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"Já adquirimos bastante experiencia para não acreditarmos no fetichismo das formulas e reconhecermos que o bem publico não deve 
encontrar obstaculos nas leis e convenções juridicas. Si estas difficultam o progresso, entravam a administração e a segurança social, cum· 
pre modificai-as ou revogai-as; A flexibilid3de para adaptar-se ás circumstancias do ambiente, e não a rigidez formalistica, é a peculiaridads 
característica da democracia. Quando essas circumstancias assumem carac;ter imperativo, o acertado será não antepor-lhes diques e sim con
formar-se com os factos, alterando os textos, substituindo-os e emprestando ao Poder Publico novas formas de acção. Ninguem pode gover
nar sem attender primordialmente ás necessidades e interesses do povo, que carece de ordem e trabalho, asseguraveis somente pelo fortale• 
cimento da autoridade", (Do discurso do presidente Getulio Vargas no "Dia da Patria"). 

AS GRANDES USINAS E ú 
PREÇO DO ALGODÃO 

Ainda a proposito da nota inserida 
nl A União. em que o Governo do Es
tado poz termo á accã.o desenvolvida. 

,por algumas Usinas de Algodão do in
terior do Estado, no tocante á baixa. 
do preço dos ultimo.s dias, o sr. Leon_ 
elo Costa, de Moreno, endereçou o se
guinte telegramma de congratulações 
ao chefe do Executivo parahybano: 

Moreno, 26 - Governador Argemiro 
de Figueirêdo - João Pessõa - Fe
licito vossencia defesa pessoal agricul 
tores quando firmas naclonaes estran_ 
greiras procuram prejudical-o.s com co
tações inferiores para algodão em ca
roço. Saudações - Leoncio Costa. 

A MENSAGEM O CONFLICTO SINO~JAPONÊS 
do Governador do Estado 
apresentada á Assembléa 

Legislativa 
Por carta datada de 6 deste, o sr. 

governDdor Argemiro de Figueirêdo 
recebeu, aír1da. felicitações do sr. José 
Ismael de Oliveira, secretario da Ca
mara Municipal de Caiçára, por mo_ 
tivo da leitura da men!.agem de s. 
excia. perante a A~~emhléa Legi~Jati
va do Estado 

ATE' A TARDE DE HONTEM NENHUMA MODIFICAÇÃO SE OPEROU NA FRENTE DE 
SHANGHAI ONDE CHEGOU, HONTEM, O GENERAL MATSUI A FIM DE ASSUMIR O 

GOVERNO DA AREA EM PODER DOS NIPPONICOS 

OFFENSIVA 
MACHANG 

NIPPONICA SOBRE O JAPAO VAE ESTABELECER O 
MONOPOLIO DA IMPORTAÇAO 
DE ALGODAO E LA 

general confirma que as tropas japo .. 
nêsas o:cuparam a cidade de Ma
chmg. ã.s 4 horas da madrugada de 
hoje. A-=:crescenta que as tropas nippo
nicas atacaram a-:tivamen~ em outros 
sectores da frente norte da China. O 
inimigo retirou-Se. depois de derrotado. 
em direcção ao sudoeste, concentran
do_se em Yushien, a oeste de Chaha.r. 

producção assucareira NOTAS DE 
do Brasil P A L A C I O 

A 

TOK]O, 15 (A. B.) - As tropas Ja
ponêsas que operam ao norte da China 
iniciaram ás 6 horas da manhã de 
hoje nova offenstva sobre Machang, 
na estrada de ferro Tientsin_Puka.w, 
onde recentemente se verificaram en
carniçadas luctas. Os atacantes não 
conseguiram quebrar a resistencia do 
inimigo, que se acha bem fortifi::ado. 
As trópas japonêsas avançam lenta
mente, soffrendo grandes perdas, es
pecialmente de offtctaes. Em compen_ 
sação, progride o avanço japonês ao 
longo da estrada de ferro de Sulyuan, 
em direcção á provincia de Shansi. ten
do como principal objectivo a cidade 
de Tatung. Com este avanço o.s japo_ 
nêses pretendem cortar a retirada das 

TOKIO, 15 (A. B.J - O jornal "Asa
sishimbun" noticia que o ministro do 
COmrnercio do Japão, sr. Yoshino. está 
disposto a formar um syndicato dos 
importadores de algodão e lã, para esta
belecer o monopolio da imix>rtação. a 
fim de facilitar o controle do Estado 
sobre este ramo da economia. 

A derrota completa doessas tropas 
ab:·iria para os japonêses uma brecha 
de mais de 100 kilometros entre os i-e
ctores de Shansi e Hopei. Nada se sa
be ainda quanto ao resultado final 
da lucta. 

O Instituto do Assucar e do Alcool 
deu á publicidade as estimativas re
Jerentes á safra de a~sucar do annc 
agrícola 1937-1938. E' o seguinte o 
quadro eia producção discriminada 
por Estados: 

Pernambuco 
São P!i.Ulo 
Rio de Jnneiro 
Alagôas 
Bahia 
Sergipe 
Minas Geraes 
Parahyba 
Espirita Sanlo 
Mnlto Gros..<.;o 
R. G. elo Norh~ 
Ceará 
Maranhão 
Pará 
Piauhy 
R. G. do Sul 

Totnl geral 

Saccos 

2 500.000 
2 485. 726 
2 420.299 

850.000 
822.241 
550. 000 
417.202 

150. 0000 
60. 000 
34 .402 
40 .000 
15.000 
9.320 
9.265 
2.678 
1.580 

10 .399.419 

C H E G O U ANTE-HONTEM 
DO RIO O DEPUTADO GRA

TULIANO BRITO 
Chegou, ante_hontem. a esta 

Capita l o deputado Gratu liano 
Brito, elemento de destaque da 
bancada do Partido Progressista 
na Gamara Federal, onãe vem 
sendo uma das vozes mais auto
rizadas em fayor dos st.periores 
interesses da nossa terra. 

S. excia. que viajou até ao 
Recife na compa11h ia da ,ua 
exma, esposa sra. Adelaide Ma· 
chado Brito, a bordo do Conte 
Grande, da vizinha capital se 
transportou a João Pessôa de 
automovel, hospedando_se na rc•
sidencia da sua genitora a exma. 
viúva desembargador lgnacio 
Brito. 

Na manhã de hontem, o gover· 
nador Argemiro de F'igueirêáo 
mandou visitar o deputado Gra
tuliano Brito·, pelo seu ajudante 
de ordens, tenente Sousa e Silva. 

A AMPLIAÇÃO DO TRA
FEGO AEREO NO PIAUHY 

RIO - Com a maior regularidade 
vem sendo executado o trafego aéreo 
no Estado do Piauhy pelos a viões do 
Syndlcato Condor Lt<la. que, parttrulo 
da cidade costeira de Parnahyba, ser -
vem as seguintes localidades: Porto 
Alegre, Repartição, João Pessôa, Mi
guel Alves. União Therezina (Capital 
do Estado) Beleni, Amarante e Flori
ano todas situadas na. margem do rio 
Parnahyba. Agora satisfazendo o dese_ 
Jo do emlente Governador do Plauhy. 
dr. Leonldas de Mello, que demonstra 
o maximo empenho em dotar aquelle 
prospero Estado de maior numero PQS
sivel de meios de communtcações, a. 
Condor extendeu sua róta habitual pa
ra além de Floriano até Urussuhy, si
tuada a 170 kms. daquella cidade e a 
700 kms. de Parnahyba. Assim as prln_ 
ctpaes cidades, bem ("Orno a. propria 
capital do Estado, estão llgadas entte 
si e com o porto maritimo de Parna ~ 
hyba, onde, ademais, passam duas w
z.~s por .semana os aviões da mesma 
emprêsa, que fazem a Unha Rlo-Re_ 
clfo~Be1em e vlce-verEia. 

O sr. governador Argemiro de Fí
gueirêdo visitou hontem. por interme_ 
dio de seu ajudante de ordens tte. João 
de Sousa e Silva, o deputado Gratuli
ano Brito, recentetne?:!e chegado do 
sul do pais . 

Por telegramma, 0 sr. Primo Borges tro~ chinêsas que se acham locali-

~a~~~~~a ~~~~~e~r!~osª~e ~On~:~: ;~f~ne~trk:i~;~i~~p{:-~as Kalgan_ 
cias transmíttidos por s. excía., quan_ Hoje pela manhã. reini-cíou-Se nor -
do do falleciment<? do sr. Manuel Pe-1 malmente a linha aérea Peiping_ D ai-
reira Borges, prefeito de Itabayana. rt.<n. 

- -----------

O PENDULO QUE CURA 
<Exclusividade da A UNIAO na Parahyba) MARCEL REJA 

que differem de accôrdo com O seu 

O JAPAO ESTA' CERTO DE QUE O 
CONFLIC'IK) SE PROLONGARA' 
POR MUITO TEMPO 
TOKIO, 15 (A. B.) - Entrevistado 

pela imprensa, o primeiro ministro 
principe Konoye declarou que o Japão 
espera que o con!licto da China se pro_ 
lon.gue, de modo que o orçamento do 
país deve ser calculado em attenção 
a mais efficaz realização de todas as 
medidas necessarías. seriam escolhidas 
pessôas de reconhecida competencia 
para exrarcer as funcções de conselhei
ro de gabinete. o que .. entretanto, não 
implicaria em qualquer alteração do 
go\"erno. 

Accres:entou o primeiro ministro que 
:;e cogitava de mandar missóes espe_ 
ciaes a diversas partes do mw1do oa-

~~cfi~~~r~~reª o~p;n;~Jadei~:!c6i;]!~t~: 
vos do Japão. 

MACHANG OCCUPADA 

SOLUÇAO DOS ULTIMiOS INCIDEN
TES RUSSO_NIPPONICOS 
TOKIO 15 (A. B.) - As declara

ções de uin porta-voz do ministerio do 
Exterior, sobre os ultimos incidentes 
russo_nipponicos, demonstram que o 
Japão não pretende levar ao extremo 
a tensão nas relações entre os dois pa
íses. 

O representante do ministerio dt:'
clarou que a apprehensão de navios 
de pesca. sobre cuja sorte nada se sabe. 
nem das respectivas tripulações. foi 
determinada pelo facto de se acharem 
elles em aguas que a Russia considera 
sob a sua jurisdicção. A confwão de
corre ca circumstancia ,je que o Japão 
só reconhece 3 milhas de aguas terri_ 
to"riaes, ao passo que a Russia roclama 
8 mn:.as. 

Até f'i-:te~ ultimos tempos, a varinha bom ou mau estado de saúde . Ai.sim, PEIPING, 15 (A. B.J - O quartel-

U!\1 INSTRUMENTO DIABOLICO ~te radiações que lhe são proprias ~ O emba.ixador japonês já iniciou as 
competentes negociações junto ao 
Com missa rio do Exterior em Moscow. 

e o pendulo só eram applicados nu pro_ um operador experimentado não tem 1------------- o representante official accr~scen
tou que foram effectuada.s em Norsa
chalin numerosas prisões de emprega
dos das companhias japonêsas conces
sionarias dos serviços de petroleo e de 
carvão. A medida teria sido determina,"" 
da por suppostas contravenções da ... 
instl'ucções sovieticas. :Estranha-se que 
actualmente seja applicada a per..a de 
reclusão em vez de multa, co:no se 
!azia anteriormente. 

r::: !:~n~11~·:: s~~t:;;_ªnteªn
8
deem d~s t~: ~!~teª l::e:it~r:::e:a::;:; s ºd!e:1~:!~ COMMANDO DO zzu B. C. 

vadir todo O ~minio das actividades e. para reconhecer, immediatamente, o 
humanas: - procura dos desappa recL que é qu e não está bem. Não sómente 
dos, mortos ou vivo8 - selecção do o pendulo designa o orgão affedado. 
trigo - discriminação dos bons e dos como tambem o des iJ:na de maneira 
maus alimentos - leite mi sturado a precoce, isto é, quando as perturbaçõei. 
agua - vinho "baptizado" - sabe ainda se encontram nos primeiros ai
Deus mais o que! bores e são, por consequencia, inacces 

Todavia, é principalmente em tu~ siveís a qualquer outito processo de in_ 
o que diz rest,eito á saúde e á enfer- vestigação Além disto, o pendulo dis 
midade dos homens e dos animaes que crimina a natureza •dos microbios ; 
ertes in8trumentos produzem mar'avi_ precisa o seu grau de virulencia; ac. 
lhas. Pensa-Se até que estejam prestes cusa, a um mi Ili metro de erro, os cor
a subvnter dos pés á cabeça os pro- pos extranhos e os calculos. indicando, 
cessos da medicina. tanto no diagnos.. tambem a natureza e o volume do8 tu
tico como no tratamento. Acabou-se o mores 
reino do sonambulo ! Está desthrona- <Conclue na 7.ª pag.) 

Seguiu. no dia 11 deste destino á 
séde da 7_• Região Milita1: aquartela_ 
da no Recife, o tte. cel. Antonio Tho 
mé Rodrigues, illu.itre commandante dÕ 
22.º B. C. desta Cllpital. e brilhante 
official do Exercito Nacionol, que 
conta com uma larga folha rle servi~os 
prestados á Nàção 

Na auseftcia do cmte. Thomé Ro
drigues, assumiu o commando da va_ 
lorosa guarnição do 22. º B _ C. o ma 
jor cmte. Heitor Cabral Ul:,.-ssêa. que~ 
nesse sentido, enviou um officío de 
communícação ao sr J?overnndor Ar
gemiro de Figueirêdo. 

O JAPAO NAO PAGARA· INDEMNT
ZAÇOES DOS DAMNOS EM PRO_ 
PRIEDADES ESTRANGEIRAS F:M 
SHANGHAI 
TOKIO, 15 (A. B.\ - Um porta-vez 

do ministerio do Exterior declarou que 
cConclue na 7.ª pag.J 

do a borra de café! As pessôas que se 
mantêm em dia não andam, sinão de 
accôrdo com as indicações da va rinha 
magica .. ou do pendulo. 

