacado, entre as collegas 

Foge a toda e qualquer especle de 
rmbli<;idade. E' sempre afastada de 
qualquer 1not'imento que a colloque á 
vanguarda do quinto anno femtnfno. 

Não se mostra. muito inclinada a, 
fcrma.se. Sabemos. porem, que seria 
uma doutora que. por todos os titulos. 
honraria a classe. 

Tem uni sentimento de amor pro
:1'"i-O que se sobrepuja a tu(!.o. Nada 
deixa tran.tparecer quando 1magina 
que pode ferir -se intimam.ente. 

o cinema é seu divertimento ideal. 
e o que é notavel, prima sem,pre em 
assi.<:tir bons film .. s, onde a sua intelli
gencia r,riviler1iada possa auferir algo 
de interessante e de util. 

Tem. extreniado amor á Parahyba, 
<!rnbora ten11a nascido no Rio Grande 
do Norte. 

Semvre attavel e sympathica, dei. 
xará certamente muitas saudades no 
Lyceu. pnncfpolmente se elle, tambem, 
não fosse bacharelando. . Adhemar 
Nobrega. 

COLLEGIO DIOCESANO PIO X 

A Directoria do C-011eg1o Diocesano 
Pio X a visa aos interessados que as 
provas parciaes a se realisarem ama
nhã, 16' do corrente, obedecerão ao ho
rario abnixo· 

A's 8 horas - Francês da l.• serie 
A e Latim da 4.ª. 

A's 9 112 - Mathematica da 2.•. 
A's 13 horns - Ft·anc,fs da l .ª rerie 

B e Chimica da 5.ª. 
A's 14 1 2 - Portugu~s da 3.• e Chi. 

mica da 4 ... , 



A UNIÃO - Quarta-feira, 15 de setembro de 1937 

PARTE OFFICIAL \_ 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR, ARGEMIRO DE FIGUEIR:t;:DO 

l'i'"e"r~~1ctt 365, á av . . Buenos Ayres. l Convite: 1 p R E F E I T u R 'A M u N I e I p A L ffovêrno rlo Estado 
mg;!°i_I

3
ENTE DO GOVERNO DO Manuel Ferreira Ju,úor. requeren- São convidados a comparecer á. D 

do seJa r~t1rada a sua responsab1lida- E. F., os srs. Francisco da Cost D E J Q Ã Q p E S S Ô A 
d~ techmca das obras_ ef!1 construc · Cabral, Maurício Rosenthal & I r- 1 

Petições: 

De Manuel Benicio da Silva capi
tHo da Pohcia Militar do Estado, re
querendo pagamento de ajuda de 

çao á rua Duarte da S1lve1ra, de .pro- J mão. Absalão de Alr1candre e Luiz'l 
g~~~·~~qiir_sr. Alfredo Athayde Ferreira de Carva~ o. BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 

Alfredo Pereira, requerendo hcer. COMMANDO DA POLICIA MILITAR 1 

~~~t: d~se i~r'::r~~:~: ~ Defnido, 

ca para fazer um accrescimo no pre· DO ESTADO DA PARAHYBA DO 14 DE SETEMBRO DE 1937 
dio n.0 149, á rua Visconde de Ita.pa- NORTE 1 

De Napoleão Ferreira Gomes. 2 ° 
tenente da Policia Militar do Estad'l 
idem, idem. - Igual despacho. ' 

De José Heliodoro do Nascimento 
2.0 tenente da Policia Militar do Es~ 
tado, idem idem. - Igual despa :ho 

rica. Como requer. RECEITA: 
Antonio Gama, requerendo licença (Auxilia r do Exercito de 1. ª linhal 

il~~/ªá.erp~;:rsi ~fr~~~ 1
:b°ef~~::g~o Quartel em João Pessôa, 14 de se- ~~~~Ytadododi~1~\4 

Anna de Andrade Espinola, reqne- tembro de 1937 · 1 

3 :4l3S32l 
1:620$400 5:033$721 

rendo licença para fazer divcr.sos 
concertos no predio n.0 45, á av Ge- Serviço para o dia 15 (Quarta-fei- DESPl':SA: De Ascendino Feitcsa Ferreira. ca

pitão da Policia Militar do Es':acto, 
requerf'ndo pagamento de ajuda de 
custo e diarias. a Que se julga com 
direito. - Igual despacho. 

neral Osorio. Deferido. ra). 

ce~~:é pz~dr:01fo1~~t d~~~u~~e~o pa~~ Official de dia, 2.0 tenente Pedro Pa::cs~o f~J~C~l~n~rios, ~~~:ime.~to:; -~~ 
illuminação electrica na av. Branca Gonzaga de Lima .. _ . Pessoal variavel, idem, idem 

l ·941$000 
540$000 2.181$000 

De Clotildes Lins de Medeiros 5.ª 
cscripturaria do Departamento d; E
clucação, achando-se com a sua saú
de bastante alterada requer seis <6) 
mêses de licença, pàra o seu tr:1ta
mento. - Submetta-se á ins~cção 
de saúde 

Dias. Deferido. Ronda á Guarm~ao, sargento aJU-
dante Manuel João da Silva. 1 Saldo para o dia 15 

_Nicola Cousentinv, "equerendo m?,
tncula para um automovel Studeba
ker, de sua propriedde. Como requer 

2:552$121 
Adjuncto ao official de dia, 3.0 sar-

gento Severino Ferreira de Sousa. Em documentos de valor 2:104$800 
447$921 

João Figueirêdo de Sousa reque
rendo licença para fazer diVers05 re
paros no pl"edio n.0 792, á rua da Re
publica. Como requer. 

Dia á Estação d~ Radio, 1.0 sargen- Dinheiro em caixa , . 2 :552$721 
to Luiz Gonzaga de Lima. , 

Guarda do Quartel, 3.0 sargento 

EXPEDIENTE DO GOVERNO DC 
DIA 14. 

Jori~a DJo~~~~et~~ia:il;:bo Manuel Va:r setembro ree1~~;~rJa da P~fettun Mumcipal de Joáo Pessóa, em 14 de 

Joaquim Pereira, requerendo licen
ça para fazer reparos no predio n ° 

de Carvalho. , 1 

Dia ao· telephone, soldn.do Antonio 

Decretos: i!~e á.d~v in:ir~!ç:!ai~~ g~f;~dt, em 
Lauriano Rodrigues. 

o Governador do Eitaâo da Para.- Moysés Ferreira da Silva, requeren- Boletim n.° 200. 
hyba nomeia Antonio Vicente correia do licença para substituir a coberta 

, de Sousa para exercer as funcções de da cosínha do predio n.0 612, á av . XV - ElC1gios - Tendo o sr 1.
0 

official do Registro Civil de Na:5ci- Joaquim Torres. Como requer. tenente José Guimàrães Braga dei-
mentos, Casamentos e Obitos do ter- Antonio Gama, requerendo licença xado as funcções de director do ca. 
mo da comarca de s. João do Cari- para ampliar o predio n.0 46, na praia -ino dos Officiaes por ter sido pesta 
ry. d~vendo solicitar seu titulo á se- de Tambaú de propriedade do sr. á disposição do exmo. sr. Governa-
~r~\~l~ia do Interior e Segurança Pu- Lino Antonio Gama. Deferido. ~~~ed~eEs:!t~ 1~0elâ~!~og~~~ad~ap~c~~ 

o Governador do Estado da Para- Multas: quellas; funcções onde salientou 
hyba nomeia o escrevente juramen- suas qualidades de operosidade, b6a 
tado Jayme Bezerra de Menezes para Foram -nultados pela Prefeitura ( r. vontade e intelligencia que concorrr-
exercer .. 1nterina.men~e. ~.s funcçõ~i de srs. Manuel Barbosa e Paulo Lou- raro para o d~s:envolvimento do r2fe-
l.º t_a~elhão pu_bhco, ~ud1ciario. netas, r_en_ç_o_. ____________ r_id_o_ c_a_i_nc _______ _ 
csc:1vao do crime, c1vel, jury, or
pha_os. aus~ntes e interdictos. prove
dona, off1c1a1 do registro de irr: :no
\·cis e do especial de titulas e docu
JnPnLo.s do termo e comarca de Aln-

THESOURO DO ESTADO 

1ifo d: ~-~~~~~~º· p6~rai~~:-lhe de ti-
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO 

DIA 14 DE SETEMBRO DE 1937 
RECEITA 

o Governador do Ectado da P:-i.ra. 
hybn nomzia José Chagas Britto pa
ra a serventia interina dos officio, de 
2.0 tabe-lhã~ do publico e judicial e 

~~~:· ees~~i~:~o.s~ºde c;J:rc~àl c~v:;, p~~= ~~~~ep~~t~~0kt~d0 :..:_· De~~oniOO cio 
testo.s de letras e notas promissorias abono n.0 138 . . . . . . . . ..... . 
e official do registro geral de immo- A. Lucena & Cia. - Caução 
Veis do termo de São João do Cart - c. Pereira & Cia. - Caução ..... 
ry, durante o afastamento do serven- Epitacio de Britto - Caução .. 

~':::~~º ef~!ct~~~e!~!é!e i;gc~rati~/º~ 1 g~s:e~~~:i ~ c;}:uç~ ~~~ç~~. _·.: ... 
Estado_ serv~ndo-lhe de titulo a pre- 1 Aureliano de Albuquerque - Caução 
sente porta na. . do aluguel do predio n.0 596 Rua 

O Governador do Estado da Para.. 13 de Maio . . . . . . . . . . . . . . . .. 
h,vba, torna sem effeito o acto datad,J Correia & Cia. - Caução . . . ..... 
d~ 2 ~o corrente, que nomeou Anta- João Pereira de Castro P into - Sal-
mo Vicente (?orreia de Sou.sa, para do de adeantamento .. 
exercer. mtermamente, as funcçõe5 A. F. Motta - Caução ......... . 
de tabelliâ? _ do publico, judicial e Manuel Galdino - Indemnização 
notas, c.scnvao do civel. crime, or- Luiz Rozendo Chaves - Caução ... 
phãos seus annexos do termo dà co · Pedro Pessõa - Renda de Aguas e 
marca de São João do Canry. Esgôtos .. 

8:313$100 
195$000 
300$000 
300~000 

1 :200$000 
150SOOO 

210$000 
250~000 

255$000 
1 :000$000 
1 :2721,000 

300$000 

7:631$900 
10 :000$000 

!i4 :366~200 

c:iavel aprumo e correcção com que ., 
M~~':;~i° J;;;:~~:.'.' !V~~r~~~-~ ;:lote~;~;: 1 ASSOCfACõES 
se portou quando esteve á dispcsição 
do exmo sr ministro Odilon B•a· MOVIMENTO DO INSTITUTO DE 
ga. durante ~ sua recente estadia PR~TECÇÃO E ASSI~TENCIA A' .JN-
nesta capital. Ftt~~T~A /~,~~H~:\ggs:gR;:, 

(ass.) Delmiro Pereira de Andrade, 
coronel commandante geral. 

Confere com o original - Elias 
Fern and"?S, major sub-commandante 
interino. 

'"18PEC'l'ORIA DE TRAFEGO PU· 
8L1CO E DA GUARDA CIVIL 

Em João Pcs,;ôa 14 -de setembro 
de 1937. • 

Serviço parn o dia 15 <Quarta-fei
ra). 

Uniforme 2.0 <kaki). 

19"37 

AMBULATORlO 

Existiam matriculado::; 
Matricularam_se durante o mé:s 
Tiveram alta curados 
Tiveram alta por fallecimento 
Ficam em tratamento 

PAVILHÃO JOÃO PESSOA 

Enfermaltta Santa Luzia 

Existiam 
Entraram 
Tiveram alta 
Passaram para setembro 

14
:ermane.nt~ á s:T P guarda n. 0 Enfermaria 8 Jot;é 

Permanent!! ~ S P .. guarda n.0 1; Existiam 
Rondanü•~. fIScal Lauro e guardas j Entraram 

de l.ª c~a~~e ns. 6 e 1, Tiveram alta 
llrla~tc:~

27
g~ardas ns 155, 18, 154. Passou para setembro 

0.375 
163 

16 
2 

6.520 

17 
4 
7 

14 

PAVILHÃO MONCORVO F ILHO 
Boletim n.0 203. 

Para conhecimento da corporação 
e devida execução. publico o seguin. 
te: 

1 I _- Férias_ i-egulamenlares - En-

1 ~~~~~e~f~~~h~d~r;1áffeZ-O lge d;~ias c~~~ 
form~ requereram e obt.iveran1, os 
guardas nfi:. 43 Severino Lírio Ra
mos. 101. Avelirio Barbosa de Carva
lho, e 40. Francisco Silva. 

EnfermarJa Santa Rosa 

Bxisliam 
Entraram 
Tiveram alta 
Passaram para setembro 

Enfermaria S Thomé 

8 
6 
2 

ll 

Prefeitura Municipal 
Biygton & Cia. - Caução . . . ... 
Recebedoria de Rendas - Arrecada

ção do dia 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l!:XPEDJENTE DO PREFEITO DO B~ertira~~ ~~i:ºd:ta!":1~v~~m~~-~-. ~ 
27:200$0(!0 

175: 634$800 

Exisliam 
Entraram 
Tiveram alLa 
Fallece11 
Passaram para hetf:'mhro 

II - 01'dcm ã ST1P. - O sr. enc. 
'J da S'T P .. remeti.a ao sr. Adminstra

àor da_ Mesa de Rendas de Alagôa do 
Monten·o. 5 pars·s de placas para au- ENFERllAIUA FERNANDES FJGUEI. 

DIA 14. Caixa Centra C. Agricola - Retirada 
50:000$000 283:411$800 ~~~o~:â~cte~º~~r~~ii~;.~~:a d~q~~~! RA 

Pctiçôe!-; dC' 

Clodoaldo de Sousa Gouveia r"'-
qucrendo registro de sua carteirã pro
f1--s1onal de engenheiro archit( .;to. 
Como requer, 

Carmello_ Ruffo, requerendo lic nça 
para amphar o predio n.0 453, á av. 
V_era Cruz, de propriedade do sr. Cli
àmeu Jo~é da Silva. Como requn. 

João Siqueira de Lin:ia. requer ndc 
licença para construir um alpe~1dre 
no predlo n.0 180, á. av. Floriano Pei
~~t~ _ I~~e~~iio, em face do pai wer 

Flaviano de Ohveira, requerend) li
cença para constrwl' uma casa de 
taipa e palha ~a av. Conceição. co
;~ f~q~~r. á vista da informação da 

José André Gomes, requerend,, li
cenca para m.stallar agua no p1 ~dia 
n.º 437, ã. av. Benjamin Ccnsl nt. 
Deferido 

Carmello ~uffo, requerendo lic nça 
tm~a construir duas casas na av. 
Joao Machado. de propriedade do 
padrr Gentil de Barros. Como re
r:1uer 

Ida Porto, requerendo licença ara 
roncertar cloís alpendres do p 'dio 
nll 775, á av. Epitacio Pessôa. Em 
!.ter da informação da D. E. F. de-
frrido · 

Tib11rtlno Rodrigues da Silva. re. 
nucrendo lircnçn para se estabe ·cer 
com rstivas a retalho na av. ôpo 
~~-r:fe ~~~éit~im, pagando logo e que 

Maximo Monte, requerendo lic nça 
1):lra constr111r duas casas na av. 
Luna Pedrosa. Deferido. 

Maximo do Monte. requerend, li
cença para construir dois banheir ;; de 
taipa e palha e um tanque na C3 im
ba de sua propriedade. á av _ Ge ~io 
GambaJTa 531 _ Como requer 

Nclscn Freire, requerendo lic 'nça 
para corutnur uma casa de ta1 a e 
paJLa na i\v D. Moyséb. Comr. re
qurr 

José: Prdro Nnscimento requer ndo 
llcen<,-a. parn ultimnr os' serviço da 
ca~ dr. taipa e palha de sua pro irie
dade. á n v. !la Pedra. Sim. de a côr. 
do com o parecer da D. E. F. 

Claud!no Pereira, requerendo l. ~en
r p ".O 1'!\rl"lr ctiver<-M reparo:: n0 

ne.sta data .. 

DESPESA 

Banco do EstaC:.o cj movimento -
Deposito nesta data . . . . . . . . . . .-. · 

1. 970 - Directoria de Viação e Obras 
Publicas - Folha de pagamen to 

2.004 -- Genuíno Bezerra (Porto de 
Cabedello) - Adeantamento , . 

2.003 - Severino Freire <D. F.) 
De..<:pesas realizadas . . . . . . . 

2. 002 - Directorla de Fomento 
Despesas realyizadas . . . . . . . .. 

1. 956 -Manuel Pessôa <Côrte de Ap. 
pellação) - Adeantamento . . . ... 

1.898 - Janothas Carecas - Adean-
tamento . . . . . . . .......... . 

1. 848 - Sr. Thesoureiro Geral -
Despesas realizadas . . . . . . . .. 

1.875 - Solemar Comp. Commerci?.1 
- Restituição de caução . . . . 

1. 859 -- Solemar Comp. Comme ·cial 
- Restituição de caução . . . . 

1. 868 - Solemar Comp. Comme cial 
- Restituição de caução . . . . . .. 

1.858 - Ayres & Sons - Rest .ui· 
ção de caução . . . . . . . . . . . . . . 

2.016 - Diversos funccionarios --A
bono n.0 138 . . . . . . . . . . . . . . . .. 

2. 017 - Montepio do Estado - i Jes
contos do abono n .º 138 . . . . . .. 

2
·~:a~e ~esas~;P~~~:~ ~: ~~~â: 

2.010 - J osé Luiz do Rêgo Lun, 
Adeantamento . _ . . . . . . . . . . . 

2.011 - Jo.sé Luiz do Rêgo Lun -
Adeantamento . .. . .... , . _ . . 

Banco do Estado c 1 movimento -
Deposito nesta data conf. r 'Jrt. 

2.~i: .:..:_ ~t~,ã~ ii~~i ·de Ümbizel: 
ro - Supprimento nesta data 

Saldo que pa ... ~a. para o dia 15 

27 :356$600 

1 :800$000 

100:000SOOO 

45$200 

492$300 

500$000 

50$000 

10$800 

100$000 

350~000 

2:500$000 

6:000SOOO 

48:686$800 

8: 141$100 

7 :400$000 

166$000 

805$700 

50 :000$000 

6:900$000 

da.Lado Existiam 
337:7784;000 Ili - Entrega de gufas - Entrcua- Entrou 

,e . a S 1T .. cinco guias de registro~ de I Tiveram alta 

261 :304 '500 

t~~i~1;;~~i~sFi~~~~e~t~d~01~e~~e si~
0

mEs~ Passaram para scleml,ru 

offic10 n. 0 62, de 12 do andante da· SERVlÇOS OUTROS 
tado. 

IV - · PeUçq, s dr..,pachadas _ De Cu rata vo~ ,u,o 
F. Mendcnça & ('ia. Ltda .. reque- 1 _ acndo 166 no ambulatorio 
rendo transferencia do registro do Jnjecçõe.li.. _ ·-·- ..317 
s.uto Ford, placa 223-PB. por ter í - s-endÕ- i79 no umbulat.orio 
vendido e mesmo ao padre 'João Ho- Jnjecçõeg de tuberculina 30 
norio. Como requer. 1· Exame de urina 4 

D2 Antoniv Carmo de ' Oliv(ira sendo 4 no ambulutorio 
c-_ltauff<' ur profissional, requerc ndÕ Enviados ao doo-rhyno 19 
ll~enca _de apprendizagem, por nais Enviados ao odontologista 295 no 
trmta dias para o sr. João Flore·:cio ambulatorio 
da Silva, na bicycleta a motor, placa Medicações para vermes 172 
17-PB. - Igual despacho. sendo 84 no ambulatorio 

De Napoleão Ramalho Brunet ;no- Receitas 63 
tocyclista amador_ rfqu~rendo h- •n- Pequenas intervcnçõe8 3 
ça de appredizagem para O sr. car- Grandes operações 3 
los Ramalhe Brunet. na motocyl et:1 
placa 11-PB. - Igual despacho. MOVl'1ENTO DA PHARMAClA DO 

INSTITUTO De Carlo.s Ramalho Brunet. 1 'Si 
dente nesta capital requerendo tr~ n.s-
f erencia para seu' nome da mot 1 :v- RECEITAS 
cleta Express. placa 11-PB. a( 1Üi- FORMULAS 
nda por compra a Napoleão ' Ra 1a
lho Brunet. - Igual despacho 
. D,:, Edson Bezerrn de A11dracte. re

sidente nesta capttal. requerendo ,)a
ra pre~tar exame de motocyc, 1sta 
profís .... 10nal. - I nscreva-se. 

De Fr~i Cesar Hellirunz, requc· ~n
do pro rogação de licença de prat, :a
gem Como requer. 

DISTRIBU!ÇAO OE LEITE 

Molico 
Farinha Nl'!-i! li
I:.:ledon 
Luclogeno 

,1Jj7 

666 

Lalas 
u 

33 
44 
6 

De Francisco Liru; de Mello, eh uf
f'Cur profissional pela Prefeitura ,1U
nicipal de.sta capital, requer, 1do 
troca de sua carta por uma e st'l 
Inspectoria. - Deferido pagal1l l o 

Motor "Ruston": -

que de direito. · 1 

(A5.) T l>nente João Farias ins-
76:473 ;500 oector geral. · · 

de 13 HP, pelo preço de 14:000$000 
vende-Se um, a oleo, tmpor tadÓ 
recentemente da Inglaterra pelo 
seu agente nesta cnpl tal. Optlmo 
para luz e industria baixa r ota
ção, com volante eXÍra pesado e 
BCCes.<:;Orios. 337:778)000 Confere com o or~lnal : F. Ferr ~ira 

de Oliveira_ sub-in..o,:pector. 
setem~ed~u;~;i~. Geral do Thes-n1ro do Estado da Parahyba, cm 14 de --.----·----. 

Con!er.. : 
Cobranças feitas por conta pro11ria , 

nem sempre dão r esultados positl vos 

Ainda dispõe do stock da fa
brica na Argentina, de 2 moto
r es de 22 e 40 HP, pelo preço de !::o e 30:500,000, respcctl-

ma. IP'UJto, 
Theaourelro 11eral. 

J. Veiga Junior, 
P elo con tador.ch efe 

Jaubcrllta Ãl'ra dá Nobreca 
Eacrlotururla. 

Confie suas contas ao EscrJptorio d~ 1 

1 
Procuradoria. MINERVA, Serviço ra pldo 
e garantido. Rua Maciel Pinheiro n o 

I ~~v::!:L do t .ª Cartorio do Tabr·IUL, 

CASA MONTEIRO 
RUA MACIEL PINHEIRO 3H 

JOAO PEBBO'A 



A UNIÃO - Quarta·Ieira, 15 de bclembro de 19:J7 =--=---:"'-------------ROTA R Y CLUB DE 
JOAO PESSôA 
SUA SEMANAL DE SABBADO ULTIMO 

Sorria !Wmpre. . . um sorriso 
bonito e perfummd,o I 

Use diaríamente a 

PASTA 
Na• máa 

...-. dlgestõe•.,. 

Os desastres e accidentes 
occasionam, no Rio, mais 

de uma morte por dia 
COMMUNICADO DA POLICIA CI

VIL DO DISTRICTO FEDERAL ORIENTAL Após as farras que 
sempre deixam resa1bos 
nas más digestões ~ 

" Rea~izo.u_se, , sabb~
1

do !lltimo, no 

I 
riedo.de, nu certeza em que todos es- ENO age immed1~ta- Desastres e accidentes occasiona.m, 

.':!e~laurante Werner , ~n•.s uma re~- tavam da vilania de semelhante acto O dentifrício ideal! mente, fazendo voltar o no Rio, mais de uma morte, d1aria_ 
n.1no ~emn_nal rlesse pr~s~1g1oso sodah - ~u.e visava comprometter 8 reputação A' VENDA EM TODO O BRASIL bem-estar, preparan- mente. além das dezenas de vlctimas 
~~~· f~nccionando a ~es!:;aO sob a pre_ 1lhbada cio dr. Prazeres Coêlho que -- -- ----- dO•O para ... outra far- que, e.scapa.nr.lo com vida, ficam, en-
~i~_encia do engenheiro ~bqlardo An _ r acima de tudo seria incapaz de Pra ti vida comprehensão do mal que as ra ... Coma bem. beba tretanto, cem lesões graves. 
,11 ~í_l doR s.antoR. secretaria.do pelo dr. car gesto de tal natureza tratando sê mesmas causam. Com menta outros me)hor mas tenha sem- A e.statistica policial, a respeito, re_ 
.Jose Aureho Serruno de Andrade. Os de importanci,. mai avultada muito pontos importante,i entre o:,, qunes O á gistrou, em 1936, naqa menos de 
trnbnlho,. transcorreram baRta11te ani_ menos da ins·1gnific~ncia da 'questão problema social. Fala sobre uma rea- pre mão O saboroso. 3.194 desastres e accidentes, sendo 
,na~os, sendo no seu ~lecurso tratados levantada contra a sua pessôa. ção energica para evitar futuras de "SAL DE FRUCTA'' 1 que 393 fôram fataes. Em 1935 a es-
varios ª8_:'rnmp~os de 1mportancia. Ain,.dn sobre o mesmo as,sumpto, fa- sorgnnizações que mais prcjudiquen'i tatistica accusou. respectivamente, ci_ 

A sesi:;ao foi aberta com uma sal - ]aram. produzindo signifacivos impro o an\biel'lte. Assumpto (](' importan EN o· fras menores: - no total de 2.802 
v~ ''! palmas_ ele costu!ue em sauda_ viso~, os rotarianos sr. Joaquim CavaC eia mereceu muitas palmas. - desastres e a-ecidentes, perderam a 
ç.,.o as Banc1e1ra~. ~eguindo_se os dez cant1, affirmando que aquelle facto an- O sr. Luiz Soares justificu a au;;en- vida 312 pessóas. 
mu~utos dedicados a camaradagem ro- tes de §:eT um mal para o dr. P razeres eia do sr. Ottoni Barreto e O sr. João O maior factor foi o automovel, que 
t~na. que tran!-co~-reram bastante cor_ Coêlho, servira antes para demonstrar Araújo a sua falta á ultima reunião. em 1935, provocou 1.085 desastres e 
tli~C's e num nmhiente cl~ franca ale_ o seu prestigio e estima em que é tido O dr. Sylvio Motta dã um apa1·te so_ 1.360 em 1936, se bem que, tenham 
f:~a entre to<lo1:- os associados presen- na sociedade . e o dr. Oscar de Castro, bre o seu ponto de vista de que sómen delles resultado, apenas, 59 mortes, 

O, expedi.n1te lido pelo secretario dr. ~u:oi5i~:~~:da:ddeo j~s !~1f~:~~~s d\ef!:~: ~:s~:ci:a~~ ~=s:õoees~ça posi,;a justificar em 1935 e 88 em 1936. Emquanto 1.!So. 
Jose Aurelio Scrrnno de Andra?e cons- varins passagens diA"nificante; da vi Passando-se ao RELATO DE BOLE ~::~~;a~~:~;n~i;1a~

93g9 ! ~q
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~ 0<;":: 
l~u de vulto~n correspondenc1a rece_ da do dr. Prazeres Coêlho, em qul? TINS. os srs. Luiz Soares, AbclardÕ 
~ida. e expedula, entre a qual estava testemunhara o seu alto espirito dP Fonseca, EuA"enio \'ellozo João Araú j ~~s;e fo;c~~~~~e!~ :o ~7

;18_
08 

tren., 
~nocc\~1aªd/~!l 1~:~:te~~i/r:l:!dcL::ar~: ~~!~~ntropia e devotado amôr aos po_ jo e Arnaldo Albuqut>rqlle referem - 1 A campanha que a Policia do Rio 
e Defera Contra a Lepra. tia Parahy- Depois de ser enthusiasticamente ~e aos clubs <lo Rio de .Janeiro. Recife~ 1 tem desenvolvido, quainto ao porte de ha. a,:?'radecendo n cooperação do Ro_ j saudado com uma estrepitosa Ralva de Lf:!~ Alegre. Manáo~. Fortaleza e armas, vem restriruündo os accidentes 
l~r)•, ohtenrlo rio G?v. erno a do~çã_ o de 1· palmas de todo 

O 
plenario O d;. Praze- O sr. NE::stor Couto rliz da :,,ene de motivados pelas mesmas, sendo que, 

vrnte C(lnto~ de _ e b f d C . f l em 1935, apenas 2 foram fataes e 5 ,. _ .- , rci_s m .ene .~c}o . a I res. oêlho_ sensivelmente emocionado, con erencia_s que c:.tão sendo realiza- em 1936_ \;;;~:~~5ªº do P1evcntono Eunice mais um~ vez. 0 plenario a uma sal_ elas na yn1ã.o de !'1-oços C'oth.oli~os, as 
. ·.. . usa da palavra_ e, em significativo im I quaes tem sido feitas, na maioria_ por O mar, apezar dos optimos serviços 

N~ ho1 .l do Rela lo cios Doletins, o proviso agradece as manifestações c1é r.i.embros de Rotary. Assim, hoje. o que prestam os ••postos de sauveta 
~l'es1dent: dr. Abel~1·do Santos ten_ sympathia dos seus companheiros es dr. Sylvio Motta falará sobre os DE g-e". mantidos '2m nos.sas praias, occa: 
( o jm mao~. o boletrm n.º es. ~o mês c larecendo, minuciosamente o facio de VERES DA MULHER e pede que o; 1 ;;;==-.---------=' si::nou a morte, por submersãb, de 35 
~e t :lho u~~1mo. do Club de Lms. no que sua pessôa vinha de Ser objecto I rotarianos estejam presentes á mes 11 : pessôas, em 1935 e de 48, em 1936 o 
;s a o de ª_º Paulo, chama a attenção affirmando os propositos que sempr; l'J"a. - ÉCOS da 23/ Contertncia I que. torna evidente a .necessidade 'de 

; º.s _prese!ltes para seu novo aspecto de norteiaram a sua nor;.a de conducta e O dr. Francisco Brasileiro faz refe_ ( matar cautella do pubhco. 
e1lçao moderna . e attrehe":te_ tendo ethica no exercicio da profissão que rencias á Campanha de Caridada q~e Internacional do Trabalho I trer:e.antuom, qmueºdoo ngumerael,ovedr!fiacªcc-·idee. neten.-

pa avras ~e elogio. para os 1mp.ortan- exerce_ como bem poderia testemu- se está realizando nesta cidade e clt7. -
tes e vanad.os . as::.umptos rotanos no nhar n sua numerosa clientelta, duran da satisfatão que todos vêem no re_ ~ desastres. no Rio, é menor que os 
me.smo. ~on;1dos. passando:-º· em se_ te o deCU!"SO de sua longa vida de ho - sultado da mesmo. o paµel do Brasil no impor- Uloudt1rcoses gforran,necdesidoscenpetrlasos estaurbtaistn~ ddee 
gu1da, ~u, n~aos do secretario. Qlle pro- mem de nc,:?'ocios. - Prorrogada a hora por mais ai """ 
cedeu a leitura de um' pi:_ojecto apre_ Encerrando a sessão do dia o pre. guns instantes, em homenagem aos vi: tant2 certame de Genebra grande civilização. Para tanto, Jll$to é 
sentado pt•la sub_comm1ssao de cader- sidente dr. Abelardo Santos· convida sitantes, são tratados varies e interes_ reconhecer-se que, ao lado do publl 
netas escol.~re~ d.u~uelle Club.. refe_ mais uma vez_ 0 plenario a uma sal santes n.ssumptos de ordem interna co, muito concorre a attenção que ã 
rente á dis_trib~icao ele P1;'emios aos va de palmas em saudação ao dr. Pra - reinando_ sempre, o espirito de cama_ RIO - Chegam a.e Serviço de Im- Policia dá aos serviços do trafego e a 
esc~lares primanoR. O '?resJdente vol- zeres Coêlho no que é calorosamente radagem tão esRencial em Rotary, prensa do Ministerio das Relações dedicação do seu pessoal nos serv1çOG 
~an o n ~ommentar va~1os outros as_ attendi<lo po; todos os presentes. Por fim. o dr. presidente dizendo ~f~~re~oife~:~º\ni2~na!oª:a~lh~~ preventivos. 
fu~ptos interessantes insertos no bo_ da satisfne;ão que OR visitantes trou- 1 ~-------------
et,!'1 on apreço_ declarou _seus pro- ROTARY CLUB DE CAMPI• xeram ao c!ub com as suas presenças ;!,.ªnbeablhraº.· dqeue3 vaem23 ddee sej"nrheoalifzm·ªrdoe.m S A B O N E T E D E 

pos1t?s ele .levar ao conhecimento do á reunião presente. agradece lhes O "-"= "" 
_9on~elho D1re.l'tor a nobre i~iciativa NA GRANDE concurso de sympathia que a -mesma ,A repres3ntação brasileira em tão E u e A L y p T o 
<10 R. <?· de Lins, sobre o proJecto em significa e encerra a sessão na forma imp:rtante conclavP. teve como chefe 

~::'ueJ!~': :lo;os~~~r:fdr:Je ~e f~~a d:ppslr (Commu1;icado da respectiva Seere_ , ,r_e_g_im_e_n_t_al_. ---------- ~e~bro~º~ <;:l~s~~biise~ds~~::. 1 B E I J A F L o R 
cação pelo Rotary daqui. - taria). CORRA! CORRA! CORRA! E vá Vi~en'e Galliez.- Chrysostomo d~ ~li-

4 

depressa. á CASA AZUL senão. não veira e Mauric10 Paranhos da Silva, 1 
V ÃO SER TRANSFERIDAS AS REU 

NlôES DO CLUB 
Seguindo a praxe habitual de suas pega o grande queima de 'mercadorias. ~~~ ultimo na qualidade de secreta- é mesmo de eucalypto ! 

reuniões semanaes, realizou_se na ulti- A ordem do dia da Conferencia a LEGITIMO E INCONFUNDIVEL 
Falando sobre a inconveniencia que :~ª c?:~nt~ie~r~r:fJ!n~r.td:e~sr~ºF~=~- G u E R R A brangia diversas questões refeTenteS A' VENDA EM TODO o BRASIL 

têm trazido ao Club as reuniões aos cisco Brasileiro secretariado pelo dr~ ao trabalho, em seus aspectos social e 1 ~-------------
sabbados pela impossibilidade de mui- Lima Netto. juridico sobre segurança no trabalho j p R Q S p E R I D A D E E 
tos socios não poderem comparecer ás Iniciada a sessão, 0 Director do reducçã~ de horarios. questões entre 
::s::: ~=1~~f~~~d~n~0~~m0o n\~~a~;t::!e Protocollo apresenta 08 visitantes srs. P O R A M I Z A D E empregados_ e empr~gad1res revisão I D E p R E S S Ã Q 
ano major Heitor Ulysséa pela coin - dr. SeveTino Procopi°' Leonidas Bar_ (Copyright da Unfáo Jornalistica f:S cg~~:ç:~f~al~ta~avt:~ ~:~ 
cidencia do expediente de' sua repar: ~~~:s \ãl;dl~it:/ª:!le!;~.ese~~~~~ês ~~s Brasileira para A UNIAO> examinadas na Conferencia de 1936. Um estudo sobre OS cyclos 
tição com o horario do Rotary e de tarias e saudados pelo presidente. mas fôram agora revigoradas em suas 
muitos outros rotarianos. que· pelo Seguiu_se o HORA DE CAMARADA_ CESAR RIVELLI linhas principaes, del)Ois de amplas 

~}~:~~ºr : 0~7;b, f~r~~~ /\~~!:~~:s ~
0
:e GE~. rpali~ada sob a m~lhor v~rve A dec]aração de guerra acto 50_ discussões em vista da adopção de 

lho. depois de minuciosos esciarecr f05~1;e1.ra~:in~;dJ verdadeiro amb,en_ lenne que outróra constitula a "con. pu~ ~~~~~~ei~açc~~.venção de sim _ 
mentos a respeito suggerilJ á Presi- e rni ª .e. ditio sine qua non" para O inicio das 
dcncia a cSCoihH de outro dia da se. ex~ed1:~t;';e~~~t:t~d a:r~senta COplOSO I h(litilidadeS entre dois OU mais POVOS, d!er! C~~~~~e~~ra~tu::al(z~edaiepet?; 
mana para as reuniões or~inarias do . ~ es acar: . jálf foi relegada difinitivamente aos 
Club. . -. ~ados estahJt_1cos da Prefeitura porões da diplomacia E' hoje uma ~J.ªf~~;!~ ~n~1~~ci~~~~o:daTr. ab4a25_ 

~:m rei,;posta á ~.;ugge~tão apresen ~unicipal de Ca~pina Grande, forne .. formalidade dispen.sa~el 'uma \lelha-
tada, o presidente dr. Abelarclo San: ;&~º s~e~a d~:;~~~:~

18 iª ;~!ma. a qual ria sem a menor importância supera f:;~:n:~dª:ª5~ :at:. l1~o~~~e8:cra 
tos indicou as sextas-feiras, pela van _ tido- de fornecer \u!esq:erry i;;0 /;:- da ~lo progreMo dos mr>thÔdos quê' 
tagem que esse dia offerece aos rota- ções carecidas pelo mesmo; • pre~1dem ao desenvolvlmcnto das re. ~ia;,
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~~; 
i·i;i.nos dos club!> circumvizínhos, de po- -- carta do representante de Rofary lacoes ~W:rnactone.es. . prova do interesse que as poWncia.5 
;J~r::~/eccl~~:ra~u:~d~al!~s ;;s,·e~es~::s bln

1
~ernacional. James Roth, sobre pu_ ~l~a~ã~;!~i~ª:ved~ gp~e~~id~~~ d;Õ tomam pela missão da Conferencia foi 

· · ·. 1cações rotarias· • a presença de dez minis~ros encarre-
ta capital. A noticia ela transferencii - officio do ciub de Recife apre Japão. ~uando O Imperio do 8?1 ~ gados de quizstões sociaes em varias 
1la~ sessóc~ para as sextas-feiras foi sentando O seu pezar pelo ac·cidente vante 1esolveu começar a ree.t:zaçao 
1·ecebirla com sympathias pela utlani_ de que foi victima o rotariano Cam do. seu programma de expans~ na Pª5:· varias questões constantes da 
midade do plenario, declarando po pinense João Marques de Almeida; As1a, ~estacando a ~andchur.1a do 
1·ém. o presidente que essa medida só _ officio do club de Aracajú a pro corpo 1mm~nso e doentio da Chma, o ordem do dia, as mais imp:::rtantes se 
J1odcrü1. ser po~ta• em pratica depois posito do memorial apresentado sobre mundo occ1dente.I, acostumado a cer. :~~~~ªJ:~o ig~ âs ªfu~!f(i!~ te'!~ 
::~s;~~:: ;u;~~:lo osfi~~~~oos ;i~ª;ii:;;~ o banditismo do nordeste, no qual ~as forr:iulas,. de~orou basta.~te t~ff til, chimica e graphica. Des..92s tres 
notificar-Re pela imprensa, com a de houve ª assignatura do club campi_ ccis ~:v~~~~Õs~ O~sef'!~}t~ ~1pp~n~: projectos. somente um, o relativo á 
vida antcccdencia a transferencia effi ne~e;esposta ao club de Natal a pro dos Já estavam installados no cora. industria textíl, consegttiu ser appro 
a~reco. caso fo~se· approvada pela una_ posito da proxima reunião entre'. oS çáo da antiga província chlnêsa e a Vado pela Ccnferencia, o que é real: 
n1mjrlade <los rotarianos. clubs do nordeste. Europa ainda acreditava numa solU· ment,~ muito, se considerarmos que 

( om a palavra, o dr Jo~c Aurelio Dada n palavra ao dr João Tavarel! ção _ pacifica d? conflicto,_ porque o no mundo ha cerca de 14 milhões de 
Serrano de Andrade agiacleceu em ple· iniciou O seu discurso apresentando gove~n~ Imperial, revolucionando as pes.sóas empregadas em industrias 
11a110 1, attenc1oso tclegramma que lhe desculpa de não apresentar trabalho t~ad1cçoes, não annuncíára nem a Pe- texteis. 
111\1aia o Club apresentando-lhe pe_ 1 ei;cripto s a proposito da com memora km. nem ao resto do mundo que se ia A 22 de junho. o.s tres grupos da 
zame' pelo fallec1mento do !,eu tio sr ção do DIA DA t NDEPENDENC IA e~ OUVII. a voz dos canhões Conferencia effectuaram a eleição do 
Joaquim ArdradC' recentemente ver1f1_ virtude do accidente que soffreu • em rv;ais tarde, o caso se repetiu na Conselho de A.dminist!"ação da Repar-
eado nei,;ta capital uma vista na ultima sexta feira' En Afnca. As tropas italianas destrui_ tição Internac1::nal do Trabalho para 

Usando da palavra O deputado João ! tretanto dissertou sobre O assumpt; ram a so~rania de HRilé Selassié em O per lodo 1937 1940. 
de VaRconcellos começa a r!'latar aos · estudando as phases que attavessamos sete meses de encarniçadas batalhas, Esse Conselho se compõe de 32 
presentes um facto occorrido entu o em 1822 e que culminou no brado de I sem que as. chronicas diplomaticas ti- membros. dos quaes 16 repr'Zsentam 

~~~ic0nt'!º 1~~u
1Stad~ia~~I pb~fer~~- Conê~~ta !tz!: ~·ueD~ss~a~r: ém~it~:rç!r8;~

1
e~~~s ;~:~~~ ~e:is~~~o ~~~~s.d~~ar~~ãJes1~ ~pe~~;f[tos.D

8
osº\:m~~fe~~~~~n~

8
: 

,·apitai, e uni devedor remisso daqllei sa nacionalidade entretanto discordã "_ultlmatum" dirigido por um dos bel- governo,.. 8 são permanentes e repre. 
la Companhia, que ile commum accôrdo deste ponto. porque foi de s. Paulo hgerante..,;; ao seu adverss.rio. E es. sentam os 8 Estados me'mbros de 
,. sem nenhum constrangimento fize- onde .partiu O primeiro grito de na_, t~mos. agor~. de_!lnte da terceira edi- maior importancia industrial: Esta
ra_lhc <'ntrcl.(a rle alguns objectos de cionalismo e é, ainda, São Paulo çao. O Japao nao declarou guerra á dos Unidos, ~anadá. França_ Grã_ 
sua propriedade, <'m paA'amento da quem abre caminho para o grandeza C,hina .. Mas a guerra rompeu com tra Bretanha. Ind1a, Italia, Japão e U. 
importancia de 'IU<' o mesmo era deve hrasileira tornando a nossa patria I g1ca v10Iencia. e os soldado'i chinêseS R. S. S. Os 8 representantes são elei-
1101·. Diz, qu<' all!'uns <lia~ após era Õ orgulho. da Ame rica do Sul. Foi muito •

1 

combatem ~entra os soldados japonê- tos peIQ.5 delegados governamentaes á 
dr Prazen•s Coélho ~urpreh<'ndiclo com applaud1do. ses. ha v~na.c; semanas. numa ~lter- Conferencia, com ex:-lusão dos repre-
lnn proce~so. accusundo-o de ter lan Dada a palavra ao sr. Arnaldo AI - r.at1va de victorias e de derrotas que sentantes desses 8 paises citados. 
ca1o mão. indf'bilumente claquelles oh~ buquerque, declarou que sobre o a~ afastarr. um POUCC'I da Espanha ê dos Nessa eleição, num total de 85 elei
Jectos. c0nforrne declaração feita á sumpto da palestra de hoje - NOSSAS 'i teus males ª. at.tenção do .publico mun-. tores, o Brasil obteve 81 votos, faltan
Policia nclo referido in<lividuo. natu MAIORES NECESSIDADES - hnvia dial. do.lhe apenas 4 para a unanimidade 
ralmenlc insinuado por algum inimig~ incumbido o rotariano Nestor Couto A origem <' as causas do rhoque po -e. que demonstra o alto gráo de pres' 
J!ratuilo duqu(']/(' rotariano, que cleR que. vindo de fóra seria melhor ob dem S'3r facilmente identificadas. Nes. tlgio de que gozamos em Genebra-

c1. fórmn mesquinha procurava_lhe a_ servador. Então, o sr presirlente d~ :--es ultimos tem1:-os, o Japão tem te1- tratando-se, acima de tudo com,o ~ 
lrnter o sr•u ('levado ('onceilo em que é a palavra ao sr. Nestor Couto · que to todos os <"Sforços para norme.Uzar tratava, de, uma reeleição. · 
1 ido w•ra.ntL· u 1,ocít·dadc. Refere-se em faz a Jcitura de seu trabalho estu as SU~s r~lações com a China Mas o 

ENXOVAL para rrcan('as, de toS 
por 4S500. Renda Fra nrésa até 6SOOO 
o metro por J.C8ft0 e muita, oulra!õi coi .. 
sas pela metade do preço. Só na. 
CASA AZUi, 

··e~ui,la, o dt'putado João de VasCon_ dando o rr.eio de sociabilidade pari que signiticava, para Tokio essa nÔr-
1·ello~ à olrnonlinRria manife!'ltação melhor desenvolvimento e dizendo que ma11zaç_ão? Em primeiro lugar a ma-
1le ~nliilarir·ilade rPt·ehida pelo dr. Pra_ h~ muita restricção naR amisades fa_ nutenç~o do "~tatu quo" existente ou 
zen•s í'oi-lhr, Ó(' figuras exponenciaes miliares. Aborda o problema de hy_ s-eja dum governo autonomo no Mo-
1lt lodos a class<>s sociaes da Para- giene e agua, agora cuidado pelo Go- reJ orienta} e dR sit.uação cahotica 
hyba. 1uanrlo o mesmo comparecera á verno rlo Estado. Fala ~obre os meno_ da China do norte. Em segundo lu 
t-al\. do Jury parn responder uo inter_ res desamparados_ pintando o quadro gar. a cessação de toda proµagandã 
rol?'atorio. deprimente de f:ncontran.tol - o!f atõa_ a 2.ntLnlpponica. a llqutdação de toda:, 1 -----

Diz •> orador 111u• o Rolury e a so_ aren~arem, prat1care.m dusturbios. e- as dtvergencif1~. entre os dols pal<es, 
,.i,..,L,uJp Prr.m 1 oh<'jam(•nle conbececlo- 'll:crc1tarem-se na pilhagem, etc. Re_ a cooperacão smo-Japoneza no terre_ 
rei; <11-1.~ altas qualidndf'& rle cidadão da- fere_se ao trabalho que. sobre tal pon_ no economico 

rigentc.s chinê .. V's · e foi Jl1Stamente a 
aue determinou depois do fracasso 
da3 conversoçõeS ctíplom,tiras entre a.3 
~~~ chance1larias. o conflicto arma-

econom1cos 

RIO - Acaba de apparecer um li.. 
uo utiliLsimo sob o titulo Prosperidade 
e Depressão. publicado pelo Serviço de 
Estudos Economicos, da Liga das Na. .. 
ções. Trate.-"Ee de um estudo dos cy
los economicos da alternativa dos pe .. 
riodcs de prosperidade e depressão. 
Essa obra marca o inicio de um in· 
querito sobre essa questão, que chama 
de mais a mais a attençáo não só dos 
economistas, mas igualmente dos esta .. 
distas e do publico em geral, sobretudo 
em razão da crença partilhada em ge .. 
ral de que o mundo ve.e conhecer em 
breve uma éra de prosperidade. 

Esse livro está dividido em du8'1 
partes. A primeira, cm seis capitulos. 
estuda methodicamente as principaes 
theoriss sob as rubricas seguintes : 
caracteristicas geraes, explicação da 
phase ascendente <prosperidade), ex .. 
plicação da perturbação de. curva as-

â:!e;d~ni~ris~~ep~:f;l~~~ão e~~li~~g: 
eia volta do phenomenos e sua oerio
cidade, etc. 

As principaes theorias examinadas 
nesses capitulas são as que explicam 
o cyclo economico pelas variações na. 
circulação dos meio'S de pagamento; as 
diversas thorias relativas á supercap1-
talização (sublinhando principalmente 
-a tendenc1a a super-desenvolver a sin
dustrias productoras de capltaes ma .. 
'eriaes); as theorias relativas ao sub. 
::onsumo ou á. super-economia ou à 
economia forçada; as theorias chama_ 
das psychologicas e, emfim, as con
oornentes ás colheitas. 

A parte segunda. expõe a synthese e 
'l de~enovolvimento das theorias a
:;tuaes; não pretende edificar uma 
theorla inteiramente nova de prefe
rencia por uma certa ordein nas opl
·1iões divergentes e apresentar uma 
"-ynthese a que se ligam differentes es .. 
'."Olas. O autor ecredita possível esta. 
':>elecer uma theor1a geral que permit
ta explicar os apectos mais importan .. 
tes do cyclo econom1co. Discute a de . 
finlção do cyclo economico e os meios 
de medll-o, analysa a seguir o me
canismo do processo de expansão e da 
contracção e examina as circumstan
cia.s nac; quaes se produzem a.s voltas 
das tendencta.s ( crise e soerguimento) . 
Considera todo systema economtco, 
organizado seg.undo os princlptos da 

â~º~~m/:11;~v~!~~!~r:~iu~~~~ns:: 
ceptivel de passar por phà.ses de ex~ 
pansão e contracção. cujos effeltos se 
accumul11.m. 

O capitulo final é consagrado aos 
aspectos tnternacionaes do cyclo com 
merciai e ensaia reunir doJ.s ramos t1ã 
economia moderna. que. até o prescn. 
te. desenvolveram parallelamente. 

q11Rll~· t1,t11riano <' te 8 temunhns rlo seu to, apre.sentou t>m Rot_ary. o i;.r. Ar- O governo de N-anklm, provavehnC:h· 
l'M.aÇMi <' t-c>ntimentos philantropicos_ naldo Albuquerque. Diz dos modos te. teria emprPgado a melhor bôa 
111H111 de 1:11rn ve;,; cl<'monstiNi'llbs em dos. moços se. portarem para com os mação com Toklo, se não Uvesse e.S
v1iltfl~<•M ilonativos {'m dítrh~TTo <lo mais velhos, senhoras. c_tc., analysan_ vontade para promover a reapproxi_ 
Feu. hol~o pura varias im~tituições ele do o syslema de educaçao. Commenta barrado com a pretenção japonesa de 
r·ur1d:11l<· ,Jc,,tn capital, e. portanto, fa _ Qutro,. ~onto~. entre os qu~es o proble_ 1 não modiftoor cow:i~ alguma nas rea_ 
lava 'HHJU< llc momento em nome do ~a social que tcn:i e.xl:>er1mentado va- ltdades noliticas da~ provincias do 
Rotary " dos• homens rfe hem hypothe- riu_ muda!lça~ preJud1c1aes com a pre_ 1 norte. Tal exigencia Porem, sempre 
ntnd<>.lhe •ntl'!r:J e, irreetric

0

t:1 solida. gaçao de tdéna alevantadas, M'nl O de. foj COnsidfr?dt\ 1naccett{lve1 De}()S df .. 

De~illudido na esperança de con 
qui~t~r a amtza de da China com meio$ 

~i~f~~ism€~r;l~~ºar~~~;. ~':::';~~::~: : CUIDADO ! ! ! - Vá deprHS& á 
lnedito, mas respeitavel Vomos es. grande liquidação da CASA AZUL, 
perar os rPsultacto.c; poi~ já ':"stfl na metade . 



6 A lJNIÃO - Qnnrta feil'n. 1~ de setembro rle .1937 

VIDA JUDICIARIA DR, JOSA MAGALHAES 
IIEDICO &8PECIALIIITA 

rôRTE DE APPELLAÇAO DO ES_ Caixa Rurnl e Operari..l da Parahyba; Paulo Hypncio Appf'llnnle n Jn.sti('::i 
TA.DO embargadas 0. D. Cnndida de Sá An_ Publica. a 1)pellado Gcnulno Soa.re::. 

ctrade e Maria Candidn de Sá Andrn- 1 da Silt;a_ Deu_~e provimento a appel-
48.~ sc~_são ordinaria, em 6 de A- de. _ j lação para mandar o réo a novo ju-

raz ~~ALQUl!R TRATAMl!NTO g OPERAÇO~B DAS DO&NÇAd 
DOS OLHOS; QUVWO:<, NABIZ E OABOANTA 

go.sto de 1937 O Des. relator mandou que depo1s l r:v . unnmmemente. NJ.o tomou parte 

Pret-idc11tc•: - Souto Maior. ~~- p~~~~a~~:r ~~ss~;/~à~. ao exmo. ~r~r j~i1::~i-~.to~a p~~c~\1~o sedorn~o~: 
s~t;rt>tario: - Euripedes Tavares. Appellação cl\·eJ n.Q 59 da comar_ mo. o exm:,_ 0'!5. Mnuncio Furtado. 

O.aaal\orlo: - Bn Daqr.e de Caxlu, H4. De 1 6" 1 ~
!Mtl•encla: - 1t .. Vltconlle •• Peloiu, IU. 

P roc. Gual : - Renato Lima. .:a de João Pessôa. Appellante a C1a. Idem n/' 108, da comarca de Sa.ntn 
Farahybana de Cimentoº Portland S Rit,1 Rr !ntor de~. José Flo'irolo. Ap-

lOAO Pl:8110.A ---~-----------~-------Compn.receram os desembargado_ A., appellada a Prefeitura Municipal. ptllante JJ_é Gomrl:i da Silva; ap-
ras: o D es. Pre~ldente mandou que fo.i:- pe!ladn a .Ju':Jtlça Publica Deu-te Appellaçfio criminal n.º 99. do t:r- . r;=============:'\) 
S:;uto Maior, P:mlo Hypncio, F Jodo_ 
&rdo da s11veira Ma uric10 F urtado, 
José Flo~colo. severino Montenegro. 
Dr. Braz Baracuhy e o Dr. P roc. Ge
ral do Estado. Renato Lima. 

;e designado novo relatai provimento_ em parte, é.. app'."llação, mo de Santa Luzi.t do Sabugy, dn 
contr.1 os voto.-; do exmcs dc~em:Jar . c:omarca de Patos. Appellante Joã.o 

PARECER ES ga~Jcrc.) & l\-1ontenei;ro r Fbdoarch Frnnc:isco da Silva. apµelh1dn rt J 

A;pellacão criminal n. 0 118, da co_ g~ll~1~
1
t~'ira, que ::i.b.:.olveria 

O 
réo ap - Pul'~~c:avc <le peticão civel n ,l 35, d.J.. 

.narca de Palos. AppellanLe a Just!çn Idrm n.º lOG da comarca de GLhl· comarca de J ofo P · ·.<;óa Aggravarlll 
Publica; api,:,ellados Mane~! Al\'es dL1 rabira. Relato!· de~ Flodoardo da a Fazenda ct,..:, Estado, aggravad'> 

ARTE CULINAHI~ 

Lída, foi apprcvn.dn. sem obsn_ Nescimento e Luiz Benrclicto da SiL Si1 1:eir·1 .\pp~llfl:ntc 2 J P ublica Francí~cc, Solanc Torr s 
vaç.lo. a acta da sessão anterior ,a appell<Uo J~!é B~ztrra ele Lima. vul. Apellaçü:.;: ciYel e'l:-oU'iclo no 37. dd 

Marta dns D6res T avares, pro,.. 
fessora diplomada, avisa ás dts. 
tmcta:; t.'.lmilias desta capital, 
que lecciona e ex~cuta.

1 
median!,,e 

preços modicos, qualquer serviço 
concernente á Arte Cullnar la, 
como sejam: bóias decorados, sal
gados, etc. 

DJSTRIBUIÇõ ES 
Idem n.0 123, da comarca de Cam_ go ·· JosC Bento·· Negou-~e JH'O\'l!nen . comarca óe A Grande. Entre par

Jina Grande. Appellante o dr. 1.0 prc- to á ~JJ]lt:llah.o 1Yu·:1 confirmar ~ tes: Manuel Jonquun cl.-t Paz e Jo~é 
'-:1otcr publico; c1.ppellado Ernf'sto Cl:·_ l ~entrm:-a app!'1lada. contra o.s vote. A\·elin~ Darrn.s, vuli;o "JOf,é B1Ha ·· 

AO DESEMBARGADOR JOSE nenclno. do'; exm ,. df"Sembarg.arlnres M~uri. e .'Ua mu!ll r. 
FLOSCOLO Idem n.º 104. do termo de Sapé. d:-t lio Furtadn José Floscolo e SPrerin Appcll.:.•'~-º ovei n.º 45. d:1 cnma~I"' 

omarca de Mamanguape. Appcllame Monten gro IIJ1.1edido o exmo. Julz cte ('ampina Granjê' Appellante E-
l nfoim,1çóes a. rua 13 de Maio, 

n. 0 650. 
Aggrm·o criminal .. cx.officio ·· n. 0 l Ju~tiça P ublica: appellados Au~us- dr B! ,1.G 8 1r.u·ul1~· l) <;e:u da Cotta Le1tão appellado J -

47 cta com:irc<..1. de Picuhy. o Franci~To TraJano e Luciana Anna Id'?Tll n JL.!. cl.1. comarca df1 Caja- ·é Fau~tw.o Ca,ak:ant1 de Albuquer-
ta Conceiçao. 1e1ra' H.,~1nt I dr.-s. :;\1. Furtarto. Ap- (!Ue. \ 

AO DESEMBARGADOR SEVER!_ I dem n.° 122. do termo de Teix'?i_ peli[lnir a Justk. ... Publica. appellacfa .\p"llação c1vel nº 49 da comarc BOLS\S P\.RJ\ SENHORAS _ Mo-
NO MONTENEGRO ·a da ccm::irca dt Pau.JS. Appell:rnt,e 1\1ig11cl Morrno. Pr"'liminannente an- .Je Ca . .,:,zo1 as :\ppellantes Antom l delo~ elei:-antPs confecção ,esmerada 

Appellação criminal n.° 139, da co_ 
rnnrc~ de Picuilr. Appellante a Ju::;_ 
tiça Publica; appellado Antonio Fran 
cisco da Sih·a. 

1 :Justiça Pubilca: aµpe1lado Jo:io 11ull011-1-,~ 0 pr:X:1.'IS0 contra n. \'Otos e1ancisco Bnrb:}~:, ou Antonh Al\'e"! acaba de ttr<·h'er a CASA Vf:SUVIO• 

~l~~en~~~:l~~~. da ccmarca de Sanl<l ~.f;~c.~;~n;~dr. ri;~t;b;~~,~11~{~1·. Jose J~~e~º;::~n~t~f en:~t~~. eap~~ll~nJ~!º1- rua ~lae1t>l Pinheiro, HiO. 
-tlta. Apl)t'llanli' a ,htstiça Pt...bli~~· Aggtavo de prLição ci1,·cJ n.º 30, r!c:J ' prigio de Mello e sua mulhc1 
..1.ppellados João Mhrques d€' Aqt11m) tomarca d.· C'·mp111:1 Grande. Rela- Emb::i.rgos ao. accord-no nos autu) 
e Claudio Marqurs de Aquino. l t-:,r d~sembnrs; :ck,r Flcdoe..,·do da Sil- de appellacão c1vel n.º 59, dn con1nr::a 

AO DOUTOR BRAZ BARACUHY Aggravo de ms.trumenco ciYel nV 1 \'Cll<l Aggra\'JJllt' Olivtirn. Ferreir·..- df' João Pesséa. Embargante a f'"'-
J9. da ccmarca. de João Pe~"ºª-. Ag- [ 1..'<..l, CiD.; a1:,.··gri.in:1.d:-.5 Ottoni &; Cia zenda do Estado; embargado OsotTJ 1 

CASAS - Vende-se a ca-

Appellac:ão criminal n.0 140, da co_ 
marca de Piancó. Appetlante a Jus
tiça Publica; appellado Gabriel dos 
Santos Arnú.jo. 

P.\SSAGENS 

Appellacão criminal n.° 105 do ter_ 
me de Sapé da comarca de Maman
guape. Relaºtor Des. Paulo Hypacio. 
Appellante a Justiça Publica: appel_ 
lad~ João Atanasio Gomes. 

o Des. relator passou o.s autos a 
revisão do Des. Floctoardo da Silvei-
ra. 

Appellação ci\'el (S uspensão d <' P a.. 
t rio Poder ) n.0 32, da ccmarca de 
Campina Grande. Appellante Antonia 
Nery de Mello. por seu assistente ju
diciai-io; appellada D. Antonia Ri_ 
beiro do Amaral. 

O Des. Paul-o Hypacio passou os 
aut::is ao 3.0 revisor Des. Flodoardo 
da Sllveira. 

Aggravo civel <aeciden t.e no t raba 
lho) n.0 22, da comarca d~ Jo~o P es_ 
róa. Relator Des. Paulo Hypac10. Ag
gravantes o dr. I.º promotor publico. 
curador de accidentes e a Cia. I nt. 
de Seguros: aggravadcs os mesmoc.. 

O Des. relator passou os autos cem 
o relatorio ao 1.º revisor Dzs. Flodo_ 
ardo da Silveira. 

Aggravo cível <pedido de ema nci
pação) n.0 36 da comarca de J oão 
Pe.ssôa. AggraVante o dr. 1.n Prem o_ 
tot Publico e Cura.dor Geral de Or
phãos; aggravada. D. Noemia Medei_ 
rcs. 

O De.s. Maurício Furtado passou os 
autos ao 2.0 revi~or Des. J osé Floscolo. 

Appellação criminal n.0 107, da co
marca. de Guarabira. Relator Des. 
Maurlcio Furtado. Appellante a Jut_ 
tiça Publica: appellado José Lino. 

O Des. Rehtor po~sou os autos ~ 
r visão do Des. Jcsé Flc~colo. 

Appellação cível n.º 50, da comarca 
:e Alagóa Grande. Appellantes João 
Joaquim de Carvalho e sua mulher. 
Sergio Nunes da h1'.otta e sua mulher; 
app"'llados os mesm~s 

O Des. José Floscolo pa~ou os au
tos ao 2.0 revisor Des. Severino Mon_ 
tenegro. 

Appella-ção ciYel n .° 37, do termo 
de Cabacem1s. da ce,mn.rca de Campi
,-." Grandª. Appellnnt..e João Resen_ 
de de Mello; appellados Ananias J 06e 
Pereira. HuJo Anclro.d<~ e resp•.cti
vas mulheres. 

O Des. José Floscolo passou os au_ 
t.os ao 3.° revisor Des. Severino Mon
terr!. gro. 

Recui-so de revista civcl n.0 2. d'l 
ccmarca de Itabaranna. Recorrente 
Fcnelon ele A1buqu!:rql,:! Montenegro; 
1eco1r1do Ped10 Martmiano de Bnt 
to. 

O Drs. Severino Montenegro passou 
os autos ao 3.0 revisor Doutor Brr.z 
Baracuhy 

Aggravo d,e p:tição civel n.0 38, da 
comarca de Campina Grande. Aggra
vantcs M. Frn.ncelino & Cia.; aggra_ 
vado S. A. White Martins. 

O Des. Scvc1 ino Montenegro pas
sou os autos ao ~-º revisor Dr. Braz 
Bnracuhy . 

DESPACHOS 

Ar,:gravo de petição ckd n.0 40, da 
com:uca de Guarabira. R f>lntor dr 
Braz Baracuhy. Aggravantes J ~ e 
Barbosa de Lucena e J . Flavio de car
va.lho: aggrautda a massa fallida de 

f~:~!~~esJ:áq~i-mve;~a~ te!·d:~:,l ~~ê l ~rtr~~1,~-;r 1:r:·G~i;di:~~o aªg~r~e,~~:i·:o ti~~~P __ ae_s __________ _ 
M:endonça. 1 mmern nt.: I111.ped1do o 1::,xmo'. rtPs- Garanta o seu n egocio registrando 

Appellação ovei n.º 4-4. da conrnrca erÍ~b:1r _ador Sevuir.o M::ntencgro seus livro .. e firma n a Junta Commer-, 
le Itabayannr, Appcll_antt' A nl,m!o I A~·'.!ravo_ de petiçao civql n.° 31 d'.3 cial por intl'rm edio do Escriptor io ele 
3orges de M'>llo: app"..'Jladc ~. !llPllO! 1 comnl'f"a ae C' Gr~nd ... R:-Jator des- Pror ura.doria l\IINERVA rua l\.laclt>l 
\belardo Cavalcant, ÔP Qcie11cz rc-' <mlia,gdd(•l Maunc10 Furtado_. Ag· Pinheil"O n.• 306 sala d~ 4.º '.'arlorio 1 

;~~5;~~ª~u~~~z.seu paP JoaD Rod11 _ ~-~::~::~~!' dEl~I°:1~1a B~~;e{~u~;~~-ª60:i;~ do Tabellião T 1·r:vassos. 
O Dr. Proc. Geral do Estado ap:q- dP Anrnj::.i. Deu--e prvnmento ao re- -

)areceres. ciesen;b,u ge;don s ret1tcr, Flodoardn 

sa n." 5:\ á avenida João da 
Matta, nesta cidade. A tra
tar com o clr. C'amillo de 
'Hollanda ou com a senhori
nha Maria José de Hollan
da Chaves, residente á ave
nida General Osorio n." 113, 
nesta cidade 

,entcu em me!-.a com os resprcuvcs rur'-O con~ra os \'mos dos exmo~. A R.EUNIA-O 1 

eia SllYeira e Jo.sé Floscolo. Designa- CASA A' VENDA 
DESIGNAÇÃO DO DIA â~ cil~~;,;:~~~r s"ev~i~~~-diâoite~x;;~, DO COMITÉ DE PERITOS ' T • 

Aggravo de petição crim1nat "e,_of· Aggravo d(' petição civel n." 3'7. dr. DE WASHINGTON 1 ' ende-se uma confoitave! 
~~;~·· n.º 44, da comarca de Bananei- ~~-~~~~1~ni\,,~~-i:1~-::1~n!~;;~~'ªJ1o~~ R IO - o "Jornal do commercio'' casa e1n Ponta de Mattos, 2 

Relator Des. Paulo Hvpacio. Joaquin; de Cnrvalhc e sua mulhec; •estampou re,eotememe, seguinte rua Coronel Aureliano n.º 
n.ggrai-o de petição criminal "ex .. of- aggrarado'- Sergio Nunes àa Motta van.a: . j ' 

.icio ·• n.0 43, da comarca de Areia. e s11J mulher Negou-se provimentc, "PÚbllcaram os jornae? ~ resolu- 49. 
Relator Doutor Braz Earacuhy. ao recur.:..o oara c:0~1firmar a decisãv cõe.s. tema.das pela Commtssao de PC· 
Appellaçi\o criminal n. ll. da co- ·~gravada. 'unanimemente ;.i'os. reunida em Washington. sob ª I Tratar na rua 13 de MaiJ 

~:i~oa ~~p~t:~~~~ri:·n~el:to]~fi~~: co~~~~aa~·~c1~deA1:~~C::ºa~-i:~~e1~·º ;e~at~~ r;e~1::~~ x!~~r.qi~es A!~ª~!;u1~a ~:l; 172 , • 
:>ublica; appellado Genuino Soare<; doutor Braz Baracuhy Aggravantec; e.s.se collegto de jurisconsultos ame-

j8Id~11~·~1.0 106, da cnmarca de Guan_ 1 ~o~~t~~~~ue;:~~~.a~:d~ri~tgga~~~ngiu~j~: ~~ci~â!n~i~:;d~~ ~~~~~ ~:C~re~
6a~:ªr~:~ NEGOCIO DE OCCASIÃO 

Jil?· Relator Oes. Flocto~rdo da S1I- gueiras de Britto Negou..se prm·i- balhos da Cod1f1caçao d"" D1r>:>1to ln- Vende. se um optlmo sitio em Bar-
-:e1ra. Appella;nte a Justiça . Publi.ca mento ao retm so pai a conf11 mar a temacwnal no Continente, como ain- rei! as defronte a Igr-eunh de S Se-
lpJRllado Jose Bezerra de Li.na, \UI _ decisãc, ag~ra ,ac'a, unanimemente Ida d1stnbu1r pua estudos as mate- b _. 

5 
. ut 

io " Jo:sé Ben to·· . . Appellacão cnel nu 14 da comarc"'- nas que foram submettldas a seu astiao, com cn.sas reg ires, e m e-
Idem n.º 113. da comarc_a de Ca3a- de Umbuze!ro R"'iaLor des M'itinc,,... exame pela Conferenc;a Int-ernac10- dindo 58 mPtros de fre;11te por 366 de 

zeiras. Relator Des. ~auncic_ Furta_ Furt.'.'l.clo Ap))f'll mtf's Justi.1o Fe111:""1- nal para a C~nsolldaçao da Paz, 1e- fnndo ngua, bõa f! mmtas fn1cte1ra.s. 
do. Appellante a Just1ca Publica. ap- ra da Silva sua mulh"r e Jcse Go- muda em Bueoos Aires. em Hl36 1 Quem dese Jar queira fazer uma v1s1te. 
pellado Miguel Moreno. mes cte Andrade \U1go "José _Her- l P -:r o c3s1ão da reunião da Com- ao mesmo. Entender se com Roberto 

Tdem n.0 1ú8. da comarca de Sant.::i_ culrnw"; aopcllados José Austnclia- missão. de que faz parte_o sr. Sa~ve- Leandro. 
Rita. Relator des. J osé FLscolo. Ap- r.o da ccst·a e ~ua muHH'r. ego11- se I dra Lamas, a chancellana argentma. ----~------
pel!ante J os~ Gom. e.s_ da Silva; appel- prc,imrnto á .appelh1<;:fto pt a confir-1 em n~~a ~ impren.sa. mostrou-se 
lada a J ustiça P ublica. mar a sentenca appeliada unan!mC contrana á mesma, allegando que os 

Aggravo de peLiçao c1vel n.º 30. da mente. seus tr abalhos ::lev:>rrnm ser antece-
VENDE-SE 

ccmarca de Campina Grand:. Rela_ Appellac;•l-::: cível n.º 45, da comarco. didos peles .das Ccmmi~~s Na:io- \'encle_!se optimn casa 'lla avenidu 
ter Des. Flo~oa_rdo da ~1l\'P1ra. ':lg- de Picuhy. Relator d~s. Jo.sé Fiasco- naes. D1verg111do dessa opm1ao, e Ita- General Osorio, dr- oitões livres, com 
gravantes Oliveira Fcn:cira & C1a io. Appf'llan:es S.:·Hnno Ramo"' Du- maraty. em communicado offi~ial. ~mplas "ala~ de visita e jantar, 3 es_ 

ag1;~::e~S d~t~_l;:9! g~~·} n.º 31, d3. / r~·~e a'1~~;l1:~~'ihe~j~et~iz ~l:i~-~UªJ; :~~:O~ i~~!b~riis d:~~:lifi~:~i~S~: ~1il~~so: q~~l~/r:1ha,C'Ol;aJ~nnê~~a\a~i~rro~ 
·omarca de Campma Grantje. Rf'lator I Mello e s·m mulher. D:'u-se pl'~)\'i - cabiam á Comm!SSão, mas. p:r ('gltal. ~rand,,. ti?rraço ao la.Jo, toda assoa
D~ _Maurício Furt~do. Aggra~·ant~ menta á appt'llação para reformar a o e~tudo das materias q~1e lhe foram llrnda e forrnda, porão habitavel, com 
Elv1~10 Barrêto Serra), aggravaan_ _D Hntcnça ,1ppell1.da. contra os votr,.'> e~v1adas pela Conferencia de BU2!10'i 2 bon~ riuartos. j!'nb1nête sanitario e 
Mana de L::iurde~ Gom_es d~ An.1.tJo. dcs exmc::.. ctr(',PmbarA"adores P. Hy- Au_es, a fim de serem preparadas p~;ra bauh.-iro. quintal murado, etc. 

Aggravo de petição cn·el r .. º 37. da p1cio e o dr Braz Barac~hy, I mp~ d•eliberação da pro~tma Conf~rencia Tn1t:.i-se á avenida Epitacio Pessôa 
ce:marca Ce Alagôa Grande. Rela ter dido O exmo. des s~vermo Mente- Internacio:1al AmerLana, de Luna - n" 869. 
Des. Maurício ".' urtado. A~gravante·- negrn a sua r eunião se justificava cOMC? per- ' -----r----------
~=~~f~º~eM~~~~Va1~ c:~~i~cã~·ui~º;;.~ cleE~~!~f1tã:~iv~\c~~~~ã2~. ~~s cc~~!~~ fe~~;n~-~s º1t~~;un~ut1~!~e:an~ê-&i2 / ALUGAM-SE as casas de 
aggravàdo,, 8ergio Nunes da Malta e ca de João Pessón. Relator descm- que a Commissão não tomou· conhs- numel'OS 791 e 799 sitas á 
sua mulher. ~arg1dor Maurício Furtado. Embar- cimento, nem fez s1quer referencia 

Aggravo de p_etição n. 0 34. da_ co_ ganto Cy,lrnr.io Moro,ó; embnrgncl~ alguma ás obje:ções fonnuladas peta ,avenida Epitacio Pessôa e 
tnarca de Alagoa Grande. Re.iatol dr. J c-~·é ela Silvn Mousinho. sua mu - chanc•:::!la lna nr;ehtma. realizando o • 
Doutor Braz Baracuhy .. Aggravantes Jher e Ollll"O:, Adiado pelo ,cteanta- seu trabalho, que constou não SÓ de recentemente construidas. A ti:: : i~~l~:::s~s ª~~: :;J~~º·n~~~c:~l~ do da hora ~r;~:~1e:oda~~fne~\~ i~ve~~~iJ~:; tratar na mesma avenida na 
Fi~i;!~r:çã~e c~!~r~.0 14 do comar~a ASSIGK_\ 'f("IL\ D E ACCORDA0:4 ~:: aco~~;f~~~õ.~a~~~t~e~.u~~foºs ~~; Casa n. 0 821 . 
de Umbrn:etro. ctl' lato r D~s. Maur1c10 Pedido de litcnça n.0 8. proced:n~e lhe foram submeytctos p ... la Confe- _ _ ------·--- ---

!~ir~?,?~. A:taell~~l~~~/~st ro~é Fg~~:~ f:nt:cn~3~t (~u~zoã~ccft~~~?e~· ~=~~~ ~~~ci~e~~ ~onsoliação. d~ 1:iaz. PP ~_r I VENDE-SE a casa n.º 
de Andrade vulgo " J osé Hur ulano··: j•.liz n~:.micip~l vitalício d:, termo t~ 'se reu~ü~.

1 
;ara

0~~1~~~0
ar ~s {1:";:' a' 

apJ)<'llados José Austriclíar r da C'osta Taperoá .da comorca de s. João do balhos finaes, que d evem ser sujEitos 185, r ua Borges da Fon-
e ~:pe~}~~

1
l~r.c1vel n o 45. da com·u"a c~·!rt~ão cte hábea~ - C'OrpUs n.º 15. dr. ~esC:n~~rr~t ~;~t~1:r;c~re~ ~~ ~~1~1~: sêca. Preço commodo . A 

de Picuhy, R elator Des. ,José Flo.sco_ c.omnr"'a de Jcão Pe&~õa. lmpetrantr !ação desse oertame continental". / ti·atai• na mesma. 
lo. Appellante.s Stverino R 1m-:s Ou.ar- Ignac1o L':'pC> da. Sil\'a. chefo do D··-
te, sua m ulher e Luiz AlYes Duarte: µartamento de A.s&i.stencia Social do P.\RA REFORI\-1.\ DO P REDIO 
appellados Vicente Pereira de Mello Instituto s .José. em favor do paci· "CA~A A~,l'L " re,olveu _vender todo/ TERRENOS E CASAS 
e sua mulher ente mi~,:ravel Mnnuel F rancisco de. eu •_tock de mercadorias a pl'c-ço~; 

Embargos ao accordão nos autc.,; Limn rrc:.:lhido á Cadela Publica nunra , .i.,tos . a fim de que se acabe VEN'DEM- SE. terrenoR proprio,s, em 
de a ppellação civel n. 0 26 da comarca desta c1.pital togo . Jot(•s d~ 50 e 3_6 metro~ de fun ao, na 
de J oã o P essóa. Embargante Cydroni0 1 - f I yirof-pern AvC'n1da MAx 1m io. no de Fi-
Mornró; embargados D r. José da SU_ ticf;'g1~~v~2 decdJcctof1~~rcc;·i~~n~lai:~: i: • · - -- 1cueirêdo, proximo no bai r r o do M on te .. 
va Mousinho. sua mulher e outro•· Roup1nhas para creanças "'º· lu~ar saudnv• l e de fu turo; agua, 
~ii j~f:!1~~~t~s a r~~;;~~1

i;~C'srssão para ra~ggra\'o d~ p::tição crimin al ex- Novo e varlad_o sortimento a prec:os ~~~h ~s~l~tocid!d ~ ~ :~; : 1~::"~:s;~ 11 0 

af ficio n.0 40, da comarca de Scusa ,cm concurrenc1a, n~ CASA VESU.- commodo~. I ní drmaçõcs na Avenr:t0 
VtO. rua Maciel Pinheiro. 160 .Jri.io '.\fo.chndo. n. • 795. 

JULGAl~ENTOS 

Ctndt1"'t.o Alvc:o. de Albuquerqu-t! Aggravo de petição cr iminal .. ex r_ 
VENDEM-SE A PREÇOS 

DE OCCASIÃO D::~1:. : nrlJ. nos autos de AppellAçá o ficio " n .0 44 da cornarca rlc fl. anrtr "i 
Civr! n.(I .f;d e,, co:l1·•rca c!c J oão Pe,; - ras. R':'latr:r · des. ?aJ.!o H,n, aoio. :r:e
,.e,a,. Rdat.,r De.s. 'PP 1i1o 'Rypacio. ne gou se provimento a o ~ r urso par~ 
::ist.-::ntes os 1:ppellantes e appellado! ccnfi rmar a decisão ag~ravada, ui· ·1-
Manocl Moreira Soares e D . Maria mmemen te. Não tomou parte no i11l_ 
LeopoltlinJ. Moreira Lima gnmento. por não c:e encontra r 1·rc-

.Foram o.s respccth·os au t os com vis - ~ente. no momentc; o exmo. T)rs. 
t:1 a o cxmo. dr. Proc. G eral do Esta_ Ma ur ício Furtado. 
r..O Aggravo de petição criminal ·•ex or_ 

Emb::irgos no accordâ.o n os a utos fido " n ." 43 da comarrn. d:? Ar,•ia 
a,, appellação civel n ,0 26 , da comar- Rela tor Dr. ·sraz. Ba racuhy. Nrgou_ 

c:1.,~ João P essõa. Embargantes a se provimento ao recurM. con tra o 
voto do exmo Des. Pn •&identP lJ'lTrt 

U l\IA FORTUNA _ 2 0001 conhrmar a decisão aggravacla Não 
l • tomou par t e no Julgamentp o exmo 1 

CONTOS. - Dia 9 de Ou- ;~Ó !~~:~ci~" ';,';;r;;'do por te , e!'• ! 
tubro. - Loteria Federal. m~':'

1~~cã,.1.';,';~';;'1p~. • i~i~to~ª J~ 

1 terrrno l.'.'m Tnmbaú Santo 
Antonio, 20 x 50; 

5 \'acca'i hcll ~ndê~as fendo um n 
de duas crias e quàtro de uma; 

3 no\·ilha,: 
1 catavc,nto montado sobre r ou~ 

lc·ment; 
1 carroca p1ra leite, com pneu:i 

00\'0S; 
1 carroça de tracção a nima l ; e 
4 bu1To~ covnllarcs 

A Lra ln r com o d r . MEIRA li 
DE MENEZES, á a vcnlcla Cruz " 
das Almas, 413. 

ADVOGADOS 
MAURICIO GBACCHO CABDOSO e ,U.CEU DANTAS MACIEL, 

advopdoo la1<rlplo1 na Ordem. oom es<rlplorlo á roa ll<!pn,lloa do 
Per-6 H. L• andar. (anllg• A,sembléa) no RIP de Janeiro, acompanham 
caa1a1 perante • Cõrte Suprema. encarreram.se de preparoa, defendem 
Jun&o w Superior Tribanal Eleitoral, Impetram '"ba.beas•corpu• e mu
dados Ae secun,nça, fasem r.obranças commercfaea e partloularea tratalrl 
'1e nataralJ-taolo e oarta1 de chamada de e:dranrelro11, effectrJÁm reee
blmen&oa no, dlt"enoa Mlnlstertn", Thesoaro e demala l'epar !1oõea pu
bU-. prealam • levantam fianças. dando todu e quae1qner lnformaqa.. 
~•• lhe1 f6rem IOll<lladu, indo com HlllU'•noa. pr- • raplln .. --· 

·============-=====-<==--====-" 



A- UNHO - Qun,·ta·reira, i:; de setembro <le 1937 '1 

No11c1ASDOEXTERI0R A Guerra CivU Na Espanha 
SUISSA 1 ~~!~i!nd~e~n~f~en~r~vacd~~ ca~~~u;ii~ 

GENEBRA. 13 - 1A. B.I - Retar- potencia:; para o conflicto do E.xtre
dado p1;:lo Telegrapho Nacional, - mo-Oriente 

O CRUZADOR INSURRECTO "ALMIRANTE CERVERA" BOMBARDEOU, HONTEM, 
GIJON E RIBA DE SELLA - OS ASTURIANOS RESISTEM, A DYNAMITE, A' INVASÃO 

Reunid_a sob a presidencia do premier _ "Times" finaliza a suo. critica dc.se
govermsta ('Spanhol. sr. Juan Ne- J!indo que a Ilalia pnrttcipe do pn._ 
grin. a Liga das Nações elegeu .seu trulhament..o do Mediterraneo 

NACIONALISTA 
FRENTE DE S.\NTANDER, 14 1 \ POR'I' l.lOU NOVAMENTE B0iH-
tfnL\oJ - O c1 uzador nacicnalls, 'l BARDEADA 

l)OVo presidente á 18. 0 Assembléiu, o 
~:incipe Aga Khan, representante da 
P~rtsia e c~nhe:::ido ·· turfman .. 

ALLEMAHHA 
' NUREMEERG. 13 - (A. B 1 - Re-

f,lrdt.do pelo Telegrnpho Nac:onc..11 ~ 
ú "che.nceller" Adolf Hitler recrbeu 

~~,j~~~;~n:u~~J~iadt o~~~~fznç1~ª~~ 
trabalho do fascismo italiano 

INGLAUR:tA 

1.\Jmira·.1tP C:en•era bombardeou ctu-
FRANÇA ranle lodo o dia de hoje, cs portos de 

Riba de S2lla e G1jon fazendo ex-
PARIS. 13 _ IA. E.l _ IRf'tardado ! :~~;~h~:!n vurlo· .. deJ.ositÕ.-; de inJlnm-

pelo Telcgrapho Nacional 1 - O ves-
r .. erllno "Pari'i-Midí •·. na sua primei- os .\~T("RIA~OS Ei\lPitEGA!\I DY~ 

F1?F'NTE: FRANCO ESPANHCLA, 
!4 IA UnifloJ -- A~ commumcaço~, 
entr~ . Pnris e Barc?ll)na e~tiver~m 
hop mterrompidas d"vtdo o bombar
deio do. loc~tlidade df' PorL Bou pela 
avhl~.J in!;urrcct:i 

ra pagjn~ publi..:a telegramnw..,."i ela N.\I\IITE 
Agenda Fabra em Earc:-lona, cliz"'n. AS TCOP,\~ ~A\'Ah .. RLSSES AT'. 
do que naqudll c!dade .'Ji prohib1do FRENTE DE LF.ON. 14 f.1• Unii:1 PltOXB·IAl\t-SE OE RIBA DE 
o trafego de automov::i~ p~rticulrres _ Oro a, luriano . .- u;t.ão dynamitanclo St::LLA 
devido á f,:lla immlnente de gasol~nn. os mc;rro!:i a fim de imerccptnr J 

pois, dtante o bloqueio nactonah.stl I march'.l nac1cnalht.1, provo~·arn.lo- .EANTANDCR. 14 (A Umão) 
no Medltcrranc_o tornr.<;e imp~s;.;ivel gfrandcs mcendio.s nn:• matta~. Duas UnJadas de Na\·arra tendo :\ 
a n_:wegação_ pnncipah,n~nt? putu. os Deviclo'. porc1_n, o (rn. ler SHlo _ 111_-~- t 1 tnt 12 1:1nk5: arma<lo.s de artiU1~-
nav1os que \ieem do Mar Negro po_ a 9.v1;.1ção 111-urr~-::La_ e-m pci_feita ria 1. ,·e m.1rchar:11n a toda a pr~~c,::, 

GIJON llOMB.\ltDEAO \ 

GlJON, 14 IA União) - E.sta cid9.
de foi. hoje, bombardeada sev~ra
mente pfla aviação e e·quadra nacio
n~lista~. qur d1..;Jl!Uin1m n1.1meros,.,-. 
edifi,:-ics 

OS ltEPUllLICAN0S BO >IB-\R
DEIAM A CID.\D~. LNI\ ERSI

TAI:IA 

MADRID, 14 {A l:níão1 - A arti
lharia republ!cana bomb:'..lrdeou hoje. 
inte.~f!nt<:ml nte, 85. p~fiiÇõt's naciono. 
listas da Cidad? Unlver.-;it.aria. em. 
quanto bala_. de mct:-alhadoras insur
~·ectas juntamente com as granada 
de artilhari:i 152 e g:r,mr.d2.s de mão 