Não quer isto dizer que os dois allu ... 
dido~ instrumentos subs tituam, desde 
.ili. a medicina ; mas collaboram com 
ella de mimeiro occulta. Determinado 
pflaticantl', affeito de longa data ao 

A GUERRA CIVIL 
officio, encontra incomprehensivel re
slstencia da parte dos seua doentes NA ESPANHA 
f1!;f }A1l: :::;~~~~t~~:~?d:~t ' O mau tempo reinante prejudicou as operações de guerra em todas as frentes. 
;ici;J:;mn~~ :r:~º~~mm:~}:T;:en~: j:: Preoccupa as chancellarias européas a ameaça de Musrolini de fazer uma demons• 
~:t;~

0
1-já _:1~~

0
:::~:meife:~e~

0
ºªse~ªe,~ir~~: tração naval no Mediterraneo em face do patrulhamento anglo-franco. 

nal envoltorio dt> cellophane, ou nos 
qeus períeitos estojos de aluminio. ?00 MIL PESETAS POR SUBMARI- rERIA SIDO AFUNDADO O CRt<. .:ialista, em companhia de um parl1-

mentar francês, permaneceu varjos 
jias na cidade de Albacete, lugar 011-
je se acha installado o estado maior 
•1ermelho do govêrno de Valencia, il1-
ceressando-se alli com a nova org,1_ 
nização das brigadas de voluntario ... 
tnternacionaes 

Coit-a curiosa: - as caixas não se en- NO DESTRUIDO ZADOR REPUBLICANO "LIBER-
contrnm .abertas, nem os frascos de. TAD" 
~arrolhados. Os productos são julga_ 
do8 inde~ejaveis á primeira vista, pelo 
.,implcs ac.pecto. E n condemnação dos 
mesmo8 P inappellavel. . . O autor da 
se>nten(a condemnatoria não é sinão o 
pendulo 

Notemos, de re~to, de pp.ssagem, que 

LONDRES 15 - (A. B.J - O go_ 
vêrno de Valencia instittiiu o premio 
de 200 mil pesetas para cada subma
rino destruído ou avariado no Medi
terraneo, por navio mercante . O pre
Tflio será distribuido entre a respect~
va tripulação. 

A noticia é fornecida pelo " Daíly 
Expre~s". 

PARIS, 15 - (A. B,J - Noticia ... ce 
q:ue foi a pique, no porto de Carthf'
~ena, o cruzador "Liberta d", perten
.;ente ao govêrno de VaJ:>ncla. A n•
!erida unidade recentemente soffreu 
grandes avarias quando se empenhou 
numa batalha naval com o cruzadcr 
nacionalista .. Baleares". 

o pendulo, agente curador. pode ser 
considerado tombem como agente pr'o
vocador de enfermidades. Seria illicito 
designar pelo nome de pendulite, ou 
pendulose, esta obcessão que impelle, 
o muitoq do" nos~os contemporaneos, n 
C'On"'ultar o pendulo a propo~ito de tu
do e n proposito de coisa nenhuma. Co
nheço um senhor muito respeitavel 
que envenena a vida propria e a da 
familia com e~ta mania do pendulo . 
Em 8Ua us-a, Os objectos. OR indivL 
duos, 011 animaes, tudo deve paa
C4ot4 pela prova do pendulo . A escolha 
dos allmentoi:4, a preferencia pelos 
creodos. n selec(ão dos amigos, a tndL 
então de uma noiva ou de um genro. 
tudo depende do pt>queno e terrivel 
instrumento 

'.>FFICIAES SOVIETICOS RETI- PROMETTEU AUXILIO DO MEXI. 

Como é notorio todos esses volnn~ 
arios, ingressando nas fileir;ls jo 

.;!xercito vermelho, são autorn,Hic:1-

.nente naturalizados. recebendo p:lS

.>aportes e outros documentO!i esp;1_ 
nhóes. 

O PRl'>CIPJO E OS EFFE1T0S 

RAM-SE DAS ASTURIAS 

MARSELHA, 15 - (A. B.) - O 
u Petit Gironde" affirma, a proposito 
jos vôos mysteriosos ultimamente ob
~ervados em Biarritz, que se trata 
1a retirada de todos os officiaes so
vieticos das Asturias, o que vem sen
jo effectuado por pilotos russos. O 
trabalho é difficíl, em yirtude do ri
goroso bloqueio nacionalista e do 
~empo desfavoravel. Além disso, cada 
apparelho só dispõe de quatro Jogares 
.! os pilotos se negam a fazer mais de 
um vôo por dia . Para accelerar a 
l!vacuaçâo das A.sturías está. sendo 
utilizado agora um apparelho •• Fok-

o~ pendulista11 parlem deste pofoltula- ker", com capacidade para 32 pes
do muito &lm))IH: - cnd1t ors:iio emit .. 1 sôas. 

CO A' GENERALIDAD CATALÃ O sr. Companys está desenvolnn 
jo os maiores esforços para rr,:iliz:ir 
Jm accórdo entre anarchistas ? co1~1~ 
munistas na Catalunh;t. As d ~mar
~hes realizadas nesse sentido não d.: 
tam, até o presente momeftto. llt>-
11hum resultado pratico sat,~faciorio 

BARCELONA. 15 - (A. B.) - O 
consul geral do Mexico. que occupa 
simultanef mente as funrçõ·~s de pre
;idente da Internncional S0cta1ist1 
de Catalunha. foi recebido dt \·ante a 
:nanhã de hojo pelo sr. Companys, 
chefe do govêrno da Generalidad 10 AVIOES MILITARES DEIXARAM 
3egundo um communicado offlcial A FRANÇA COM DESTINO A' 
que foi distribuído á imprensa pouco ESPANHA REPUBLICANA 
depois da: visita, o consuul do Mexi-
co teria prometttdo ao sr Companys PARIS. 15 - (A. B.) - Al~Jns 
.) auxilio material do seu govêrno, jornaes, inclusive "L'Epoque", noti
para que BS miliclru; de Barcelona ;iam que alçaram vôo do ae1odro,no 
·•possam corajosamente defender a de Pau, tres o.vões da Espanhà v~1. 
índep~ndencia da Co.lnlunh'.1 ••. melhn. que haviam E.ido C'mbatg\U\,c; 

Informações fidedignas a~.-;eguram I 1aquella cidade P"las ,1 lllo1 idaclt• 1 

que o presldPnte da Internacional So- ~ocJue na 5.• Püi: .) 



2 A UNIÃO - Quinta:feira, 16 de setembro de 1937 

Assem~léa legislativa ~o [sta~o 
DIRECTORIO MUNICIPAL VI D A FORE NS E 
DO PARTIDO P,I\OGRES· o CASO DO "CINE.REPUBLICA" 

SISTA DE ESPIRITO SANTO 

Moção de a90;0 ao dr.' · 
Renato Ribeiro 

Por sentença pro!erida em dias da. 
semana passada, o dr. Juiz de direito 
da 2.ª Vnra desta capital, Julgando a 
ques~~ do "Cine_Republica" P.ro que 
tram pnrtes os s:·s. Enedino Gonçalves 
Everardo Gom:alves e Emlllo Gonçal
ves, deu ganho de causa a este ultimo. 
para que lhe fossem reconh~ldos os 
direitos na so:iedade daquelle cinema. 

A SE SS Ã O D E HO N T EM 
Vtnficou-se hontcm, á hora regi- ria o SfU integral apoio a essas mo

mental. mais umo. !:,essão orcilnaria da ções, pedindo que consta55e da acta 
A:-~mbll>a Legislativa do Estado. aquella sua declaração. no que foi at-

Prt~Ic:Lu os trabalhos o .sr. José tEndido pela mêsa. . 
Maciel secretariado pelos srs. João de 

I 
o sr. Miguel Bastos. em ~guida, le 

Va.scoricellos e Adalberto Ribeiro. e envia á mesa o projecto mfra: 
compareceram os srs. Octa vio Amo-

rim Fernando Nobrega, Newton L~- ··PROJECTO N. 0 

:;j::g~;~~~jM!~~frlo~~f:~~1° :aºsf~~: , A Assembléa Legislativa do Estado 
Romui~ldo Rolim Fernando PessO'\, da Parahyba- resolv~: 
Sá e Benevk:e.s, Raul Nobrege., Paula I Art. 1. 1.1 -:-- ~ão d.i.spensad~ de mui
e Silva, Jooé Antonio, Delfina Cosla e ta os coi:itnbumtes que liquidarem os 
Anacleto Victorlno. stus debitos para com o Estado, ~té 

Aberta a ses5áo foi lida a acta da 31 de dezembro do corrente anno, m 
u.ssão nntcrior. que não soffre~1 e- clusíve o~ referentes a.,s taxas dagua e 
rr.endas sendo apptovada. exgôto, impostos_ territorial e de in-

0 exPediente Jido pelo 1. 0 secrela- dustria e profis.sao. 
r:o. constou de· um officlo do secreta- Art.. 2. 0 

- O Governo do Estado po_ 
rio do :-r. Governador do Estado re- derá autorizar o desdobramento para 
ir..ettendo um requerimento do major indemnizações mensaes. sem multa, 
Guilhnme Falconi em que o m~mo dos debitas anteriores ao actual perio
solic1ta um anno cte Uoença premlO, a do constitucional, desde que, os con
que tem d:i·eJt'J. tribuintes se compromettam. a resga_ 

o sr. pretidente, a seguir. concede tal-os dentro do pr~zo maxuno de 18 
n pi:!,Jav:·a ao deputado Fernando Pes- ~ 24 mêses, mandando cancellar a
sôa qw~ se ache. va inscripto. q:ue1les referentes a pessôas reconhecL 

s·. excia. vem á tribuna, lendo u.!11 damente pobres: 
longo discw·~o politico, no _qual expoe Art. 3. 0 

- Fmdos esses prazos. to_ 
os motivos por que emprestou o seu da a divida acttva do Este.do vencida 
apeio á candidatura do si·. Arman~o cm exercicios anteriores, passará. a ser 
õe Sall ~s Qliv~ira á succe.ssão prei:;1- co.brada executiva_mente, na forma das 
dencinl da Republica. leis anteriores, ate a sua completa nor _ 

o orudor aprecia, sob o seu. ponto malizaçáo. . 
d€ vista a campanha presi~enc1al que Art. 4. 0 

- Revogam-se as dispos1_ 
ora. se Vem ferindo no pais, d1zet~~'J ções em contrario. 
ficar ao lado do candidato da Umao 8. _ s . 15 de' setembro de 1937. 
Democn.tica Brasileíra pelo program- Miguel Ba3tos. 
ma que o mesmo Yem sustentando. 

o sr. Rodrigues de Aquino, com a 
ps.lavrn. responde os topices do ctiscur_ 
se do .sr. Fernando Pessõa, afftrman
do que. pela realídade dos factos, n1n
guem podia apontar o sr .. ~osé Ameri
co como candidato off1c1al, pois o 
eminenLe brasileiro não consentiria que 
o seu nome sahisse de entendimentos 
ou partidos que não representassem a 
soberania nacional. 

Accrescentou que o notavel discurso 
do ministro José Americo, pronunci':1-
do na Esplanada do Castello, bastana 
para sagral-o como um dos maiores 
vultcs da nacionalidade. E o orador 

Apos, communlca s. presença, nesta. 
'.'idade. do exmo. dom San tino Cou
:nho. arcebispo de Maceió, e deputa_ 
o Gratuliano Brito, ex-interventor 
f"d-eral neste E.'itado, requerendo seja 

~ameada uma commissão para apre
·-entar ctunpriinentos de bôas vindas 
.quelles illustres conterraneos. 

O sr. prestàente attende, designando 
iJS srs. Miguel Bastos. Newton Lacer _ 
la e Del!ino Costa. • 

Em seguida, passa.se á 

ORDEM DO DIA 

aprecia os detalhes dessa memoravel E' discutida a seguinte ma.teria, fi_ 
peça onde o sr. José Americo estuda, ·anào a votação adiada. por falta de 
de tllodo claro e sincéro os proble- 1uorum: 
mas e as nece~idudes do' Brasil. 

Frlzou que a melhor respcste. á ac
cusação de- que a candidatura. José 
1'..merico fôra insinuada pelo Cotête 
e-ra a jornada civica. que s. excia. vem 
f.:zcndo nos Estados, como o verda
deiro càndidato das aspirações brasi
leiras. 

Por fim o sr. Rodrigues de Aquino 
appella pà.ra o pôvo, no sentido de 
GUe cerre file_iras el!l torno do nome 
de José Amuico. cuJo govêrno de paz, 
justiça e trabalho constituirá uma Víc. 
teria da democracia. 

Durante o seu discurso foi o sr. 

3. ª Discussão do projecto n. 0 4 
ccn.dito supplcmentar de Y:915$000 
para pagamento a diversos fornecedo
res da Assembléa Legislativa, . 

2 . :.i Discussão do projecto n. 0 1 <Es
t.abelece a obrigatoriedade nas esco_ 
las do Estado da propaganda contra 
os credos extremistas) . 

2. ª Discussão do projecto n. 0 7 
(Augmenta os vencimentos da Magis
tratura e dos Membro3 do Ministerio 
Publico). 