~~~~~~~a nâ~i~e:l~ro da cidade, que se 

LONDRES. 13 - (A. 8.) - Retar
el:1do pelo Tel·gri,pho N:1.cional1 .- O 
•· Datly Ma1l ·· c•m editorial dcd1c.:.ldo 
D·J Congresso ele Nuremberg ~obre as 
r: lações amistosas entre a Inglaten a 
e a Allemanhr?, de autoria de um ar
t :. ulista que as~igna Lady Snowden, 
drsmente os desejos bellicosos da Al-
1· manha nazista e rcaffirma as in. 

coll::iboro.rão cem a artilharia. oom- \ em din•Ccr.o r,o peno ,:ie Riba De S(•\. 

INDIA BRITANNICA ~~~~i,~cc:~ºZ~~q~tt~l~~~~~.dt Pena d•· f~ên~fc1~·~!~rrndo a trt!. m
0

1llla~ ciaquel1a 

1~·i.'s~~;l~cti p~.;','.~~l:xJ;tt~;2:º· o; 1 ADEN E-OS-MA-SC-AD-ORE-S D-E -SON-HO CALCUTA'. 13 (A. B.I - 1Re-
t~rdaclo pelo T:legrapho Naciom.ll -
Contfnúa gravissimo o estado de satl
de d,:, mais famoso po.:ta hindu', Ta- T~LAS · 

(E>...dW.1i\'idade da A UNIAO na Parahyba) J\-f\'RIAM llARR\' 

& 
1. nçõe..~ pacifistf!s de Hitler 

gore 

POLONIA 
PALCOS 

LONDRES, 13 - (A. B.) - fRe
t[lrdado ixlo Telegrapho Nacional, -
A imprensa britannica condemna o 
llSUltado da Conferencia de Nyon. 

A nttituCe do representonte sovieti
(O, .sr. Litvinoff apoiando indirecla
mente a Italia e a AJ~emn.nha. sur
prehendeu. hoje, o "Times" que e~
creve dizendo o dictndor Stalln so-

VARSOVIA, 13 - (A. G.) - IRr
tardtdo prlo Telegra_pho Nacional,.
Devido á intenso. ag:.tação na polit1ca 
intuna voltará á actividade o famo::;o 
ex-presidêntc de Conselhos. .sr. Po
derenki, que conta a idade <le 66 
annos 

CARTAZ DO DIA 

Gi1·andoloo; de claridade fixa -
ilhas flud.uant.cs de luzes multiplica
das pela!. :igua.s ondulantes - pha· 
roes batou<'ados no cspa~o - escadas 

1 rte fôiro p ~1'Cor,·ettdo massas de som. 
bra:s dolétas confundidas com um 

um ('amello atrellado :t um reboqu(" 
de auLornovel tiansformado em t.i.rro 
de prac:a. ou deante de um .:l(g:.ntc 
(arro "torpedo", conduzido pJr ur1 
··charchar·· negro, cc.mo can. de ;m..1-
mia pharoni<.a. Pc.r que moti~.'o náo 
deveriam rir os cidJ.dáos de Aden'.' 

lt·dt:n a cidade mais qu ~nte do rnm1. PLAZA - "BO~AMBO''. com Paul ~t~~~ i~::: r~êri;;.,tr:!1; -~ nos~~ ~!:~~ 
R_abeson, o ma~av.1lhoso baryton~ ne-1 entra numa. noite animada d" calor: 
g10 de "Ma'1'nolH." como a coo.dJUVtl- a bahia de r..úen .t:io mal afamada. 
çA.o de 20.000 ind1genas. api>are<' ... -nas como uma Veneza ara-

do é' tambem a dd..ide- mais s.a:li~ 
Aq

0

ui não ha doenças. o~ ho:,pitah ~e 
mantêm \'a~ios; O:, remedios !Ião inu. 
teis. Si ~ gente encontra aleijadu,,. 
-abe logo que deixar-am um braço ou 
uma pE:rna tntre O'.'. ma~ilares de um 
ti.barão. Ma~ is.to não jmprde de go 
zar a virb. Em resumo, pode-r-::,,e.ia 
definir Aden cc.mo ~.ndo a cidad,· dos 
turt.anle,-; ,dos "na.rhilé~" e do sorri 
,o. 

DtSPORTOS REX - A.MOK ;-u o louco da Mal~~ be No <lia seguinte. é r,reciso desfazer 
~ia. cem Marcelle Chanta_ll, no celeb1, 

0 
uicanto. Sim _ porque Aden é in. 

ronrnnce de Steffan ZeWlg, rernal com 05 seu_~ monstruosos s<·e-

FELIPPZ'A O ·"far-west" "Entre_ na~i:{ !,~nn~:~ta~~ita1::~~~
5
'es~~~~i;, 

Reunião na Liga Desportiva Parahybana 
resolvido - O jogo do proximo domingo 

contra "Palmeiras" 

O aue foi 
"Sol Levante" 

vista interr?mpida" com Buck Jones º:rnrt~ndo ..... no ·céo. arestas vivas. e 
P. ~ ~/' seri'2 de "0 gTan~e mysterio ~orobando, · depois. a i>íque, no mar 
Rf>lf'O • com Noah Beery J1. Erplcn<Jor hoi·rido e não ob.;;tant~. 

,4, ·io rle maje.,tade. c-heio de uba bh. 
N'itda direi dai;; famosas ci~tuna, 

conhecidas por todo<; os viajante~. ~ 
attribuidas de a~côr1o com uns, aos 
rom:incs. para as neces~i<lades do:-. 
. us e xereilo.s, e de a<'(·órdo com ou. 

tros a Ralomão, para irrigar o jar 
dim· da sua amiga, a rainha de Sabâ 
!\.tais as.sombrm.o dG que as cisterna~. 
parHcu-rne o tunu ·l. qut ·lata de va. 

SANTA nc:isA - Ultima exhibição blica grandeza de maldição -- im
de "0 Campeão". com Jachie Cooper pasdvel eL-2-rnidade no embryao da 
e "Wallace B2ery. cidade moderna que fica lá em bai · 
en~ºa n~~lmc~dr:~r~~~~.illi~ms!f;'d "'º· encrm:tada ~uma anfraetuo~idad(' 

Pl'esidida pelo sr. Anchi•es Gomes rectoria da '·Lig3. Juvenll Desportiva vulcanica. Agita . ..,e. alli, o porto_. on-
realizou-se hontem, mais um~ sessão Parahyban&.", stndo necessario o com- JAGUARIBE - "Ave Maria'' com t: \~:s~~ta: a;:t:a ~~:tt;lê~:~h,~àrf~~ 
crdinaria da directoria da Liga Des- parfcimento dos srs. directors. Benjamino Gigli. submarinos da. mesma nariona.lid~de, 

1d
1:~:is pi;ªJ1

J.~~~;'es co~\ü~ p~·;1~~11f TAMBIA' VOLLEL-BALL CLUBE METROPOLE _ "DolS· em revolta" uma ranhot,"'ira e um transporte ll:l-
p l F lianos um navio-e(,coJa japonês. llrr. 