1:eior _do que explor~r o. dinheiro do~\ Di~;~tllr~: ;f :~\i:i~u~lc 0:ni::1~~:1
1
!e;;· .. 0 ~ 

o advogado da causa vencedora foi 
o dr. Adalbert<> Ribeiro. acatado cau. 
bldlco contenaneo. 

r.cos e explorar a boa fe dos pobre~. itrt?ssistn de Espírito San.to upprov~u 
Se ~nsam que é com di

1
nheiro que se u'a moção de upoio ao dr. Rcnnto Rt 

ganha. estão enganad~'i. Ganha~se é beito, prestitdo,so polit.iço naqul'lil' 
com o povo: Nas eletçoes, o povo que muni<:ipio e que clc.sfructu de. lúgn!I 
nada tem e que dá tudo. OS PRO- "'YffiJ)athia~ nos circulos soc1aes e. NOTICIARJO 
~LEMAS HUMANOS - Con.sciencias ~dminii,t;ativo::,; do E.t11rlo. 
inquietas proplletizo.m. em vozes tre:- Comrnuni<:0nilo l·ssc gesto do Oircc-
m~nd~s .. adventos ruidosos. _Atiçam a torio :'\-lunidp,i.I. 0 sr Antonio ce~ar- Esteve };ontem á noite na redacção 
misena unpotente, as exploi:;oes da co _ ~ndcn•(,;on e• OlH!pacho infra <l11 H :1ee.ta folha o sr. Amaro Gomes, com_ 
ragem c~ll~ctiva, com riscos dos cho- Gov1nnado!' do Ei;tudo: m:rciante nesta cepit:il. que nos d.ls. 
ques designe.es. Não percamos a _es- "Espirita Santo, 1-t _ Governndo1 
perança~. Poderemo~. sem mald1çots1 Argc:miro de· Figuein'.:d_o. _ JoU.o. Pes- ~e não ter o menor fundamento a no
sem de~forras sengi~ntas, na paz do t.ôa _ Directorio ~Iun,c1pal hoJe reu tta publicada p.El3. "A Imprensa" de 
senhor ,attingir o 1d~al democratlco nido ,·otou unanimidade moçüo s?li~u- hontem a proposito do atropelamento 
da tntelli~ncla, da cultura, .das vir- riedarle política dr Renato _!l.1bclI'u 
;udes publicas. do bom governo que chefia m\rnicipío. Saudaçocs. de uma criança por um dos seu ca-
~,e~s::~h~ã~r~~~f~n~iri~~:r~1:5ss1~~: Antonio C('r-nr, sccn·tnrio" ,minhões, no Oitlseiro, em Cruz das 

cas. Be.sta que o Estado moderno funcção mais imperativa. A Justiça. ,Ar_:::·ntou-no;; o sr. Amaro Gomes 
cumpra a ~ua mis.são providencial etn e a Caridél.de são leis clivines e_ huma-
vez de exercer apenas. a tutella da nas. São as missões sobrenatw·aes que ,que tomou todas as providencias no 
ordem publica. Eduquemos a pobreza, approxtmam O homem de Deus. A in- '1-:!!ntic.!o de amparar o referido me_ 
a fim de que ella comprehenda o seu tdligcnc.:.a pede ser sectarla, mas o nor, entregando ao pae do mesmo va
papel nessa nova civUiz~ção brasileira coração é sempre icleaUsta. Vemos rias ímportanctas e hospltalisando-o 

~~m~~~~~eso e;_::!.,tu;i, ~ii~aesaJeaeii~ ~~:l~~i~f~~~Pi~ !~é ma~~~aseo.:e;~u~ : conv~nient€mente 
Pratiquemos, sobretudo, a democracia compromL,:;rns de solidariedade nac10. ·1 Quanto a chzer aquelle jornal ac. 
do ensino technico-proftssional ao e.l- nal pi ocurando equ11ibrar uma soc1e- ' 
cance de todos. que é o meio c!.aCÍe dEHqullibrada S0re1 o continua_ . rcscentou amda o .sr. Amaro Go~es. 
mais pratico de comecarm:os a dor dessa emprêsa humanitaria, aper- ·.1ue os caminhões de s. s. são re;:ncL 
orga~ar _ o Br~s:11 que só prec~a de feiço?ndo n. po~tica t!abalhista. com · :,entes em factos dessa natureza, não 
crgamzaçao. E ~corporemos os mteL I um rythmo ma:.s brasileiro, para que ~ vudadelro, apezar de ser natural 
lectuacs que t:>rec:~am trabalh:1r como 05 interesses ~e orga1územ, sem cho-
orr,.ami?nto polltico ~ um a.t~ributo , qu~s di.t:solvcntes. P·3fa que em. ve_z 1m desastre de automovel, como se 
mais util da mentahdade,_offlc1tl. AI de planar tão alto, seJa ma~ obJect1- "á constantemente nesta capital e ar-
1nte~llgencia_ suá a gunrd1a ~ demo- va na concessão do beneficio imme. -~dores. Factos desta natureza. são 

~~~~id:d~.ª
0 gf:e::,; :s ra~uftt:~~ ~!~~· a!ª:~JJ~~çfe]ª ~Fr~ase. si} P~ 1 ·ommuns na<! grandes cidades e já se 

desfeita~ como o mais doloroso con-1 ni....t.erio do Trabalho terá de ser. sim- ornar~m banaes. 
traste de no~sa. pujança n:itural. D1_ pl4...smen'.e O Min!sterio do Tra~alho No referido caminhá-O viajava tam
rão que isso acontec~ em toda parte: para pre~ncher toda sua finalidade !>em um filho menor do sr. Amaro 
desde ~ue o m1.:ndo e mundo; mas .. e sem actividades estranhas ao seu 
um cnme maior ncontecu no Brasil. campo de acção, A industria e o com. (}ornes, que sah.'..u ferido. 

LOTERIA FEDERAL 
A melhor f?rma de abafar os gritos mercio ajusta.r.se-ão a outro;; sectores 
de ~volta e enchei: a bocoo dos f.a~ 0 que já tocam numa perturbadora 
mimos. Ntnguem gr.1ta de bocca che1~. complexidade. o trabalho é tudo: tra~ 
Os pobres con:iem pouco. O pa~sr..d~o balhPtdcr não é somente o proletario. Extracção cm 15 de ~d.embro de 
insufficiente tu-a-l~es o resto da \ 11- Será O ministErio das profissões,. ds 937: 

~:· ~~~-poJ,~~~oe~~ 1n:~i~~uªmõ :Jr~~~-~~~~~?v:ts c~66~trti!s de~ti~~ 4030 - Rio 200:000$000 
Brasil de pomares nativos de vita.rni~ trab2.lhl:=:Ws. c!a 'justiça, do trabalho e 6225 - Monte Carimbo 100:000$000 
nas baratas. E os ricos comem ma_l. d?, organização da previdencia. Ser_á 5356 - S. João d'El Rey 20:000$000 
envenenando-sz com os erros de ah- notadamente O ministerio dos que nao 0328 - S. Paulo 10:000$000 
m_entação de uma co.sinha barbara Um profissão' para que passem a tel~ 34!:3 - Fortaleza 5 :000$000 
Amda não se vulgarizou no Brasil, a 0 . Não ha braços e ha vadios. Ha. ------------
scicncia da nutrição, que pl'eoccupa sobretudo uma legião de desoccui,a. LÃ AUSTRALIANA TRANS• 
povos mais atre.zados. com sua orga_ dos que nºão encontram emprego: por-
nização expel'imental. Já que não po- que não temos trabolho orgamzado, PORTADA POR AVIÃO 
frea~º!s!le~fu-ã~e d~miid~ori!1~ª~;,~: r~lo q:!:1is º!d~~~~:~h~fãr6 ;ir:~~ RIO - Afim de fazer face ã caren-
sibilidad7 do ajuntament<:> !mmediato terio que, antes de conhecer a vida do ~ia de meios de transporte na época 
num pais de ~alarios chme.ses e de trabalhador procure conhecer as con da safra, fundou_se na capital da 
economia insipiente de tão mesquinha àicões do t'rabalho par!'! só exigir o Australia, uma companhia quie se pro
capacidade de acquisição, procuremos, qÚe ~e pódE" dar e· supprir o que n~o põe fazer unicamente o transporte 
pel0g menos, reduzir-lhe o custo. Te- se póde dar. o contrario st:riam dOL'> aéreo de productos agricolas e de gado. 

~~~ça~e P;~iâfre:tee~ep~~é:n:s1:~ ::r:m~:.v~c~â ~~1i1:~~~~ ~am~- fr~~~i~~:e~:k:!~e f~\~~do~u ª~~~ 

Rodrigues de Aquino aparteado pelo 
~r. Fernando PeS6Õa. manifestando.se 
a:nda outros deputados. 

sêcca mais tremenda. com as la.vouras t.abJidade de uma civilização senti- 1 bimc~ores da mesma ll2-arca typo J':1 86 
desfeitas. sem um caroç~ de milho ou mental das três r~as que se fundi- 1 para transporte de la e de ovelnas 
de feijão. evitei a carestia de vida o ram no sangue e na alma. pdos rea. contando-se desde já com um movi
campo e nas cidades do norde . Justamentos mais muna nos. Até os menta annual superior a 16. 000 to_ 
Maior fôra a_ penuria em tempos nor- governos de força ab.sorvem as massas neladas. Os aviões farão o serviç.o en-

0 sr. Rodrigues de Aquino apreren- maes. Primeiro, aba1Totei es-res Inga- por esses processos de correcção das tre as estações terminaes das ferro-

~~r~:~d~m~.nd~t~~sprs1:;:~t~~;iZS f~; ~!~t~~ ~:ne~-~~~i~~e;~tii!~,in~o~m~ cd; 1~~!º~~e\u1J1o~
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.
0~ni~~ J~ o sr. João <!e vasconcelws pede a, 

palaYra. reportando-se ao discurso do 

:res;'ã~n~~~a Pqe~;~:a~~e'cô~~ ~~~~;~ 
da ParahylY.l em torno da personali
dade de Jo.<ié Amerlco . Disse que se 
devia. fazer Ju.~Uça ao sr. Getullo Var _ 

just~ça. 1 todos os recursos ao meu alcance. Em bres dos invalidos dos orphã.o3. dos 52 para :passageiros, correio e carga, 
Amda sobre essa ma.teria se mani- segui~a. para não. nreju-dicar o com- velhÜs de tod_ os os 'qu~ soffrem e pre- varias un1df;ldes vôam desde ha annos 

t'esU.m os srs. Miguel Bastos e Romu.. merc1? local, perm1tti e concorrencia.• c:sam 'nor umf! organ:zaçao mais as. tambem no Brasil e a.o lon~o da costa 
aldo Rolim. reduzmdo _os fre:tes e 1m!X)ndo, em sidua. da. a..~JSten:.:ia e da prevldenci~ oriental .sulamericana. 

O sr. Octavio Amonnt faz uma a- compensaçao. 1.4ma pauta rasoavel. E .-ociae.~ Prot.uro1·el a.s~egura.r além d" 
preclação technica ao mesmo projec_ não houve alta. O::; retirante~ toma- v1da m3is tacil. u:na .1ust1ça igual "' 

a~. cuja conducta imparcial no caso 
d~ candidaturas é evidente. ~ffirmou 
que a candidatura do sr. Armando 

to, apresentando as seguintes emen- ram ainda o café condemnado á. que~- m, is llberdede lndlvtdu~l. porqll:e pb.ra 
das: n:19: com o as.s_ucar da quota de sac!l- 05 pobres quasi tu elo e proh1bLdo. E 

f1c10. qu€ eu ia com·f'guindo, a mmto Imporei a ordem_ Nã~ com a disclpli~ 
custo. para que a oolamidade lhes a- na dos infernos o ideal cobr:rto df> 
m~rg~ese menos. Essas coisas são fa · S.?,ngue do commtlni.smo sombrio como 

AB ATH & CIA, 

ESTIVAS EM GROSSO 
c'e So.l1es teve a sua origem nos con- "Emenda n. 0 1 
cil'nbnlos de dois governadores, os srs. 
Flôrcs da Cunha e Cardoso de Mello. Fica revogado o artigo 4. 0 da lei 
FTizou que em torno do náme expo_ n. 0 81. de 4 de derembro de 1936. 
nccial ele José Americo reuníam..se 
partidos do governo e da opposiçáo, Octavio Amorim 
pcis a sua candítj,.atura, longe de ex- Fernando Nobrega 
rrcnür regionalismo. era um impera- Ascendino Moura" 
tivo da consci€ncia brasileil'a. 

José Americo, d.is...~. nunca teve sen_ "Emenda n. 0 2 
timento ele regionalismo. Exemplicou o 
carn do Ceará. Estado mais beneficia_ 
r:o pelo eminente brasileiro. quando 
d" sua pe.ssagem na pasta da. Viação, 
r:o~ o grande ministro visava, acima 
de tudo, visava o bem conectivo. 

Ao rirtigo 1. 0 , diga-se. em vez de 
adjuncto de promotor publicç: Ad
Juncto de Promotor Publico dos ter. 
mos annexs. 

Por fim. di..'-Se que não fazia appello t Octavio Amorim 
2.0 povo para que este- flce.sse ao lado Fernando Nobrega 
do candidato nacional. porquanto sa- As-cendtno Moura". 
bia que o nome de José Ameri~o já 
(";tava gravado na consciencia collec- Terminada a discussão da ma.teria 

Lva. ºn1asrrc.anprde.o id11eonvtae :.,,~cesa·rorªpaº1~atrhaobQJel.hos: O sr. Fernando Pessôa volta á t:-;_ .,... ~ 
b11na, mantendo as suas convicções. 
trocando-se. então, varios apertes, en
tre os quaes um do sr. Delfíno Costa 
que affirmou não acreditar em homem 
bom feito por elogio:; d~ jornAes, o 
<1ue motivou protestos geracs da cn
•1 

O sr. Del/ino Co8fa, depois, requer 
fcja inscripto para. a sessão Eeguinte. 
a fim de falar sobre o a.ssumpto. 

O s-r. Newton La.cerda, em seguida, 
1~roced;.: â leitura do ptrecer da Com
mtsão de Saude Publica, favoravel ao 
projecto do Fr - Cel.-;o Mattos. que au. 
toriza a o\Y.':rtura de um credito para 
o aux'.lio d1~ ubre.s do Hospital RC
g1orul de CaJc1zciras. 

S. exria. anela. com a palavra, Jt.ut
tifica e apt'ei;ent..f\ um projecto in.stl_ 
tulndo premias de viagens para as 
tr ~~ primeiras alumna.s da Escola Nú"'"
mal Officlal que melhor se distingam 
no térill.i...'10 drut seus estudos 

O .sr. Aacendino Moura pede a pa
J: '.Ta. dizendo que por motivo rupt

t'71· não poude comparecu á sessão da 
A . .zr,mbléa. em que foram votadas as 
mocõe ele solldarledadc á candldar,u_ 
rn do ministro José Amerlco: á obra 
~dmlniwlre.tivn r. politlca do go,·erna. 
ri ,r Argc·mlro ele Fll:t1eirêdo e de ap._ 
plotW>s ao vrestden~ Getulio Varg.u 
P rri,mou que re ei.tlvesse presen~ dll. 

~.CTA DA SEGUNDA SESSAO OR . 
DINARIA DA TERCEIRA REU. 
NIAO DA PRIMEIRA LEGISLA. 
TURA DA ASSEMBLJ!:A LEGIS
LATIVA DO ESTADO DA PARA. 
~TI3A, EM 3 DE SETEMBRO DE 

<Continuação) 

Não porque me faltem bens de for. 
tuna. mas porque nunca deixei de nu
trir o sentimento collectivo, como evi
denciei. no tempo de ministro da. re
\'Olução procw·ando dctafogar as con_ 
ciiçõe:; de vida das classes desampa
radas. barateando o preço do gaz e 
luz, reduzindo as taxas postaes e te
legraphlcns. os tarifas ferrovlarias. os 
fieLes mar!timos. todos os serviço3 
IJí.dustriaes a n1eu cargo. E tendo um 
gabinete de portas abertas; indo 
~occcrrer em pessôa os rem-trabalho 
da ~ecca, com risco de vida; ampa_ 
r "'ndo o cUrelto dos mais fracos e nun. 
ca deixando de fazer o bem pelo pra
Z€r de f&zer o mal. Eis por que - não 
me canso de repetir - sou candidato 
do Povo. inclu11ive dos que não vota 

~~ e:rm~Íô ~":e=dl~r~~ '°e~~~ 
ver E nãQ embalrel a ~ua ~a fé. 

~!1
Je~ª;~~q:~oq~~r ;~~~~n~!do~e ;~~= ~:r:1~~~:~:p~~~º\1fu3~ ;~:~ª~~i:~ 

que morrem tantos meninos? Pe:la or- implante.r-se com 'ameaças de punidio 
dem netural das coi~as. o pruneiro aos índifferenl.€s e de massacres coL 
gesto do homem de governo deveria lectivos. como se a consciencia livre. 
ser curvar-se sobre os berços da po_ mais bravia elo que e força bruta. tl
breza. para evitar que as crianças ve.sse meclo de carêtas. Transfundiu-

Os melhores artigo! 
pelos melhores preços 

f~:~ç~~s~~º~~~~Ô t1té~~1~m;:ra~~:r~~ ;~~~:1r.co:::o:a{d~~: oé a1~~aá l~g;:g:~ PRAÇA ALVARO MACHADO, M 
analphabeto~: mas. mmca com gera- maior. Rio-me dessas ameaças, fazen_ J o A o p z s 8 o A 1 
r;ões de enfermos. Seria peior que a do uma ameaça mais terrlvel: a de~-
barbaria. o procrio anniquillamento. graça que seria para um povo de tan- .----JJ 
São poucas todas i:is maternidades e ta doçuia de sentimentos a victoria 
todas as creches. O que mais falta. dessa sêde de sangue peior que a sé- cei.a e em nome do Partido Republi
porém. é a escola que E"nsina a lf'r e de de ouro. Para alc'ançar o ide&l de ·ano Libertador manifesta o seu in
& viver. Por Que já r~retam os velhos felicidade collectiva basta tornar o egral apoio á Moção apresentada e 
no i:--0vo baixo? Ha. t"'.\l\' ... Z. muitos ho,;:_ Brac:-iJ mais productivo. Crear a pros- 1onuncia O seguinte discurso: "Sr. 
oit2.es. mas é nouca a educação sani_ perida.d~ que não .se tira da bocca dos ~esiC.ente: Coherente com a dectc;áo 
taria para evitar z.s doença!,. Demoe pobre!:>. mas do trabalho racional. Falo dcptada pelo Partido Republicano 
os meios á mulher para que ella cons_ assim porquf tenho sido um creador ·..,:bertador refuentemente ao proble
trua. além do lar. A su~ oropria vid1 de riqu~zas: as barragens fE'itas; a. re- na da proxima successão preslde:icie.J 
a fim de que quando deixar de ser <> cuocração da Baixada Fluminense; la Republica, tenho O prazer de hf
ornamEnto deccrativo da graçn da milhares de kllometros de estrada de ·1rmar nos meus dtstinctos pares que 
belleza e da:c. virtudr-s da raca. não re rodagem; ferrovias melhoradas, lou apoio irrestricto, á moção que, 

;~~~J~~~: A~!r;::i~~:i:a;1~ ~~~~;~ e d: ~~fi~~r~ ~~~o~~~~~~~l~~~f ~c;;eut~l ~~~ lepois de brilhante justificação acab~ 
alma. pela offlc!qlJzAcão da culttu·a trumcnto fc maiores realizações. E 1:p~t~J~e~~-~r J~ã:S~~mb~:Scoºn!~:~ 
phy~1C'a:i. e nroteccão d'J):; desportos co- à?ixarei vir todo o ouro do mundo que -::iarahyba, terre. prede.--tinada! vives 
mo pelo rlenla do ,·iver. Com todo o não proc-urarel .sab--~r donde vrm. ma.s 10.c. d10.s presentes uma phnse de ln .. 
ren potrnrlal de riQuJ?za. o Bi·Asfl não •.omente_ se é honesto ou su~peito. Não Grnsa vibração civlca! Envaidecida, 
póde continuar com as camadas lnfe_ t.c'lho r1lnheiro de contado p;-,a as ·odeis proclamar enthusiasticamente: 
riores ~offrendo miserta e doença di~ipaçóe& eleitoraes, mas darei i( t ao Brasil dois Presidentes da Re
desnutrida.s e 3chacr.i.das. Pormettem muito n1ai.s. Posso fazer a promessa '"'lubllca' Gloria a u Parah ba am da' 
nutrir Yestir_ curar. i,r~s o dia de ~ - d,e c1tas melhores. do beneficio per- Em Epjtacio. viste' 0 gove~nante ªse~ 
manhã é o n~_t:o prl~r dia. porque não manente q~te, sem ter df." nlnguem, -ar cuja actuação genu1ns.mente bra
chega nuncR. A mn1.~ tn~tante t'\refn "Há d~ toaos. Não prometto negocio~ ,.11ctra p1:oscreveu regionall5mos es. 
de governo é a ."'n}l1rfin d'"lo:: orohlemas da China __ Panamês, cotc:-.a do outro I tr"'itos e odlosos semeando I be
humanc~. O CF:NTRO QUE OSCIL- mundo Minha, t:oluções silo pri1:1rn_ '!1eficios t mm e n s () 5 por t.odo 0 LA - Não tenham merlo meu.e; t1..,,i- rU1s Quero começar. S('m comphcar PaLc;. Em João Pe~ôa teu herõe 
e:os· ninguem tirAth a fortnn.,_ alh<:>ís. as cot..,t1s, debaixo pi1ra dma como ie invicto .. que redimiu O Bi:asil e por elle 
Meu d~:,e10. e.o contrario é Que todo-;; constróe. Fui eu que escrevi no pre- ~e sacrificou,, tiveste um govêrno que 
os bras1l€lro~ ftauem ricos, nornue o a mbul-<:> da Con~Utuiç!io a Jegendii do foi como que uma. formosa comtella
r.overno .C'e ~on1::lrfi. n,.onnc; P"~Arfo. O bem e"'t2r so-:ial e economiro. Tomei ção muminando todo'3 os recantos d3. 
onp fa7, rece,_n é rielx~r n mtserla fer_ rF...ce ccmprom~.rn. Yen1 saber que elle Pntria. Em José Am-2rico tu oh Para
mentsr. A uié:: nova só é p~rlgo!'n cabtria !-"Obre _os m-eus hombros. Só de_ hyba. hás cte vêr r.,or cêrto' 0 admi
ouando é fnlsa. O nosso hom_"m ele selo ul!ta fehcict~de para o meu go- n1strador dynam.ico /promovelldo O g 
r,nvPrno mr~mo com o rnrnr'.lo ba- vento· a de tornat o J)OVo me.is feJiz. nrno cepa muito Sonhado por "lf'Jd~ 
t"'ndo do lado '-"F'lUt'rdo. rerá Ul}!nre o D!'mcs a cada um teu Quinhão de os bra~llefro\ gove~'tlo de paz e de 
hom"'m d"> centro. E' a noclr>~o de f~licidade que o Brat:11 ch'ega. para concordia' lhie de todo o.s xt m1s 
equ1JibI1o QUC n,e,1Ja as contradicões do tO~Q!'i" · . _ hlos. governo qu~Jas S SUD.S e n;t~vei.~ 
nogso temoo. Poderá oscillar, ~rm to~ Entra em discuc:-$aO a. Moçao anre_ rtalizações se 1m rã ao rc·pctt á 
~Q.r c~c=i~~eVrg~n~~e-Er p~~:f~~~!l~O~ :,nt!~~~~~O J~é Jl~e~6o ~a.,concelloa admiração do., teros" • S O e 
dM ne,,e,;i;l(lactes oorque é e&.<a a s,1a P~c!e II palevra o Fl'- !Severino tu. ,ontlnúal 
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VID A 
R ELI G IOSA 

YJD A 
RADIOPHONICA VIAS DE COMMUNICACõES ~:~!~!~TEM: 

O m I Otld I fllh d o ELEICAO DA IRMANDADE DO SE- p R 1 · 4 
O c,...:ntingente que as vi:1'.'I de <'Om

tnunicações trouxeram e ptepnl:;Jon':'.
ram ao progre so ch·iHz.ador já. está 
sobehmente e5'tudadt"I e dlS<'ntido. d*' 
mof!V a não se justificar mais a ,·e
leidade de QWI lquer demora sobre o 
mesmo. Entr,.tanto, agarrado ::í ta
boinha. do "Ecle ies,._~s" que as·egur.1. 
não haver r.aila no•.• s..,iJ o sol. venho 
repetir mais um dos tug:ues c=mmuns 
com que tenh" entretido e:.tas minha l 
r.aladas ag-ricolas que "A União" vem 
aga alhando 

Na infancia de todn as c·Jvllizaçó"'s 
enC1Jntram-se as me,sma c~tra.das, o,; 
m.?Smos <'aminhc,z, vehiculando de 
uns para outros povos o apPrfeiç:la
mPrito C'.)li"c1 i\l.,. 

As c::itrad:is /:'.ern?)re frra.m aqui tu 
Pri.rahyba o tcnnometr•, se~uro do 
adiantrtmento ou .atzaz~ IC's sua3 !1 .. 1-
(;aHdad.~. 

1\-f,,..a.7'.rru"nP,. t'0".71 ~ua v"lha estra
da ramificada em Guar::tbir:1., levando 
04 r.-ro1.uctos rl.o liW>r:.I ·~,s ll .. d·-"' 
- Bananei:·as pelo norte e Ala g-C'a 
Grande. Arei" e Campi.La. pelo ren.... 
tro, - é a aH!m11r~o v:va. {\ i QUC n•
prcsenta a e~trada na. VÍd:\ do.,; llUw 

oleos r,opulo~o,;. O C'ouro, o algodi·~ e 
os 0~1frc,~ }'.'rtlu fo~ da rr:t.ã.<J rr, 'Vinda 
rirruJa,:am naque!Ja arterfa dando vi
da " pre Ugi'l a um co111mcrcio total
mente .:tesapparecido. 

Bast\,u a. "Conde d'Eu'' aitingir 
Guar.iblra p:tra que a ,·etha metr:>
pole fü, rummercio li1to~aU.(".O me1·i:u
lhas ,p inf~lhvclmen1c r.a d€'cadeucia 
de onde não se Jevaot::irá jáml.is. Ha 
no medio sertã .. paralnbu~o um ou
tro ('3.Sf) dign9 de nota e para e qual 
tenho de\'er de pedir fcja ,·ist., com 
a mcredd-, attcnç..:.,o utna vez que 'J 

seu rf:mediamento, de tã:> si.mple::. 
passa a ser bana}. 

E' o da Sc:-ra de T<'ixeira. 
Teixeira, ,:;-ra<'as á SU.:!. previJegia.d:1 

PEDRO BAPTIS'l'A 
waldo 'h'o~fa. 1.."~~rgent~ ;~:~o J~ NHbll. BOM JESUS DOS PASSOS RADIO TABAJARA DA PARA. 

rahyba. Andan:os mais »f'Stes t rês 
lustros, decorridos da. acção da Jns_ 
pect .ria. de Sêecas, do que em cem 
r nno pa .. ·rados. Faça.-se a e5trada. de 
Teixeira. ligue-se aquelle ce leiro á es
trada tronco e veJa-$e se em cin co 
annC";s não terá elle recuperado o seu. 
aLtigo (.• ..sto <le grar..de productor de 
ccrear.s do Estado. 

22,S':n!~nl:ãko~: gie~~~es_:_ Trans- Em ;ecent~ rrunião desta inr.0.11âE1- Program!!Bp~ra hoje: 
correu, hontem. o anniversarto natalL de, foi eletfa D._ mêsa regcdo1.a. p1ro. " 
ck> da senhorita Rosa Guedes fllha, anno comprom1s~al de 193'1-1938. cujR 

A agua, o açude, é certo, vale mui
to pol'que justífiC'a a abertura das es
tia.da'J de a.ccesso, mas, como factor 
de p1u't·re5so, jámals operará. os m i
lagres da rodovia. 

o J U R Y 

!i~~~~~ºd~~t~c~6e~': ·s~~le~!~~i~~in~ I4~e0 ~~'>:{!~~!~ou ~ 18 horas ~~ dia 
pinen~. Provedor. dr. Flavio Ribeiro; vi ·e

Na resldencla do sr. Pedro Baptiste., provedor, dr. Antonio Massa; Pl'OVC'
onde se encontra. por alguns dias, foi dora, d. Am"lia ReP.is; vice-prov::-do 
a nataltciant'? muito felicitada. ra. d, Franclqc~ !\-lassa Pina; escr! 

FAZEM ANNOS HOJE : vão, Angelico Lcur"'iro; escrivã d 

O sr. CorneUo Gouveia, gercute da :~:~~~ce!Úco A:~~im.Jéras~h~i~~:~ir~· 
L°!_: fª~~l~i-ae~!f~ª;;1

~:~mo Pe- d. Marta T. de Carvalho 
queno. esposa do sr. José Madrug&., Pro:uradores - João Cancio d:i 
commerc1ante em Guarabira. ~~~ªA/s~~io BN!~:;1:ºoo:!!ng:e~:2 
redcte~t~~·m VJ:~:.e ct~fat~r;! ~=~º· basa. Joflo Bapttsta Madruga, José 

Teve lugar hontE>m. ás 14 horas, - A senhorita Maninha Alves No- J3I,cli{!1. e Horacio Diniz 
mai<; uma reunião da actual sessão gueira. cunhada do sr. Antonio Pi- gue~J~~do~\~. A1~~i~rg;:f~~61ade !t 
'.:lo .Tm·y desta capital. nlr-'!:ro Barbosa, residente em Anthe- João Ceiso Peixcto de VasconCello.s 

Foi apre~entado. para julgamento, nor Navarro .. · . cel. Jcaqulm Cavalcanti. cel. J\1anuei 
0 rlPo João Mathia.s Barbosa, vu1g11 1 - A senhouta Maria de Lourdes S L d d 
"Jóca Cabelludo ... pronu,,ciado como Lope.s_ filha do ~r. Francisco Lopes oaret; on ~es r Isidro Gomes da 
autnr da morte do carroJ~iro Manuel ele Mendonç~. res1ctei:ite nesta capital. Silva. cel .\ni.01110 MEndes Ribeiro. 