Carlos Neves da Franca. au_ 0 er- Commemorando na proxima quinta- , e a 3 • ~e. ie de "Os aventureil·cs he- coura(ado allcmão disfa1·çado em !'ª-

~~~~ r~~h~1~e;· :.:..r~~-:~· i::e~:ci:t; 
iJluminado como c~tá nor t.1rop,1das 

leira, João Nogueira e Vf~~hppe de feira. 0 seu primÊúo anniwrs:.rio de reices-. ·do rle pass.agEirns. alguns cargueiros 
Almeida. tendo sido reso v o o se- fundação o "Te.mbiá'' para dar um norr1'".'guêc:cs e hollandê!Ses. _dois n3:~ 

el<'ctricas ' · 
Ao .sahir do tunnel penrn-se e-strt r 

r.:uma região po,ar. A pcrdt>r de \'is
ta f·dntilam <:olina.::. de n· ve, e rodam 
moinhos de ,•entos hcllan:leze,. São 

~u~1pt.ep;ovar a neta da sessão passada, cw,ho de' maior brilharltismo á:,; sua-,! SÃO PEDRO - '·Cidade Sinistra", vios.C..anqucs das "Mtssagenes :\'[an· 
como fol r~d!gida. festtvída.des con\'idou o ''Rio Branco com James Cagney. times". um _ a, cujo bordo viajamos 

Tomar conhecimento de pm officio ~i;;i;~~e~aft~~~ ~e e;c%~:~ia1t unta I REPUBLICA - -:;-AMOR EM TRAN_ - com de~tino á França austral. ,. o 
~im~~únf::iJi1 q~~n~~umft~ a Ri;~st O jogo ~{á ás 19 h'or::..s no campo S~TO", com Randolph Scott, Gail Pa- ~:et::op:fc- reg..:'>Sso da Indochina :-i 

::msa~lt~ff;~a deA:u~mc.srlem~;:r;~s c:~}= 
oencia do "Sport Clube União··. como do e. A A. á rua Visconde de Ita- tnk. B11ly Lee, Mont Blue e Raymund Em mrio a e!<.\:s gigantes metall_i· 
vice-presidente, em virtud~ d~ ~ parica. / Ha~ton co'ii d:t.m.am ª!? pirogas dos sama!ls, 

nhos 5urg~ m horizontf'; de verdlli.'a 
Uma i:< quena cidade branca doi-mH.1. 
sob as pJ.lm ·ir~::. E' ('hcikh-Osmanf'. 
o oa~is dt l'den. Os Í!i&lê!.es a entbel
!ezaram muito com um jardim e um 
})arque rcalm'..nte maravilhoso;;,, Co· 
mo ll-tamJs numa sexta-feira, h:\ 
muitos mussulmanos, \':ndos d.! Aden, 
em automovel. A" sombra fias tam:-i. 
reiras e das ~auadas, un:, vint.e s-··
nhc.re.., st1ltados num brllo tapetf' 
p(r-.a e rc~linados sobr,:- c~xins de 
!êda. ouvem um poeta eantar. A' 
nc~.1 \:aud,t~ão ara.bE", re:sp·.>ndem 
c·ordialmcnte, convidando-no.:- para '\ 
sua Ie.:-h de s .. xta-f<ira. Os escravo!-, 
de J}é. por traz dc.s Hus senhores. :i 

1>re~,;,am-c.t" em pôr aJgun!S co~jns a. 
minh~ dhpO<,Í(':ÍO, b-lm como pP.ra me 
apre.-.entar uns ramos ,·cr,l1~s. 

· · d pe l o pres· tc.mcibantes, em tudo á..s embaru.çoes 
~;~~-. ~~cer;,~'.:niisc~ 2?.Srva'i~~- ,_ CENTRO ESTUDANTAL B'BLIOGRAPHIA ,-,. írés mil annts atraz. quando as 

t: r. d d r frotas de Salomao navegavam _de Pe1J~~ef~~'\~::ea s~fi;{t;~~do 
0
ins~

1
~~ç~o PARAHfBANQ ttíon~aher para carregar essenc,a~ 

pt.lo filiado "Sport (?l:Ube'', sem o res- -A F:.:milia Barr<'tt". de f:iorgia Pi_ da Arabia. 
pectivo "p::1sse" do fthado "Botafogo". A FUNDACAO DO DEPARTAMEN- snni - Traducc;ão de Adelina Fern/\n
clube pelo qual é inscripto. Nesta pe- TO FEMINÍNO DESSA ASSOCIAÇÃO des--Edic:õ('!. Cultura Brasileira S 1A-
t.ição O amador Pedro Athayd~ faz va. A. hi~Hitia da familia Barrett já é ('O-

r,as "considerações". Rea1iz:u_se ant•z-hontem. ás 19 ho-
1 

nhecidH, cm parte do puhlico, poi~ ha 

ci~~t~~~iº d~ r~~~1t~~pl:orre~U?perf~i~ ~~~ ~~ ~~:~o:~~~hdt~~~os u::-a~~~= i).~~o d
1

~·amc~;i~~~a c~~:v:~c1:s de!'t-ª:s~~~l~; 
indeferida conb·a o voto do director cimentes de ensino desta capital com londrina, 1:m que e figura principal a 
Carlos Neves d;:: Franca. que falou, a o fim de fundar o Departamento Fe- r,oC'ti~,1 Elisr,beth 
respeito. cêrca de 10 minutos. Gtor;:ia Pisani nos traça o romnnce 

Manàar renovar pelo filiado ''Fe- minin'J do Centro Es~udantal Parahy_ t:uthC"nl icn da poetisa inglê!--a. r:• um 
lippéa". a mscripçao do amador José bano. _ . ( livro que, pelo seu conteúdo, s(' re_ 
Alves Ferreira. A sc~ao f?1 presld_ida pelo sr. Euge- <·ommc>nrlu n velhos a moços, polo sen-

Tomar conhecimento de um vffic!o nio de Oliveira. presidente do C. E P. tido humano 
da "Associação Riograndense de A_ sedo organizada a directoria do D. F O problema do amUr ne1íeito cncon_ 
thl 2lismo" de Ni.tal. e mane.ando á que fi~ou assim const_ituída: 1 t 1.1 na~ nupcias cio poeia nobcrt Bro-
:secretaria "para os devidos fins Pr.zs1dcnte - Joamta Guerra . "1ng <'"m a poetisa Eli,,abeth, e a sua 

daT~~:;~cfi:oeci'!1rean;~b~a â:c~~~ 01~~:~~ti~n~e Esportes - Mana E I chQ~1~n1:U 1~~1re°/\ue hn1a assHtHlo no 
glões Dentistas". desta capiti:.l,' e 1 ' Sccretaria - Tone Mousinho I film cr mpl<!t.11 a, n1tMa. as ~un~ 1m_ 
"Clube campineiro de Regatas e N3-~ 2 ~ Secretaua - Olga Ch~ves • pie" ,ol.'s; com a le1tur.t d:s::;a oh1a no_ 
taçõe.s" d.f Campinas Estado ele Sao Thesoureua - homlde B-~telho I tavel c.ttHiz de !1~u1 1r ~ ao lado dos 
P.:.ulo. communicancto' í'leiçáo e posse B1b1Iothecaria - Eva Coser .1trnnJl's µ0C'mas de dmo1 1mag1nacio~ 
c'os seus novo:; directores. En eirando a 5(\,,,~âo o p:es1dente do pelos poeta1;,. . . 

Approvar O bal:incête da thesoura- C. E. P fez um l~gelro discur~o onde .\. frr·1z_ rntrnn . ..;11:cnc1:i, do velho 
ria. apresentncto pelo d.irect.Or-thesou-1 salien~ou a ne:essidade que tmha o I Bnrrc.tt, p1od.ucto. de hub1tos ~ c~stu: 
r~iro Luiz Spinel\i co1Tespondente ao estudan·t.e· parahybano de _se unir sob ~H.', .(1c,1nl'st1coia: .. 1neom~r~hcns1vc1s _ " 
més de agôsto p. 'passado. uma ~ó bandeira em defeza dos altcs Juv(•ntu.c\(.• rlc _hoJ(', PIHJ.il t-s~a o l'olundo 

Aprrovar os jogos realizados d0min- e nob1_lltantes ide~es cent~istas. O sr. 11.h:i,mt1!1eo loo 1dyilo dos rlo1s poctus. 
go pas,·ado. entre os filiados "União" J Eugemo d~ Oliveira finahzou as suas : f.1~f,m, .um grnnclt.' poema num ~r:1n_ 
e "Fellppéf:.". mandando contar dois palavr~s dizendo que esperava dt: ~ª- de 1oma11i::c. 
rontos pare. 0 primeiro tea.m. do da soc1a do Dep_artamento Femm~:1º ,, . - . 
"União''. e um ponto para cada se- uma pu~11:adora mcansavel pela umao .. M::monal'õ de um ~ar;g'ento d<' ~h .. 
cundo quadro do "Felippéa e "União··. 1 e paz espiritual do estudante parahy- h<'1fl\ -. ~ar:i,uel Ant.on10 de Alm<'1da 

Môndal' iogar no proximo domingo I bano. . -:-- '. Ethtao - Edl(oes Cultur~ Bru.-
os clubes fmadÔs "Sol Levante" e Ainda esta semana a directori_a do -ilit'trn - S. Paul?.-:- '·)~emon:~-; c~e 
• Palrntil·M". designando para juiz~s. D. F. re~ir_se-á tom.ando as pnmei- ~m ~n1·g<>!1~0 rle ~I1i1~1a~" e a pnmci: 
11és pi.rmciros teams Beraldo de Oli. ra.s pr::videncias no sentido de que no rn tC'nt?~'\ª do 10111a~ce de costum<'~ 
"~il'a nos ~t:gundo~ Quadros José Dio_ m·:mor espaco. de tempo passivei seja H~pnr~<.·1t111. ~m- no~:,.a .literatura..: A &:.ua 
l\l~to da Silva e repre~entânte da L. feita n organisação de todas as suas primcir:~ N~içno sur~iu. cm 181~-i, '.\-ln_ 
D P. tm caritpo o di.rector VeneUp- Secções. Para esse fim mmtoestão cm- nucl Antonio <lç _Alm<'1<la cont11nia_. a
re de-' Almel<l1. , penha.àas a di.rectoria do Centro Es- i pcs11~- d~ suu. acu1d1ulc d~ oh~.ervn<;ao ,_. 

SECRETARIA DA L. D P. 
tudantal Parahybano e as alumnas da qLw.lu\:i, f:'.~ inconteslu\'e1s de _romnn. 
Escola Normal e Ly~eu Parahybano. 

1 
cista. um ~orn<' P?U<'rJ conhecu.l~ . d• 

Em data de hontem o- presidente do grande J'ubllco 1-..xphc~_se pntc1ta-
Na s<?crctaria da Liga Desportiva C. E. P. assignou portar1a. passando fl'(•ntc _ 0 rh_(·nomei.w: u ep_ocn em_ quP 

I'arah11Uana pre<'isa-se falar com os ns funções do car,zo ao seu substituio (i!c ª'_1rn~~<.<'u na0 pod~na _toJ<.,iur 0 
rimadores abaixo no primeiro ,expedi- legal sr. Edesio Fartas. JJJ o~rmo l .tli!\mo. 0 tom ironito, nalia 
<·nte dt.s 12 ás 13 horas e no segun- A attitude do presidente dess:i pres- • ~cntimenla_I. elo !-~u rc>m~ncc t'm rn. 
do das 19 á, 21 horas 'todos os dias tiglC"'.l associação de classe foi moti 1

;
1.rt 1~cl.' ~tH podcri:i surgir. c~m no,,,w, 

~~i:n~~~:;çãoe_f~~~o m~~~~~eg~~;~z!~!~ 1 ~~el~ fe~
0 

n~ª~~o :.~r;e~:e:~Ji~lJ';~e~!:: ~i:~~1~:oc~:~:~:se~:;~\:s}c\1~e}}ieªJ~::~~1~~: 
r:l~1~/ogoi- - App~l~mo Miranda e' go que alh occ·ipa. i:l, l'Om ~bservo.çâo verdadeiranH•nt(' 
· ~ _d ~ nandcs 2 · . I f f U I 1,h1,tc.grnph1e11 que ~e antecipou a 1\11.1-
. FeZ,i;pea .- Scvcr<no_do N!scimento, mror êUl e e r~en a ,h,,,\o ,!e Assis 

e Gaudenc10 Cap1Lulino de _;ousa. (2) • l'uulitado aitorn <'m 7. • edição pC'la 
Sµcrt Clube - ,Vicente RFLpb~o l 1 1 r1,ltur:1. Brndkira "Memorias de um 
PalmeirCJs - Victor Pcrruci e Ad~- Vrnde-~e uma casa com optimo ter_ i-ML'l'nto d(' '.\filiC"i~s" <I~ \f A. i1,. 

?-~ te Sousa 1 21, 
1 

reno ao lado~ sito à rua da Palmeha, \lm~iiln, t!' urn livro· riu e s~urprchendf' 
Y aquarcs - Waldemar Borba 'l 763. e mais um ten·eno com 22,50 e O l<·1tor do~ nossos dia1;1 por ter um rn_ 

LIGA JUVENIL DRSPORTIVA 
PARAHYBANA 

48,00, tito á rua Minas Geraee:, junto n'anc·,, <J'l<' rnmp<'u com us tMiclet1eia!'\ 
á rna da. P.1lmt'ira, Linha dP ommbus <lu liH·1·at11rn romuntita - de uma li_ 
e I minuto do bond de Trinrheirns. t1·rntur&1 C!Ut• acubava de cllriquc,·L'l'-'l' 

Em sua éde ã av~nid;.. Va..1.;co da Tratar na rua Barão da Paisagem ;º"1 1··1t:tl·ma" (' ~O (;u,u·fny" <l,:-

Glma. 64. reune_se amanhã para tra- 60. 1. º. ou Trlncht'1ra . 41. - Res1~ ~~:·tH r/ (' ~!~;'i~~(·nl:il. ('pn~~rn~/tl'l"at~~~ 
tar de ossumpto Importante.a p, dl .. dencla ruanc~ typo Hculo XX. 

A e!-t.a.c;o maritima á qual chc-:-a
mos r,or ·meio de uma piroga som~l!, 
,§, um mc.-numento a.os mortos. er1g1. 
.tos á mer,10ria de numerosos sold~dos 
lE:rIP' trt•s e maritimos - ingl~t-a, 
hindús e ~rabcs - t.cmbados nas fu· 
rio~a"i batalhas. travad~ para a pos· 
fe d<'~tc maeü:so. . 

E' o "quat" - explicam-me - :l 

arvore do "Onho. E' a planLa que 
uasee no Yemen. Conto Allah. não 

!a~. cidade moderna, chamada Stea- tem começo nem fim, nem fiõr-:-s n-:m 
merpoint, está dividida em duas par- semente:-,_ Perpetua-,;e, por suas rni. 
ics dhtint·tas. Uma. de praze_res,_ pu- zes e por sua ex<:lu.,.ivu vontade. 'h 
rament".' inglfa,a, "ºm bungalo.;.. 1gt'e· qu:: u,as('am as suas folhas desl'o
ja., hospital. club. p1_aia. e wna im- nhecem O'i abon-ecimenios e r.áo sa
m, nsa rh-l'illa. protq.1da contra os iu. bem o qur f a noit.e. O "quat .. dá .1 

harõe~ por uma paliçada.. A outra cbrirrlade verde Que aCugcnta o ~om
que é a parte comm«'rcial, along-a~ t10 e faz <'om que ~!'mpre se ~orria 
numa ~-ó lllih~ c.s seus columnarios Dh,pen,;a. lambem o amôr, pois eHe C 
bar~o~. Alé,. e',~ Steamu,point uma Arnôr 
avenida v1c.Jenlam ntc dlummafla, Sabe reio as P<'qurnn.!õ; folhas. durn .. 
aberta numa ga1·ganta graniliea, la- t e1n ·r.izadas. Não são gostosas. São 
(ieada e·,. ca~erna~. de cemilerio::. e de j am:ngas um pouco a<:id.!s. O ma:,., 
r-ccidnu·ia~· conduz á. verdaddra <'i- tar de~tns folhas é alternado. por v~
~l~de al"ah; anichada entre duas era. zcs com !ól:on,·tM de bazal·; de quan· 
tenl.~ ~xtinctas. do \m quu.ndo. o ~orvete é ~niJstituido 

Por traz de, torniquete e dos poh· 
<:iü.cs indig·ens.s fi<':l. o ponto dos ta.
'-is. Os ··cbauffcurs" co!'oam a sui 
fina face côr de Oliva com um phan
tasli;,.·o turbanti"~- de cê.J.!s prodig-i<.-. 

Ah! os perfumes da Arabia -- in- por baforadas a.o "na.rhilé'' O., 
cens1~s. myrrha, b"njoin! Foi nas ruas ··,·hauffeur'-" e os jardineil'OS sc
~u~a • de Ad:.n que comprchendi a ~ua ~entam sobre os c!l.lcanhàre"'. p:Jr t.r.1z 
ebridadt ! Não ha. sif1uer um caf -, d<' nó,; De!'ifazem o turbantct. e enro~ 
nem uma alfurja, que não p<J~sua a Iam a su,l C'nonne faixa ao t·e-do!· d1 
::-ua car!lleta. Os tran<:euntes alli nntre e dos joelho.s approxim:i.do'> 
p?.ssnm a mão .,, o ro!-to. Chegam entre ... i. Mas a tarde ,:em. E' a ho
me,.mo a. pousar sobre o perfumador. ra ela ph•ce. Um depois do out'ro, t.>-
0:; turbant·s. como ~i isto fôsse magia dos os senhores <lf" Adcn se e-rg'urm 
para pC'rfumar o cerebro! e vão di_dgindo . .,~ para . u~ padra_-

E ~ turbantes! O do nosso mot.o- ria prox1ma a fim dt" mchr.:u. n.lh, 
rista rm nada st <'o:npara aos extra- as ~uas roupagens flurtuantes, ao ho
vagentes •nrolamentos que os cida- ri.zont.P ,·i,·am,·nt.e color1do pelo cre. 
,rn.o~ de A.den pa~ . .:>linm sobre a cabe· pusculo 
ça. E. romo si º" seus ·•narhilés" -------------
~uizr.;;Hm rh'altzar com e~la loucura, Já pos~ue o seu titulo de elf'itor? 
os b, ni\ clf ag-ua - de uma a.Jturn. Não perca tempo : não custa nenhum 
d(' uma sujida:', .. e de uma esbelteza vUltem,,. 
des{onh<'ridJ..,; - tertninam po1· um 

:::m('ehaJ~~~r-fi~~tu~~out
1:1~~!0

· ah~~: GRUPO ESCOLAR "EPITA· 
::~i.:,'::i~~.,~~~\,;.u•g:rr!~'.:ª;:~ :~ CIO PESSOA" 
gua perfumada, o tubo d(' m:iís de 
um metro de comprimento. molh~ 
como uma !-erpentt>, se rcy,~te df' 
1êda c:-.pessa - amarello. verm<'lho 
e laranja - com longas rendas dou
rada~ que <'hegam ao chão. 

E,,t.-.·· os "narhill's" rle teería, P os 
turb.tntf ::e d<' dia~ fe!,!tlvos, circulit 
uma multi.Ião tão bizarra de pelle 
c·omo dE" roupas - multidão baru· 
lhenta, falatlora, que ri. Qllf" SE" a<'o. 
tO\'<'lla e que- s~ dfrerte, dNmtc de 

Jardim da infancia 
A dirC'ctorla do Grupo Escolar 

·· Epitncio Pe•-,:ôa ", destn e a1;it3I. aYi~ 
~a por nos6o inlermrdlo, ac!- in1('
rc:•~ílclM q1w no proxímo dia 17 <"ln 
corrrnte, serfto nbertti.s n..s aula~ ~lo 
Jardim da Infnncia rrcenteim<!nt:• 
ina11Q.11r:1do a.s quneS funcci"'nnrAo 
das a ás 11 da mnuhü 



l!I JOÃO PESSôA - Q ual' la-Ceirn, 15 de setemb ro de 1937 

ULTIMA HORAO-CONFLICTOENTRE 
(DO PAIS E ESTRANGEIRO) A CHINA E O JAPÃO A Camara dos Deputados approvou um voto de pesar pelo fallecimento do presi

dente Massarick, da Tcheco Slovaquia - Iniciaram-se, hontem, as grandes mano- 1 ~================== 
bras do exercito francês na região normanda. As forças nipponicas martellam as pos1çoes chinêsas, 

.ISTRICTO FEDERAL O d I 
enfraquecendo sensivelmente a resistencia de Shanghai, 

RIO, 14 (A UN1AO) - - A 
Cam ar a d os Deputados appro
vou , hoje, um voto de pesai' pelo 
fnllecim en lo do sr. Thomaz Gar
rigue Massarik, presidente d'.! 
republica da Tcheco S!ovaquia. 

ora or enal teceu gran< e- l'AHIS, 11 (A UN IÃO) - Os 
mente a :idministraçiio do go- 1 circu leis officiaes se mostram onde é convicção geral que a China está 
vernador Pau lo Ramos. oplirnislus com o resu ltado da inteiramente perdida. 

A polilica loca l cslú agiladis- Conferencia de Nyon, dizendo 
"ima. O senador Genesio Rêgo que é c-ssa a primeira vez desde 
eslá Sl"ndo espcrndo para resol- a Grande Guerra que n F'rança 
\·era siluar;é.lo da União Republi- e Inglaterra se unem numa es
cana sendo provavel o seu rom- treila cooperação militar. 
pimento co111 o governo. ~fesmo 

SHANGHAI, t,1 (A União) - Dua-. TOKIO, 1 t (A União) - O govêrno 
divisões do exercito japonêi. Hoh o nipponico cxii;t"iu a deportação de todos 
commando do general Ko!"-lomaki ataca- 1 o~ elementos, anti.,japonêses, condição 
ram com a maxima C'n<'r~ia a linha do "izine-Qua" não haverá paz paTa a 
fortt> dos "Leões", lançando !ól.obre a .. · China, pwmettendo ai nda constituir 
quella re~istencia varia8 toneladas de um govê-rno independente. com forma 

RIO, 14 (A UNIÃO) - Fa- que isso aconteça, o governador 
Jando, hoje, á grande mullidão Paulo Ramos ficará com maio
que o applaudiu na Esplanada I ria na Asscmbléa Legislativa. 
do Castello, o dr. Pedro Ernes-
to declarou que nunca foi, não FRANÇA 
é e nem será communista, pois, 

ITALIA 
RO~IA, 1-l (A UNIÃO) O 

governo it::1liano entregou duas 
notas ús embaixadas francesa e 
inglêsa :\, 1:1,:io de hoje, regei
lando a resolução do Co ngresso 
de N~·on sobre o palrul humentu 
nava l do Mecl i lerrnneo. 

explof-ivo~ differente da Mandchuria 

SHANGHA I, J 1 (A União) - Cinco 
divi!-Õts do e,-,ercito japonêis atacam 
esta cidade em cinco linhas. amt'açan
do Nankin, Soo-Chou, Tsao_Chou e 
Kiang_S\J. 

TOKIO, 14 (A União) - A cidade de 
Ta-Tunj! cahiu em poder dos faponê_ 
~et,;, facilitando, agora. as operações 
militares cm toda a provincia de Shan. 
Si. 

é u m dem ocrata e se baterá pe- l'AHIS. l l (A UN IÃO) - Co
los princípios democraticos em meçaram hojt', :is gn1ndes ma
q ualquer emergencia. 'lohras do exerci lo francês na 

NANKIN, t,t (A União) - Uma e~w 
quadrilha d(' aviõe~ chinêij('M hotbar· 
deou hontcm três "de&trOl<'r'"'" nippo

, n icos proximo a Honic.Kong. Lendo 
cinco bomba1:1 acertado o alvo, pondo a 
pique um daquc lles "de~troyer". 

SJIANGHAI, 14 (A União) - Embo., 
r-a seja notorio o enfraquecimento da 
res i~tencia chinêsa. os meios militares 
admittcm que não houve recuo, apenas 
mudança para melhores posições, con
~ideradas iuexpugnaveis . SAO PAULO 

SÃO PAULO, 14 (A UNIÃO) 
- Em avião do exercito, e.m 
tra nsito para Matto Grosso, pas
saram aqui, hontem os srs. Ary 
Pires, interventor federal e o 
senador Villas Bôas. 

O primeiro declarou que ia 
presidir a eleição do novo go· 
vernador, adeantando que esta
''ª assentada a escolha do depu
tado Julio Muller, irmão do 
chefe de Policia carioca. 

MARANHÃO 
SãO LUIZ, 14 (A UNIÃO) 

O depufado Santa Maria, aban
donando a& fileiras marcelinis
tas, pronunciou longo discurso, 
na Assemblêa Legislativa, fa
zendo profissão de fé inlegralis
ta. 

1 SAIBAM TODOS 1 

Não se sabe se é verdade ou se 
é pilhe Jlia De qualquer for~a, va
mos vender o peixe ao leitor, como 
n ol•o vendeu um jornal frJ1ncês . 

ror::::ª:ue deba~:~ta10:g:•h::c1os 0 :: 
r ecords de divor cio . Todos! Mes
mo os das americanas, que, até en
tão, não tin ham competidoras em 
tal assumpto . Essa joven é uma 
r ussa, uma estudante universita
ria de Moscou que, gt'aças á lei 
sovietica que -rege a materia, já S(> 

casou e se divorciou 19 vezes nos 
u ltlmos cinco annos! A primeira 
vez em que se casou para logo di
vorciar .se, tinha 19 annos . Pois 
bem: a mulherzinha não está sa 
tisfeita. Quer casar-se ainda um; 
vez! -Como as autoridades achas. 
sem que ella estava abusando, Ma
Jfia Lakow - tal o seu nome - di
r igiu urna petição ao camarada 
Stalin, pedindo permissão para ca
sar . se novamente. com intenção, 
sem duvi da. de divorciar-se· pela 
vi geei ma vez ... ... 

Recente estatistica mostra que 
os bombeiros de Par is são chama
dos a combate r, cada anno, de .. 
2.600 a 2 .700 incendios. Em 1933 
a proporção elevou. se mesmo a . • 
3. 000 . Or a, em 1934, o numero foi 
apenas de 1.554. Mas a explicação 

:,~~~:;a a~tu~l:;;;,te~s~i~f~o!:m~; 
alojamentos se multiplicaram 
Todavia, se os sinist ros são mais 
numerosos nos nossos dias, de
cresceram 011 prejuizo8 occaslona. 
dos pelo fogo, por isso que os fó
cos passaram a ser atacados com 
maior presteza e ext.Qlclos com 
m aior rapidez. Com efíeito a no
va onganização doi. bombei;os pa 
risienses, repart idos em U cen: 
tros, permitte a maxima celeridade 
de in tervenção, e ah i e!'ltá, evideo
t ément.e, a <:ondição principal d() 
exlto 

E' considerada unica no mundo 
a universidade de Jerm,além, fun_ 
dada em 1525. e onde o ensino é 
ministr ado em hebraico P ossue 
actualmente eecções de chimica 
mlnnal, de chimica organlca e de 
chlmi ca phy11ica. Dirige-a o dr 
Chaim Weizmann, que é tambem o 
animador do Instituto de peo;quisas 
chimlcas fu ndado em 1934 perto de 
Tel-ATiv, onde se pem,a em crear 
u ma e!lllcola &uper lor de Agricu l. 
tora . A universidade de Je rui..além 
dispõe de um orçamento de 80.000 
llbra1 palestlnl ana8 e cont.1 uma 
centena de co1l aboradores Mcien tl
rlcO! _ O chimlco ru11so Wilbus
c-hewltt1h . que vive na Palestina h a 
malto8 annoK e que é um dos pio .. 
nelrOIII do problema da solid ifica· 
çio do ferro, doou á unive r111 id ade 
º"' fundos necesnrlos para a ins
tallaçio de um instituto de "bio. 
,;llma•ologla". 

região nor m nnda. 
Cerca de ;3. 000 unidades mo

Lorizadas ao par de numerosas 
INGLATERRA 

esquadrilhas de aviões entrnnic, LONDRES, 14 (A UN IÃO) SHA~GHAI, 14 (A União) - Em 
conseq1ienria da energia com que os 
japonise!!I estão atacando agora, é con
vicç-ão geral que e~tá dominada a Chi 
na. embora a re~i~tencia ainda perdu_ 
re e não intervenha uma potencia es
t111ngeira 

SHANGHAI, 14 (A União) - Che_ 
gou. tioje, a esta cidade uma divisão de 
1 500 granadeiros italianos . amanhã em combale simulado Seguiram hoje, para as aguas 

naquella região dnendo assistir do Medilerraneo, 40 "destroyers", 
is manobras além do ministro estando o goYerno !ralando de 
la Guerra, sr. De ladier, o gene-

1 
uma base naval para nova re

mi Gamelin, chefe do Estado 
I 

messa de unidades com identico 
~faior do Exercito. destino . 

Eftá augmentando, assim, considera
velmente a força italiana em territorio 
chinês, estando ainda em aguas chi
nf<;as três poderosos encouraçados ita. 
li anos 

O RE ARM AMENTO D A SOCIEDADE DE ASSISTEN-

REGISTO 1 N G L A T E R R A CIA AOS LAZAROS E DE-
FESA CONTRA A LEPRA 

F IZERAM 
TEM: 

ANNOS ANTE-HON-

Sr . Dion Souto Villar - Faz annos 
;nte-hontem o nosso amigo sr. Dion 
Souto VUlar. operoso gerente do Ban. 
co do Estado da Parahyba e cavalhei
ro muito conceituado em nossa socie
dade . 

o anniversariante foi muito cumprL 
mentado pelos seus innumeros amigos 
~ collegas. 

Dr. Hildebrando Moraes - Regis
tou-se ante_hontem o anniversario na
talicio do dr . Hildebrando Moraes 
~dvogado no fôro desta capital . ' 

FAZEM ANNOS HOJE : 
A menina Neusa. filha do sr . Ulys

ses Vianna da Costa residente em 
Serra do Cuité . · 

- O menino Paulo filho do sr 
Osorio MU.anez Dantas residente em 
Ingá. . 

- O menino José filho do dr, Pe
dro Firmino. fazendeiro em Patos 

- Faz annos hoje o sr . José Ma
druga. commerciante em Guarabira 

- A senhora Vicencia Lemo:s espo
sa do sr. Luiz Lemos de An'tlrade 
commercianle em Le.gõa do Remigio: 

- A senhorita Anna Souto Camil
lo. filha do sr Jose Cam1llo SObnnho 
: riador em Itabayanc. 

- ~ menino Derzi . . filho do sr . 
Francisco Manuel Ribeiro de Barros 
residente em Immaculada · 

- O mtnino Afranio, filho do dr. 
Julio Rique. juiz de direito da 2 . u. 
Vara. em Campina Grande _ 

- A senhora Abigail Rocha da SiL 
·.·a. esposa do sr. Olyntho Pinheiro da 
Silva. residente em Gajazeiras . 

- O sr . José Lucena Filho infe
rior da 7 .ª B . I . A . com séde· nesta 
capital. • 

- A senhorita Maria das Neves 
Castro. elemento da .c.:ociedade de Ba
naneiras, dest€' Estado 

- O sr. Guilhermino Pereira do 
Amaral. inferior ela Policia Militar do 
Estado. 

- O sr . Antonio Francisco da Cruz 
funccionario do Palacio da Redempção: 

- O s:r. Domingos Santino da Sil
va, auxiliar da Directoria de Produc
rão . 

-<? IT. Napoleão Chrispim. func
ione.no do Montepio do Estado 
- . Completa, hoJe. o seu primeiro 

nmversarto a pequena Maria da Con-
c~ição_ filha do nosso amigo sr. Aloy
· 10 E . Navarro. alto funcclonario do 
)anro do Estado da Parahyba. e de 
ua esposa sra. Olga Pinto Navarro. 

- Occorre. hoje, o natalicio da r1ren
tfada srnhorit~ Altina de Oliveira Sá, 
rilha do s:r. Arthur Sá funcciOf' ·'lrio 
- coscntado do E~tado e' elemenlo de 
10.ssa sociedade 

Senhorita An_na Ro~a Vinagre: 
. .,az annos hoJe a senhorita A nna 
''?.OSQ de Farias Vinagre filha do sr . 
''.alustino Rufo Vinagre_' digno dele-

ado fiscal neste Estado, 
Pela data a anntvr-rsariante será de 

~rto. muito cumprirrentada pelas Suas 
migas 
- A senhora Maria José de Sousa 

:..posa do . Sr . Françl5CO Rodrigues de 
·-0usa residente ne5:ta Cê lital. 

- O menino Fernando filho do sr. 
-;,rancisco Pedro d0 Na imento re-
; idente nesta c:1pital. · 

N '\SOMEN'l'CS, 
Mana do Sacc6rrn é n nome da 

riança na!ctda. a 10 do corrente em 
':amrina Grande'. fllh'a do sr. 'José 
,..;avalcante Pedrosa. gerente da Lf. 

rarta Moderna. a111, e de sua esposa 
·a. Rítmha Cordeiro Pedrosa 

ESPONSAE~: 

Fazenda Nova. do município de An
thenor Navarro. o sr. José Anacléto 
ãc Andrade Filho. alli residente e a. 
senhorita Maria Ferreira Barbosa fL 
lha do ~r . Moysés Ferreira. residente 
na fazenda Bôa Esperança, em Belém 
de Souza. daquelle municipio. 

- Com a senhorita Ursula Ferreira 
da Costa. filha do sr . Antonio Fran
cisco da Costa e sua esposa sra. Eva
rista Ferreira da Costa. proprietarios 
da fazenda "r.alunga" situada em 
Belém de Souia, do mUnicipio de An
t,henor Navarro. contre.ctou casamen
to o sr . João Nonato de Oliveira. 

VIAJANTES: 

Dr . Jayme Bezerra de Menezes: -
Depois de curta permanencia nesta 
capital, onde se achava tratando de 
negocios de seu interesse, regressou a. 
Alagôa do Monteiro o dr. Jayme Be
zerra de Menezes, tabellião publico na
quella import.ante cidade do ~ertão 
parahybano e um elos represe! tantes 
do Partido Progressista na Gamara 
Municipal dalli . 

S . s. , durante sua estada na cidade 
de João Pessôa, foi hospede do Pe.-
rahyba..Hotel • 

- Encontra-se nesta capital. desde 
ante-hontem. a srta . Geny Anofre No_ 
brega. quartannista do Collegio "San
ta Rita". de Alagôa Grande . 

Veiu a_ srta. Geny Nobrega. em 
companhia do seu irmão. deputado 
~aul Nobrega. e integrando a comi
tiva de professorandas daquella cidade 
que se ach'a em visita a João Pessôa. · 

AGRADECDIENT03: 

Sra . Paula Pinta Ribeira: - O nos
so amigo Porphirio Pinto Ribeiro an
tigo funccionario da Imprensa Üffi
cial e familia agradecem por nosso 
int.ermedio o comparecimento ante
hontem. d·as pessôas á. missa 

0

de tri
gésimo dia que. em suffragio da alma 
de sua genitora sra . Paula Francisca 
Pil.to Ribeiro. ffiandaram celebrar ás 
6 e 112 da manhã, na Egreja da Mi
sericordia. pelo padre Carlos Coêlho. 

MIS.:AS, 

Sr_ Nielsen de Arau;o : - A man
dado da familia enlutada foi celebra
da hontem, na cgreja de São Francis
co. missa de 30. 0 dia. em suffragio da 
alma do nosto conterraneo sr . Nielsen 
de Araujo Soares. 

O acto que foi officiado pelo mon
senhor Jo,;é Tiburcio. teve a assistil-o 
numerosos pr!rentes e amigos do pran_ 
tado extincto. 

DINHEIRO H AJA ! -

f ConClURào da 1.• PI.) 

E ' , pois. possivcl que a maioT parte 
da avia(;ão de reconhecimento e de ca
('.a s'eria emprc~ada em Remelhante t.a. 
reta . 

A importante reunião 
de hoje 

te~:a
0

' q!~rt::!~~ã:s r~~J~::~: :a a~~:~:~ A fim de serem tratados as .. 
de combate. de reconh~ciment.o e d.. sumptos de maxima importancia, 
::;~arE'~e~:dic~:~::~:ri:o:ªr:1.:1:~~alll~uer reune_se hoje, ás 19 e 30, no sa-

Os inglêses podem pôr em linha de Ião nobre da Escola Normal. a 
vôo 1 700 apparelho!-ó Em 1936, os Sociedade de Assistencia ao~ 
:f:ri~:

8
~

8 :_m ª~~iÓev;ç~e e~~~:~r.1:;o~~si: Lazaros e Defesa contra a Lepra 
viões d~ rrconhecimento. 350: aviõc~ da Parahyba . 
de bombardeio. tcrrest~s e hydro~. A pre~idente, senhora Alice 
360 . Azevêdo Monteiro, por nosso in-

o au1?m<•nto do numero do" appa~ termedio, encarece o compareci
re lho ... den, em parh'. :,.;('r obtido peh mento de todos os consocios a :~r~~:c:ã;c d::ç=~~~~d;;~~~~·dc~i/s::;: essa reunião. 
tro cm pouco, 14 appareUios, ao eovc:t 1------------

SANITA-de 12; o numero de aviõe~ será elevtt
do a 18, nas esquadri lhas de rcconhe_ 
cimento . 

E'. assim, sobretudo no dominio do 
bombardeio - mas principalmente do 
bombardeio de r,pre"alia - que a In
glaterra pode emprc~tar apoio eíficn 
a qualquer alliado. desde o começo dt.· 
qua lquer conflicto armado 

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

A,;; rlivisões inl!l êsas prech•am ser 
mais bem equipada.., e mais hem ar. 

m:d•;, •• ,;. _ 00• ,,tá ,mminent• - 1 Departamento de Educação 
(Nota omcial) 

de1:ia;iv~:;eª~~ 1~J?rêsst::
0
.:._m~i1~: i~;~;=~ REUNIÃO DE PROFESSORES 

de uma divisão li.c-cira, em parte me_ 1 

C'hanizada marca muito bem ª" tcn~ 1 

~n~~~~~·,1o~ºen!º};:t ;~:1rc~º/ ac:;0m~:: A D~recto~ia do Departamento de 
derosa Poderão com toda prohabilida- Educaça? avisa ao prof~rado das 
de, aJ?ir, sós. no cai:-o de o Lheatro das escolas isoladas desta capital e d~ 
operações não ser muito vasto 

I 

suburbios. que sará realizada ainan~a, 
Quanto á aviação. esta sorrrerá st'!_ ás 16 horas, na séde de cada d.i;i

rios augmento~, o que permittirá que tricto. a reunião mensal. onde serao 
os ing-lêses fornecem esquadrilhas de discutidos a.s.sumptos pedagoglcos. so
cooneração, nccesRnrias ás. e-rnnde,i bre~udo a Didatica da Arittunetica. ou 
"Uni<lades _ "Como ensinar a mate1;a no 1.0 e 2.º 

A Inglaterra es11era pod<>r- dispõr, nu anno.s do curso primario. 11 

anno de 1940 de doi"' mil apparelho . .:. Pa:·a local dessas reuniões foram es_ 
de ... õo, no minimo: sru!-l effcctivos aé- colhidas a escola elementar "Martlrn 
rcos. por essa época. deverão subir a Leitão" como séde do 1.• districto, sob 
85 . 010 homens a presidenc1a ,da inspeotora technica 

H·1 todavia, uma grnve que~tão que Carmelita Pereira Gomes; a. escola 
não ~e encontra resolvida: - é a do.-.. "Santa Ignez" para o 3.0 districto, 
cffr ::- tivos normac~ Fm rxercito. mes- presidida. ptla inspectora Debora. Du
mo muito hem equipado, d<' 365 ooo ho arte; o grupo escolar Santo Antonio 
mens, não é hastant(' para a realiza- para o 4.0 districto sob a presldencia. 
c;ão de ama ~ut na Seria preciso, sem da J.nspectora techn~ca Julita Vas_ 
duYida, rPcorrcr à improvização, ou con~ellos. 
adoptar o ~y~tema da conscripção o- Os regentes das cadeiras situadas no 
brigatoria _ f;.4p re<'ur1;,o roi applica 2.0 districto procurarão a.s sédes on. 
do n:i Inglatt'rra em rn·rn, i::Pndo ahan: de estão incorporadas as respectivas 
danado ao fim dn Grande Guerra escolas, para effeito de fiscalização. 

O e~forço realizado pelos i.nglfaies 
não dt>ixa d(• ser impressionante. Em 
1935, só di'"'punham de 158. 000 ho
mens, no ('Xercito, contra 205. 000, muis 
ou menu,;. que pretendem ter em 19'10, 
si os prog'nosticos actualmcnte feitos 
se confirmarem. A res<'rva do (.'Xericito 
activo deverá passar, de 121 000 ho 
mem~ que era em 1935, a 159 000, den: 
lro de anno e meio O exercito terri
tor ial comprehenderã 176 000 homens 
contra 128. 321 em 1934 · 

O sr. é funccionario publico no ln. 
terior e a distan cia difflculta o rece. 
bimento dos seus ven cimentos, contas, 
habilitação ao Montepio os requeri. 
m entos aos seus dir~ltos? Não vacllle . 
DiriJa. .. se ao Escriptorlo de Procurado. 
ria MINERVA e encontrará a solução 
dos seus n egocios. Rua. Maciel Pinhel. 
ro. 306. sala. do Cartorio do Tabelião 
P ublic Travassos. 

Não é menor< o er;;forto no dominio 
do materia l . Os carros de assalto se 
rão CPnst ruidos em ~érie,; 0 arma: 

-- - - · -------- mPnto actual 111e- rá em j?rande parl<' 

Prefeitura de ltabayana !"~!/!":.:ºm~~;.:•:;r~~m::~-dr;•:,~':.~ 

O l." premio da Loteria Fe
deral no dia 9 de outubro 
será de 2.000 contos ! ! ! 

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

Por molivo do falleclmento do pre- ::no~e <:~i~ºº;.,1~me~
9:lt9\ 0 t.erã de pcJo 

feito Manuel Pereira Borges, assu- Si a Inglnterra ent r as"'<> agora em (Secção ~o Estado 
Parahyba) 

da 
miu as funcções administrativas do confl ictn armado, precbiaria ser auxl 
município. o sr. Odon Sá. que, np .. c.:te Hada _ Em 19,10, a Inglaterra bastar f 
sentido, enviou o seguinte telegram- de per si, pnra todas ns Ruas ne<"es8 i~ 
ma ao sr. Governador do Estado: dades, p rincipalmente no dominio da O sr

1 
presidente da O rdem dos Advo-

«Jtabayana, 14 - Communico V?S- aviação Contudo. n em o exercito, nem gados. n.a Secção deste Estado, enca· 
scnc1a haver boJe assunudo funcçoe:; a aviação serão num('r ienmente t.u fíi rece o comparecim ento de todos os 
p1efettc deste m.umclplo motivo fal - ; cien te8 para a conducc;ão de um ; Conselheiros á reunião do proxtmo dia 

Promf't.ter~.m-be em 
lecimento prefeito effectivo Saucta- guerra p rolongada, sem o apoio de ou- 16, ãs 19 e mela horas no local do 

f:'m çõe.s. - údon :-:a" tro!I pai~f.'5 1 rostume. ' 
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JUSTIÇA 
TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTI· 

ÇA ELEITORAL DO ES'fADO "" 
PARAHYBA 

JURISPRUDENC!A 

ACCORDAO N." 473 

Processo n.0 255 

Classe 5. ª. 

NATUREZA DO PROCESS.): -
Processo referente á denuncia apre
sentada pelo dr. promotor publico de 
Mtsericordia contra o bacharel Paulo 
de Moraes Bezerril. por ter deixado 
de votar nas eleicões de 9 de setem
bro de 1935. 

Relator: - Dr. H. Almeida 
O Tribunal Regional rei.olve 

archivar o processo. 
Vistos estes autos de procedimento 

criminal intentado contra o dr. Pau
lo de Moraes Bezerril, juiz de direito 
da comarca de Misericordia, sob o 
fundamento de ter elle deixado de 
vota.r nas eleições municipaes de 1 cte 
setembro de 1935, accot/lam os juizes 
deste Tribunal Regional, de ac ~ó!·do 
com o parecer do exmo. dr. Procut·a
dor Regiolla1, em ordenar o archiva
mento do processo, por não haver nel
le crime a punir 

Os magistrados não estão sujefto.s 
á obrigatoriedade do voto, ex.vi a q•1e 
determina o art. 5. 0 do Cod. Eleito
ral. E porque não tenha o ctenua. 
cindo votado nas elêições referidas, 
contra elle offereceu o dr. P,:-o:nutor 
Publico da comarca de Miser1coruin 
a denuncia de fl. que não te1n prl.l
cedencia legal. 

ELEITORAL 
na. o can<'eUamento da. 
tom. 

VJstos, etc. 

elei .. 

Accordam os Juizes do Tribunal 
Regional de Justiça Eleitoral em or. 
clenar o cancellamento da eleitora 
Mariana Ignac1a da Silva, do muni
cípio de Ingá, _3. ª zona - Itabaya_ 
na - -e inscnpta sob n.º 838, vi$tà 
~mo ~ requerimento de qualificação 
nao foi por ella totalmente escripto, 
conforme se vê do laudo pericial a 
fls. 

Jão Pessôa, 31 de ma1·ço de 1937. 

(Ass.) Flodoardo da 
Presidente. 

Silvrira. -

(Ass.> Braz Bararuhy 
designado. · 

ACCORDAO N " 477 

ProC'esso n.ci 1. 761 

Classe 5. u 

Relator 

NATUREZA DO PROCESSO· 
lnscripção da eleitora da 4. a zon:a _ 
Guarabira - Rosa Soares de Clivei. 
ra, para effeito de revisão. 

Relator: - Dr. Antonio Guedes. 
O Tribunal Regional r,~so l Vê 

ca.nreltar a inscripção da elei
tora. 

Vistos, etc. 

ACCORDAO N.' 481 
Processo n.0 89. 
Classe l.ª. 
NATUREZA DO PROCESSO· 

Denuncia apresentada pelo dr. Pro
curador Regional contra Manuel Lau. 
reano Ferreira, i:>fficial do registro de 
obitos de Desterro, no municipio de 
Teixeira. 

i;telator: - Dr. Antonio Guedes. 
O Tribunal Regional julga. 

improcedente a. denuncia. 
Vistos, etc. 
O exmo. Procurador Regional de

nunciou de Manuel Laureano Ferrei
ra, official do registro civil do dls
tricto de Desterro, no munictpto de 
Teixeira, pelo facto de não haver o 
alludido serventuario enviado á Se. 
cretaria deste Tribunal a lista de obi
tos de pessõas maiores de 18 annos, 
occorridos em seu distrlcto, relativa 
ao mês de outubro do anno proxlmo 
passado. 

Em defesa, allega o accusado que, 
no mês a que se reporta a denuncia 
nenhum obito de eleitor occorreu em 
Desterro, não tendo havido assim 
prejuizo para o serviço eleitoral. In. 
voca a bôa fé, para a omissão em que 
incorreu, pois entendia que só havia 
obrigação de remetter lista quanto 
houvésse obito de eleitor. 

O exmo. Procurador pede a con
demnação do accusado no grão me. 
dio do art. 183, n.c 17, do Cod. Elei. 
torai. o Tribunal Regional, segundo a 
sua já firmada jurisprudencia. em 
casos identicos, julga improcedente a 
denuncia, por merecer acolhida a de
fesa do réo. 

João Pessôa, 14 de abril de 1937. 
(Ass.) Flodoardo da Silveira -

Presidente. 
(Ass.) Antonio G. Guedes - Re. 

lator. 

(Ass.) Flodoardo da Silveira 
Presidente. 

(Ass ) AnL .. nio G. Guedes _ Re. 
lator. 

ACCORDAO N.c 484 
Processo n. º 137. 
Classe 5.•. 
NATUREZA DO PROCESSO. 

Consulta do juiz eleitoral da 2 ~· zo. 
na 'Mamanguape> sobre si póde ex
cluir o eleitor José Rodrigues de Oli
veira e outros êm identicas condições 
da lista de votação. 

Relator: - Des! M. Furtado. 
O Tribunal Regional res...;1ve 

declarar que os juizes eleito-

Por deliberação do Tribunal, o·; <tU
tos subiram a esta superior instan. 
eia, antes de recebida a denunl'ia e 
processado o denunciado, tend) op,. 
nado o dr. Procuraor Regicnal pelo 
archivamento do processo. 

Na petição a _fl. 3, com que reque
reu a sua qualif1cac;ão eleitoral ao juiz 
da 4. ª. zona, Rosa Soares de Olivei
ra, omittiu o seu estado civil. E como 
tal omissão é causa de cancellamen
to, prevista no art. 76, n.0 1. combi
nado com o art. 59, n.0 2. do.. Codigo 
em vigor. o Tribunal Regional resol. 
ve cancellar a inscripção da alludi
da eleitora. ACCORDAO N. o 482 raes deverão transmittir á 

Processo n.º 88. Secretaria os nomes dos elei-Assim decidem, em Tribunal. ac.. 
tentos os motivos expostos. 

João Pessõa, 7 de abril de 1937. 
(Ass.) Flodoardo da SUveir,t ··

Pre~idente. 
Classe 1. a. tores cujos direitos se achem 
NATUREZA DO PROCESSO: perdidos •AI suspensos. João Pessôa, 4 de abril d 0 1937. 

(Ass.) Flodoardo da 'iiilveir,. ·-
Presidente. 

(Ass.) Antonio G. Guedes - Re
lator. 

Denuncia apresentada pelo dr. Pro- Vistos, etc 
curador Regional contra Joáo Elias Accordam os juizes do Tribunal 

(Ass.) H Almeida - Relator. 
Conferem. 

ACCORDAO N ... 
479 

Ramalho, official do registro de obi- ~;~~~al r:p;~J;~~o E~eit:~~u?~ Pl-

Processo n. º 40 ~1dft~t.:::la:ton:u:::~:s de :~1at~~z !~~t';,.'teii;'~;.; ;g;:~~m~~~ Secretaria do Tribunal Regional, 
em João Pessôa, 3 de setembro de 
1937. - O official. Juvenal August,.6 
Lage. 

Classe 1. a O Tribunal Regional julga dos em processos criminaes não ~o-
N ATUREZA DO PROCESSO: _ improcedente ~ denuncia. dem _ser impedidos de votar emqua~-

VISTO: 
secretaria do Tribunal HPgi01nl àe 

JU!>tiça Eleitoral, em 3 üe setemtro 
de 1937. 

Denuncia apresentada pelo exmo. dr. Vistos estes autos de acção penal, to n~o fo~en: c~ncelladas as resp~
1
n. 

Proc. Regional contra Joaquim Ben- intentada pele-ex.mo. Pl!Qcurador Re- vas mscr1pçoes, que esse cat?r .J.a
to de Sousa, official do registro de gional contra João Elias Ramalho, of- me11:to é da competencia do Tr~bunal 
obitos de Tavares, districto de Prin- ficial do registro civil do districto de Regional,_ com recurs<:' voluntan<? I,~
cêsa, por infracc;ão do dispooto no Immaculada, municipio de Teixeira. 1 ra o Tribunal. Superior. como e ex. 
art. 207 do Cod. Eleitoral, comb;na- Motivou a denuncia O facto de não I pr~so n?s artigos 79. ~ 81 do, Cod. 

Carlos Bello - Director. 

ACCORDAO N." -~'74 do com o art. 6.º, ~ 1.º da Lei n.º 230. haver ". alludido serventuario envia- Ele1to_ral, e q~e _os_ Jmzes el~itoraes 
Processo n. o J90. de 31 - 7 _ 36. do á s~cretaria de.ste Tribunal a lis- de~erao transm1tt1r a Secretaria deste 
Classe 5.ª. t de obitos das pessôas maiores de '!'nbu,na~, os n~11_1es dos eleitores c~-
NATUREZA DO PROCESSO: - O Tribunal Regional julga l "d em seu districto JOs due1tos poht1cos se achem perdi-

ltequerimento de Antonio da Cunha impr,Jced111te a denuncia. 1 annos, occorp os b ' dos ou suspensos. 
Filho, eleitor da 1. ~ zona - Capl:;31 r erente ao mes de outu ro do anno João Pessôa, 14 de abrll de 1937 

- inscripto sob n.º 851, solicitando Vistos'. ~te. . . . ~a:!d~.efesa, allega O accusado que (~.) F lodoa.rf4..., da Silveir:i '-
annotação no seu titulo para as.signa!"'. O off1cial do registro c1v1l de Ta- ~ remetteu a lista porque sómente Presidente. . . 
se Antonio da Cunha Lima Filho, vares.' municipio de Princêsa, foi de- 1 ~ar5 de dezembro foi que recebeu os (Ass ·) Mauricto Furtado - R~!a-
éotno foi alistado. . n~nc1ado pelo exmo. Pr_?Curador Re- modêlos officiaes que lhe haviam si- tor · 

Relator: - I?r. H. Alm.eida. g_1on~l pelo facto. de nao. haver re- do enviados pela secretaria. Explica 
O Tr1bu~al. Regwnal resol.

1 

mett1do, como exige a ~e1. á Secr~- a demora com O facto de não haver, 
!e, em prehmmar! _conv~rter o taria deste Tribunal, a 11:5ta. dos ob1. em Immaculada, agencia postal, sen-
Julgamento em diligencia. tos occorrldos em seu d1stricto, e~n d ue a mais proxima. a da séde 

Vlst~ •. etc. . setembro de 1936. de pessôas maiorf's d 
O 

~u~icipio fica a 4 ks. de seu dis-
Os Ju1zes deste Tnb. Reg. resol. de 18 annos. . ; t ' 

vem, em prelin:ii.nar, .converter o JUl- (?onsider!3-ndo, _porém, que 0 :vlim-s- ~~iderando que, pelo documento 
gamento ~m d1hgen~ia para manctn:r I teno Pubh~o nao fez prova. ~lguma de fl 8, firmado pelo agente postal 
que o. ele1t~r Antomo da Cunha Li- 1 da accru_,açao, nem com ~~.?rt1d~-0 da de Têixeira, se acha comprovada a 
ma F:lho Junte aos presentes nutos ! Se~retana, nem c_om t,~temunn~·'· o allegação do denunciado, 0 Tfibunal 
certldao verbo7ad.verbum de seu re-1 Tribunal . resolve Julgar impro~eúe11te R . 1 J'ulga improcedente a de. 
aistro de nascimento. a denuncia. egi~na 

João Pessôa, 7 de abril de 1937. João Pessôa, 14 de abril de 1937. nu;cia. ustas 
. . , (A_ss.) Flodoardo da Silveira. - r ~U1m~-se. · 

(Ass.) Flocloardo da Sdve,rn. -
1 

Presidente. . • - João Pessôa. 14 de abril ~e 1.937. 
Presidente. . . (Ass.> Antomo G. Guulcs - !"e- (Ass.) Flodoarcl.1 da Silveira -

<Ass.J H. Almeula - Relato,. !ator. Presidente. 
ACCORDAO No 475 ACCORDAO N." 480 (Ass.l Antonio G. Guedes - Re. 

Processo n.0 1.744. Processo n.'' 85. lator. 