11,UO - Pro~ramma aperitivo da 
P. R 1 4 

12,00 .....:_ Programma variado oHcre-
ci<.lo N!lo Cine S. Pedro 

18.00 Prog;ramma. para O jantar. 
18.15 - Hora do Brasil. 
19,30 - Jazz da P R. 1.-4. 
]9,46 - Musica~ populares com 

~forlu(·e Pel'lsóa, 
20,00 - Regional Harmonica 
20 15 Mu1:1icas variadas com Ar 

lindo Silva ) "' 
20.30 - Educação. 
20A5 - 1\fu'$icas variada~ com Elza 

Dantnl'II. · 
21.00 - Jornal Official. 
21.lG - Yclho album d~ musicas 

brai:;ileiras 
22.00 - J('lrnal falado da P. R. l.•4, 
22.15 - Musicas populares com Pau-

lo Alves • • 
22,30 - lníormo,ções, - Bóa ~oite 

Ralo. facto occorrido em dias de no- - A met!_ma I~·o1~ise. filha. do sr. c:L José de Barros Moreira dr. Pe-
vembro do anno P~ado. vereador Joao TeIXetra de Carvalho. ~;riiou~~~!. de Carvalho e 'cel. An- VIDA ESCOLAR 

Foram seus defensores os drn. Hil- - O menlno Jos~, filho do saudo,;;o D2finidoras - D. Maria Leopoldl· 1 
debrando Moraes e Edigardo Soares. conteITaneo sr· Joao Baptista de Al. na Galvão de Sà. d. Georgina Saboy:::. BACHARELANDOS EM SCIENCIAS 

Os debates foram rapidos. A ac- rnetda. , . de Carvalho, d. severina Galvão ct. l E LETRAS DE 1937 
cusaçãc C"Ontinuou a cargo do dr · - A me~na La1S, filh~ do sr·. Flo- Maria Regis Schuller senhorita Pau.- LYCEU PARAHYBANO 
Seraph1co Nobrega, 1.0 Promotor Pu- doe.Ido Pt.tx:oto. corntnerciante em nos- la Bernardina, d. ceCilia Espinola da José Holmes Moustnho 
blico dri. ccmarra. sa praça· · Silva. d. Josepha Fernandes Lisbôa 1 

àoO v~~~~~:gu!~s~il~~~~fodec.l;m J~~c da~r~.cc~t!~~· d~JeSa~t:t~si~~~a~~~~ d. Nancy Cantalice, d. Carrnita Mas~ Traçar o perttl de um collega e. an
que por unanimidade de votos re~ fessore. da escola "Solon de Lucena... sa de Almeida, d. Maria Massa da tes. um amigo, nem sempre é facil. 
'>onhccPu em rcu favor a justüiêativa em_ Bananeiras, e esposa do !::f, José Cruz. Nessas occasiões porem. tne apodero 
de "l:gitima defesa de outrem... Os1as. de Paula. Homem. secreta~·io da AJ;!ª~~~d~ai~tar dcs Passos - D ~ee~:::~~r~:~çs~g:;, ~~~ :~e~ 

O Cons:::lha:> de Sentenca foi o se- Prtfei:ura..,,Muru~tpal daquella cidade. Zeladorss c:o altar do Sociedade - filado os tenha. Acredito que o Mou-
:ruint~: Abelardo Jurema Mo.rio CA:s~M..!<NTO_S: 
~L'rgára. Frederico da Gamà Cabrat . Real.1za-se hoJe, âs 14 horas. na re- ~-. Ursulo. Lianza e d. Vicencia Lian- !~na~ºe~~!t~:º!1:am~~e~uâ! ~~: 
Toão Hardman de Barros e AlipiÕ sidencia do sr· Amaro Gomes, em Prottctcre"- - Cel. Francisco Na- tal os. Todo elle e. para mim ums 
tachado. Cruz ~as Armas .. º casamento do sr. "' ." 
De decisão appellou obrigatcria- V~olvmo Flor~ntu~o Costa, commei·- varro, major Manuel de ~oura Re- t~agem de bondade e gentilesa·. Não 

me11t"' o repi-esentante 'do Ministerio C!fnte e propnet~no da Padaria ~ra_ ~eo~~~-· icf/. fitoq~~ri::il~~n~ou~! se!r,:msi~~~~:~~~ ;~~;:ªb!~~~[~d;~
r"'ublico ~àsig1~ef1o~~n~1~i:~~~r:ugl~c~º~~~~! Campos. cel. Severino Pereira. dr cuidado.. Um pouco irre!:oluto. Ora 

!º:!~~11 .. !~º~ª~~~~udesl';: r;::3 •:,.i iu~~~r~ ~e\~éom:~\~~n!5 los1Jº~9:rr::: 

~!~~ª~lt, v;~:p;r~~=~p~~~~;o~~ttr ,!~~~~o~~rg~e cl~
1
:
0 ~~Vc~~~~s dJ;.:saJ:= 

capital, filha do sr. Manuel Alves de Lauro Wanderlcy, dr. Newton L<1.- uma. ora outra, e assim, vae o Holmes 
Vasconcellos, commerciante e de sua ~erda, major Carlo.s Guimarães. ma- talvês tomar o bonde errado .. 
e~posa sra. Julia Correia de vascon~ Jor Carlc, Rocha, cel. dr. Delmiro de Pelo aspecto physico e moral nota
cellos. . Andraae dr. Appolcnio Nobrega, cel. ~e no Holmes qua tidades para medlco 

Após os t._ctos civil e religioso que Miguel Reis. cel. Antonio Macédo, ou militar. Alto, forte, de to!·ax desen
~~ão presididos respectivamente-,· pelo cel. Hildebrando Tourinho dr. Luiz volvido, d-::lica1o e bom. não desmere. 
JUlZ de Direito da 2.e. vara dr. Size_ Gonzaga Bw·ity, dr. Salushno Ruffo ceria com certeza. a farda. verde-oliva 
na.ndo de Oliveira e frei Rom.ualdo· Vinagre, dr. Salviano Leite, dr. Jóã') nem tampou:o o a!Dnel i:smeraldino. 

'7'..edid::ts a:- proporcóe~. ig-uul a qr.1, iui·n Cc~t1 e Ediga.rdo Soares. 
Camr.ina Grande hc-je o<·cup:t. Alú -

r::~:;ir:;ª:hfrul:1
8
;:::~~c:!~ l ~~~ 1 ~e~~~~;~~~:1~.j~~eª~º oº ct6lti~~ ~= 

mercto rcspeitavel. Aira'1!':,.;atl --s ,Jri f :niãc:, C \rdow. ainda criminoso de 
undos rlP to..:lo os n.1.clca~ p;.r,uJo,, ,; '1' )!le qu~ terá a sua defe.sa confia.
da vasta bacia do P~aJtlu1.-.; rn·,v{:-1_ áa ao' dr. Osias Gom..:s. 

será offerecido -aos convidados um~ Franca. dr. Aluizio Gomes e Manuel Nas aulas. de vez por outra, aperta. 
soirée dansante. de Sousa os profe!Sores com perguntas intelli-

VIAJANTES: Prc'1::ctoras -:-- D. ~aria de Pare gentes. ora para elucidar um ponto, 

giam, ;,ttrahidos 11ela tr.' . hncnf? na
turalissimc da trora do,.i p1'aflu<to~ 
das mar,ens do S. }'r2:1.d ;cn ou do 
As ú. r•, Rio Grar-de do No, 1c r,elos 
cereaes de su:1 proc!.,cçã.v. O :;:--! Õt.! 
Macau, e c.,.ri. d-a ~ern d.1. B,li~'l 
Vêrde. hoje Triu!llp>io. a Jroduccio 
avantajada do- cere,u• e outro3 pro
d1h. •t, tia ép :a que -s:iP·~u!n'.zav1.-~1 
a ca.pa··M.:t.tl!" r-::d~•rC\-·,t dtt ~Ta, aJii 
se encontravam cada ~ahba.da íom~r
tando um J>M~re. ~ qn:.--. como o de 
'!\-la :w,:;-pane r.ii..., ·, ... 1TOU ficar de pé. 

ch~:adi~~~-t~~i~, ones~~ J6:f11ª~: ~l~r1~~ dju:aªrà~ i~;;1
;re~~~~~ªA1~ ~fda:~a lfiJ!r tasu~ia:te~ss~uJ~ 

C~NTRO CIVICO JOAO ~;r:oc~~JJ~ªi~tia1 el:~~tcºcio~:~liª~~ ~;~u~~ ~~ii~ 5~~~-·o.d~~:1.d~~~~ ~~~~~~;/·~
0Y!t?~o~~u0 ::~~~rh~õ 

PEll'll'o-A fJsco. que veiu tratar de assumptos de Wanderley, d, Maria de Farias Pi- Padre se promana mesmo dos antigo.'.. 
~ lnt€r~sse da Mesa de Rendas daqu<"lla mentel, d. Marianinha de Carvalh0 troncos como ensina a Biblia - Adão 

locahC.0.de junto á Secretarie.. da Fa_ :!\,fe!Jo. d. Zil:la Guimarães de va .... - ~ Eva. ou se tudo is.s:>, á. luz da scien-
Recebemos. zenda. conceilcs, d. Clol.l!de Gomes da Sil- eia. é "embromação" .. 
•·Comr.auntco_vos c;_ue O sr. thPSOU- Sr .. s é hr~de cio "Parahyba. \'a, d_ Nair Spin~lli, d. O~ivia Pedro- Se .bem que não seja um dos mais 

reiro desta corporação apresentou á Hc:d ~~' Pndo , 'J.t.ver ao centio de .~a. vim a cel. _ Jos1~ Ez:qmas da Mot- estudiosos diz nossos coll~gas não é, 
commlssão a.e contas. a. seguinte ex- suas acta 1dades dentro em br.ove. 1 ta. mme. Joao Vicente de .: .. JrPu. ll. por sua vez, dos menos intelligentes. 
po.siçáo sobre as imports.nc1as recebi- - Volve. h?je p:..:.ra Mataraca. a Z.:..- .,? B·1rh')•? de, Me!lo, e\. M,1rio Na DOSS.?,- turma. o Mo.usiD?-o tem uma 
das para O Arco d.o Triumpho: Sénhorit~ Gracmóa Iracetna ds Costa. Ameua da ~~fta, a. ~laa Se,xas M~- coUocaçao bem regular, até mesmo das 

Pernambuco a.s-srstaya p:tr:\. 1á l1Ua.$ 
grai~des e!.trr:da;; um.a arreb3.nlrn.va. 
prcductc,s e atravt:s-.:,ailwes de~de Sr1n
to Antio, da cidade de Vktoria, J>Js
~nd.o pGr Taquaritin.tra, penet11u1do 
va Par::i.hyba pvr Boqueirão e Caba
Cf íras. e a outra, subindo o cur;o do 
Pageú. ta lv~ pelas mr. mas trHh:i:<: 
por O!ldr Tavares Cardoso Iig:ira os 

1 

q~e aqui se e'1contrava, ha dfas em sa. d. Lnc.:1·.1_:l Canullo e ~enhonrn. l mefoores. 
Na Caixa Rural e Opera- visita a pe!so~s de sua familia. ' ,Naná Band~!rn, Dedica grande carinho e muito amor 

rta ra prazo fixo, 48:7S9S60i, En,..arregado-,; dos Pa~o~ - i.'1 
- a. L. Apezar das zangas, tão eommun.s 

No Banco da.,Parahyba 1 .319$1o:J cd. A.ntonio. M.rndes. R. 1be.iro. ; 2.0 
-, entre ambos nunca se esquecem. po. 

No Banco Popular de Mo_ · 
1 

cel.- F'ranc1sc o. o\ntomo da Silva ~ rem, Todas têm um. effeito benefico; 
reno 200$000 Prefeihua da Capifélll Jo«o Lombai-ii: 3.º <i. M, .. ,a Cou(i. servem soment.e para afinar as "cor 

N~h~~xa Rural de Guri- 144$000 ~ ~~~t: ga~~r1~~qu~ts~~\~~~1iJra~i ::: = 1 ~:t~~6ru::e~~e;foº =a:~~~g~o: 
'J'a Caixa Rw·al e Operaria 1 :226$000 Ao:~ ror1tribuintcs do Imposto D,.. Flavio Rbeiro; 6.º major Augu~- mai,s Intensidade e doçura O estudo 

Predial, a Prefeitura avisa que to. Santa . R )sa da Silva Barbosa., cl. é. presentemente, o grande impasse 
~ertõe- do S. FnnciS-t"i"· aos do A_<;sÚ Total 
Além da drena.tem d:> café de fiaix~ 

61 :679~too 

Vl'rd~ e de> sal fü i\L"." ,u o~ c('rcae 
tinham alli o seu emporio. 

A capacidade producti\ta da, S<'n·a 
chegara. ao seu apog<'u. Houve C'•Ar ... 
rnerclante. •hi por VüJ(,1 d!!' 1896. our 
logrcu. eu~ r..ó, co;nprar numa feira 
pcr_to de mil <·arg:1.s de ui e ,·endei· 
ma1.s de mil dt" cereaes. 