~~~iiJiÉiA DO PROCESSO: ~~Ê~A DO PROCESSO: -1 ACC~RDAO N.' 
483 

Inscripção do eleitor da 4. 11 zona - Denuncia a~resentada pelo dr: Pr?- ~~~:S~. ~.. 86 
· 

Caiçára - Luiz José Xavier. para curador Regional, c_ontra Jof!,-? e.a NATUREZA DO P ROCESSO: -
effelto de revisão. Cruz, offic1al ~o }'.tegistro de ob1 .os ce Denuncia apresentada pelo dr. Pro-

Relator: - Dr. H. de Almeida. Paulista, _mumclpio de Pombal curador Regional contra Antonio 
o Tribunal Regional resolve Relator. - J?r. Antonio_ Gued~s. Bernardino de Lyra. official do re-~;:::it;:ão~ rancellamento da im~ro~~~be':i~:l a~;:=:ia~ulga. gistro de obitos de Lagôa, municipio 

Vi-;tos, etc. Vistos, etc. de Pomb~l. ntonio Quedes. 
Accordam os juízes deste Trib. Reg. O exmo. Procurador Regional .of- Relator· - Dr· A . . 

em decretar o cancella.mento da ins- fereceu denuncia de n. 3 contra João . O Tr ibunal Regional_ JUiga 
cripção do eleitor Luiz José Xavier, da Cruz. official do registro de obitos improcedente a denuncia. 

ACCORDAO N. 0 485 
Processo n º 193. 
Classe 5.ª. 
NATUREZA DO PROCESSO· 

Inscripção do eleitor da 4. ª zona 
Guarabira - Odilon Gomes ,.1f' An
drade, para effeito de revisão. 

Relator: - Des. M. ~rtadv. 
O Tribunal Regional resolve 

cancellar a inscripção do elei. 
tor. 

Vistos, etc. 
Accordam os juizes .~:o Tribunnl 

Regional de Justiça Eleltü-r:=11 da P'.'l. 
rahyba em cancellar a in:-.cripçáo do 
eleitor da 4. • zona, msi:rlpto rnb n. 0 

1.481, Odilon Gomes de Andrade, cuja 
petição de qualificação não diz qual o 
estado civil do requerente 

João Pessõa. 14 de abril de 1937. 
<Ass.) FJodoardo da Silveira -

Presidente. 
(Ass } Mauricio Furtad):,. - Rela. 

tor. 

ACCORDAO N " 486 
Processo n . 0 1 801 
Classe 5. 3 

NATUREZA DO PROCES':lO: 
Inscripção do eleitor da 4. A. 1011a -~ 
Guarabira - Manuel Baptista d~ 
Oliveira, para effeito de revisão 

da 4.~ zona, pelo facto de haver omit- de Paulista, município de Pombal, Vistos, etc. 
tido, no requerimento de qualifica- p~lo facto de não haver o menciona. o exmo. P rocurador R egional of- Relator: - Des. M. Furta-.:lo. 
ção, a declaração do seu estado r17il. do serventuario enviado a este Td- fereceu a denuncia de fls. 3, contra 

João Pessôa. 7 de abril de 1937 

O Tribunal Regional resolve 
cani:ellar a ins:cl"ipç.:\ ~ ,lo e lei~ 
tor. 

bunal a. lista referente ao mês de OU- Antonio Bernardino de Sousa, offi_ 
tubro do anno passado. cial dt) registro de obitos da circums

Citado o denunciado, all~ga Pste cripÇão de Lagôa, municipio de Pom. 

Pr~!:~~te Flodoardo da SilYein 1~~ :~e~e~e;: c!m:~i1~t~vee11~~~ ~eªJ~e~i~~ri~ac~nv~:diãoé. h~:~ret=~ Vistos. etc. 
<Ass.) H. de Almf'ida - Relator. remettidos pela secretaria. deste Tribunal a lista referente ao 

ACCORDAO N.º 470 

Processo n . ' 911. 

Classe 5 • 

In~!Ti,~oEZd~ i~to:-'a~~E~s.o ·zo~ 
- Itabayana - Mariana Ignacia da 
Silva, para. etfeito de revisão. 

Relator· - Dr. A Guedes 
O Tribunal Regional orde-

Explica. que o seu districto não é mês de outubro do anno passado 
servido por linha postal, donde a o denunciado defendeu-Se com a 
dem~ra no. ~ecebimento da correspon.. allegação de que nenhum oblto de 
denc1a off1c1al elei_toral. pessôa maior de 18 annos occorreu 

o Tribunal Regional acolhe r.. de- em seu dlstrlcto no mês a que se re
tesa do accusado, como j~ o tem fei- porta a denuncia. 
to em casos identicos, e Julga Jmpr,)- o denunciante não destruiu o facto 

Accordam os juizes do Tribunal 
Regional de Justiça Ele1tural em 
cancellar a inscripçâo do Pleitor da 
4. ª zona (Caiçára}, inscripto sob n.º 
562, Manuel Baptista de Oliv~lrn, tu. 
jo requerimento de qualifir H,:.1.0 nho 
diz qual o estado civil do 1 ~Qll"=rente 

cedente a denuncia. allegado pelo accusado. 
João Pessõa, 14 de abrjl ie 1937. Ante O exposto, o Tribu~l Reglo. João Pessôa. 14 de abr!I de 1937. 
(Ass.) Flodoardo da Sih·e1r.t. - nal de accôrdo com decisoes ante- (Ass.) Flo(,.,ardo da Silveira. -

Presidente. rio;es em casos identicos, resolve jul- Presidente 
( Ass.) Anton i,,J G. Guedes - Re- gar h;.tprocedente a denuncia. 1 tor( A. ss.) Mau ri cio }"'orla do - Rela-

lator I João Pessõa, 14 de abril de 1937 • 

VIDl •UIIClPAL: 
UMBUSEIRO 

O Dia da Patrla, 

Urnbuseiro, 10 - Revestiram..se de 
grande brilhantismo e solennidade as 
festividades realizadas aqui, pela 
Inspectoria do Grupo &colar desta. 
villa, em commemoração ao d1a. que 
assignalou a nossa i.ndependencla., 
cujo programma dedicado ao Dia da. 
Patria. transcrevemos abaixo: 

7 112 horas: Hastea.mento da ban
deira no Grupo Escolar sendo cantado 
o Hymno Nacional. 

8 horas: Jogo gyrnnastlco acompa_ 
nhado a canto pelas alumnas (será 
executado no "dancing". 

8,20 horas: Corrida de velocidade 
por uma turma de educandos - Pa
ranympho: Dr. Josué de Farias. 

8,30 horas: corrida de estafetas -
Paramympho: Tenente Manuel Leite. 

8,45 horas: Salto em dlstancla por 
uma turma de .alumnos - Paranym
pho: COnego Antonio Ramalho. 

ny9in~~~~~:,al~ar~: ~=õ~.- Para .. 
9,15 horas: Corrida. de saccos -

Paranympho: Dr. Marlo Rodrigues. 
9.30 horas: Corrida pela bandeira -

Paranympho: Dr. Antonio Heraclio. 
9,45 horas: Corrida de obstaculo -

Patrono: Gerente da firma Andrade 
Lima. 

10 horas: "O porco sem cauda", por 
uma turma de alumnas - Patrona; 
D. Isaura Heraclio. 

10,15 horas: Concurso de riso por 
uma turma de alumnos - Pati-ona; 
D. Marina Pes.5Õa. 

10,30 horas: Corrida do gallo, por 
uma turma de alumnos - Patrono: 
Antonio Ismael. 

14,30 horas: Disputa pebollstica en
tre as duas equipes infantis. no Cam
po do Umbuzetro Foot-Ball Club. 
Madrinha do Independencia. Nilça de 
Sousa e Silva. Madrinha. do Yptran. 
ga, Iracema de Souto Lima. 

Falarão pelas equipes o sportman 
José Mouri e a senhorita Eulina Af
fonso. 

15,30 horas: Jogo entre o U. F. c. 
e o Sport Club de Guarita. 

19 horas: Sessão solenne no Grupo 
Escolar. Abertura da sessão com o 
Hymno 7 de Setembro. Falará o o
rador oficial. 

19,30 horas: Balllado dos taman
quinhos, per um grupo de crianças. 

II - "Independencia ou Morte" 
declamação da alumna Marlstella' 
Souto. 

III - O Guarda civil. Cançoneta 
pelo alumno José Caldas Lins. 

IV - Comedia "Independencia ou 
Morte". pelos educandos José Mourl 
Jorge Duarte, Luiz Lins e Ivette d~ 
Castro. 

V - "Meu Brasil", pelo Orpheon 
do Grupo Escolar. 

VI - Declamação da alumna Iva.n 
Chaves. 

VII - Idem de Idelzuite Chaves. 
VIII - Idem de Maristella souto. 
IX - Idem de Dorothy Soares. 
Idem de Zephinha Moura. 
X - Idem de Nelli Vietra.. 
XI - Bailado das sombrinhas, por 

um grup0 de alumnas. 
XII - Declamação da alumne. 

Lourdes Mesquita. 
XIII - Saudação ã Patrla., canto, 

por um grupo de aJumnas, em se. 
guida o Hynmo Nacional. 

Os paranymphos offereceram brin
des aos vencedores acima. 

A's festividades compareeeram to
dos os elementos da. sociedade con
terra.nea. de.stacando_se, o illustre dr. 
Carlos Pessôa, prefeito municipal, a.. 
companhado de sua. exma. esposa; 
dr. Jcsué de Farias. promotor pu
blico e o tenente Manuel Leite, digno 
official do Exl!rcito. Todos ficaram 
admirados com a perfeição com que 
os educandos executaram o program
ma acima. Na hora determinada para 
o arreamento da Bandeira Nacional, 
no predio da Prefeitura Municipal e 
no edlflcio do Grupo, toda a popula.. 
ção reunida em frente dos edificios 
citados teve ensejo de ouvir a esfor
çada professora Iracema Souto, que 
disse, num tocante discurso. o signi
ficado daquellas festividades. Após, 
discursou o negociante Tito Souto. 
Precisamente, ás 19 horas. teve lugar 
a. sessão solenne que foi presidida pelo 
dr. Carlos Pessôa que, enthusiasmado 
e emocionado com a perfeita. organi
zação das ,eferldas festas' pronunciou 
brilhante improviso, ccngratulando.. 
se com os umbuseiren.ses e vivando_os. 
no que foi respondido com uma gran
de salva de palmas. O rev. conego 
Antonio Ramalho, estimado v1garlo, 
imPDS&,ibilitado de comparecer ás fes
tividades alludila.s. em serviço do seu 
mistér, se fez representar pelo major 
Antonio Duarte, figura veneranda e 
bemquJsta do nosso melo social. Fô
ram encerradas essas festividades com 
um drama leva.do pelos alumnos do 
Grupo e uma anlmadlss1ma soirée 
dançante, que se prolongou até mela 
noite. 

(Do Correspondente) 

-----
~ECA ~IECTAR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL) lncomparavel. A' venda em 

toda,asca,a, da ~d~d1r ~ - 1 I P , 1 L I P J C 1 • , 



2 A UNIAO - Quarta·feira, 15 de setembro de 1937 

D :e 
PREFEITURA DA CAPITAL ALFANDEGA DE JOÃ.0 PESSOA 

EDITAL N.• 8 - Chama concurren_ - EDITAL de prtvio aviso Sob n.o 29 
tes para a construcç4o da herma do - Prazo 30 dtas - De ordem do sr. 
poeta Attg,u!to dos Anjos - De or- Inspector desta Alfandega se faz pu_ 
dem do .sr. prefeito. e em cumprlmen_ blico que. se achando as mercadorias 
to da lei n. 0 11, da Camara Municipal, contidas nos volumes abaixo meneio. 
fica aberta, pelo presente edital. con- nad-0s no caso de serem arrematadas 
currencia publica para a construcção para consumo, os seus donos ou consl
da herma do poeta. parahybano Au. gnatarlos deverão deopachal-as e re-

ro;;;;:çõe~º,5 Anjos sob as seguintes f~rald~n~af!~iobd':,e;~ ~1:"i1n~oc:: 
a) - A altura total do monumento te serem vendidas por sua conta. 

será de doLs metros e oitenta_ centl_ Setenta e oito catxas e quarenta e 
metros (2,m80l, . sendo 2.moo para a nove cartuchos de talco perfumado e 
columna da base e_ O,m80 para o bus- quarenta vidros de medlcomentos ap
to; prehendldos pelo agente ft.;cal do 1m-

b) - Essa base de 2,moo será de posto de consumo, Franc!s::x> Rezcndc 
granito. com secção quadrada de Brasil. por não estarem seUados e ro
O,m50 x O.m60, enctmada pelo busto, tulados. 
confeccionado em bronze. Alfandega, 16 de agosto de '193'1, 

c) - As propostas deverão ser en- Antonio Gomes Forte - Escrlptu_ 
tregues na Prefeitura da. capital até rario da classe II C". 
ás 15 horas do dia 16 de setembro, em VISTO; - Oscar Jucá - Inspecto,·. 
envolucros fechados. e assignadas pe-
les proponentes; EDITAL DE VENDA E ARREMJ\.· 

d) - Os proponentes terão plena TAÇAO DE BENS IMMOVEIS - O 
llberdooe para apresentaçáo de ante_ dr. Brat Baracuhy, Juiz de direito da 
project-Os, graphicos, etc., para me- 1.11 vara da comarca desta capital do 
lhor orientação de suas propostas. Estado da Parnhyba cm virtude da 

Prefeitura da capital, em 22 de ju_ lei, etc. 
nho de 193,7. - Sylvla de Carvalho, Faz; saber a todos quant.os o presen-
pelo secretario. te edital de venda e arrematação vi· 

r.em ou delle not1cia tiverem e inte~ 
GYNASIO PARANAENSE - EDI- ressar possa. que, no dia 20 de se

TAL N.0 91 - Concurso para. provi· tembro proximo ,,indouro. ás 14 ho
mento dos cargos de professor c.athe- ras, no predto n.-o 42. sito á rua das 
dratico de Historia da. Civilização, Trincheiras, desta capital, and? r ter
Sciencias Pbysicas r: Naturaes, Hlsto- reo onde funcci.onam as audienc1as 
rfa Natural e Cbinúca da Secção do deste juizo, o port.eiro dos auditorias 
Externato _ De ordem do sr. dr ,U- ou quem suas vezes fizer, trará s. pu-
rector do Gymnasio Paranaense , e ~li~~e~~a~s d~ei~ecn:aforª~~~:,t~ffe~ 
~ 0°~~~;;~~!ªct~ºe~~~~iosr~·ºd;:

4
~r~~ recer além da respectiva. avaliaçãc. o 

tarta do Interior e Justiça, de ac~'lr- predio s·n., sito á r..venida dos Corê
do com O art. 15,º do decreto federal ma.s, desta capital. construido cle 
n.º 21.241, de 4 de abril de 1932 e ri:!.;;- taipa e coberto de telha.s, R.valiado em 
pectivas instrucções baixadas Pt'lo ~~ 40

:~~0, p~g~!~t~ªda! ~t= ~u~!~ 
exmo. sr. ministro da Educação e mais despesas judiciaes e pertencen
Saúde Publica em 8 de novembro de te ao espolio de d. Izabel Gonçalves 
19;33 e com a resolução da Congrega- de Oliveira. E para que chegue a no-~:g :1e~11<;:~:s!~ ~~r~e~~~~eni~ ia~~ ticia ao conhecimento de todos man
publico para conhecimento dos in- ~~~d~ jeu~~)::re.gãrr~se:~:1 e!:f ~~ 
teressados, que se acham abertas . fixado no logar do cos~ume e publi
neste Gynasto, pelo prazo de 120 cada no orgão official do Estado. Da
dias contados do dia immediatu á do e passado nesta cidade do João 
publicação do presente edital, as ins- Pessôa, aos vinte e cinc<> di&..!l do m~ 
cripções para pre·enchimento dos ra1- de agosto de mil novecentos e trinta 
gos de professor cathedratico de His- e 6 ete. Eu, Eunapio da Silva Torre,;, 
toria da Civilização, Sctenctas Phy.si- º.S'!-rivão de orphãos interino, 0 dacty. 
cas e Naturaes, Historia Natur'.:11 e lographei. (ass.) Braz Baracuby. Está 
Chlmíca. conforme com o original ao qual me 

Para inscripção no concurso, ieve- reportp e dou fé. - O escrivão interi-
tá o candidato apresentar: no, Eunapio da Silva Torres. 

a) prova de que é brasileiro nato, 
ou naturalizado; 

b) prova de sanidade e de 1do~ei
dade moral; 

c) prova de haver completado o 
cursf'J de humanidade ou diploma de 
instituto tdoneo onde se mmistr~ a 

e:i;~n~!~~~i~~ir: r:l~ti~~n:rs;~er-
cicto do magisterio, á activiciaae li
teraria ou scientiftca do cand!tiatt); 

e) recibo do pagamento da taxa dL 
inscrlpção na tmportancia de . . . .. 
300$000. 

O concurso comprehenderá suces· 
sivamente as seguintes prova-:,: 

a) defesa de these ; 
b) prova escripta para a cP.dc.irn de 

Histo1ia da Civilização. e prova ex· 
perimental para as de Sctencias I'hy
~icas e Naturaes, Historia Nat~:!al e 
Chimlca: 

ci prova didactica; 
A these constará de uma c!isseta

ção sobre assumpto da cade.irn e de 
livre escolha do candidato. 

A prova escripta e a exp"!ri!nental 
versarão sobre questões ou themas 
por occasião da prova e relativas ao 

~~;:~1:J!eªte~a d~o':n~1!:~a e~~~li~:~ 
dora e approvada pela. Cohgrezação. 

A prova dldac',lca, que terá duração 
de 50 minutos, ser! oral e con:;te.rã de 
uma disserte.ção sobre o ponto sortea-

DIRECTORIA GERAL DE SAUDE 
PUBLICA - Inspectorta de Fiscal!. 
mção do Exercício Profissional -
EDITAL - De accôrdo com o artigo 
11 do Decreto n. 0 20. 877, de 30 de de
zembro de 1931, e para conhecimento 
dos interessados, torno publico que o 
sr. José Marinho do Nascimento, 
pratico de pl,armacla legalmente ha_ 
bllltado, requereu a esta Dlrectorla li. 
cença para estabelecer-se com phar_ 
macia no povoado de Uruçú, do mu
nlciplo de Umbuzeiro, sendo do teor 
seguinte sua petição: "!limo. Sr. Di
rector da Saúde Publica - José Ma... 
rlnho do Nascimento, pratico de 
pharmacla examinado por essa Dlrec
toria, desejando estabeleeer..se com 
pharmacla no povoado de Uruçfi, do 
municipio de Umbuuiro, vem reque_ 
rer a V. s. a necessaria licença para 
esse fim." Este edital será publicado 
oito vezes segundo determina a citada 
lei e se depol.s de 15 dias de sua ul
tima publicação não se apresentar 
profissional diplomado que queira. a
brir pharmaela na localidade em a_ 
preço, será então concedida licença 
ao requerente 

Inspectorla de Fiscallzaç~o do Exer
cicio Profissional . 

Jolío Pessôa, 4 de setembro de 1937. 
Nair de Mottra Machado - Enc. do 

Serviço. 

T A E s 
~;;ir: ~~tt!tªca~:lad

0
~e ci~t1i°:1c~~ 

troada. 
O material destinado á Estação Ra

dio Diffusora do Estado, do presente 
edital, será pnra entrega immedlata 

Os proponentes deverão, fazei: no 
Thesouro do Estado, uma caução em 
dinheiro, de 5% s::bre o valor prova_ 
vel do fornecimento, que servirá para 
garantia do contracto, no caso de ac
ceitação da proposta. 

As propostas deverão ser escrip~as a 
tinta ou da.ctylcgraphndo.s e asslgna_ 
das de modo legl.vcl. sem rasuras, e_ 
mcndas ou borrões, em duas vias, sen
do uma devidamente sellada, (sello 
estadual de 2$000 e seno de saúde, 
contendo preço em algarismo e por 
extenso). 

Os proponentes deverão marcar o 
praro para entrega do material offe
reddo. 

Os proponentes deverão offerecer 
cotação para os materJaes de proce_ 
dencia nacional. ou naclonaliza.:ios, 
postos na repartição requLsltante, e de 
procedencia estrangeira, C. I. F. 
Cabede1lo. 

A13 propostas deverão ser entregues 
nesta COmmissão, em enveloppes fe
chados, até ás proximidades da reu
nião do Tribunal da Fazenda. que não 
será antes das 14 horas do dia 17 do 
mês corrente. 

Em enveloppes separados das pro_ 
postas, as concurrentes deverão apre
sentar recibos de haver pago os im
postes federal, estadual, municipal, no 
exercicio passado, bem como da cau_ 
ção de que trata este Edital. 

Os proponentes obrigar .se.ão a tor _ 
nar effectivo o compromisso a que se 
propuzerem caso seja acceita a sua 
proposta, as.signando contracto na 
Pro:uradoria da Fazenda, com o pra_ 
zo maximo de 10 dias, após soluciona
da a concurrencia, com previa caução 
arbitrada pelo Tribunal competente. 
não inferior a 5% sobre o valor do 
fornecimento, a qual reverterá em fa
vor do Estado, no caso de rescisão do 
contracto, sem causa justificada e 
fundamentada a juizo do referido Tri_ 
bunal. 

Fka reservado ao Estado, o direito 
de annullar a presente, chamando a 
nova concurrencia, ou deixar de ef
fectuar a compra do material cons_ 
tante da mesma. 

Commissão de Compras, 4 de se. 
tembro de 1937. 

J. Cttnha Lima Filho - Presidente 
da Commissão de Compras. 

de oleo diesel em tambores de 190 ki
los liquido; 

30 <trinta) caixas de kcro':ene, a 
2 la.tas de 5 galões. ' • 

O ma tfrial serã entregue no Almo
xarifado da Commtssão de Sancamen 
to de Campina O:ande, em dl13S par
cellas eguaes, a primeira dentre dez 
dias dn a~<.;ignatura do contracto e a 
segunda quinze d1asi npós a primeira, 

Será substltuido dentro de 24 horas 
o ;ambor ou lata encontrados incom. 
pletos. 

O material vicio.d~ será rt>cusaclo. 
uerdendo o fornecedor direito a fu
turos fornecimentos. 

o preço inclue a retirada dos tam
bores vazios. 

O pagamento .será feito n:i Rece. 
bedoria de Rendas de Campina Gran
de, medirnte requerimento áauella 
repartição, depois de proces.c;ada a 
conta na Commtssão de Saneam~nt() 
de Campina Grande. a qual será ex
trahida em 4 vias, devidamente sena. 

no exercicio passado, bem corno cta 
caução de que trata este edital. 

Os proponent~s obrigar-se-ão a tor
nar eHectivo o compromisso a que se 
propuzerem, caso seja acceita n. fUa 
proposta, assignando c-:intracto, no ,.s
crlptorio desta commissão, l"m pr·"'~ 
sença do promotor publico desta <'i
dade, com o prazo maximo 1e 5 1 cin
co) dias, após solucioneda a ..!onror. 
rencia com prévia caução arbitrnda. 
por ~ta Commi.ssã.o, não inferior a 
5 ('~. scbre o valor do fornecimento, a 
qual revertci·á a favor do Estado, no 
caso de rescisão do contracto sel)1 
cau.sa justificada e fundamentada a 
Juizo desta Commissão 

Fica reservado á Commi~á::>, tJ cli. 
reito de annullar a J:rPsent~. cha
mando a nova concor:-Pncla, OJ deixar 
de ef{ectuar a comprn <.lo m teria} 
constante da mesma 

Jonas Mangabeira, contad:>r 
VISTO - João Fernal, eng.º chete. 

da a t.• via COMMISSAO DE SANEAMENTO 
O contractante fornecerá bomba DE CJ\IUPINA GRANDE - Concor-

para mediçRo da gasolina. l'encia de uma calha medidora para 
Os proponentes rlcverão ! azer na esgôtos - O Escriptorio Saturnino de 

Recebedoria de Renda~ de Campina Brito, em nome do Govêrno da Pa. 
Grande. uma caução em dinheiro. de rahyba, receberá até o dia 10 ele de-
5% .sobre o valor provavel do forneci. zembro ás 14 horas propost:i.3 para o 
menta, que servirá para garantia do fornecimento para a apparelhat;e:n 
contracta, no caso de acceít~ção da de calh~ medidora. comprehPr.denGo 
proposta. regLstrador de descargas e os demais 

As propostas deverão ser cscriptas accessorios necessaric,s, para a des
a tinta ou dactylographadas e assig_ carga maxirna de 138 litros por segun
nadas de modo legível, sem rasuras, do. destinada á Cammissão de Sanea. 
emendas ou b.o_rrões. em três vias, 1 menta de ~~mpina Grande 
sendo uma dev1darnc.ite SF.llada I sei- As roud1çoes de pagamento e C'IS 
lo estadual de 2$000 e seno de sau'de), prazos de fornecimento constai.-io tlas 
contendo preço em algark;m'.J e pm prop~_tas. 
exten.so. As propostas p.uderão ser ap.:ese!"l-

As propostas deverão ser entregues tadas no Etcriptorio Saturnino de 
no escriptorio da Commissão de SJ.- Brito. - Sala 1517 - Ed1ficio de ·' A 
neamento de Campina Grande, em NOITE"' - Rio de Janeiro - Br.1.Sil 
enveloppes fechados. até ás 14 hor1s ou na Conunissão de SaneamPnto de 
do dia 16 do corrente, para julgamen. Campina Grande. 
to posterior da referida commisiá'J. 

Em enveloppes separados das pro- EDITAL <le citação de herdeiros an. 
postas, os concorrentes deverão apre- sentes, com o prazo de 60 dias - o 
sentar recibos de haver pago os 1m- dr. José de Farias, Juiz de Direito da 
postos federal, estadual, municipal, 1.' vara da comarca de ca.mp1:la 
no exercicio passado, bem amo dJ. Grande, Estado da P~rahyba, em , ir-
cauçãt1' de que trata este edital. tude da lei, etc. , 

Os proponentes obrigar -S~-ão a ter.. Faz saber a todos ouanto o pres :nte 
nar effectivo o compromisso a Q1.le se edital virem e do mesmo conheci1nen. 
propuzeram, caso seja acceita a ~ua to tiverem ou interessar possa, que se 
proposta, assignando cont,,;. .\..:~o. no tendo iniciado neste Julzo e no carl.A.·
escriptorio da Oommissão de SanP1- rio do escrivão que fste subscrfv~. 0 
menta de Campina Grande, em pre- inventario dos bens deixados por Es
sença do promotor publico daqullla p~rid_iã.o candido COsta de Carvalno, 
cidade. com o prazo maximo d~ 5 e constando das declarações dâ viu'va 
dias, após solucionada a concor:enda meieira e inventariante D. Ignacia 
com prévia caução arbitrada pela Candida Costa, se achar na cidade de 

COMMISSA.O DE SANEAMENTO mesma commissão. não inferior a 5'., Recife. capital do Estado de Pernam. 
DE CAMPINA GRANDE - Ad1ninis- sobre o valor do fornecimento, a qual buc'J, o herdeiro Manuel Cand:dv 
tração do Escriptorio Saturnino de reverter~ a favor do ~&tado, no carn Costa. casado e íncorpor,,do cdrn 0 
Brito - Edital de concorrencia para de rescl.Sâo do contracto sem ca1~'3a posto de ~argento do 31.º Batalhão de 
fornecimento de m.achinas autonuzti- justificada. e fundamentada a juizo da caçadores, aquartelado na alludida. 
cas e fechos de arame 'J)(lra montagem referida Commissão. capital, e se achand:> residinslo na Cl
de armaduras de ctmento armado. Fica reservado ao Estado, o direito dade do Rio de Jan~t;.o, capital do 

Em nome e por conta do Govêrno do de annullar a presente, chamo.nclo a Pais, á rua do Passeio-Palacio Thett
Estado da Parahyba, o Escriptorio Sa-1 nova concorrencla, ou de1xzr de ef- tro O outro herdeiro José candido 
turnino de Brito receberá no dia 18 de fectuar a compra do :11aterrnl cons- C::sta, tJmbém casado, ordenou se 
setembro, propostas para fornecimento tante da mesma. , passasse o presente edital com o prdzo 
de 10 machinas automatlcas e 250 .000 de sessenta (60) dias, pelo qual cha-
~!ri}~~\o dear~!:e ::J"m~r

0
m~u~~~= 

19
f

7
a.mpina Grande, 4 de setemb,·.J df- ma e cita os dois referidos herdeiros, 

ções seguintes : , Jonas Man/abeira, contador. para em 48 horas, que correrão em 
i.f') - As propostas serão em 3 vias VISTO - João Fernal, eng.° chefe. ~:;:~i~o~~e d~ 1ec'ft.~~:~e~

1
~~ºbe'::~ 

er..tregues ne. séde do &criptorio Sa- e herdeiros descriptos pela alludida 
turniiri1~e ~f1to, e~lficio _da."! ~cite", COM.MISSÃO DE SA.~EAMENTO inventariante. ficando logo os men. 
~taª 18 de se~in~~o "..sse1\ªºh!as~ as no DE CAMPINA GRilNDE - CON· cionados herdeiros. citados psra o.s 

2.ªJ - O pagamento será feito cono CORRENCIA - EDITAL N.' 2 - demais termos ulteriores do referido 
tra entrega dos docwnentos de em- Acha~e aberta concorrencia pu.rl o inventario e partilhas até final, sol> 
barque. As propostas declare.rão os fornecimento a esta Commissão c.;.o pena de revelia. E para que chegue ao 
prazos de fornecimento, seguinte material: conhecimento de todos mandou pas.. 

3.ª> - Os commerciantes não colle. 80.000 (oitenta mil) metros dr ai:..- sar este edital que será affbcado no 
ctados no Estado pagarão 3'?ó do valor me farpado, para cerca, em rolos de lugar do costume, Paço Munici ><!l, e 
da conta, de accôrdõ com a lei n.º 52 250 a 500 metros. publicado em copia na "A UNIAO", 
de 31 de dezembro de 1935. • 500 (quinhentos> kilos de arame li-. Jornal offlcial do Estado. Dado e pas, 

As contas serão apresentadas em so de ferro galvanisado n." l.!, em sado nesta cidade de Campina Gran. 
cinco vias. sendo a 1.ª via sellada com rolos. ele. aos 6 dias do mês de setembro de 
estampilhas estaduaes de 2$000 por O arame farpado pode ser ::,m ferro 1937. Eu. Francisco Nicola.u de OU. 
conta ou fracção de conto e $2bO de ou aço galvanizado'>. sendo "'Specifica- veira, escrivão, o dactylographei. (a) 
sello de Educação e Saúde. da na proposta a quali~ide do ma- José de Farias. Está conforme o ori~ 

J. Fernal, engenheiro-chere. terlal. ginal; dou fé. Campina Grande, 6 de 

~~~01~t;4d:~~ª~a~~o!~!~~~~~~~i ~~ 
dia do sorteio pela commissão exa
min_adora e approvada pela tongre
gnçao. 

O candidato deverã apresentar no 
neto da inscripção, 100 exemplares 
da these, que poderá ser impressa, m:
meographada ou dactylographada. 

O preço entende.se pnra e materia1 ~!t~~i~rc~r:ces~~~;ão.Francisco Nicolau 

SECRETARIA -;A FAZENDA - DELEGACIA FISCAL - De ordem 1 ~;:~u~e'~01!~%ºI,~;;ra<to da Cm,,. 
EDITAL n.• 80 - COMMISSX_O DE do sr. delega_do fl.scal, comido as pes_ o prazo para entrega será de 15 
COMPRAS .- Abre concui:i-enc1a pa-1 sõas aba~o lnf:llCadas a virem sattsfa- . (quinze> di-es após- a assig:natura- do 
ra o fornecnnento do seguinte mate- zer as exigencias apontadas nos seus contracto, depois da decü;ão desta 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.• 82 - COMJ\IISSAO DE 
COMPRAS - Abre concorrencia para 

As inscrtpções para esses concursos 
se encerrarão no dia 15 de novembro dt= 
1937, ás 17 horas, na Secretaria deste 
Gynasio, á rua Ebano Pereira n.0 240 
onde os interesados poderão obter to~ 
das as informações que desejarem. 

secretaria do Gynasto Paranaense 
em Curltyba, 15 de julho de 1937. ' 

(ass.' l\'Ianuel Diogo Tex,?ira, .&e
cretorlo 

ALFANDEGA DE JOAO PESSOA 
- Edital de prévio aviso sob n.0 31 -
Praz.J 30 dias: - De ordem do sr. Ins. 
pector se faz publico que, se achando 
ns mercadorias contidas nos vo'.Ul~les 
obaixo mencionados no caso de serem 

i arrematadas para consumo, os seus 
donos ou consígnal,arios deverao de~
pachal-as e retiral-as no praio de 30 
clia.s, a contar desta data, sob penn 
de findo este 5erem vend1das ;1or sua 
conta, nos termos dQ titulo e.0 , capi. 
tulo 55', da Nova Consolidação êas 
Leis das Alfandega.o;, .sem que lh~s fl 
quf! o direito de allegar contra os ef_ 
feitos dessa venda. 

Ottoru - 3.302 e 3.250 - Duas cal. 
xas pesando 86 kllos, vindas i>elo ,·a. 
por .. Senator •·, entrado em 3 de Mar~ 
~o de 1937, consignadas a ottcni & 
Cla. 

rial: pro::essos que se encontram em "pen. concorrencia. 
DIRECTORIA DE VIAÇAO E dentes" no gabinete desta repartição. o material defe1tuo-so •erá recn;a, 

OBRAS PUBLICAS: Ednald9 de Luna Pedrosa, procura_ do, devendo ser substituído cten:re 5 
Para a const•ucçáo do Instituto de 

I 
dor de d. Josepha Campos de Oliveira <cinco) dias. 

Educação Dantas. . . . Ha\•endo uma recusa sur.;?ril")r :i 
(Jardi1n da Infancfa) D .. M_aria Leopoldina de Oliveira, 10'.;. o contracto será rescindiíto, rr. 

350 metros cublcos de pedra calca_ penswm.sta do Montepio do Mlnlsterlo vertendo a caução em favor do Es-
rea em rachões, enviando amostra. da Fazenda. . . tado. 

110 ditos, idem, Idem, granltlca, D. Joanna H'ilona de Ohvelra Sou. o pagamento será feito n, Rcce-
idem, enviando amostra. sa . bcctoria da Rendas desta cidade, me-

145 mil tijolos de alvenaria, com.. Giacomo . Porto. rcco1Tendo do acto diant.e requerimento a ~a repartição, 
prlmldos. conforme amostra nesta da Dire:-toria do ~yceu Parahybano. depois de pr.ocessada a cont.a nes•.a 
commLssão~ . D. Maria Euridlce de Arauj~ Nevc6, Commíssão, a qual será ex.trahida c-m 
Para o predío onde funccwna. a .Aca- pansionlsta do Montepio e me10 soldo 4 (quatro) vias, devido.mente selln-

demia de Commercío H Epitacio , do M. da Guerra. . da, a 1.ª via. 
Pessâa" D. BeJmira Francisca de F1gueirõa Os proponentes deverõo ra.zet na 

110 metros quadrados de forro de observadora pluviometrica d_o 2.0 Dls~ Recebedoria de Rendas desta ctt.!acl(', 
ced-ro macheado de bôa qualidade. trlcto de Obra.s Contra as Seccas. uma caução cm dinheiro, de 5 .~o-

55 metros lineares de sanefas de ce.. Ot..tr~sim, convido o dr .Francisco bre o valor prm-avet do iorne•:1menl0, 
dro para. torro de 0,10 de largura. Seraphico Filho, procurador de d. Ja_ que servirá para garantia do con-

55 metros lineares de cornljas de cyntha Dantas de Jesus e do dr. José tracto, no caso de acceitação da prn 
redro para forro de o.os de la.rgura. Duarte Dantas de Vascon:::ellos, a vir posta. 
Para a Dlrectorla de Obras Publicas receber ª apollce de n.• 341-923, noml- As propostas !everão ser esc.-1rtns 

(serviço de Estatl.stlca e Controle) nativa, pertencente á referida senho. a tinta ou dactylographadas e ~s3ig_ 

ca~r:1ª~~:ªc~:ac~:ve~~~!" ~ ~!;iâoq~!bi~e~~.contra, também, no re_ ~~~~~a~e ~º%~r:~rs.vel,e:ªlJ:s~~:!· 
bulador automatlco, teclado universal Em 9[9/1937. - Arnaldo Figueirédo, sendo uma de,·ictamente se\!adv <sei~ 
brasileiro, traço vertical, slgnaes ar!. chefe do Gabinete. lo estadual de 21i000 c sello rle saúdel. 
methtcos <+. X, -;-) e demais signa.es contendo preço em algarismo e por 
U&ados COMMISSAO DE SANEAJIIENTO extenso. 

1 machina de calcular. para. todas DE CAMPINA GRANDE - CON. As propostas deverão ser entregnes 
as operaçõea. CORRENCIA - EDITAL N." I - no Zscrlptorio da Commlssão rte sa. 

Para a. Eataç4o Radio Dil/U8ora. do Acha-se aberta a concorrencia para o m~amento desta cidade, em enveloppes 
Eatado: fornecimento do seguinte material: fechados, até ás 14 horas do dia 23 

3. 800 metros de cabo telephonlco 10. 000 < dez mil l litros de gasolina do corrente, para Julgamento posta-
tYl)O T. A. A. conductor de oobre nú de superior qualidade, em tambores rlor desta Commissiio. 

Alfandega, li de Setembro elo 1937 !.solado com papel e ar, conductores de 200 litros; Em er,veloppea separados •las pro-
binad05 formando pares, 06 pares reu 1.900 {mil E' novecentos) litros idem, postas, ós concorrentes deverão apre-

Antonio Gomes Forte, cscrlpturar!o nldoo dispostos cm corõas, sobre eetas idem em calltas de latas de 5 galões: 1 •entar recibos de haver pago º" im. 
da çl.we "C", • ntu ele papei i, e&Pl de chUllll>O, co- a.soo <tres ll'.lll e oitqceQtwJ kllos ll05tofl federal. e.sta'1ual, municipal, 

o fornetimento do seguinte material: 

Para a Escola. de Agronomia do 
Nordéste 

1 Centnfuga Milena ou equivalen
te, para 110 litros _ de leite, para lm_ 
pulso dlrecto electrtco numa mesa 
baixa de ferr.o fundido. 

1 machina Miele ou equivalente, 
pnra fazer manteiga, com batedeira 
de im·ersão para movimento a mão, 
tamanho n.0 1, para 50 1itro.s de cre .. 
me. 

1 machina Mielc ou equivalente, pa. 
ra amassar manteiga modêlo de 
0,45. p9.ra movimento a mão. 

6 butirometros para ana lysc de gor .. 
dura 

l centrifuga para 6 butif'ometros. 
1 lacto-denslmctro. 
4 baldes esmaltados para lfcite.. de 

15 litros de capacidade. 
2 vasilhames com tampa, para cre. 

me. com capacidade para 50 litros. 
1 balança Roberval ou equivalente, 

para o maximo de 10 kilos. 
1 motor a gasolina, de 2 H. P. Ott1.J 

ou equivalente. 
1 mach1na de cortar fon-agem, ma~ 

nual. tamanho médio. 
1 debulhador mal)ual para ml\ho, 

idem, idem. 

no~ :~hb~~e1E~f~:ª~e~!:~~ho p~que. 
Os proponentes deverão fazer no 

Thesouro do Estado, uma caução cm 
dinheiro, de 6 % sobre o valor prova. 
vel \tQ f9rnec1P!ento, que ~rvlrª p~ra 



garantia do con,tracto, no coso de ac. 
celtação da pr.oposta 

As propostEs deverão .ser escrii)tas 
a. tinta ou dactylogrnphadas e as
signadas de modo legivel, sem rasu
ras, emendas ou borrões, em dUBli 
vias, sendo uma devidamente sellada. 
(sello estadual de 2$000 e st llc de 
saúd,e), conte-nd~ preço em algarismo 
e por extenso, 

Os proponentes deverão marcar o 
prazo para entrega do material of_ 
ferecido. 

0G proponentes deverão offerecà 
cotação para os materia.es de pl"oce. 
dencta nacional, ou naclonallzados, 
postos na repartição requl::itante e 
de proc-ede-ncia estrangeira, C. I. F. 
Cabedello. 

As propostas ctever1'.o ser entregues 
nesta Commls!-!âo, em euv?lopp.-',3 ~e
chados, ató é.s proxlmidnctes da rq. 

I 

A UNIÃO - Quarta·íeira, 15 de setembro de 1937 

1908, a virem pagar os mesmcs titu. 
los ou me dar as razões da recusa, fi_ 
cando notificados desde Já. do protesto, 
caso não compareçam, J. Pessõa .. 
14'91937. O ot!lclal de Protestos Ple-
raldo l>f onteiro. ' 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL - Secção do Estado da. Pa .. 
tabyba. .._ EDITAL - Faç.o saber a 
quem interessar possa, que o cidadão 
ManGel Pereira do Nascimento re
quereu a sua in.scripção, no quadro 
dos provlsionados, para a comarca de 
Picuhy. neste Estado. 

Fica mer!!ado o prazo de cinco dias, 
para o offereclmento de impugnação. 

João Pessàa, 14 de setembro de 
1937. - SynesLo Pessôa. Guimarães -

, 1." secretario. 

mento até final partilha, tuct.o sob 
pena de reveltR. E para que chegue 
ao conhec1mento de todos mandei 
passar o presente edital que será o.f
fixado no lagar do costume e publL 
cadc em copia na '· A União", jor
nal of!icial do Estado. Dado e p,s. 
sado nesta villa. de Soledade, nos 6 
di&s do mês de setembro de 1937. Eu. 
José Hermenegildo de Souto. escrivão 
o dactylographet. <Ass.) Antonio do 
Couto Cartaro. Está. conforme o ori
ginal; dou fé, Soledade, 6 de setem
bro de 1937 ~ O escrivão, JO.';é Herme
negildo de Souto, escrivão o subscre
vo. 

EDITAL DE CITAÇÃO DE HER. 
DEIROS AUSENTES COM O PRA. 
zo DE 60 DIAS - O cidadão Fran. 
cisco Machado Brlndeiro, 1. • .sup. 

EDITAL DE CITAÇAO COM O plente de Juiz municipal, em exerci-

ça encarregado c'lns cita~ões, pelo 
prrsente edital cnru u pra10 de trin
ta. (30> dlas os cito e os t,nho po1 
c1tado1 para toctos o'~ termos aa 
acção p .. nel que lhes move a Justl
r;a Eleitoral dPsta zonn. Para que 
chegue ao conheclm ;nto dP todos os 
Lnteressados mandei cxp~dir o pre
~nte edital ciue 5erá af!lxado na 
porta dos audítorios deste juizo e pu
blic:::.do na •• A União·· orgam official 
do Est::ido. por três vezes seguidas, de 
10 em 10 dias, n:1 forma da lei. Da
do e passr.do ncSL\ villa de Anthenor 
Navarro. 1." de setembro a.e 1937-. Eu, 
Jo.;é B-:·zerra Viamh· Sobrinh(). r.,s_ 
crivão eleitoro.l, o escrcv1. <ai Fran
cisco Vaz Carneiro. Está conforme 
o original Dou fé. Oeta supra. o 
escrivão eleitoral, José B::znra Vian
na Sobrinho 

3 
Milton Galdlno, Manuel R~~ 
Silva, Lourt•·:il Parhc~o de SOu-;a, Se
verino Sobtal da Silva, Firmino Car
los de Mello, Antonio Joaquim da 

~~~ª·A~~
1toºdaR~3~~u~~sé d~uc:

1
~~ 

Silva, José Celestino da Silva. José 
Romueldo de Araújo, Juvcnnl Jo:c.é 
de Barre-e;. Celestino Simão dv Nasci
mento. Alcides de Lima, Miguel Jo.c;é 
Gonçalves. Ladislau PeS.';óa de Sousa, 
José Carlos de Farias, João Faria~ de 
Llma, Joaquim José da S11va, Seve
rino Amadeu da Silva, Galdina José 

de Lima, João Francisco dos Santos, 
Severino Pereira da Silva, Pedro 
Paulo de Mello, Josino Dias de Mello, 
Antonio Gonçales de Maria, João 
Martins de Salles, Moysés Leite Ro
drigues de Mello. José Vicente Perei
ra, Jcsé Freire de Lima, Lourenço 

mais de cinco mil'tõcs em um anno - é o provo ,nsophismovel 
doe. oi·.,, quol1dodes _ ,smetico~ do EUCALOL, reconhcç1do por 

- t( ,.-1, me.is que um sabonete - um producto de bel/r:za 

nião do Tribunal da Fazenda, qt.e 
não ~e,·á antes das 14 horas ,10 '"lia 
28 do mês corrente. 

Em enveloppes separados d.:.s pr.:i. 
postas, os concu1Tentes .tevcr:;.o <.prP. 
sentar recibos de haver PHg.o os im
postos federal, estadual, munícipal, no 
exercicio passado, bem como, da cau
ção de que trata este edital. 

Os proponentes obrigat-se-ão a 
tornar effectiv.o o compromisso a que 
se propuzeram, caso :5eja acceita a sua 
proposta, a.ssignand,o contracJ.t> na 
Procuradoria da Fazenda, com o pra
zo maximo de 10 dias. após S'Jlucio
nada a concurrcncla, com previa cau. 
ção arbitrada pelo Tribunel c.:Jmpe
tente, não inferior a 5~-é sobre o va. 
lor do fornecimento, a qual reverterá 
em favor do Estado, no ca.sJ de res
cisão do contracto, sem ~aus;i jusH. 
ficada e fundamenLada a Jttizo Co 
referid,o Tribunal. 

Fica reservado ao Est.1.cl.o, 1 o direito 
de annullar a presente, chamando a 
nova concurrencia, ou deixar de :?f
fectuar a compra do material cons
tinte da mesma. 

PRAZO DE 30 DIAS - O dr. Ma. cio das funcções de juiz de dl.reito da SERVICO El,F.ITC'" AL - EDITAL 
noel José Nunes Cavalcanti Filho, comarca de Alagôa do Monteiro, etc. DA. 17.ª ZONA. l'TL, rrcJPIO DE AN 
juiz preparador eleitoral da 9.ª zona Faço saber a quantos este edltal THEN(}R NAVARl .. ~. PARA ':ITA
dc, termo de Cabaceiras. da comarca de citação de herdeiro-; virem ou del. CAO COi'\-1 O PRAZO DC 3ft DIAS -
de Campina Grande do Estado da le notícia tiverem e intere.r::~ar poss:1 O dr. Fr·,1.nci:,co Vaz Carneiro. julz 
Parahyba do Norte, na forma da lei, que, te!ldo iniciado neste Juizo o in. eleit0r.al preparador da 17. 1 zon~t 
etc. ventaria de Maria Genuina da Con. muniupio de- Anthenor Nav.1rro. p,L)r 

. Faz saber aos que o presente edital ceição. foi declarado pelo inventa- designação legal, etc 
virem e delle noticias tiverem e in- riante Franc:sco Vicente Ferreir2 Faz saber aos que o present~ edital 
teressar possa. que pelo dr. promotor a~harein-se ausentes os herdeiros Elo ;1rem ou dell:c- noticia tiveren1 e 111 _ 
publico em face das certidões es- V_1cente Ferreira, residente no munic?~ l-?.res_sar possa. que pelo dr. promc.itor 
vrahidas no Tribunal Regional Elei- Pl~ de Afo~ados de Ingazeira: Joa_ pubh,..o. com? l'C'presenLante do pro
torai dente Eetado, foram denuncia- quun_ ~rre1ra Sobrinho. restãentP no curador Eleitoral. da com:irca de 
dos nos termos dos arts. 183. n.º II e mumc1pio de Pesqueira do Estado de SousJ, foram denunciados nos artigos 
185 e seguintes do Oodigo Eleitoral Pernam~mco; Qutte_ria, Elisa, Anto- 1~3 e segumt~s do Codigo Eleitoral 
vigente, e arts. 59 e seguintes do Re- nl<:>,Mana e. Zacha~as. filhos do her- \'ige~te e artigos 59 e segu!rites dr 
gimento Interno dos Tribunaes por cieiro fallec1do Jose Vicente Ferreira Reg~mento Int~riio dos Trfbunaf 
terem deixado de votar na eleição de e netos .d~ . inventarfadn; residentes Reg1onaes. em fa~~ das certidões ex 
: de setembro de 1935, para prefeitos n~ mumc1p10 de Afogados de Inga trHhid2s do Tribunal Regional dest; 

e vereadores municipaes os eleitores ze~ra do Estado ~e Pernambuco· Zul- Estado_. yor terem deixado de votar 
e réos seguintes: Antonio Ouriques mira Ma~la R~m1gto, filha do herdei~ na ele1çao de 9 de setembro de 1936 
VJ!sce· 01Ro1cedllrosig'uf~ºãºdaFe

5
r
1
r
1
eviar,a J~éSUvda, 1 ro ~allecido. Vicente . Ferreira e neta para ver~adoi,:_es m,unidpaes, os se~ 

... ...., NÓ3 V.) d~. inventariada, residente no muni- guintes c1dad~os: Antonío Bentc, da 
Mello Barros, e José Gomes de Sou- c1p10 de Alagõa de Baixo do Estado Ccc:;La. Antomo José elo Na'>ctmento 
sa. Todos eleitores d~ta 9.ª zona e ~e Pernambuco, em virtude do qu~ e Fran~isco Carvalho de Olivfira, to
pertencentes a este municipio, e se Passasse o presente edital coin 

O 
elos el!1torfs neste município. e-,.por

n.ctualmente de moradJa em logares prazo de 60 dias. pelo qual os cito aue nao tenham sido enocntrados 
ignorados, segundo certidão dos oL p:ir_a, no prazo de 48 horas. que cor_ para s?rem citados pes,;;oalmente por 
ficiaes de justiça encarregados da rera~ e~ cartorio, após a terminação se acharem em logarr,s inc-ertos e não 

Commls~ão de Compras, 11 ele Se- ddi
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i_ do 1 efer~1do prazo, dize-rem sobre as se.~1~oc:;, conformr portou r.-or fé 0 

tembro de 1937. de d~claraçoes do mventariante e para off1c1_al de justic 1 enc~rrf",'!'" r';i da.; 
pessoalmente, pelo presente edital e todos os termo . ., do inventario e par citaçoes: pelo pres~nte ,..dit:1.l com n 

m!~ã~u~:ªc~!';~~Hho, pt!la Com. t ~~~d~er;!~i~:ito~
1
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por cit:ido para todos os termos das dos mandei passar o presente qu~ termos da ac-ção p::>nal que lhes move 
acções penaes que lhes estão sendo será. af!ixaçto no Jogar do costume e a Justiça El~itcral Gesta zona. Para 
movidas pela Justiça. Eleitoral desta pubhcado no ergam officlal do Esta- que chegue ao conhecimento de todos 
9.ª zona, pelo prazo de trinta (30> do. Dado e pas.,1do nesta cidade de os intere~sados mafüh:-1 expedir O pre
dias a contar da publicição deste Alagêa do l\.Ionte!ro, em 30 de julho . sente edital q_ue será affixado na 
edital, scb pena de revelia na forma de 1937. Ell. Jayme Bezerra de l\íe I port~ dos aud1tortos_ ct:-ste Juizo _e 
e sob as penas da lei. E para que nezes, escrivão interino. 0 escrevi - P_ttbhcado na "A Umão ··. orgam cfft
chegue ao conhecimento de todos (a) Francisco Machado Brindeiro · crn.l do Estado. por três vezes seguida::;, 
mendei expedir o presente que será Conforme o original: dou fé. Alagõ~ de 10 em 10 dias, na forma da lei 
affixado no legar do costume e pu_ do M~nt,eiro, 30 de julho de l937 . 0 Cumpra-se. Anthenor Navarro. 2 de 

COMMISSAO EXECUTIVA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ENGE. 
NHARIA E ARCHITECTURA DA 2.• 
REGIAO, NA PARAHYBA - EDI. 
TAL - A Comm1s$ão Executiva do 
Conselho Reglonal de Engenharia e 
Architectura da 2.• Região, no Este
do da Parahyba, em obedlencia á Re
solução n.0 12. de 21 de Maio de 1936, 
do Conselho Federa.l de EnP,"enharia 
e Architectura, communica aos por
tadores de ,1irteiras profisslonaes de 
"Architeeto.Licenciac:110". 1 "Oonsti·u
ctor-Licenciado "' e ··Agrimensor-Li
cenciado ", que a parti:- dt'stn data só 
pcderá'J usar em plantas. documento::;, 
annuncios, pla-cas. cart&es cmruner. 
ctaes ou outros quaesquer meios de 
dlvulgação ou publicidade, os se;;:uin
tes titulo.<:. respectivamente: "Licencia
do. Projectista - Construct')r ·•, .. Li 

~:1~~~~~~~~~~~J~' ~ \~ri1~nri~1~f. 
ar.se invnrievelmcnte pela pal<1.vn 
u Lt-cenciado ''. 

Os que, a partir da dal-a acim:1 .::e. 
ferida, 1nfrlngi.rem a pre~enle d~ler
mtnação. ficarão lncurso::; nas nenn
llds.des prevista~ no Dccrclo Fl~de!'JI 
n.0 23. 569, de 11 de ~zemDr::> cti.; 
1933. 

João Pes.sôa, !O ele SctPmbro ct,, 1937. 

Abelardo Andréa. 1lcs Santns, pte:,l_ 
dente. 

EDITAL - Acham-se para ser pm. 
teotadas por falta de p:,gamemo. cm 
meu cartorio no edifício da Associa
ção Comm~rCial, uma duplicata. do 
valor de 24()$()00. sacada por J. Lins 
& Cla. contra Josê J,:rge das Neves, 
avalisada por Gonçalo Martins e en_ 
dO!!Sada pelos prlmeiroo ao Banco do 
Estado da Parahyba, o qual é porta
dor e u 'a nota promissCria do valor 

, de ' l; 800$000, emlttlda, por Joaquim 
Mendonça em favor do Moysés l>/r. 
man avalisada por José de Sousa Mel. 
lo e' apresentada pelo Banco dos Pro_ 
prietartos da Parahyba. E cerno o sa
cH.do e o emi!.t<'-nte supra ~feridos não 
!oram "'1COntrad08, Intimo.os, por este 
meio, de accórdo com o art._~\.~·º 4, 
da lei 11.• ao«. dç ~1 ~ at_.o de 

r;l~ª'!,~z~i ~c:nf6
1
r~~

1~!1
1~1~ g~~ãoo·~ :~~;::e~. inteiino, Jayme &zerra de t!~~a d;obji~;~, e!~-ivã~º~e~i::rr~ 

e~~a~~ ie:~c~i:!~r~a EJ~;to;i~a~e:~ EDITAL - SERVIÇO ELEITORAL ~~!·e~arriefr~~sc~~~â cc~nf~n::.an~g~~ 
4 dias do mês de.setembro de 193~. - Municip!o de Anthenor Navarro. fé. Anthe110~ ~avRr~·o. 2 de n~os!o de 
Eu, Severlno Aurelio Co~re1a de Arau- 17 « zona, citação com O prazo de 3c 1937. O. escnvao el~1torzl -- JOSe Be
ja, escrivão eleitoral, o escrivi. (as.) dias - O dr. Francisco Vaz Carnei zerra V1anna Sobrinho 
1\-Ianuel Jo~é Nunes Ca,·atcantc FL { ro, juiz preparador eleitoral da 17;' -
)b..t. Confere com o original, dou fé; zona, mw1i~ipio dr. Anthenor Nav2.;_ SERVIÇO ELEl'fORAL - EDITAL 
Cabacelr~s. em. 4 de setembro ~e 1937. ro, por designação leg?,I. etc. !;>E CITAÇAO CO.VI O PRc\ZO DE 
O escrlvao eleitoral - Sevenno Au- Faz saber aos que O presente edi- .>O D-IAS - O dr. Pedro Oamiuo Pe. 
~e1io Correia ,J.e Araújo. tal virem cu delle noticia tive-rem e re?1'mo de Albuquerque. Jlli?. d;oo d1-

Jnteres.sar possa, que pelo dr. pro. re1to ne~ta comarca e eleitoral da 5.• 
EDITAL DE CITAÇAO DE HER.. 

9E1Jt0S COM OS PRAZOS DE 30 
e 60 DIAS - O doutor Antonio Cou. 
to Cartaxo, juiz municipal do termo 
de S0lect2de, comarca de Campina 
Grande, Estado da Parahyba, em 
virtude da lei. etc. 

Fe.ço saber a quantos este edital 
vtrem, delle noticia tiverem e inte
res~ar possa, que se tendo inici2do 
neste Juizo o arrolamento d~ bens 
deixados por !allecimcnto de Antonili 
~.'!artins de Almeida, foi declurado 
pela inventariante Maria Perpetua de 
Jesus. acharem.se aU&entes: os her
del.ros segulutes: Miguel Martins, fal. 
le . .-ido. deixando filho.,; de nom..!s 
ignorados. re:sidcntes no logar Fa... 
gundes, do munlclplo de Campina 
Grande, deste Estcdo; lgnaclo Mar. 
ttns de Jesus, lallecido, deixando !i. 
lho$ de nomes ignorados, residentes 
n<> municiplo de SIio José dos Cor. 
deiros, tambem de.te Estado; José 
Martins de Almeida, residente em 
Rio Branco. Estado de Pernambuco; 
Joaquina de Jesus, residente no Es
Lado de Plauhy. em logar ignorado, 
pelo que mandei se passasse o pre
sente edital com os prazos de 30 e 
60 dias, pelo qual chamo e cito os 
referidos herdeiros pera. comparece
rem perante e:;te Jutzo e dizerem 
,sobre as declarações da lnventarian. 
tt: e para toóos oo t.1:r111oij do arrola. 

~r~tiir:~:/ic~ie~t~1:1:i, r~r:~~~~:~ct: ~~ :~~~a d:t~ei~ircdo da Parahyba, na 
Sousa, foram denunciados no:; artigos Faz saber aos que o_ presenle erli-
83 e seguintes do Çodigo Eleitoral tal \'lrem ou dellc not2('1a ti\'erem e 

vigente e artigc 59 e seguintes do interessa.r possa, QU::! pelo dr. promo
Regimento lnterno do~ Tribunaes tor pubhco de~t:.1 comarca. em taci 
Regionaes. em face das certidões ex- das, certidõ~s extrnhida.s no Tribunal 
trahidas do Tribune.l R~glonal deste Regi,:.n~l destr K;t.1do. foram dcnun
EsLado. por terem deixado df' votar ciac1os nos termo~ dos artigos 183 e 
na eleicão dr 9 de .setembro de 1935. seguintes do Codigo T:lcitoral vigen
pa~·a vereadores munl~ip:1es. os ~e- te e artigo<; 59 e 1:occ:. 11tnt.e::-: do Rea:1-
gumtea cidadãos: AI<•xandrc dn Sil menta Interno do, Tribunnes, po~· te
va. Alfredo Lopes <h! sousa Ferraz. rem <letxacto dP rotar nas el~1çõe~ 
Amancio Gomes d.P Sant"Anna. Ani- mun1clpE-es realizadas nest,::, mumcipio 
sio Ormano de M~delros. Antonio d(' Al<>IJ•':l Orr;nde, 5."' zona, no ~ia 
Roberto de Freita:s. A!';ct'ndino Fei. ~ de c.rtembr-::> de 193J, para prde1to 

ii:~iroAscJ;d~~~eu Tr~~~!do, Ca~~~,~~ âr. v~~i~1~~re:eg1~\~1~!~it~~~i1dl6 e~;i~~: 
José de Moura, Em~·~dlo .Alves M,lia, de :uello, Joaquim M~nud ~'\·1:on~o. 
Felix MoreirJ d~ sousn, J<'rnnclsco Joiio Franci co c1:e A·~1~. Jose Soo._:f':, 
Manuel de Assts. Oa.br1cl Camlllo rl.e de Cnrvr lho ... 10::.e • ,guel de Oli\'e1ra. 
Oliveira, João Saturnlno de Sou~J, Joaqulm S..11.'i.vJ de_ AraúJ~. J~sé 
J~é Elias de M-::·cteiroo, José Eufrasio Alves dr Ohv:..11·a. Jouo Jose Ca;al
de Paiva, José LaprenLino Fernandes, ~:iriti. Joüo Pt.:rdr.a de LUr.;t.lla, ..,c,.;e 
José Xavier Formiga-, M:-nucl Pr.drn Ah·l!S Perei"n. Lu1•: f'"rrf'!tnt da Sil
de Freitas Manuel Vlf'lra da Silva. ,,2. F .dro A1 vf". do i\"a..o;c!m nto, Es
Marta Alv~s de Lima, Maria T'.'.!vRrP~ tt''i:lm F lli;Jle R~n:.t ·r;o, Severino Jc~c 
de Jesus, Napoleão Gomc.s de Britto. do Nascimento, S,_ .·-1·1110 rernaudes 
O<:tacillo Ribeiro Dia.., e Olyntho Costa, Jo~o Franri· ''º do Nascirnc!l
Soares ctr Mattos. Todo,; eleitore.-; to, Joüo S<.1~Lrt:::1 de Alb,1<..111<:H[UC ,Joao 
neste municlplo, e porcue não tenham de B:tITos FHho,_ Mtg~d da CJc.ista 
l'iJ::lo encontrados para ti:erem citados Lima. Jv5.o Frar • .-·1sC'n de Agular .• J~e 
pessoalmente por se 3Charem _ em lo- Fto1'ênci..> do N s hnento, Jofio D.1-
gares lncertns e nlo sabidos,· con!or. m1ào da bil>a, Jollo F lconl de Oli
~ portou por fé o otflcilil de Ju.sli- v~ira Juvu,o Baptista GL111narács, 

Martins P~reira, Sebastião Cypriano 
da Silva, Valdivino Manuel de Sousa, 
João Alves de M2.cécto, José Maria da 
'Silva Filho, Severino Aureliano Gue
des. Justino José Rodrigues, Manuel 
Benicio dE! Castro. Manuel . Baptista 
de Lyra, Luiz M~rques de Araújo, La. 
dislau dos Santos L?al. João Cícero 
de $')Uto, P2dre João Onofre Mari. 
nho, Severin::> Pessôa Uchôa, Luiz 
Rodrigues de Freitas, Raul Sousa 
vtello. José B2.rbosa da Silva. Manuel 
Nunes Soares, João Mauricio de Li
ma, Samuel da Silva Amorim, Joa
quim Evangelista de Albuquerque 
Mai:anhão~ Renée Nobrega Queiroz, 
Jose Pereira de Lyra. Sebastião Ce
zar de Menezes. Manuel João da 
.Júva, Manuel Alve:; da Silva, Manuel 
Cruz de Oliveira. Manuel José Ferrei. 
ra, Grivaldo Lins Botêlho, Emygdi, 
Amsral de Medeiros, José Barbosa da 
Silva. José Francisco de Paula, Luiz 
Francisco de Sousa, José Simão da 
Silva. Antonio Guedes dos Santos, 
Mannel Bento Saraiva, Manuel José 
dos SanLo.s, Severino Domingos de 
AITTiiar. Severino Francisco da Silva, 
Jcão Fetnandes de Sousa, João José 
do Nascimento, Manuel Mendonça Pi 
res. Emygrtir Araújo de Medeiros, 
João Fernandes de Lima. Manuel 
Sebastião da Silva. severino Ffrnan
des de Lima, Ca~imiro Alves Macha
do, José Francisco Bispo. Feliciano 
de Lyra V2sconcellos, Francisco F. 
Mendes. Pedro de Matt.os Barbosa, 
Odilon Ant-onio de Sousa, André Car
valho de Menezes. Antonio Luiz Go
mes. Antonio Cabral de Mello, Pedro 
Cavalcanti de Farias, Hermenegildo 
Nunes. Ant.onio Urbano da Cunha, 
Manuel Leopolctino de L., Manuel 
Barbosa de Lucena, l::;rael Travasses 
da Silva. José Pedro dos Santos, João 
Felippe de Sousa, Pedro Fcllntho do 
Am•JraL Jo.1~ Pz.ulino S:Jbr.:tl. Jo{io 
I'argino de Carvail}O, Jcsé I~nacio de 
Sousa. João Martins de Lima, Jm,é 
Evaristo Gondim, Hermenegildo F 
da Sil\fa, Antonio V1ctor de Barros. 
Cllveiro Costa, Mant',."'l Bezcna da 
Silva. João Lopes de Lima., Francisco 
Joaquim Simplicio. José Lucas de Li
ma, Nilo Pereira de Lucena, JOtié Ro
drigues Pessõa. João Baptista Gomts 
da Silveira. Novme Arthur de Oliveira. 
João Rodrigues Telxe!ra, Jo~é Fer
reira do Nascimento. J:...ão Antonio da 
Silva. Ignacio J. Nasctmento. João 
da Matta Cabral Vasconcell0'.).'>, An
tonio Vlct~l Duarte, João Alves de 
l\lbuquerqu.z, Jo.sé Marques __ Ferreira 

~~ª~~:. ~:~~e1ª1v~
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:'~dro dos Santos, Severino Pereira 
cte Mello. Pedro Gonçalns dos Santos, 
Jenuino José de Figueirêdo. Joaquim 
o. Guimarães. Julie Luiz Carolino, 
PorOrio Jo~é da Cruz. Jo!:ié Froncis
c;:, Bts-po. Ca.~emlro Alves Machado, 
Antcnio Venancio de Almeida e Gut
tcmberg de Lima Ronto. - A. ~ovn, 
todos elcltorts deste municip10 e 
actualmente de mortdia em togar~ 
~u i·uas não sabida~. egundo certi
dõt"s do oificiAl de justiça, encarrC' .. 
gado das <l.illgcndas. E porque não 
tenham 6ido encontrados para serem 
c~tactos pes::.;oalmPnte. pelo_ presente 
edital. nos termD.'i d:) :.1.rt1go n.0 tn 
do referido Regimento. 1 2/\ os cito 
e o~ tenho por cltndc.s para todos os 
t.ermos das ncçóes penacs que lhes 
estão .s~ndo movidas pela Justiça 
Eleitoni) desta .í. zona. pr2o pra1.o 
de 30 dias. E para que chegue ao 
ro11hecim€nto de todos mandei expe. 
dir este edital que t;erá aftlxado no 
legar do coutume e. publicado no Jor. 
nal o!!dal "A Um'o". por três vc. 