SOmma cincoenta e um conto sel.S
entos e setenta e nove mil e seis cen-1 
os réis 
João Pessóa, 4 1e setembro de 1937. 
J. R. Coriolano de Medeiros thesou_ J 

·e1Jo. 
Nota: Durante o anno so:isl d.e 

·:.,;~~a 
19:ii e f~~a

1
9:,~1~ 

1
;!;;,,Pa~'i.~m~ 1 

3oJicito a bondade de dar publicidade 
- Attenciosas saudações - Sim<lo Pa· 
trici-0 da Costa Ndtto - l." Secretario." 

está recebendo, inderen<lcnte de Ya::â. N:11,;an·o e d. Maroca Ma~1e1. mas, no dia em que terminal o a fe. 

muita até º ultimo rlia do co•·- Serv,·ro de ,,_,.;, .. ,..)~ Joa-o ~1;.~~d~ ~~~!t,/ sua porta-. João 
rente mê~, u terceir~ e ultinrn '!' 1,a1nr .:7~ 

prestaçiio, cobravc1 iuntame11te Pessôa-Oampina Granda 
com a taxa de lixo, prí'staç<i.o 

COLLEGIO DDCCESANO PIO X 

essa comprehcndida nos impoi-
tos C:.e quantia superior e rs 
100$000 

A Dlrectoria do Colleglo Diocesano 
A "Emt:rêi:.a Viação Comm<'rcfal'' Pió X avisa aos interessados que as 

está mcn1.~ndo uma "sopa" de luxo provas pareises a se realisarem ama
d~sta capital a Campina Oranr1~. C nhã, 17 do corrente, obedecerão ao ho 
vice-versa. sendo o ~guinte o itin<.'- rario abaixo: • 
rario. A's 8 horas _ Geographla da 1.• se

Partida de João Pe.ssôa, ás 7 hcr:is r1e A e Historia Natural da 4.•. 

NAVEGAÇÃO A E R E A NA ~!~~";,'1.~º.r:~. s~r!:.:J~ª· a ~':,".;,Ç,;/'~ 1:: ~3
1
~ Ma?;:,'.~f,:i.iªd!'i.!·;t 

O que a rPu respeito di ..... se!·am em 
rdator:..t; mcmoral"tb. Retumba, Dl'~ 
tord. e diver;::;os ç\ltros de~i~nado, pelo~ 
presJdentet,, da Provin<'i::a. e do Estado 
}>ara apre~entarem sugge..;tões no sen
tí!lo de fixar alli. um commer<'io que 
nao loirrava re~i~tir á sanirrh de no .. 
vas estrada-.; vindas de outr~s direc. 
ções, é de toda actualidaüe. Parecem 
escriptos para fajc. A realida :lc teL 
xelrense pede ai; vi~tas e as attençõea 
de quem tenha noção d'\ respon,ablli 
da.de perfeita do3 deveres a. que ci• 

BOLIVIA Grande as 11,30. A's 14 1:2 - Historia Natural da 3.•. 
O sr. é funccionarlo publico no ln. Partindo de Campina Grande ás 14 

rerlor e a di.stancia difflculta o rece. RIO _ Em virtude da topo"ra h1a hora~. pas.s~ndo por Esperança, .Arei,1. com presteza e regularidade, mere-
"lime~t.o dos seus vench.nentos, cont~. acc~d~ntada da vizinha R>?pubitci da ! J~~~ºies~~ª~~eig :pé chegando ã c~ndo ~.,or isso. a attenção dos que 
tiablhtação ao Mo_ntep10, o~ requeri. ' Bohv1a, a aviação commercial teve. na_ ! O referido serviço vem attendendo ~e~D netoc10:, a t1 &ta.r na.s duas Cl-
nentos aos seus d1nitos? Nao vacille. : quelle pais. sempre um excepcional ª .. s 

nos p:>dereo; furt:1.r. 

DirU:1.se ao Escrfptorio de Procurado campo de acção. Os aviões do "Lloy-: ''PARTIDO 
la MINERVA e encontrará a soluçi~ de Aereo BoI1vJano" tiveram recente-! PROGRESSISTA 
los seus negocios. Rua. Maciel Pluhei. inente permll'sao, por parte do nosso 

1 A!s ectradas ligaram os brejos ao 
sertão, mas não con3(''{nir:.m de,ar 
muit-a~ ,•czes a. capacidade p,·oductv ... 
ra daquel~e.:.,, A producção brejeira do. 

·o. 306; sala do Cartorio do Tabelllio Governo, de soprevoar o territorio na- ESTUD 
1 ubllc Travassos. cional na regiao lllatt~rossense até ANTAL"' 

Co,:umbá. onde fazem llgaçã.o com cs 
avloes da Condor. Afim de melhorar A • -

~:_ª1 v;r;:~:ªt~m'li~':n ··~~. •
1
e;;:~~ 'Liberdade" publica hoja: 

esta longe de corre pon,dt • ao (' ~\3umo 
semi:re Ct":'tic<'nte- do <"ertã ,. Só um - Quero dar um beijo na minha fi 
n.mcdfo se a!!rf>1::~ntr, de prcmpto re_ lha 
~ultado <' ao 1':-taclo C'f.JnJ)f'te ap1Jli.. lr~ 

3 
't:::t;o d:l~rr~l~r~ t:~:ntou con ~~~;ã:e:i:~.~::da-c\~011

~~1

1
~~ard: (;1: - Seguiu para ('8ta Capital o cri-

xeira. Pina ts~o ur-;r an~(>., :.lo ,tnai:. mlnorm Hy~ino Pereira 
o Jmmt"di:ito ternnno d, 11 doh ~ .... 11 - O terrhcl homicida João Nicutão 
trê~ kilomciros que faltam p·tra com- foi pn·~o 
pletar a ~U8 P~trJàa d(' R~CCSSO á SC'r- = rl~t~~lrci~=~:h~b:~:mptuario lia 
~:u e :ri~~~n:,~:!~va"~,r~padc~=~~e _ d: milton Zn1wide de Mo1'ae:-; "' 
açude dr Pocos. - Do Dfrector da Segurança Publ L 

Tomadas eshs du:15 medidas fj_ ~::,li~?a ~:~ªt~º E~~a!oyaz ªº Chefe de 
<·ará. o Estado a"ober_tado p~ru. c,·itar _ Pn•"'o O al-li;altantc e roubador da 
IHH'O:,i clamorc.-i; ''-'lllU o que se "Vcrifi- Fazenda Jnhauii 
t!OU nos prirnc·h-n t mese,.-,. do C"o~r('nte _ 1am acabando com a vida por 
a_nno quar.do .co.rn ~AI hreJos ~otad·~S questoé.'ll de terra 
tn·e-mo,-;_ que :.r pro~urar fúra a f:tn~ _ o~ contraBt~'il da "ida ::i~.\'~fJº ptc\o aUJngiu ultuu. 1nc,t1. - A mniH bella paisa5:em da tnra. 

. Lma l'i~ta. ~bt~ ª. c:t.rfa d~ rc·glão 

I 

uJtid~!!lai;::;~r:~. cafe nos E,tado8 
lnd1_ca. a _po ,1çao prevdcgiatla- ua Serra. - ( ·11rta aérea do Rio - Focalizan-
de- , re1xe1ra. _ . do n_ pedoi. da polJtka nacional - Nos 

Lm,1. ~"irada. que v1c s, llg,1r Pat.! 1 bast1d,)rf.'N da Ca.mara e do Senado _ 
a Prlnre-sa., pa ~.ndo ~ta· DI11. h:1\'J~ .\ 1 I,ndRde do l!fr. Pediu Erneato. 
dr. acordar ene1·g,as àdormr.tida, f" 1 - O Bra!>!II dedconhecldo. 
df'n.iro de pouc·o tempo n1.,strar a f''l- . - A prnposito da conistrucdo do 
pac1dade rtno\adcra d~ um'\ terra (,rupn Escolar "Franci~ca Mendea" 
::c ~e~:S:r:du':.~l~afr.oduztu e air,. do

8 
Mandato" de seguranta UQ.ueri-

d,t:r:: :~~·~~:~fo~ ::i i;:e;~ J ro- Lma intneeuntf' questiio no fu. 

ainda mais o trMego aereo entre o ele1çao, hontem de seu Directorio sob a presi'denc,·a 
Brastl e a Bolivta, o l<Lloyde Aereo ' ' 
Boliviano", que emprega de prefcren_ do dr. Adalberto Ribeiro 
ela. apparelhos de fabricação allemá. 
acaba de pôr-em serviço mais um 
avião trimotor Junlrers do typo Ju 
52-~errestre, que l'EK'ebeu o nome de 
"Il1ampu.n 

A FORMIDAVEL ACCEITA
ÇÃO UNIVERSAL DO 

LINCOLN-ZEPHYR 
A crescente ucceitaçlio do Lincoln 

Zcphyr é um coso ~em precedentes n~ 
historia do automobilismo Lançado 

~n;d;:~~\b:om d~te1;::, a:ª~:i:ª~::se~lt~:: 
vta alcançado uma producçiio de 15.l'iOO 
unidad_es. attinjrindo um total superior 
ao eetJmado para a producção de todn 
o anno de 1936 

E a ascenç1'to du.9 vendai:; continuou 
tà~ 1eneivel que um anno depois, tri_ 
phcnnL a proclucçiio, regis.tra11do, para 
1937. um augmento calculado em 217';. 
acima do que era previsto inicial
mente. Só cm março do corrente an . 
no, fôram produzidos 3. 500 carros, 
!ie11Jo vo:c: conente no~ meios techní 
coa, Que as ventlas Lincoln-Zephyr já 
eão superioree á8 de qualquer outro 
carro de 1ua claue, em muitas metro_ 
poles internatlQntte! 

SOb a p_re5idencia do deputado B 
Adalberto_ Ribeiro. membro destacado rayner, Albertino Miranda. Nivaldo 
do "Partido Progressista da Paraiv- Mou_ra. José Lima, Manuel Silva, Da
ba ·• e 2." secretario da Assembléa Lf- mas10 Franca e Pedro Leite. 
gislz.ti\.'a. do Estado, realizou-se, hon- A seguir o presiQente eleito agrad:-!
tem no salão de honra do Lyceu Pa- ceu . aos presentes em nome do Dir?
rahybano. a eleição e posse do seu ztono pela e&eolha, affinnando seus 
Directorio prcp_ositos de tr~balhar em pró! do 
, O mustr:.e parlamentar, dando tnL Pai:t1do Progressista Estudantal, para 

cio a. ~.ssao. felicitou a moe. idade 1

1 

e que e_ç;pe.rava c.ontar C?m O apoio de 
pela 1ructativa da fundação. tendo L~dos os associados. DlSSe da gratt
palavras de incentivo para os Jovens dao do D1rectono e do PartJdo á fi. 
que alll se congregaram. gura inc(,nfundivel do dr. Adalberto 

As palavra,:; do dr. Adalberto Ri- Ribeiro, que accedêra em vir abri
beiro çie1xarem opttma impressão no lhantar aquella solennldade, com 0 
sHc- dos presentes. realce natural oue o caracterizava. 

Convidado pelo sr. presidente. o O preparatoriano Aluísio Porto Pfli-

f~\~~:n~~ tJ~:.r~n~ua~n;~n~;p1~:ad: ;:Ú~~fo i ~~~~v~~S;~i~~ãe:.p;~e~ft:n~~ 
sem contestação. . o Directorio eleito. dest8cando ainda 

Facultada a palavra usou della o a obra da actual administração. rela
joven Claud1o Porto, que teve pala- tivamente â. Instrucção Publica 
vras de fé nn nova organização que Encerrando a ses..-;ão. o dr. Adal
apresentou candidatos ao J?irrctorio. berto Rlbelro considerou empossado 0 

Procedida a eleição, verificou-Se o Directorio eleito. agradecendo as ex-
segulnt.e resultado: pressões a elle referentes do estudante 

Dir~c~oi·lo: - Presidente - Manuel Manuel Figueirêdo. com palanas de 
Figueiredo; vice-presidente - José t-ympathia aQ movimento que ora se 
Domingues F1gueirêdo; secretario - inicia. 
Antonio Ribeiro Pessõa; N01mando 
Guedes Pereira, /1.ntoltio de Arruda Foi a seguir encerra<!,, a sessão 



A UNIÃO - Quinta•feira, lG de setembro de 1!137 

p A R T E o F F 1 e 1 A L 
ADl\flNISTRAÇAO DO EXMO. SR. D& ARGEMIRO DE FlGUEIRttDO 

60.êrno do E1tad• 
EXPEDIENTE DO GOVJ':RNO 

DIA 15 

DPcretos: 

DO 

O Governador do E~tado da Para. 
hyba nomeia o dr João Florf ncio 
para exercer o cargo de inspector ~a
nitario do Posto de Hygiene d.1 e ida-