'.i\ UNTÃO - Q11orla·feirn, Hí êle setemhro êle 19~7 

2es na forma da lei. Dado e passado 
nesta ciclade de Alagôa Grande. em 
31 de agosto de 1937. Eu, Luiz Theo
tonio da Silva, dactylographei. subs
crevo e assigno. ( ass. • Pedro Damião 
Peregrino de Albuquerque. Conforme 
o angina!; dou fé Eu, Luiz Theotonio 
da Silva, escrivão eleitoral. 

ta capital. 1Qu31iffcaçáo n.0 8.857>. A vala terá a largura minima de com as ferramentas usuaes e um step_ Os proponentes deverão fazer, nã 
10.623 - Derval Monteiro de Me- 1.0 (um) metro no fundo. para per_ ner completo. Recebedoria de Rendas de Campina 

~!~~1ro~il~o d ~eo~e:~ª~i s~º::à~tts~ ::;:e:o~ntamento do tubo de 350 d~ enJ:g~~áa~n;ro a!e 3~o~t~::i. ~~~i~re u:!afo~u~~v::1 <!i~hr6~j~ 
nascid.) A.o~ 6!7191J, nesta capit~l. A altura maxima atttnglda é de 20 após a decisão desta concorrencia. menta, que servirá para garantia. do 
1nde é domiciliado e residente. sol- (vinte) metros. o preço será dado. tomando-se em contracto, no caso de acceitação da 
elro marltimo ícommlsario). TrBn.<:- se O empreiteiro fizer. por ccnve- consideração a entrega como parte do proposta. 

lrenCia da l 8zona Candelaria, Dis.· nlencia sua córte de maior largura pagamento do automovel Ford v8, fe-• As prepostas deverão oor escriptas a 
tricto Fe~eral, rara a l.ª zona de..~ta na vala ou· outras transversaes, para chado modelo 1936, de 4 portas. deste tinta ou dactylographadas e ass1gna-

REG1STR0 CIVIL - EDITAL - ··apita}) accesso e salda de materiaes, não commissão. com 38.000 kilometros de das de modo legivel, sem rasuras. 
Faço :-· .... ber que em meu cartorio, nes- 10.524 - Dr. Ephigenio Barbosa será pago desmonte maior do que O serviço e em bom estado de conserva_ emendas ou borrões. em três vias, 
t:i. cidade. correm proclamas para o ia Silva, filho de Honorato Barbosa corresoondente á largura media de ção e funccionamento. sendo a primeira devidamente sellada 
casamento civil dO.$ contrahentes se- 1a Silva e d. Anna Barbosa da Cos- 1.50 (um e meio) metro em tcda ex- será declarado O valor attrlbuido a Csello estadual de 2SOOO e sello desa_ 
1·t1intes ta, nascido aos 15:3,1911, em Areia, tensão. este carro. u'de), contendo preço em algarismo e 

JoZe~l~~ioM~-~Jn~~! ~eev~;us:uee s~~ ;i1~~o Es~dies1~~~~º· n:~~icoêa~fti;:t !Os pQt?amentos serão por medições 8erá dada garantia para o carro a pob e~~niênto será feito na Recebe-
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1
nnaotruaid·a

0
esre,s nde•.ets,:ecapE,.sttatd, ~· <Tran.sferencia da 1.ª zona, Recife, qubnter~~~deverá ser proposto por me_ f:;s f;~e~i~ ~i ::~6i~~. ~1:; :~;.~~Õ doria de Rendas de Campina Grande, 

" "" Sstado de Pernambuco, para a l.ª tro cubico, correndo por conta do em- ordinario da C<)mmissão. após entrega do material 
rua Ca1·doso V1e1ra 109; elle. empre- iesta capital). PP=iteiro +odas as despêsas de mão de A caução abaixo estabelecida res- As propcstas deverão ser entregues 
gado em padaria e filho dos falleci- 10.525 - Ismt:nla de Barros CR.s- obra explosivos. outros materlaes. fer- ponderá. em percentagem pelo quin- no Escriptorio da Commissão de Sa
dos Augusto Domingos de Sousa e d ~ôr filha de Pedro de Barros Correte, ramentas. installações. inclusive des- tuplo da differença entre o rendimen- neamento de Campina Grande, em en
Marin da Conceição Sousa; e ella. de ~ d. Cordula Augusta de Lima, na..s- pêsas de assistencla medica e de accl- to garantido e O verificado, no fim de veloppes fechados, até ás 14 horas do 
profissão domestica e. filha de Maria ida aoo 8i3·1906, nesta capital, onde dentes com 

O 
pas.soal. três mêses de serviço, dia 29 do mês corrente. para julga_ 

Bellarmina da < 'once1ção, esta mora- ? domiciliada e residen•e. casada, 0 prece inclue a retirada do mate_ Será garantida a 6 tl,stituição tntet_ mente posWrior da referida Commts-
ciora em São Jrn.é, Pilar, de~te Esta- ~omestica. <Qua:ifi~açho n.º 7.903J. rial escaval.io oara local onde não pre- ramente gratuita e tmmediata de qual- são. 
do 10.526 - Maria do Carmo Pinho _iudique a adductora e será determt~ quer peça. qll:e durante três mêses. Em enveloppes separados das pro-

João Pessôa, 14 de setembro de ie Oliveira. !ilha de José Clementino nado P'?la Commissão, nas proximl- apresentar qualquer defeito de fabri- postas. os concorrentes deverão apre_ 
1937. je Oliveira € d. America Pinlio de dades do corte caçá.d ou fun~cionamento. sentar recibos de haver pago os im-

0 escrivão do registro - Sebastíão ~liveira nascida aos 15171915. nesta O corte avancará em todas as fren- Os pneus, camaras de ar e buzina postos federal, municipal e estadual no 
Rastos ~apitai.· onde é domiciliada e resi- tes de ataque em toda a altura até O serão de marca reputRda. cxerdcio passado, bem como da cau-

EDITAL - 1.11 ZONA ELEITORAL jQ~r:Jifi~~il~·ªn/~~~~i~naria publicn. ~~~o ,;!!a v~~a~~~ã;_ivelamento será ri;' /eª~~~: sJ!!í!e~i~a~~-R~~~~~~ çãgsd~rd;n!~~~ ~~g=1~~ão a ter_ 

- Municipio da Capital e Sub-Pre- fi1~0
0
.5~: M/n°~!l c=io d~~ ~:~~~ 0 prazo maximo para a execucão requerimento a essa repartição, depois ~~P~~~~~~o c~~m:~:º~=it; ~ue

5
,ia !:~:~~º d~e C~t!~f:~~ Esc;~to. d~~b:~ ~ d. Marrionilla Maria da Conceição. do serviço será de 4 (Quatro) mêses d~ proc~da 1 co~ta h~~sta Co~is- proposta, assignando contracto, no 

tião Bsstos - De accôrdo com o que nascido aos 20 41893. neste Estado. ~~~1f!~e domingos, feriados e dias :~d.: :ut. :~id:~;~te :eJ:a. v a.s, escriptorio da Commissão de Sanea_ 

d~spfe ~ ~~digÍnEl~~;?~~l ~\;~~ie·P~:; ~:~~~º~e~f=r~~~í'taf.º~~~
1
!fi1fca~ãie~-~ Será rescindido O contracto si apre_ Os proponentes deverão fa:rer na ~~~~ d~e P~~::~: p~~f1~iedae~id!~~~ 

:tue}1eifos fegaeS, que Pestão ·sendo 3 741 > ducção mensal não attingir os seguin~ Recebedoria de Rendas desta cidade, 1m d d d. 
6 

processadas as illijcripções e requeri· ·10.528 - Maria de Lourdes Torres, : ;ea;~eJ~ ~i~~r~~~ ;-t~·:i~ia~ ~~ao c;~l~~ p:~ai;~u~roir1or~eecf!enf;, ~6:c~~:a~~~co~en~la~~r:iª~r~~i: 
m~~~~86 d~ ~:~~~~~O se:~l~~~io. Ra- g~~~-oi::, :c~~l'C!~g~:taº~o~~ig!~rr1~ um quarto do volume total. a qual rervirá para garantia do COll- :::g ~~~it[~~~irr~a S;es;bare ~OV~= 
mos. filho de d. Francisca Maria da Sousa nascida aos 10 9 1918, em ln- Se O serviço não ficar concluido no traito. no caso da acceitação da pro- lor do fcrnecimento, a qual reverter:\ 
Conceicão nasrido aos 27 4 1901. em ]á. dêstP Estado. solt:ira, estudantP, ~r:~ ~e C~~$~~n~:;::::d: :ulta po!.tprcpostas deverão ser escriptas a em favor do Estado, no caso de resci
:ipir~~~afe~~~.º·dod!~~li;ds~a~OJ'e!fá~~= jomiciliada e residente nesta capital. 20~000 por dia excederÍte tinta OU dacty}ographadas e assigna- são do contracto, sem causa justifiC.l-

te' nesta capital. <Qualificação n.0 '1~~;i:ica_:_ãoA;~:ict
8
~
0
~ Anjos Bran- ce~~~:t:C~!nts~~~e:sãod~azeb~!p~; ~:en~~s:n~eo ~~;;~} ~~ ttr~as~:: ~: ~~~~~ada, ª juizo da referi_ 

8·~i~;()7 _ Antonio Graciano Bezer- ~ft~·1 no~â~d~ ~~5inl~~~~~;7~ ~:!f~ei~e~ Grande uma caução em dinheiro, de rendo uma devidamente sellada (sello re[~c~/~~t!~: P';~~~Yia~a~= 
ra filho de Graciano Bezerra e d. ,01teiro motorista lQuahficação n.(l 20:000$000 <vinte contos die réis), a estadual de 2SOOO e sello ,de sau'de). do a nova concorrencia. ou deixar de 
Mària Joanna de Jesus nascido ao.!- 8.500) • oual servirá nara garantia do contrac- contendo preço por algarismo e por effectuar a compra do material cons_ 
7'81913 nesta capital, c!nde é domi- 10.530 Raphael Pereira da Silvr .. to()~º P~O.:;aieªnt::Scege\~~ãodªa~:i:ns;:; ~~;opostas deverão ser entregues tante da mesma. 
â~i~~~n~er~T~i-d~~~~l~~t~ô ~-~iliar ~i~hgb~fdi~~t~~i~r~~;=i~~ ~tiv:~l~a.3~ prova de capacidact.,. tPchnica e mate_ no Escriptorio da Commissão de Sa- ~o~s: ~ª}~~~e~!rn-;l ~nJ~~~~lh€'i-
8. 859> .:ido aos 4!91918. em Barreiras, su- rial para a execucão do serviço. neamento deétlscidade. em ~nveloppes ro Chefe. 

10.508 - Cicero Campos do Nas- burbio desta capital. solteiro, ferro- As propostas deverão ser escriptas a ~echados, ;t !\ horas todo d;,!' _25 !-------------
cimento. filho de Manuel Campos do \ iario do!l1iciliado e residente nesta tinta ou dactylographadas e assigna- d O fºr~n ' Pª:'.ª JU gamen pos rior BOM NEGOCIO 
Nascimento.e d. Rita Alexandrina da :;ap1tàl (Qualificação n.0 8.333). ~!Sen~~ ~id~or~~;e~in S:rt VI~~~~ ~ e~:s~~~~· separados das pro-

~~~~ei~!~itar~~~~ é ªºJomt!u1!J~
1
~ x;e1:;1

d;- ti~~aR~c~~ r~:i~' ~~g~~1~ do uma devidamnte sellada (sello es- postas. os r:-oncorrentes deverão apre- e re~::t::s u~ c:~~ºtr!f~u~~: :;~e~ 

(i~~~i~r~~t~!;in:oadt~lca'.:~:~ ;~ dire!ºc~~àn~:scit,;J; ªJ~lil~fo E~~E i:e~~: ~~~rt"m~·~d~~ c~~: ~;~i~i7tJ~:~:i~uff;%f!ºpKf :~ra.: ~:. ~~~;: ~~mF::~
1
:.°'n~ g~~ 

Sousa, filho de Pedro de Alcantara ~~:i~iria~~ ~~:::i·~:1~~~ei~~'st~~~~i1~~: As propostas deverão ser entregues caução de que trata este ediJal. ! -------------
Sousa e d. Francisca Martins d• <Qualificacão n.' 8 823>. no Escriptorio da Commissão de Sane. Os f[°~onentes obrigar_aSe-ao a tor_ VENDE-SE UM TERRENO 
Sousa, nascido aos 201311909, nesta 10.532 - Amarílis Miranda, filha amento de Campina Grande em en- nar e ec ivo o comprom1SSO a que se 
capital, onde é domiciliado e resi- je João Miranda e d. NaLhercia Mi- veloppes fechados até ás 14 horas do propu~rem. caso ~ja acceita ctª sua sito á avenid.1. da Conceição, 510.A C' 
dente, solteiro, pintor. 1Qualüicação d 'd 25111917 dia 24 do corrente para julgamento prop?s 3:. assignan ° . c~n ª 0 • no uma casa na Vasco da Gama, 429 no 
n.º 8.863>. ran a nasci a aos ' e'O' posterior da referida Commissão Escnptn::, desta CommISSao. em pre_ bairro do Jaguaribe 2 minutoS do 

10.510 - João Hypolito de Bulhões, ~1ª. gi:of':s~~~:ePa~~f~1a~s-~~dJ1i~:~:; Em enveloppes separadcs das· pro- sença do promotor pubJico desta ci~a- bond Circular A tratar no Bureau 
rih d M · d M · d c postas os concorrentes deverão apre-

1 

de, com o . prazo maxuno de 5 dias, 
~as~idoe ao:rg3a{~.la919,an:m o Es~:~i() ~ã~e~~oe~t.ri4~r~ta capital (Qualifica- sentar recibos de haver pago os im_ após. solucc1_onada a concorrencla, com ~~~~:c~11Av."ta:e1:e·;, Pe~·:ira~~~-~1~ 
Santo, deste Estado. .-.:olteiro, au.xi- postos federal, municipal, estadual. pr~v~a ca1:ç8"? arbitra~a ~r esta Com-
liar do commercio, domiciliado e re- TRANSFERE:r,iCIA DA MES11A no exercicio passado, bem como. da missao, nao 1r:iferior ª 5 'º sobre O Va-
s1dente nesta capital <Qualificação ' REGIAO caução de que trata este edital. lor do fornecimento, a qual reverterá 
n.º 8.854>. Processo n.º 292 - Beatriz Coêlho Os pI"Cponentes obrigar..se~ão a ter. e~~ favor do Estado. no caso de. r~-

1 B · nar effectivo O compromisso a que St. I cisao do contracto, sem causa Just1_ 
fil~ºo5~e Ad~t~~a Ba;r~~~a Fr!i~~iree ~: ~N::· efid~ª t:Cu~ri;~nibo~r;ialâ~ propuzeram. (aso seja acceita a sua 'ficada. e _fundamentada, a juiz.o desta 
d n· ·d proposta, as.signando contracto no F.s- 1 Con:imISSao. . ~ . . Josepha 1as, nasci o aos ..... t Silva, nascida aos 10'3 1907, neste E'.s- criptorio da Commissão de Saneamen .. , ~1ca reservado á Oomnussao o di-
J8.lll1914, em It~bayana, deste Esta- tado, rnlteira, funccionana publit::a. to de Campina Grainde, em presença reito. de annullar a presente concor
do, solteiro, auxiliar do commercio, domiciliada e residente nesta capital. do Promotor Publico desta cidade com renc1a ou de recusar qualquer pro-
domiciliado e residente nesta capital. (Transferencia da 3.ª zona, Itabaya-

0 
prazo maximo de 10 dias, após 

50
_ posta. . 

''1~~~1~c~ãoJ~~ ~~~1~~- Nunes, filho ~ftà.l~~te Estado, para~ 1.n destaca- lucionada a concorrencla com previa f J~nas Mangabeira - Contador .. 
de Joanna Anna da Conceição, na::.- Processo n.º 293 _ João Victal de caução arbitrada pela mesma Com- Visto: - José Fernal ~ Engenhe1_ 

missão, não inferior a 5% s<::bre o ro Chefe· 
~id~o~~~il~~~j

91
~· ;~;1~~n~::itas\)it~~t; :ºcf5ªj0!~1

~~a d~l;u°cftnav~!ªko~~a~~~~ valor do serviço. a qual reverterá a 

sapateiro. 1Qualificação n.0 8.219). cido aos 30 31908 em s. Vicente, E. ~~v~on~~ac!~°!ºm. ~~~:SJt1.~11fi~~~ã~ COM MISSÃO DE SANEAMENTO 

ve;~·t\~o-de
8

ª~~~~i~irg;~~~ei;:s ~:; ~ci~i~;::b~~s~det~:iri~;tis;:Pít!~~ fundamentada a juizo da referida g~RfffJ;T~ ~111:ff N.oCf~ 
Neves e d. Jo-,,epha Neves da Cunha, <Transferencia da 9.ª zona. Campina Commissão. AQll.a..se aberta. concorrencia para o 
nascido aos 27 61907 em Serraria. Grande, deste Estado. para a l.ª des· Fica reservada á Commissão o di- fornecimento a esta Commi.ssão, do se-
de_s~.e. Estado. _solteiro, operaria,. do- [a capital. reito de annullar a presente concor- guinte material de expediente: 
1mc1hado e residente nesta capital Processo n.0 294 - Guiomar Bo:-- rencia ou de .recusar qualquer propo.s_ ·10 caixas de papel carbono preto, 
1 Qualificação n.º 8 84ijJ. ges de Albuquerque, filha de Antonio ta, se assim lhe convier. marca "Pellkan". 

10.514 - Alcides k.1beiro. filho de de Albuquerque Mello. nascida aos Jonas Mangabeira - Contador. 1.000 blocos de papel para calculo, 
Antonio ~ibeiro e d. Severina Ra- 15!41916, em Alair-õa G~ande, des~e Visto: - José Fernal - Engenhei- com 80 folhas. 0,22 x O, 16. 

~~: 1à:~~do~~sd;,8 !~l9t~~fo~meo%~~~= :~~do,e so1!:~~~flt~om~s;~~:• ~::::i~r ro Chefe. ta~2n~~lr:an~!. papel carbono preto, 
ciante. domiciliado e residente nest. (Tran.sfer€ncia da 5.ª zona. Alagôa COMMISSÃO DE SANEAMENTO 20 bobinas de papel para machina 
capltal. <Qualificação n.~ 8.820,. Grande. deste Estado para a 1.ª des- DE CAMPINA GRA.NDE - CON- de sommar. 

10.5 15 - Luiz Carlos de Mo,"'º ta capital>, ' CORRENCIA - EDITAL N.• 4 - 1 resma de papel pauta.do. 
Accioly, filho de João Demetrio d Prcces.so n.º 295 - Noemi Borges A~ha..se aberta concorrencia para a 5 grczas de lapis preto com borra_ 
Mourn Acc1oly e d. Maria Bezerr · de Albuquerque. filha de; Antonio de venda da pedra de sobra das escava- cha. 
Acc10IY, Est.ado de P~rn~mbuco, c8- Albuquerque Mel~o. na.scida aos ções de valas desta Commissão. 1 groza de lapis de copia. 
~ado, ne~ociante, dom1ciltad.o e re.s:1. 15. 61913, em Areia. des~e Estado. sol- A entrega da pedra será feita nos 6 duzias de lapis J::\color . 
dente 1,esta capital. 1Qual1hcaçâo n.º. teira, domestica, dom1c1liada e resi- pontos em que a mesma se encontra. 1 <luzia de canetas. 
8.727J. 1 dente nesta ctapital. lTransferencia em ruas da cidade ou ao longo da ad- 5 caixas de p~nnas de qualidade su-

10.516 - Argentina Lima de Assh da 5.ª zona Ala.gôa Grande deste ductora. perior. 
filha de Franci~co Targino àe As.::.is: Estado, pará a l.ª desta capilal). As propostas darão o preço por me- to litros de tinta preta ("Pelik.an'' 
e d. Deolinda Lima de Assis, nasctcla I Processo n.0 296 - Josê Lourenço I tro· cubico, medido nas pilhas em que ou "Stephens") 
ao::; . 2~ _8 1914, nesta capital,. onde ·! da Silva. filho de Ma.nuel Lo~renço está depositado o material. 1 htro de itmta vermelha, idem. 

~~:.r~~ih1~~a~fi~~.,~i~n~~-º s~~~~1rr ope- ~fiv:il~~s~di·ao~i~;~vt~:5. ~~:: E~~ m~ntk~g~~~~~~ se::iafeát;' r!~6f~~ br~. folhas de mata-borrão de 100 li-
10.~17 - Ma~uel Cordeiro de Li- ado. solteiro, agric~ltor, domicUiado to á Recebedoria de Rendas desta ci4 6 burvards (berço para mata-borrão). 

ma, filho de Jose da Silva e d. Fran4 ~ residente nesta cidade. <Transfe- dade, da importancia relativa á quart_ 6 reguas de ebonite, de 0,50. 

~~~~9~~L'i~e~~a ~~v;i'ta~.a_~~~! ~
0
~omi- ~~~c~~r~ª a 

3Z.a z~~:ta P~~ªJi·ta1~ste F.sta- ti~d;r~~J::~: cuja proposta fôf \ g 1J~as p~a m~~~a d~e
0
'
3
e~~rever 

ciliado e re.s1de11te, solteiro, operano- João Pessôa 14 de .setembro de acceita, deverá retirar a pedra dentro "L. C. Smith". preta e vermelha. sem 
1Qualificacão n.0 8.547). 937. ' de 10 (dez) dias. copia. 

10.518 - Gc-raldo Rodrigues da O escrivão eleitoral - Sebastiãc. As propostas deverão ser escriptas a 6 caixas de clips n.0 3. 
Costa, filho de Nicolau Costa e d lastos tinta ou dactylographadas e a.ssígna~ 2 caixas de colchetes n. 0 47. 
Regina Rodrigues Costa. nascido a~ das de modo legível, sem rasuras, 2 duzias de bcrrachas "Ruby", ta-
2 8;19lfl nesta capital, onde é dom1- fRIBliNAL REGIONAL DE JUSTl- emendas. cu borrões, em três vias, manha maior. 
ciliado e _r.o.:,idente, solteiro. estudan ÇA ELEITORAL DO ESTADO DA sendo uma devidamente sellada (sello 1 kilo de gomma arabica em pedra. 
te. tQuahficação n.0 8.306) PARAHYBA estadual de 2$000 e sello de sau'de), 100 pacotes de papel hygienico, de 

10,519 - Antonio Pereira da Silva. contendo preço por algarismo e por .100.0 folhas. 

~i}h~:~f::. ~~fr~~~n;e~:
11

~cc~tçã~~lv:ru;: i!Yo
1!~ -de AJ~:t~~~ta~~iriraTribnu~r~ e~~;opostas deverão ser entregues co~~~rci:rveloppes ordinarios, typQ 

rido aos 14 61914, n~ta capital, onde i:stado, torna pubhco que. no reque- no Escriptorio da Comrni.ssã.o de Sa_ 3.000 folha.s de papel para ma.china 
f'; domiciliado e residente, ~cJte1:·,J, :ímento do delegado da "Federacão neamento desta cidade, em enveloppes typo carta de 20 kilos. · 
,irtist.., 1Qu:1Ii_ficaçio n.0 A.86ll .. arasileira pelo Progresso Feminino", fechados, até ás 14 horas do dia 30 do 2 peças de papel mllimetrado para 