lho deliberativo - Reuniu-se hontPm 
o Conselho Deliberativo· da Caixa 
Benef1rente para tomada de contas 
do mês fin~o. tendo o sr. cap, ::;ht·-

~~~;!~t~d~o~o bj;_n~ft~u~
0
ue P!ful~~·> :; 

transcreve, o qual foi approvad:>. a 
.c:;aber: 

DEBITO : 

de de Itabayana. cte,vendo soll_ 1tar Caixa 
i.eu titulo da Secretaria do Inten n· e Saldo em dinheiro 28.6$600 
Scg·urança Publica Mensalidades 

O Governador do Estado da P .1.ra- Recebido de diversos toc10~ 2: 9641000 
hyba, attenden~o ao que .req.u~r, u o 

I 
Quo~as extraordlnarias 

~;do':I:t~~~~o.rV1~~~it:;10 ºJ~e;!'t~t -~z~; R~:~il!o ~uotas extraordi- 1 .782 )OOO 
Hyg1ene da cidade de Itabayana e a Emprestimos rapidos 
vista do parecer do dr. Procul.'.dor Recebido de emprestimos ra-
da Fazenda, resolve apofentaL.o com pidos 13 · !53$100 
rlireito á percepção dos vencim~ :.1tos J 1 :as 
proporcionaes ao tempo de ~e: v1ço Recebido de dirersos sacias 753$0níl 
publico que lhe fôr . apurado pelo Juro5; de emprestimos ra-

Toh1:~u~~Cr;:~,~~d~o 5~~i~t~~r s:u s·,
1
;~: i;;;i;essão de Estatutos 

rança Publlca. Recebido pela venda de 

)35$900 

estatutos 
Prefeitura Municipal 

'.l29i700 

gº·m~~~h~:ve ser deseanrgª"º .i, l." p R E F E I T U R A M U N I C I p A L 
Cass.) Delmiro Pereira de Andrade, 

coronel commandante geral. DE JOÃO PESSOA 
Confere com o original - Elia.111 

Femandr!S, major sub-commandanLf'.' 
interino. 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA no OTA 
15 DE SETEMBRO DE 19'.17 

TNSPECTORIA DE TRAFEGO PU
BLlCO E DA GUARDA CIVIL 

Em João Pessôa, 15 de agosto de ~~~~tadºdodi~ia
14

15 
1937. 1 

Servko para o dia 16 1Quínta-fe1-
ra1. 

RECF.lTA: 

DESPP:SA: 

Uniforme 2.0 <kakD. 
Pago a funccionarios. vencim( nto.; 

Permanente á s:T P .. guarda n ° 
5
\ermanente à S P . guarda n.0 2· 
Rondantes. guarda 'ns 3, 4 e 5; 

de agosto . 
Pessoal variavel, idem, idem 
Pago a J. Mesquita, sua facturn. de 

diversos materiaes 

Plant.ões. guardas ns. 155. 18, 154, I Saldo para o dia 16 ... 
115 79 e 27. 

Em documentos de valor . 
Boletim n.0 204. Dinheiro rm caixa . 

2:552$'121 
:J'l:fü:t,0.JtJ 

2 iJ:!O. ooo 
G00:,000 

lJ(if,${)1)1) 

2 !04~800 
l :2Dls92l 

'/ C/11$721 

1 285$00() 

3 :WtiS7:.?1 Emprestimos a longo praw 
Recebido de emprestimos 

EXPEDIENTE DO PREFEITO DO longo prazo 
DIA 15: 

Para conhecimento da corporação 
292$000 e devida execução. publico o seE"uin

te: 
19:69DS300 

Thesourarta 
setembro de 1937. 

da Pr,:fellun, Municipal d(~ João P<'ssóa t·111 

Gentil Femande!t·. 
Thesouwtro interino 

Petições de: 

B, Vicente Dalia. requerendo li ~en
ça para construir uma casa de bipa 
e telha na estrada velha de Tamhaú. 
Como requer. 

Jo.sé Augusto Sebadelhe, reque. en
do carta de habitação para dois 
p1,dios recentemente construido:. A 
av. Cruz das Almas. Sim. Expzçun
se as respectivas cartas de habit.6 ;ão. 

Joaquim Pereira do Nascimc 1to, 
requerendo carta de· habitação pa ·:1 o 
predio recentemente construido á '.lV 

24 de Maio, de propriedade de d. ,Ja
cyntha Chaves. Sim. Expeça-se a 
carta de habitação 

Dr Raul de Góes, requerendo 
transferencia da planta de um pre
dio que vae construir na av. dos Es. 
ta.dos. Deferido. 

Carmello Ruffo requerendo li en
ca para construir· dois predios na nu~ 
Gama e Mello, de propriedade do dr. 
Alcides Vasconcellos. Em face da in
formação da D. E_ F., attendid). 

João Bandeira de Mello, reque~·en
do licença para substituir a cob:-rta 
da cosinha do predio n.0 580, ã av. 
12 de Outubro. Como requer. 

severino Maurício da Nobrega, re
querendo licença para construh uma 
casa de taipa e telha na ruà ~ão Mi· 
guel. Deferido. 

Alcides Cordeiro de Lima, re1ue
rendo licença para fazer uma amplia
ção no predio n.0 281, á av. Dr. João 
Maurício. em Tambaú. Deferido, em 
face da informação da D. E. F 

Alcide.s Cordeiro de Lima, reque
rendo licença para fazer diversos ser
viços no predio n.0 52, á rua Gama e 
Mello. Em face da informação da D 
E. F .. deferido. 

Manuel Rodrigues Chaves de Oli
veira. requerendo licença para cons
truir uma garage no prectio em cons
t.rucção. á av. Maximiano de Figuei
rêdo. Como requer 

Convite· 

São convidados a comparecer á D. 
O. L. P .. os STS. João Simplicio df' 
l'o.ldas. secretario do Montepio dos 
Funccionarios Publicas e d Anna 
Cavalcanti de Oliveira 

Multas· 

Foram multados pela Prefeitura os 
srs. Felix Pedro da Silva, por -... star 
tirando areia com sua carroça, no 
bairro de Therezopils; Tarquino de 
Carvalho .por estar fazendo di\·:,,rsos 
~crviços no preclio n.0 708 á ru.1 da 
Redempção, sem a devida iicença; dr. 
João Baptista Toni por ter coni::trui
do um galpão na Fabrica Matarazw 
~em as formalidades legaes; Zelinh.i 
Aranha. por ter construido alp:>ndre 
no predio n.0 70. á rua Floriano Pei-
xoto. sem a.s. formalidadts Iegan; r:: 
João Soares, por ter retirado are: l da 

CREDITO 

Depositas Bancarias 

1 - Apresc-ntação de guardas 
Apresentaram-se himtem por cor :lu-

Dinheiro depositado no 
Banco do Brasil 
Immoveis 

1 ~~;' 7~e i~raev~~a F~·~n~~·~!çºde o S~~'. ~d~ 
2:000SOOf) 1 ~~je?tºrc~~

1
~~lut~~e~:a li~~nçaSifva~it~ 

vindo 'da cidade de Sou.::.a. onde se 

10 caixas de ampôlas de gadusan, tificada e fundamentada a juízo do 
de 10 c. c., embalagem typo hospita- · ref•çrido Tribunal 
lar. 1 Fica reservado ao Estado, ('I direito 

1 kilo de hypophosphUo de sodlo, 
1 

de annullar a presente, chamando â. 

Compra de um terreno 
para a Caixa 1 :618$100 
Despesas de administração 

acha estacionado, o ele n.0 131 José 
Isidro da Silva. 

vi~~º iaeix!~ :;msSmko1, emba1age-m I re~~~ª~o~c~~~~~ª· d~u ~~\:~fa1d~º~~: 

Pago diversas despesas 
Restituição de mensali

dade 

(As.) Tf"nl"nte João Farias, ins-
126SOOO oector gera 1 • 

hospitalar. 1 tant.e da me..~ma. 

! t.~\~ ~~ ~!~~~~a p~~lu~º~~:: tei~~1;~nJ~'i;i3f~ Compra.\ 13 de se-

Mensalidades restituidas a 
sacias excluidos 
Emprestimos rapidos 

18SOOO 

Pago emprestimos rapidos 13 :478$300 
Caixa 

Saldo exü;tente nesta 
data 2:458:}300 

1 kilo de aconito de folhas J. Cunha Lima Filho - P<'la Com_ 
Confere com o origilnl. F. Fr•nf> ira 1 litro de extracto fluido de maceJla missão de Compras. 

de OlivPira. :--ttb-.nspeuor s. Araújo. 
1 kllo de peptona, em vidi-o de 100 

E D I TA E <r grrc:i· ampôlas de chloridrato de eme-
~ tina. de 6 centigr. 

2 kilos de chenopodio. 

COMMISSAO DE SANF:Al\lEN'l'O 
DE CAMPINA GRANDI!: - CON· 
CORRENCIA - EDITAL >i.' .~ 
Acha-Se aberta concorrencia rw r .' o 
fornecimento a esta Commi.'i..'>ão c:o 

SECRETARTA DA FAZENDA -
l9:699S300 EDITAL N.• 83 - COMMISSAO DE 

COMPRAS - Abre concurrenc!a. para 
Gerencia da Caixa Beneflcentl' cm o fornecimento do seguinte material: 

João Pessôa, 31 de agosto de 193'7. 

100 seringas de vidro, de 10 c e. 
100 s•aringas de vidro, de 3 e. c. 
5 mil ampôlas vasias de 3 c. c. 

um bico, typo Iodob!sman. 
500 tubos de hemolyse. 

seguinte material. 
80.000 (Oitenta mil) n1f'! .ros rJt, n1:-,L 

de me farpado, para cert"a, Pm rolos de 

/ 2
5

~0~ ~~~i1~~~~iô~, kilos de ara1,1t' li 

1ass. J Sebastião Calísto de Arau
jo, aspirante secretario 

t ass ) João de Araujo Pessõa. cap. 
thesoureiro. ' 

X IV - Excluc;5.'!:, po,· d('ser~ã o -
Descarga - Se.,1am e.xc!uiclus Jo es{a
do effectivo de:-.ta eorpo1·ação e do l .º 
B. I por crim~ Lle deserção os ,:r,:
dados ns. 148, irann~l GomPs FiJho 
e 633, José Francisco 4.Js Reis visto 
haver completado o ~~mpo de 'esp<"ra 
marcado em lei, para constlt.uir-s~ o 
referido crime. tendo r.quelle cond!..1-
zido ao se ausentar peças de far
damento não vencidas no vnlor dE.· .. 
93S600. inclusive um \1a;:· de pernei-

PARA A DIRECTORIA GERAL DE 500 grammas de theobrcmina. em · so de ferro galvanisado 1i " 12. ("11 

SAU'DE PUBLICA: vi%º t:d!?i?Jr~;~~;!"acha com pro_\ ro~~rame farpado pode ser ~rn fnr~, 

250 grammas de fntdro acetico. ~to~·~i·rolhas de cortiça, n.º G. j ~~ ~~ i~~~~~i!ª~"q~!~t~d;.&PJ~i\\~~~ 
; ~g: ~; ::da Colmans. Os proponentes deverão fazer no teria!. 
1 kilo de Ychytiol, em vidro de 100 Thesouro do Estado, uma cauçào em O preço entende-se para 0 malerinl 

grammas. dinheiro, de 5.% sobre o valor prova- entl":gue no Almofadt'ado da COJ.i 
3 litros de extracto fluido de casca vel do fo~nec1mento, que servirá pa- ·missao de Saneam,~nt'J 

ra de laranja ·'Silva Araújo". - ra gar~nt1a do contracto, no caso de O_ prazo y~ra ~ntrega . será ele 1~ 
24 latas de farinha gemusin. 1 aceitaçao da propos~. . \ <qumzeJ dias ~pos a ass1~~tu1-.\ ~Ll 

10 mil ampôlas vasias de dois bicos . As propostas deverao ser escnptas a contracl/.l, .depois da dectsao Ues.a 
de 2 c. c. • ' tmta ou dactylographadas e asstgna- concorren~1.a 

1 kilo de citrato de ferro amonical da.s de modo legJyel, sem rasuras,. e- O material . d:feitu~o _será !·e~us~··~ 
em vidro de 250 grammas. roendas ou b~rroes, em duas vias, do., devet~d~ sei subst1tmdo ,h n. re ,> 

100 galões de oleo de rici IJ sendo uma devidamente sellada (~ell~ (cmcoJ ctia.s. 
500 grammas de Ichth 01 n~. vil estadual de 2$000 G sello . de saude) ~a vendo uma rec~sa ~ur~~r\,:,r :1 

de 100 grms. Y · m ro contendo preço em algansmo e por 10~:,.,, o contracto_ sera resc1nd1.:10. 1.~-
20 mil comprimidos de Intermitaa1 . ex~~~oponentes deverão marcar o ~:~~~ndo a cauçao em favor do E~-

-----------------'------- prazo para. entrega do material o!fe O pagamento será feito 111 Recr. 
THESOURQ DQ ESTADO recido. - bedoria de Renda:s desta cidade, m.e-

Or. preços comprehendem-se para o diante requerimento a e~a repartição. 
• P1'lterial entregue no deposito da re- depois de pr.oces~ada a conta ne"' :1 

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO p:1~iç~º=~it~~!:-rão ser entregu'Js fº~~~1~~~· ~i~~ª~:;;fa~~:~~·rehic1~P1~·:1
1
~ 

DIA 15 DE SETEMBRO DE 1937 6~!1as:°a~:ã~ro~1l:ni:~~opg:s r;~: dao: ~:.O~~rlentes deverão fazei n:i 

RECEITA 

Saldo anterior . . . . . . . .. 
Antonio Gama - Registro do seu 

contracto . . . . . . .. 
Pedro Pe.:>sôa - Por conta da renda 

de Aguas e Esgôtos . . . .... _ ... 
Genuino Bezerra (Porto de Cabede~

lo) - Renda semanal do Porto 
até 4 do corrente . . . . . . . . . . . . .' 

Esta<'áo Fiscal de Pombal - Por con
ta da arrecadação do mês de agosto 

Recebedoria de Rendas da capital -
Por conta da arrecadação do dia 
14 . . . . . . . . . . . 

Banco do Estado c movimento- Re
tirada nesta data 

9-0SOOO 

6:521~100 

21 :095$000 

40 ·5oosooo 

6:563$200 

nião do Tribunal da Fazenda, que não Recebedoria de Rendas desta ctr.!nc.k, 
será antes das 14 heras do dia 28 do uma caução em dinheiro, de 5·,~. 30-
corrente mês. bre o valor provavel d'J forne~iment~. 

Em enveloppes separados õas pro_ que servirá para garantia do co11. 
7G:473s5oo postas, os. concurrentes deverão 2;>1.e- tracto. no caso de acceitação da pro 

sentar recibos de haver pago os im- posta. 
posto~ !ederal, municipal, esta1ua.l, no As propostas deverão ser esc~·iptr:!-'i. 
e~ercic10 passado, bem C-Omo, da cau- a tinta ou dactylographadas e ::i.ssig. 
çao de que trata e.,ste edital. nadas de modo legível, .sem rasun.1.s, 