10.520 - Oltv10 Barbosa da Silva, :ürigido ao exmo. sr. Pr~idente, foi corrente, para julgamento posterior perfil, largura de 60 cms., peça'de 20 
filhn ae Pedro Laurentino Barbosa e :lar este proferido o seguinte despa- desta Com.missão. metros. 
d. Justina Marta da Conc•~1ção Ba1- ;ho:-··selle e volte·• por não ter o in- A' Com.missão reserva-se o ~ito dt. 10 dilies idem, idem. de 10 metros. 
bosa, nasc1d? aos .1741916, nesta ca- .eressado declarado o fim da certidá> annullar a presente concorrenc1a, ou 10 peças de papel Ozalld largura de 
pilai~ C'ndl e domictha.do e resiae~~f ·equerida. de deixar de effectuar a venda das 1 metro. peça de 10 metràs. 
~~~t!\~ii°car·ã~u~~~1l: 071~ .. cozmhe1ro. l9g~ão Pessôa. 14 de setembro cte pera~ ~a~:e1::ie .:_°nJ~~~â.dor. l.l~~ :;:sd~eur~tro~~getal, largura 

10.521 - Clarice AtauJo, filha d" C'arlos Bello Filho, director. Visto: - JoSé Fernal - Engenhei_ 1 estojo de desenho, contendo: 4 
Grego~io Lipparoni de Ar_aujo ~ ci ro Chefe. tira-linhas, 2 compassos para tinta e 
Prancu.co Britto de ~rauJo. nascic:.~ COMMISSAO DE SANEAMENTO DE um compasso de reducçã.o e as outras 
r.os 13 51916, em Calco, E. do Rio CAMPINA GRANDE - CONCOR- COMMISSAO DE SANEAMENTO peças. 
Grande do Norte, solteira, estudan- RENCIA - EDITAL N. 0 3 - Acha DE CAMPINA GRANDE - CON. Serão indicado,; cs fabricantes do.s di 
1e. dor.üc:1lía.c~ e rr.adr-ntc ~1e-sta ca- se aberta concorrencia para a execu: CORRENCIA - EDITAL N.0 5 - versos materiaes. enviando amostrn-S 
1 ·1tal. (Qual1!1cação n.0 R. 7591 ção do seguinte serviço: Acha-Se aberta concorrencia para o dos mesmos. 

10 522 Jo.V? HcrP1it110 D1on~io Abertura de vala em rocha. dura forne:imento a esta Commissãc, do o ma~erial será entregue dentro de 
Jnnão, filho de Hcrmmio J~é Dia. no lagar denominado "Oiti", na Unhe'. seguinte: quinze (15) dias após a encommenda 
1.Uiio r~ ,1. l\_lfaria HermE"linda da S<1- adductcra, a 6 k:ilometros do Alto Um automovel fechado, de duas ou Os preços comprehendem-se para 0 Jedade. n'l~udo &O:i 4 6'1910. em Gu- Branco. guatro partas, ultimo typo, resist<'n·e material entregue no escriptorio da 
:mhPr1 Pila'". deste Estado. 1,,oltPlr,· O volume total ilttinge cerca de .. a serviço em região accidentada, com Commissão de Sanrnmento de campina 
oprra110 úomtcilindo e rrs1ctenle ne, 10.000 (de1, mllJ mE>t.ros cubicos. molRs reforçadus e N,dagem 6 00-16, Grande, 

PONTO A' VENDA 
Vende-se um ponto para negocio 

com uma moenda electrica para cal 
do de canna. Opt1mo ponto para ca
sa de diversões. Tratar na avenida lº 
de Maio, 601. 

ALUGA· SE 
Um appartamento espaçoso 

para Escriptorio Commercial, 
Medico ou Dentista, no ponto 
mais central da rua Maciel Pi
nheiro, 74, l.º andar, com ins
tallação sanitaria e agua cor
rente. 

A tratar com o sr. Antonio Me
nino dos Santos, nlL portaria da 
A UNIÃO. 

NEGOCIO URGENTE 
Quer se collocar bem com pequeno 

capital? A' avenida Princêsa Isabel. 
318, vende-se com ou sem a casa, um'.\ 
pequena mercearia fazendo bom mo
vimento. O motivo da venda é o dono 
transferir sua actividade commercial 
para Recife, a tratar na. mesm:1 a 
qualquer hora. O ponto adapta_se a 
qualquer ramo de negocio. 

Optima acquisição 
Vende.se uma bôa casa, construcçfio 

moderna, toda de alvenaria, bom, 
::ommodos para familia, com Instai 
lações d'agua e luz, optimo local, 
'Jairro de Jaguarige, avenida Floria_ 
10 Peixõto, trata-se na mesma uVP ... 
nida, 360. 

Optima opportunidade 
Está á venda o bilhnr "Taco cte On_ 

o", nucleo recreativo situado no cen
ro cio bairro de Jaguaribe, bonde .ti. 
>0rta, ponto para qualquer Tamo <li.' 
'legocio. aluS?'an<lo_~e o predio ao coln_ 
pradot. 

Aveni1la Floriano Peixoto, 2fl9. 

SITIO S 
Aluga-se ou arrl'nda_se um optimo 

;itio. com casa de morada, <'ontf"ndu 
inumeras fructeira!\ e prettando <;~ 

para um grande cstabulo e possui;rln 
zrande area para plantaçõe,. Locali 

J:dobo~~e Mc~~::ca:1~· ~~~~ant~1:~e~~:~; 
Tratar no Palaci-tf' dn A!i~Oc>ioçüo Com
mercial com o i:::r. Edgard r-nvak:inti 
Pimenta ou na nvenidu Epiti:u·io PP"' 
<,Ôa n. 92. -

EM BANANEIRAS 
Compra_~ df'positos df' nr11rlr:1 

para aguardentt>, novo-; ou usado~ 
Cartas n L11lz fiC'zrrra, l'm P.ann .. 

nf'll'RS. 



'.A UNIÃO - Quartn·feir11, 15 de setembro de 1937 G 

NAVEGAÇÃO E COMMERCIO 
-------------------------------------

B A S I L E U G O M E S - Agente L LO Y D BRASILEIRO 
(PATRIMONIO NACIONAL) Praça Anthenor Navarro n.° 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O NORTE 
Linha Belém - S. Francisco Linha Belém - P. Alegre 

Paquete AFFONSO PENNA 

PARA O SUL 

Linha Belém - S. Francisco Linha Belém - Porto A legrt' 

POCONE' 

Sahirá no dln 21 do corrente pn.rn N,1tnl , 
Fortaleza, S . Luiz <" Belem. Paquete PARA' Paquete PRUDENTE DE MORAES 

<Cargueiro) Linha Tutoya - P. Alegre 

MANTIQUEIRA 

Sahirá no dia 23 para Recife, Maceió, Ba- Sahtrá no dia 18 do corrente para Reclff', 

Rohlrá no dia 30 pni:n Natnl, Fortnlf'zn , S 
Lulz P Belt-rn . 

hia, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Par:1na- Maceió, Bahi..1, Victoria, Rio de Janeiro, San. 
guá, Antonina e S . Francisco . tos, PeloLa.s, Rio Orancle e Pmto Alegre-. 

Sahirá no dia 19 JY.tra Natal, Macau, Areia 
Branca. Aracaty, Fortaleza, Camocim e Tutoya 

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

LLOYD NACIONAL S. A. - S~DE RIO DE JANEIRO 

aa&VJ(,O LU'WO PSL09 PAQUkfll •AJIIH" Di1'U CAIIJn>ELLO S POSTO ALXoaa 

PASSAGEIROS 
1 SabJdu ás Quart••· lelrH 

/:8. 

"SUL" 
PASSAGEIROS 

PAQTJF.TE "ARATIMRO" - F.,p,. 

rado dr Porto Aleg-re no dia 22 do 

rorrent6. sahindo no mesmo dia ás 

24 horas para Recife, Maceió. Bahia, 

Vlctol'ia, Rio de Janeiro, Santoi:;, Rio 

Grande, Pt>lotas e Porto A1t>gre, pal'a 

ondf" nc·ehr car.ira e passagt-iros. 

PARA DEMAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: 
CUNHA REGO IRMAOS 

"NORTE" 

f!:scriptoric: - Rua 5 de Agosto n. 0 125. Telephone n. 0 360 - Telegramrna: "Aras" 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

' COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA : 
SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTij ALEGRE E CABEDELLO 

V APORES ESPERADOS 

"ITATINGA" 

Esperado dos portos do sul no dia 17 do corrente 
~exta..fejra, sahirá no me~mo dia, para : Recife, Maceió: 
Bahia, Victoria, Rio de Jaseiro, Santos, Paranag-oJá, An
tonina, Florianopolis, Imbituba, Rio Gtande, Pelotas e 
Porto Alegre. 

AVJSO 

Recebemo,; tambem cargas para Penl!do, AracaJü, 
Ilhéos, S. Francisco e ItaJahy, com cU!dadosa baldeação 
no Rio de Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em trafego mutuo com a "Leopoldiúa. Ratlway'1 , 

A Companhia recebe cargas e eneommendas até a 
v~pera da sahida dos seus vapores. 

1 

...._ a a 1112 a ........ 
ALVARO JORGE & CIA. 

f04SA FUNDADA lDI 1111) 

GRANDE ARMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 
Praça Dr. Alnro Machaeo, 1 • U l Pra11& li •• Nonmllre, U • li 

1 ENDEREÇOS: OODIOOS USADOl:s: 1 

Tole,nmma - ªDeUa• lllaliCollé, lillielr• e 
T•le,hono - UI Parta,,...._ 

MANTtM FILIAES 
- ... -

Campina Grande, R. Pres. João Pessôa, 18, 67 e 7S. 
Guarabira, Praça Monsenhor Walfrêdo Leal, n. 49, 

Praça Matriz. 17 4 e 178. 
lt11.bayana, Rua Presidente João Pessôa, 44. 

OJ:tamam a attençllo de sua numero.,a rreguezla da Oapttal • do 
Interior e dos demais commerctantea em geral para o .. u completo e 
varladlsslmo sortimento de mer.,..dortas que recebem ..,manatmente dO!I 

1 prtnclpaes centros do pala e do eittran,etro e que ""tio l'l!ndendo Por 
preços lnacredltavets. 

ACHAM-BE APPARELB'ADOB A CONCEDER 08 MELHORES 
PREÇOS EM TODAS AS BOAS VENDAS, IUtM 1T.l.mRIIM 0B 
CONCORRENTES. 

PREÇOS llXCEPCIONA.EB PARA VENDAS A' VT8TAII 
, Alem de outros lmlameraveta 11rt1soe, tem ~eQ~mente em 

,eu ltoclc os seguintes: 
Xarque de todo• M typoa, farlnhll •• biso """'º""' e -· 1 ' 

retta •e &odu •• marcas, assacar tritura.ao, ceneju: Alltan,tlca.. 
Teatollla e Cascatlnha, lr.eroaene, pzolln&, NI •e Maca• e •o 1:11ado, 
bacalbaa, completo sortimento de mantelru, papel para Jorual e ,a-
pel •Norte", arros de toda1 u qualldadea, leite condenado •Moça" e 
• Vi&'6r ", louças e 'ridros, Unbu • Bl!lpo" e •Corrente"', arame tar,ado 
americano •Jowa" e rrampos pan cercas, eipOIHa •n11,• e cbambo 
para caça, Tela Rio, sueco de uvas nacloaal e es::tralll'elro, chA preto, 
todo• oo tempêroa, balança "!:sblla", completo aorttmento •• con
oenu o Ylnhoe IIMllonaeo e utrall&'etroa, choeolata • -•• ... 

1 

\leruaam se certificar dessa realidade 01 que preci-

sam comprar barato 11 

PROXIMAS SAHIDAS: 

"lTABERA ·• - Scxta-ft>ira. 24 do correntf" . 
"ITAQUERA" - Sexta-fei~a, l.º dt> outubro. 

Os constgnatartos de cBJ"gas devem retirai-as do tra
ptche da Companhia dentro <to praw de trl!s (3) dias, I 
após a descarga finc1o o qual incidirão as mesmas em • 
armazenagem. ' ' I. JOÃO PESSOA 

n III n • 

PARAHYBA DO NORTE 

ARA nas 
rlf'a pass1:1gens, eueommenda~ e valores, atlende-se no es;rlptorlo até ás 16 horas na vespera da sabida dos paquetes. 1 ,.,_,....,. __ .,. ___ .,._.,.-_.,._.,.-_.,._., __ .,_., __ .,_., __ .,_.., _________ .., _________ ., ___ .,-,....,_., ___ ., __ \ 

As demais tnformaçõc• 8"r1'o dadas pelos:':~";. '1 A M S & C IA • e IR u R G IA GERAL -- PARTOS ,,· 
Praça Anthenor Nava.rro n.0 5 - Phone 234 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedello 

e Porto Alegre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO "OLINDA" - Esperado do sul deverá chegar em 
nosso porto no proximo dia 14 o cargueiro "Olinda'". Após a necessa
ria. demora. sahirá para os portos de Natal, Ceará, Tutoya e Areia, 
Branca. 

CARGUEIRO "CAXIAS" - Esperado do norte, deverá chegar 
f"m nosso porto no proximo d.ia 12 o cargueiro "'Caxias", Após a ne. 
te!'>saria demora. sahirá. para. os portos de Recife, l\.1aceió, Rio, Santos, 
ltlo Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

CARGUEIRO "0SWALDO ARANHA" - Esperado do sul. de
verá chegar em nosso porto no proximo dia 9 o cargueiro "Oswaldo 

VENDE-SE 
Os proprietarios da loja "Á Futuris 

ta" á avenida B. Rohan n. 0 44, tendÕ 
de retirar_se para o interior , resol_ 
veram vender esse estabelecimento; 
quem desejar se co11ocar no commer_ 
cio de tecidos a occasião é opportuna, 
garante-se a chave da casa não se 
cobra ponto a entender_se no mesmo 
estabelecimento. 

COFRE 
Vende-se um cofre em perfeito es .. 

ta do de conservação. Tratar com o sr. 
Severino Miranda á Ladeira da Ror
borema n. 0 120. 

~::~:a~· c:.:::i!.nttessaria. demora sahirá para os portos de Aracaty, ATTENÇAO 
CARGUEIRO "PJRATINY'' - Esperado do sul, deverá chegar Armanao Carvalho executa com 

f"ltJ nosso porto no proximo dia 19 o eargueiro "Piratiny", Após a ne- perfeição e prestezá iodo e qualquer 
ress.aria demora, sahírá para os portos de Recife, Maceió, Rio, Santos, reparo em Radios. Electrola.s, appa. 
Rio Grande e Porto Alegre. lhamentos de cinema sonoro e tudo 

CARGUEIRO "PORTO ALEGRE" - Esperado do sul. deverá que se relacione com a Radio-Electri-
('h,•ga1· t·m nosso porto no proximo dia 23 deste o car·gueiro "Porto tidade. 
Alt·gn•". Apô~ a. net•rssaria.- df'mora, .'iahirá para os portos dt- Natal. Dispõe ainda de machina apropr1a-
('f-;.11á, s. I,uiz e Belt',r1. da para enrollamentos de qualquer 

Agentes _ LISBOA & CJA. 
1 

typc, de transformadores, bobinas Ho. 

RUA BARAO DA PASSAGEM ~-" 13 - TELEPRONE N.0 229 ne6i~~:::!·: 'ii~,~ da União 70 
~,-- -====================-::!/ (Em frente à Padaria Paulista). 

1 DOENÇAS DAS SENHORAS 
DR, LAURO WANDERLEY 

CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADE I 
CHEFE DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO DE PRO. 

TECÇAO A' INFANCIA. CIRURGIAO DO HOSPITAL 
"SANTA ISABEL" 

TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO UTE
RO, OVARIOB, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 
RUA DIREITA, 389 -:- DAS 3 A'S 6 HORAS 

PilONE DA RESIDENCIA, 20 

l -

CLINICA MEDICA E PARTOS 

DR. MIRANDA FREIRE 
(Ex.interno residente e ex-medico interno do Hospital Pedro li do 
Recife. Pratica nos Hospitaes de S. Francisco de Assis e Santa 

Casa de Misericordia do Rio de Janeiro) 

DOENÇAS DO CORAÇAO E AORTA, ESTOMAGO, FIGADO JN. 
TESTINOS E RINS 

CONSULTORIO: - DUQUE DE CAXTAS, 558 
RESIDENCIA: - ALMEIDA BAJtRETTO, 236 

João Pessôa --:::-- Parahyba 
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"P L l Z l" "Santa· Rosa" 1 

Pro1triedade de " ·auderle, l\: ( 'ia. Lhl. Em1treza " 'a11der1e,· ~\ ('ia. l,td. 
Lançador exclusivo dos fil:ns da «METRO• e da • UNITED• 

HOJE! A's 7 1/2 horas - IHt.JE! 
JIO.JE ! - Soirée ás 7 1/2 horas - 110,JE ! 

Iniciando o desf,fe maravilhoso dos seus 
''campeões" no P LA Z A 

ULTIMO DIA! JACKIE CO..JPER E 
WALLACE BEERV EM 

o ~ campeao 
UNITED ARTISTS NO MESMO PRO ORAM MA : WILLIAN Bv YD EM 

(OS LEADl:.lô DA C'JNFMATOGRAPHIA) APRESENTA.vi 

Paul Robeson 
L MARAVILHu:::io BARYTONO NEGRO DE «MAONOLIA ,, EM 

:Sosarnbo! PREÇOS 

lnf r na 1 
Primeira serie 

1$100 e $700 REIS 

com a CUJJJLlVJÇãO de ·~0.4t00 inJi,;enas do CO,li_;O ! 

- Como se defendem os africanos contra a invazào dos 
brci11c, s? Que armas são as suas para enfrentar o apparelha
mento bellico dos colonizadores? 

'' PLAZ i i, 

• 
Venha eunhec1:r os seus procc~sos de defeza, a sua guerra 

de mato, os seus ataques e as suas magistraes dcfezas, assis
tíndu a ei,te phantastico film ! ! 

SA.BD1I.DO ! em soirée chie (sessão das moças) Metro O. 
Mayer apresenta (;lark Gable ( o tyranno romantica) tm 

. 
Alma de medico 

No propjramma :-Um jornal da D. N. e um dezenho 
colorido do «Camondongo Mickey». A historia de um medico que vacillou entre o amor da noi

va e o da sua enfermeira. Preços, Senhoras $700 cavalheircs 2$1CO PREÇOS ~$100 e 1$600 

SECÇÃO LIVRE. 
FALLENCIA DE MANOEL FERREIRA DOS SANTOS 

QUADRO GERAL DOS CREDORES DE MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, 
ADMITTIDOS A' FALLENCIA E SUA CLASSIFICAÇÃO. NA CONFORMI
DADE DO ARTIGO 85, DO DECRETO 5.746, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1929. 

CREDORES COM PRIVILEGIO SOBRE TODO ACTIVO 

Prefeitura Municipal - Bananeiras .. 
Fazenda. do Estado da P.lJ'ahyba - Bananeira~ .. 

CREDORES CHIROGRAPHARIOS 
João Alves Sobrinho - Borburema 
L. Barbosa & _Cia. Ltd. - João Pessôa 
René Hausheer & Cia. - João Pessóa . . . . 
Ferreira Amorim & Cia. - João Pessôa . . . 
A St'lndard Oil Company of Brazil - João Pessôa 
E. Leào - João Pessôa .. 
J. Mlnervino & Cia. - João Pes<"óa .. 
J. FeITeira da Silva & Cia. - João Pe~~ôa 
J. Barras & Filhos - João Pessóa 
Alves de Britto & Cia. - João Pes<;ôa 
Souza C1.n1pos - João Pcssóa . . . . 
L. Carvalho & Cia. - João Pes!óa 
O Banco AuxUiar do Commercio - Reci!'e 
Manoel Sablno de Mendonça - Alagamar 
Lmz Sabmo de Mendonça - Alag:imar 
Severino Alves da Rocha - Queimadas 
Emygdio Francl..sco dos Santos - Gambá 
José Thomaz de Lima - Salgado 

Bananeil,as, 6 cte setembro de 1937. 

AGRICOI.A i\lONTI::NEGRO Jmz; ele Di,i;eito 

L156S200 
788$000 

987$000 
10:82h000 
18 0750$200 

831~000 
1.540$900 
1 :860~000 

10 :058$000 
3 '446$600 
l :745~900 
6:409S200 
1 152S800 

305S200 
10 :991B900 

7 ooosooo 
1 :300SOOO 
l :500$000 
3 :000$000 
D:200SOOO 

92 :094$450 

JOAO ALVES SOBRINHO - Synd1co da Ma.•a. 

FAVORITA PARAHY• 
BANA e 

Clob de Sorteios de ~dlno 
Nobrega & Cia. 

Praça Antonio Rabello, n. 0 U 
(Antiga Viração) • 

Planú Parabybano - • Diurno" 

Resultado do sorteio dos cou. 
pons..brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
Parabybana, em sua séde á Pra
ça Antonio Rabello. 12. no dia 
14 de setembro, ás 15 hor,ls 

l.°' Premio 

4.º 
5.º 

Plano "Noctumo• 

1815 
8220 
8796 
3250 
3323 

Resultado do sorteio dos cou. 
pons..brlndes gratuitos reallzado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
Parahybana, em sua séde á Pra... 
ça Antonio Ribello, 12. no dia 
14 de setembro, ás 19 horas. 

1.0 Pl'<'mio .. 
2." 
3." 
4.º 
5.c 

478~ 
2759 
53:16 
4!;44 
3671 

J. Peswa 14. de setembro de 1937 

JOSF' DO CARMO E SILVA, 

, AO MEU FILHO CLAUDIONOR LEITE 
1 • 

ODON LEITE 

Filho da obediencia ! Filho da prodigalidade I Hoje foi 
oue tirei a conclusào de que não me perte11cias e sim ao Pae Ce
lE·sti[l~; S3 l'lão fosse assim, não teriam sido improficuos todos os 
esfor~os e:npregarloe por teu pae ! Soffreste as dôres da cirurgia 
e mesmo rla molestia ! O teu gelido corpo vae baixar á sepultura a
qaeccdôrJ O teu espírito pertence ao , ôro dos anjos! A tua 
carn° pe,·tence á terra! Os teus ossos pertencerão ao teu pae até 
o dia em , Je chegar a sua vez., De tua mi,e recebe o ultimo abra
c;o; (k te11 pac o ultimo beijo ... Adeus! 

S·,nta Rita. 10 de setembro de 1937. 

THESOURO DO POVO 
Club de Mercadona.s «e 

TOURINHO & CIA. 

Carta Patente n.' 1 
Av. Beaurepalre Rohan n..0 267 

Pl@.no "Bôlo Sportlvo P1>ra. 
hybano• 

Resultado dos sorteios para 
contagem de pontos do plano 
"'BOio Sport1vo Parahybano", 
realizado em sua séde, á avenida 
Beaorepai..rc Rohnn, 267, no din 
dia 14 de setembro, ás 19 l 2 h.~. 

l.c Premio .. .. 9:97 
2.c " .. 72~3 
3.º .. 1577 
4." .. 

" ·1966 
5.º .. 8228 

VENDE-SE 
Um motor d<' fabricação americana, 

1 

com 6 ca·rallo:,; de força, com dispositivo para qucil.nar ns :-.(•guintcs combus_ 
tivl.'is: Gasollna. kernzcne, Oleo crú e 
gaz pobr(', a ;,,im como potlcrá ser ac_ 
donado por Mugneto, BacteriJJ. ou vella 
Tubular (caheta quct?tc) 

Pcr!eit;:uncnlt! novo garantindo_ >:;e 
seu perfeito funrdonamcnto. 

Uma muchina rJi> g~lo de fabricação 
allemã produ;~in,Io 160 kilos em 8 bo-

i rns ap
0

enn!'; cio trnbalho ou 450 kilos 
em 24 horas. 

i Pre~·o 5 d~ occa!-ião. Võr e trata?' com 
AristidP! J.'antini, leiloeiro_, praça Pe_ l dro Amerko, 71 

i CA8t.LL0$ BRAIIGOI 
j 11:vttam-se e de88pparecem oom 

1 

"'LOÇAO JUVENIL" 

~1!_<1& cog,
8
: ~~:~ :!~e~ ttn•.•JJ'&. 

AO COMMERCIO EM GERAL 
INTERIOR DO ESTADO 

DO 
Agrnte fiscal. 

l ASCENDINO NOBREGA A 
CIA., ooncoaslonarloo. " 

11!.=== 
J. Peboóa, 14 de setembro de 1937 

Sf'baSti:io Viann.a, ag. fiscnl do 
imp. de cons. no impedimen
to do fiscal de clubs. 

Deposito: pharmacta Minem 
Rua da R,.n1Jhlfr? - Jt\Ll J)~ 

1 

Cachorros de pura raça 
ã,.llicial 

O abaixo asslgnado, vem po1· bem, avisar ao Commcrcio rio 
interior do Estado. que, em perfeita h'.lrmoni:l acaba de deixar ? Jo
gar de rep~entantc da zona brejeira da !irlTla RENE' HAUSHEER 
& CIA., de João Pcs oa, cargo que occupou por di\'ercos Rnnos 

F.ss::i. d~llbernção foi tomada em virtude de empregar ot seus 
e;;forços em outros negocios. 

João Pessóa, 14 de setembro de 1037 

Confirmamos 
t;0LO~l80 8ARltt;'l'ú 

RENE' HAUSH(.E-R .a, C!A. 

(As firma• ut.a.vu.m de,·ldamentc reeonhec1"8). 

AO COMMERCIO E AO PU
BLICO Tourinho 

oarlos. 
& CJa ., con~slo-

de~t~1~:~aq1~~ r~;·:n!~nsp::n~er~:~:~ 1 "'============ 

1 Vende.se ao preço de 50$000, nn 
travessa dos E.stado::;, 81, no Bairro 
TherPzopolls. Proximo no talhe de 
carne. 

~~~m;AR~~1!~ILIO DEMOSTHE- 1 AR NA u D N_O B R E G A ] Campina Grande, Parahyba. do _ 
Norte, em 8 dr setembro de 1937. 

Oclacilio de Souza Barbosa ENFERMEIRO DIPLOMADO 
Testemunhas; Nestor Leal do Cou. 

tº, Tertuliano Pereira de Barros. (DA ASSISTENCIA MUNICIPAL) 
(As !lrmas estavam devidamente A V. D. Pedro 1, 915 

reronhfcirla,) ===============-==:=======-,===!/ 
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OS NOSSOS "FANS" YAO APPLAUDIR r
SEXTA•FEIRA NO - REX - O MAIOR 

FILM NACIONAL ! ! ! ,, 

"No romance, ha emoção; na musica, 
ha harmonias divinas; nos bailados, vi
bração, e no espectaculo, um conjuncto 
de belleza e seducção, como nunca nos
sos olhos vil'am em coisas brasileiras" ! l' 

' 
GILDA DE ABREU 

a voz de ouro, em 

BONEQUIN HA)' 
DE SÊD A 

UM ESPECTACULO MARAVILHO
SO QUE HONRA O CINEMA 

NACIONAL! 

- com -

DELORGES CAMINHA - DÉA SELVA -
CONCHITA DE MORAES 

t, 

1 

1 

! 
! 
l 

1R E 
O CIN}sMA DE 

X 10DA ACIDA
·- DE CHIC -

--- Solrce ás 7,30 

O celebre rnmanct de STAFAN SWING ! 

MARCELLE CHANTALL 
- cm -

AMOK 
ou O LOUCO DA MALASIA 

Uma lll'Ociucçfw ela - INTERNACIONAL FILMS 
Complemento: - NACIONAL D F. B 

1FELIPPÉA 
-- Soinir ás 7.15 ---

Um "far.west" S<'ns..1.donal ! 

BUCK JONES - eM 

ENTREVISTA INTFRROMPIDA 
Juntamente. a 3. serie de 

O GRAHDE rnYSTERIO AtREO 
Com SOAH BEERY JR. 

UNIVERSAL - Complem~ntos. 

HOJE NA MA TINÉE POPULAR 
DO -- JAGUARIBE 

ROMANTICO ! DELICIOSO! ADORAVEL 1 

John Boles - em 

ORCHIDEAS PARA VOCE Uma creação de ODUVALDO VIAN
N A - para a - CINEDIA - distri

buida pela D. F. B. L-:--. ----- ------ ....--- ---·-------
UM FILM DA - FOX 

Preco unico: - S500 

AMANHA NO REX 
A "Soirée da Moda" - a Sessão da Elegancia 
ELLA ARRUINOU MIN:SA VIDA MAS NAO DESGRAÇARA' 

MIN:SA FI-LHA, NEM QUE'ME CUSTE A VIDA! 

Herbert Marshall - Gertrude Michael 
- em-

ARMADILHA PERFUMADA 
-com -

James Burke 
Um drama ela - P ARAMOUNT 

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

HOJE - A's 7,15 horas - HOJE 

Um drama movimentado e sensacional 

AMANHÃ NO FELIPPÉA 
O MAIS GRANDIOSO ESPE:CTACULO DA CINEMATOGRA

P:SIA MODERNA! AS AVENTURAS DO :SOMEM MAIS 
INFELIZ DO MUNDO ! 

FREDRIC MARCH 
- em -

ADVERSIDADE 
com -

Olivia de Havi!laud - Anita Louise 
Um monumento ela - WARNER FIRST 

JAGUARIBE 
--- Soirée ás 7,15 ---

Um film que fala á alma dos b1·asilciros ! 

BENJAMINO GIGLI 
- em -

AVE MARIA 
Uma maravil;a da - CINE ALLIANÇA 
Complemento: - NACIONAL D. F. B. 

OPTIMA o 
O E ;criptorio dr p, e~~~!~~ MJ _ I 
NERVA vende por 1 1m preco exccp

neno á ave!1~J.1 
CINE Sº PEDRO 

cional um optimo te 
Caturité-. 

O MELHOR CINEMA DA CIDADE BAIXA 

Não percam esta o 
adquirir um . bom l('l 
dinheiro 

Pr 

pportunidade de l --- :SOJE - A's 7.J5 horas ---
reno por pow.o 11--------- =:__ __ _:...-'------------ li 

O drama de uma éra. anarchica ! .l. revclta de um povo ! 

DOIS EM REV OLTA 
Esc!'iptorio dr 

NERVA. Ru:1 Maciel 
SJ la do Cartorio do 

ocuradoria !\.!'!:-
Pinheiro n.0 306. 
Tnbellião T1 ',f\-

JAi\lES C..:\GNEl.' - o <:ampeão da popularidade - em 

Juntamente a 8.11 e ultima serie de 

os AVENTUREI RO S HEROI CO S 

VASSOS 

Acham-~e aberta~ a 
15 a ~o de ~rte 

s matriculas de 
mbro par,1 ª" 

AULAS DE ART E CULl',AitlA 

CIDADE SJNISTRA 
Um espectaculo da - WARNER FIRST 

QUINTA-FEIRA ! - Attenção ! - Cheio de emoçóes abaladoras ! Elevado 
pelos proprios punhos a um throno de terror! - JAMES CAGNEY, 

de 
l';IARGARITt \ CIH.\R 

J•'onscca. 162 

complPmenLo~· - Fox Movietone Ncws - jornal recebido por avião, tra
icndo os ultimes ncontccímcntos mnndiaes, Nacional D. F. ». e 

Procurando As.!:tumpto - short 
em 

CIDADE SINISTRA 
Rua Borges da 

c1Jmpost.as de 2:i aula s qr C.:?.rdapios e 
eibria 12 de conf 

Preços: - 1~00 e $600 

SEXTA.FEIRA! - "Sessão da Alegria! - Preço unico: $600 
Preço sem co mpar .... ção. AMANHA - "Sessão das Moças'' 

A VE M AR I A 
AGUARDEM ! - Dia 24 ~ JOSE' MOJICA 

PREC!S A-SE 
de uma cosinhtira 
casa onde trabalha e 
madeira que tambcm 
pa. P .iga~se bom or 

que durmfl em 
de uma engom
~aib 1 la\'ar rou

~ 

1 
PRECISHDO IEPUUR O SAIHE 1 

Teme ELIXIR DE NOGUEIRA 
CMut1 1 RNEUIATISMO I a SYPHILIS era t1d1t 

-- li IAS ptrltdll --
• 1 La & 8 a 1 Da OtJa&DOII 

rli:: 1atlo. E' f: v::>r 
ucm n:lo e_,l..í'I? não se aprr.~cntar q 

em con.:ll'~o~~ 
A tratar á rua 13 de l\ilaio n.'1 331 

ALUG A·SE 
Aluga..se o t . 0 and 

122, á n1a Peregrino 
Optimn~ accomrnoct 

Rr da casa n. 0 
de Carvalho. 
uçôrs 

A tratar na rua 111:a••• - •• •• 9!0• a • • ••• in.º614. 
Duque de Caxia.s, 1 

1 
1 

1 
' 

1 

1 

1 

1 
l -

HOJE - Uma sessão, comcç~:-ido ás 7,30 - HOJE 

O oympatbioado aetor 1; ANDOLPil SCO'IT, no cmpolgauti..imo 
film de arcntu1·a3 

AMOR EM TRANSIT'() 
Da P ARAMOUNT - Com GAIL PATRICK, BTLLY LEE, MONT 

BLUE e RAYMOND HATTON 

Romance - Am ôr - H ero i,;;mo - E moção 

Complemento. - Um NACIONAL ID. F B ' 

Não pJra. uão t-.occga. r-ão deü·~ mnguem .socegado. o 
e,palhafaLOso JlMMY DURANTE, em 

VI V A o BARÃO 
Não esquecer que ainda e',te mês a METRO àpresentará 

NORMA SHEARER. em 

O AMOR QUE NÃO MORREU 
VISITEM A "CASA 1'0RI{ ·•, 'l't DO ABAIXO DO CU~TO 

AVE MARIA 
PREÇO: - StOO 

JA' ESTA' INICIADO O NOSSO "INTERESSANTE 
(0N<.:UHS0" ! PROCUR.E CONSEGUIR O MAIOR NU
MERO DE "CINTAS" QUE FOR POSSIVEL, PARA FI-

CAR HABILITADO AOS SEGUINTES BRINDES: 

l.º Brinde - 1 prrmanei.te por 6 mC'~rs. 
2.0 Brinde - 1 permanente por 3 mé!:cs. 
3.º Brinde - Um estôjo para manicurP, - Offerta cta. 

.. Càsa York". 
4.0 Brinde - 1 blusa de Jersey para senhorita. 
5.0 Brinde - 1 bolsa para senhora. 

SOBRE O "CONCURSO" PEÇAM INFORMAÇôES NA 

BILHETERIA DO CINEMA. 
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J: ~ 
IR. OSCAR OLIVEIRA CASTRO 

OOWNÇAS OA9 CRIANÇAS - CLINICA MU>ICA 
--- EM GERAL ---

Oonoullic>rlo: - Rua Duque de canaa, 812 (De 14 ú li b.l.) 

--- Telephone, 281 ---

JQ;tllUl'NClA: - ATh.iIDA VIDAL DE NEGREIROS, 171 

--- Telephone, 15G ----

' Cl,IHICA DE DOENÇAS DE ouvmos NARIZ E 

GARGANTA 

DR, CASSIANO NOBREGA 
FORMADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Especialista do Hospital Santa Jzabet, da lnspectoria Sa· 

Ditaria Escolar e do Dispensario de Tuberculose 
DIATHERMIA, ELECTRO-COAGUI .AÇAO, RAIOS 

INFRA-VERMELHOS E VIOLnAS. 
Consultas dlarias: pela manhD, das ll à.s 12; li. IA<rde 

das 16 às 18 horas 
OonsuJtorto: - Rua Duque de C.lXias, 312, ;.• 

l'tesidenola: - Rua General OSorio, 180. - Te!. 259 

V, S, PRECISA DE ADVOGADO? 
PROCURE o 

DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
CAUSAS 

COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL 
IRINEU JOFFILY, 218 

- .. -
.&CCEJTA CHAMADO PARA O INTERIOR 

JOAO PESSOA 

:L.3ENÇAS DE SENHORAS - PAR'J'úS - OPEBAÇOES 

DRA, NEUSA DE ANDRADE 
Ooanllorlo: - Ru Dario do Trtamphe, 1113-1,0 anur. 

CONSULTAS - DII 14 A'!! 17 BORAII 

--- RelldencJ.a: ---
&UA t:PITACIO PESSOA, HI 

SANATORIO RECIFE 
Dlrector: - Prof. ULYSSES PERNAMBUCANO 

Rua Pereira da Costa, 257, 293, 331. 
End. 'l'e}eg, SANATORIO - Teleph, 2072 - RECIFE 

Casa de saúde destina.da a doentes de clinica medica. con-
valescentes, necessitados de regimens e repouso, nervosos, 

mentaes, intoxiee.dos, etc. 
PAVILHOES SEPARADOS PARA AS DIVERSAS CLAS-
SES DE DOENTES. - ENFERMARIAS DE 2 LEITOS, 
QUARTOS INDIVIDUAES, APARTAMENTO DE LUXO. 

SUuado no centro da cidade em lugar discretõ êtrânquillo. 

Laboratorlo, Metabolismo Basal, Serviço de Electrotherap!a 
e Eleetr~nostlco a cargo de especialistas. 

Aberio a todos os medicos que poderão dirigir o tratamento 
de seus doentes 

O DIRECTOR E O MEDICO INTERNO RESIDEM NO 
PROPRIO ESTABELECIMENTO 

. 
.. 

Agrimensura - Cadastro - Vistorias 
Arbitramentos 

l':SC'ltlPTORlO DE F.NGENIIARIA 

CALZAVARA & C IA, 
.loio PeltlÕa - At'tnida Gued6 rerelra o.• li 

Telegr. CALZAVARA - João Pessõa. 
Peçam sem compromissos informaçõe~ e preços. 
Optlmos descontos para trabalhos de vulto e Jeva.nta-

mentoa em conJuncto. 
Attendem-se chamados de qualquer ponto dos !:Gtados 

de Pa.rahJba, Rio Grande e Pe1 o:am buco, 

8 E L, PEREIRA 111 IZ 

Consultor Juridico do Estado 

ACCEITA CAUSAS CIVIS, COMMF.Rf'IAES E CRJMJ. 
NAEB NA CAPITAL E NO INTF.RJO,t DO ESTADO 

AVIINIDA .J o Ão MACHADO, ••• 
J o ,lo Pl:880A 

i:c:a;;:;:: --~ 

l 
1 

JOÃO PESSO-A - Quarta-feira, 15 de setembro de 1937 

J: e A 
IR, NEWTON LAIERIA 

OONBULTAS OOMMUNI! AS !IEOUNDA•PEIRAS, QUAR
TAS E SEXTAS, DAS 8 AS lJ HORAS 

Noe •emaú - uteb, 16 a&tenderá no comultorlo, oe oll
aatee em hora preTIAJDeDle marcada 

CLINICA MIIDIOA 

Doenpa Ne"oua e Menta& Tratamento d.a Taberealon 
pelo PNJ:UlllOTORAX e a FRENICECTOMIA 
Rua Duque de OazJaa. 504,, - Telephone, 171 

DOENÇAS DOS OLHOS 

IR, N, COJTA BRITJO 
EX-ASSISTENTE DOS SERVIÇOS DI! OLHOS DO Pl&OI'. 

SANSOU NO RIO DE IANF.IRO 
OCULISTA DO .dOSPITAL SANTA ISABEL 

Tratamento medico e operatorlo d~ doençao •o• olhoe 
Con11Ultorlo: - Rua Duque de Caxi88, 312 (Alto da Phar-

[ 

macia Véras, 1.0 andar) 
Reotden1ca: - Avenida Jua.rez Tavora, Ili 

Oonswtaa: - Daa 10112 u 12 e daa 18 ú 17 hona 

===' 

=---===================='I\ 
GABINtTE ELECTRO-DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINIILYA GAIA 

Clinica-Cirurgica e Prothese Odontologica 
Odontopedic 

1.Jonnll0rlo: - Daqae de Caldu, 5H - L• anur 
CONSULTAS - DAS 14 A'B 17 BORAB 

~:=========== 

IR. JOIO SOARES 
CLINICA DII C&IANÇAI 

Oa Crtoh• u Cua doo l!:QIO•toa .., ato •• J
(Bervlço de laotenteo> 

.llledlco do !lervlço de B1glene Infantil 4P l!atado 
e do Instituto de Protecção e Assistencia t Infancia 

Consulitas diarias das 16 ás 18 horas, á Rua Direita, 348 
(Altos da Sorveteria Werner) 

RD'5IDIIINOIA : - Rua DIOIO Velho, 2M (Pa.rQee 
l!olon de Lucena>. 

l 
,, DR, lLUIZIO AFFONSO CAMPOS 

ADVOGADO 
Escri:iton<>: - Epitacio Pessôa, 113 

CAMPINA GRANDE 

'=====-' 

JOSÉ MOUSINHO 
ADVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Pe11ôa 

Dra. Aracllda Beuttenmuller Medeiros 
MEDICA OOCULISTA 

Assistente da clinica de olhoo do Hospital GRffrée Guinle 
Consultorlo: Rua Republica do Perú (Antiga A88em

bléal 15-A - 6.0 andar - Edlflclo Braall. 

Diariamente de 4 t.s 8. - Telephone 22 - 118117 

- RIO DE JANEIRO -

D o 
DOENÇAS DA PELLE E VENEREAB - SYPWLI8 

DR, EDSON DE ALMEIDA 
DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. 8. P. CHEFE DA CLINICA DERMATO-SYPHILOORA

PBICA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
Tratamento por processos especializados de ara.e (e'lpl• 
Db&s), pytlrlasis versicolor (pannos) enema., ltlcena, 

doençu das unhas, affecç6ee do couro cabellado 
Orientação moderna na therapéutica. da 8:,phlll.9 e ela 
Lepra - Physlotherapia dermatoioglca - (Ultra Violeta 

-Infra Vermelho - Oromayei.i - Dlathermo coaauta,;lo 
para o tratamento dos tumores mallgnos da. pelle 

DIARIAMENTE DAS H 112 A'!! 17 HORA6 

C""5ultorlo: -J ~uluõ d; ~ª~":· C:°:. - L &D .. r 

DRI, EUDESII VIEIRA 
- MEDICA -

Tratamento pela chlmlotherapia associada , phJalotherapla · 
(Ultra-violêta, ondas longas, curtOB, ultl'a-r.urtAt e 

hJ<lrotherapia) . 

Rellldencia e ConsuJtorto: - Rua Duque ae Cu:1 ... 618, 
Consulta.: Sec1mdaa, quarta.a e 1exta.1 claa I h I l e •aa 

H ia 17 boraa, 

Terçu, quintal e s&bb&dfll dao H M 17 horaa. 

"================;=!J 

====================~ CLINICA DE VIAS URINARIAS E DOENQAS 
DO RECTO E ANUS . -

Tratamento especializado d• BLENORRRAGIA ~ euas 
complicações no homem e n~ mulher. 

VARIZES - HEMORRHOIDAS - cura rarantlda sem 
operação e sem dôr . Seguro tratamento das flssura.s, re. 

ctites, estreitamento do recto, etc. 

DR. JOSÉ BETHAMIO 

1 
(Ex-B8Sistente do serviço de PROTOLOGIA DO 

HOSPITAL CENTENARIO) 
CONSULTORIO - MACIEL PINHEIRO, 211 (alto,, da 

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

DR, J, WIIDREGISELO 
ESPECIALISTA EM &fOLESTIAS DOS ouvmos, 

NARIZ Ir GA&OAN'l'A 

Connl&u •u H ú li lleru 

CONSULTORIO: - Rua Duque de Caxias, 348 - t.• andar 

RESIDENCIA: - RUA DA PALMEIRA, 208 

tr=================='i\ 
DR, ANTONIO DE MESQUITA 

~DVOGADO 

Escriptorio: - Rua Maciel Pinheiro, 164 

Campina Grande -:- Parahyba 

HORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

ACC.B:ITA OBAMADOS PARA QUALQUER PONTO DO 
INTERIOR DO ESTADO 

-ilmel&: - A'JOn1da .Jo&o •o Mat&a, IIT 

CAMPINA GRANDE 
'-==--------=-=-=----,:,-~ 

DR, LOURIVAL DE GOUVEIA MOURA 
Tlslolopata e radlolopsta do Dle)lensarto de Tuberculooe 

e chefe de •Hnloa da Santa Casa de Mbierlcordla 
Tratamento da Tuberculose pelo pneumothora" artlflolal 

t!aberc:mllnitherapla, phrenlceptomla, phreDlt.tcoo. ' 
Usação, ete.. etc. 

Comultorlo: 312, Rua Duque de Cada1 
Das 11 is 13 - Das 15 éa 17 

Telephone 196 JOA0° Pl!:8904 
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