Os propo~entes obrigar..se_ão a emendas ou borrões, em trê8 \'ias;, 
tornar effect1vo o compromisso a que sendo uma devidamente sellarl.1. e:-:,el
se propuzeram! caso seja aceita a sua lo estadual de 2$000 e seno 1f' saúcl<'). 
proposta, assignando contracto na contendo preço em algarismo e por 
Procura~oria da Fa~nda, com o pra- extenso. 
zo max1mo de 10 ~a.s. após solucio- As propostas deverão ser entrrg1 1r>s 

nada_ a c~ncurrenma. ~om prévia no Escriptorio da Commissão eh) Sa 
cauçao arb:trar.1a pelo Tnbunal com- neamento desta cidade, em enveloppes 

91 :982SOOü petente, nao inferior a 5% sobre o fechados, até ás 14 horas do dia 2:; 
valor do fornecimento, a qual rever. I do corrente, para julgamento poste· 

168:455S500 ~::. ':_m favor do Estado. no ca.so dei rior desta Commissâo. 
ISao do contracto, sem causa jus- ' Em enveloppe~ separados •]as pr~1-

~!! publica em frente á sua ref.den- 1 DESPESA 

- 1 Banco do Estado c 1 movimento --DE:-
CO~IMANDO DA POLICIA MIL"TAR posito nesta data . . . . 

00 ESTADO DA PARAHYB/i no 1.354 - LaboTatorio Chimtco - Con
NORTE ta . . .. . . .. .. 

lAuxiliar do Exercito de t.• linhal 
1 ·~;!s -Pu~;r~~ot~ i~1:1a~ãeo I~ag:~ 

Quartel em João Pessõa. 15 o' se- 1.:;n~ Barb~ra S A·. ~ ·cc;~to ... 
tembro de 1937. 1.939 - Manuel Bastos Sobrin 10 - -

Serviço para o dia 16 1Quint ,-fei
ra, 

Officíal de dia, 2 tenente v.·nson 
da Silveira Vasconcellos 

Ronda á Guarnição, sargento t.i • -
Oante Oséas Tenorio de Andrac'" 

Adjuncto ao official de dia, 3n c.ar
g:ento Amadeu Benicio. 

Dia á Estação de. Radio, 3.0 s~ ·c.>,en
i ú Severino Dias de Sousa 

Guard.1 da Cadeia. 3.0 s-1. ;entn 
Antonio Pedro de Oliveira 

Dia á ~ .rHartL, cabo Heralç; J Cl
valcanti 

Dia ao 1.eler,hone soldacto :3P· ·1 ,,o 
Fc-rrelrü 

Boletim n.c 201 

P;.1r;1 conhecimento da Policin vtlli-
1,1r e• clrvida exrr.uçáo. publíco ,) h~
(.'ulntt 

VII - < ah:a Rrnf"lic-1 nl1 .. - ( 1n•,r 

Pagamento de transporte de e trtei-
ras . . . __ . _ ..... _ .. 

1 995 - lnstituto de Educaçã 1 

Folha de pagamento 
1 881 - Avelino Cunha & Cla. 

Restituição de caução 
1 879 - Avelino Cunha & Ci::i 

Restituição de caução .. 
1 877 - Avelino Cunha & Clr. 

Restituição de caução . . . ..... 
1 872 - G. Pctrucci - Resll. ulçào 

de 1.:auçáo 

Saldo qu 0 passa para o dia 16 .. 

Thf"So11rnri:1 C,pr;1 I r1o Th1 sonro 
~rtrmhro <l<~ 1 !}'.! i 

P'ra-nr-a f'IIJrn, 
Tbt'Soluf-Jro geral. 

4D 163$900 

650SOOO 

2 :480$000 
1 :029SOOO 

479S200 

15SOOO 

1 :200$000 

150$000 

60~000 

500~000 50 :027$100 

112:4:8S400 

168 :4',5$500 

cio Estndo d:t Pnrahyba, <"m 15 de 

Conrrr~: 

I\-1annrl Soares de 1\-lorars 
Prlo contador-chefe 

.Jaubnlila Ag-ra da Nobrf'ra 
F'scrlorurart& 

A "RAINHA DA MODA" 
tem o prazer de avi. ar á sua distincta freguezia 
que, correspondendo á prefe1·encia com que tem 
sido distinguida, cor.cede1·á uma bonifica-cão real 
de IO':tn em todos os artigos do seu vm'iacÍo stock 
( excepto linhas), durnnte o perioclo de 13 ~~este 
mês a 16 de outubro proxmo. 

Deste modo pro1 ,orciona ao publico urna opli
ma opportunidade J ·ara comprar aitigm, finos r 
modernos quasi ao 1,reço de cw,to nas fabrica:-. 

Avisa tambem q 1e já iniciou a ,ma fm·miclavt>l 
liquidação annual d<' sêdas, tecidos finos, meias, 
bolsas, gravatas, pe ·fumarias, etc., a pi-eco~ <'X-

cepcionaes, ' -
Rua Maciel Pinheiro n.0 206 

AVELINO CUNHA & CIA 
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TENHA (ri I Z O 1 
GRANDE CRIME 

CASAR DOENTE 

Grande numero de homens casados, .que 
em solteiros adquiriram doenças .secretas, 
ficaram com ellas chronicas; eis a. razão 
por que milhares de senhoras sotfrem sem 

5 

,._...,,w, ......... _...., ... ~:~.~ r:c~~:r:;~1:b~!~~ c:a~t~~ n:s~~:s:~ 
MOSTRA O CAMINHO 

'FORD 
c1 i mi n li ir s li tJ s d,, s 1' r, s" s ti" 

pura 

1r 11 11sport1•! 

Com o seu uso nota-se em poucos dias: 
1 - O f.angue limpo de impurezas e bem e.sta.r em geral. 
:t - O de~appancimento de manifestaÇÕf>S raLaaeas de origem sy

philitica 

. r - no preco inicial e no cus~o de ~a-

J
A não é preciso paga . d de que nao precisa, 

3 - Desapp::i.rectmento completo de RHEUMATISMO, dõres doo ossos 
e cabeça. 

otencia motoriza a 
nutenção - por _u1na p o caminnão exoctom~ adequa-

pois Ford lhe perm1tle escolher t Augmentado de 80 para 
do para o seu serviço de transpor e. , d de ideal para rapidez 

4. - Desapparecimento das manifestações syphllitlcas e de todos os 
incommodos de fundo syphilitioo. 
o npparelho gastro intestinal perfeito, pois o ELIXIR 914 nij.o atnca 
o t'~tomago e nâo contém iodureto. 8

5 H p o famoso motor V-8 e a uni a M s se necessitar de 
' " , ado de lacto. a ' 

de transporte e serviço pes. de entrega, ou o transporte d~ E' o unlco DPpanltlvo que tem attesta.d.o.s dos Hospitaes, de especla.
Jlhtns dos Ol11os dns Dy.spepsia syphilitica. um caminhão para o servu;o vantajosa opc:;ão por unt 

cmgas mais leves, Ford lhe otlerece, a caminhão que correi<-

posl,as, os concorrentes deverão. aj.)re- , entificos, especialmente da .. quelles que 
.,ent.ar recibo~ dr haver pago o;.. m:- assignalem p~squizas ongm~es. ou 
postos frd•'1·nl Psl.Rtlual. muml'ipnl. revelem conceitos doutrmanos pes-

º 
H P Escolha, pois, o 

motor V-8 de 6 • ' "d d de seu trabalho\ 
ponde, exactamente, ás necess1 a vs 

no t'Xf'l'tic-io passado. bem como da soaes de real va~o~; . 
C'aução de que trat.a ef.te edital. 3." . - De act1vid~des . d1dacticas 

Os proponrnltis obrigar-se-ão a tor- exe~c1das pelo ca!1d1~ato, . . . 
fü'.r dH·C'livo o <'OJUP_rom1sso_ a que se na'tllre~ D{ec~~i~t:.aç~~ ~ 1~t/i~~"ôn~f 
p: opuz(·rt'm, _caso ~eJa acccila ª ~ua particularmente daquelles dt intere~
Pr?postn. :1ss1gnnndo c~nt;·i.ct.o, •10 q;. se collectivo. 
cnpt-0no cle~ta ~~mmiss_ao. "ª! pr '- O simples desempenho de Iuncções 
M~nça do PI omo~o• pu~llco de~rn _ri- publicas, technicus ou não, a apre. 
dadP, .com o prazo n~axuno 1e -> 'l'lll· sentação de trabalhos. cuja outo1·1a 
c·o> _dias, apo:-. solltcionac,!a n -=onco.r- não possa ser nuthenUcada, e exlu
r.f'nc1a ,·om préy1a c:.rnçao . ;.i.rb1_•x:-1.ot1.. Mçáo de a.ttestados graciooos não 
por e.sta con1m1 .... :-;áo, não i_ntenor n constttuam documentos idoneos. 
~·~- sdne o valor do forneounenlo. n O concurso de prov::i.s constará de: 
qual rt'verL(•rá a favor cto Estado. no Lº - Prova escripto.. 
('a:-.o dt· resri:-;úo do contrt1cLo .s('m 2. 0 

- Prova pratic~ e expnin'lf'ntal 
f'allsa justificnd:t t' f1mclanwnt~1da n. 3.0 

- Prova d.idactica_: 
Jllizo cle .... ta Co1Hm_issão. . . A . es~e toncurt,;o podera.o .con?orrer 

r,11c~1 n~sf'rv:1clo :, Vom1111· fl J, 'J d1 medices v~terma110:-; e vf'Lermano.s. 
r1·1lu <lt> tin11111lar a 1 :-, '·1·111,•. rln- 0.s_ ca._nd1ctatos deverão. no neto de 
mando ~, l\O\a em1t·or"1•n(·ia, o. 1 ddxJ.r lnscripçao, aprest-nL:.1.r os sf"gumtes 
de 1:l'lt>l'tH:ir a c·ontpr,1 do '.n ilt>"fl<ll doc~trrtet~to~; . . .· 
t.ou .... t~1.ult· d:t Hw~;iii.l 1. - D1~Ioma p1oflss10nal devida-

Jonas i\tangalwira, cotllJ.ciJl' mettLe legali.zado. . . . 
VISTO .Jo:·,o Fl.'r11.tl 1'11~." <"lwtr. ou2·11;;ur:1~~:d~~ que é brasileiro r,ato 

EDITAI, UE <JTAÇAO COM o dade moral, 

1 

3:~ - Prova de sanidade e ldon~i-

PR·\ZO Dl: ::o UI.\S - O. ctr. Ma- 4.0 
- Documentação de actividade 

11of'J JosP N11n:?s Cavakanti Filho. profissional ou scientif1ca que se re
\111z prrµ;irnclnr t>ldtoral d:1 9.ª zona l<1cione com a disciplina em concw·so 
do termo dl· Cabac·Piras, ela comarca acompanhad(? de relação de seus tra
dP Campin;.1 Grnnd,, do Estado da balhos publica.d~, ~ue deverá? ser 
P.ir,1hvhn cio Nol'lf', na fo1111a da lei, annexados .em tres vias, se poss1vel. 
tl<'. · . 5.0 

- Titulo dt docentE:: ou prova 
Faz sn ber aos 4ue o presente edilal 1 ... havn conclu1do o curno profIS

vir··m r drlle notirias liven·m e in- 51onºal, pelo menos seis a~nos antes. 
tere~o:.::i.r possa, que nelo dr .. p_romotor se~~iç; J1Üt~~. de estar qU1tes com o 
publ~co cm ra,c~ das c~r~1does e~- Mais informaçõ.f!s poderão ser obti
Lrnh1dns no 'l 1'1bunal R~gional El_e1- das na Secretaria" da Escola das 8 30 

º nome que mar_ca as melhores I A GUERRA CIVIL NA 

I 

s A ª º N E T E 

!~(~!!~~ r.::~:::~i~~ii:~{:~ tº~~~! ~~.!AEN °" ao cabello branco) ou l?'isalbo, de metralhadoras qu.e. hav!il111 •s d~ a finura. de seu bom gosto. seJi O queimar, uma. linda. cor, des- desmonte.d~ e mumc1arai?-S~ ~om Lindo estojo! 
torai ciente Eet,~do. foram denuncia- ás 11 30 horas ' ' 
1ios nos Len~1os dos nrts. _ 183. n.º. II e Sec~etaria d~ Escola de Agronomia 
185 e scgmnte.s cio Cod1_go Eleitoral e veterinaria, em 10 de maio de 1937. 
v115cnte, e arts. 59 <.- segu~nl..f's do Re- Nicola Verlangleri Junior. Secreta
g1mcnl o Inll'rno dos Tnbltnaes por rio 

de o castanho claro ao preto ma.is c~rga trazida por um camLn}m;:> µa1-
natural, deixando-o brilhante t,icular · 

tl'rem d(•ixado de votar na eleição de 
' dt! sr·tA•mbro de 1935. para p1·efeitos 

e vnt-:idor ·'.) municipaes o~ eleitores 
r réos seguintes: Antomo Ouriques 
Vasconcellos. João Ft-rreira cta Silva, 
Jo.;.;~ Rodrit::ne.s da Silva, José de 
Mello B:llTOS e Jo~é Gomec dr Sou
sa 'I'odo.c; eleitores desta 9. :i zona e 
p:=,i·tenc:entes a este município, e 
actualmente de moradia em lagares 
ignorados, segundo certidão dos of
ficiaes de Justiça encarregados da 
diligencia. E porque não tenha.m si
do enrontrados para serem citados 
pessoalmtinte, pelo presente edital e 
no~ termos do art. 61. § 2. 0 do re
ferido reginwnto. os cito e os tenho 
por dl:1do para todos os te~mos das 
:icl.'óes petwPs que lhes ~stno sendo 
uwvid.i.:-: pela Ju:;tic~ Eleitoral desta 
~J." zona. pelo prazo d·:> trinta <30) 
dias a contar da pubilcação deste 
edital. scb pena de reYelia na forma 
e sob as p~·nas da lei. E para que 
chegue ao conhecimento de todo~ 
m2 ndei exprdir o presente que sera 
affixado no legar d~ .costume e._P';1,
bllcado no jornal off1c1al ·· _A Umao , 
três vezes na forma_ da l~l. Dado e 
I>ts.c..ad;:> neste c~rtorio Eleitoral dest? 
villu dr Cab.ice1ras da 9. n r.ona. aos 
4 dia.-s do mê.s de setembro d(' 193'. 
Eu, Severino Anrelio Correia d~ A.rau
JO esrrtvão _el<'it.or .. d, ? esc~ívt. <a~:) 
;\lanucl Jc.~t- Nunt'!; ( ª".alc.1n~ F~~ 
JI,,,. Confere com o ongm::i.1. aou fe, 
c.ihaceir:is, em 4 clf' s-etembro _de 1937 
O r ,cri vão l'leitoral .-:- Srvnmo Au-

1 nlio ('orreia rir A~UJO 

e sedoso. 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 

D/RECTORIA GERAL DE SAüDE 
PUfJLICA - lnspectoria de FiscalL Ida conta de accôrdo com a lei n ° 52 
zação do Exercicio Prottsstonal -1 de 31 de 'dezembro de 1935. · • 
EDITAL - De accôrd.o com o artigo As contas serão apresentadas em 
11 do Decreto n. 0 20. 877, de 30 .de de- cinco vias. sendo a 1. a via sellada. com 
zem~ro de 1931, e para co~ecunento estampilhas estaduaes de 2SOOO, por 
dos interessado~. torno pubhco que o conta ou fracção de conto e $200 de 
sr. José Marmho do Nascimento, sello de Educação e Saúde. 
pratico de pharmacia legalmente ha_ J. Fernal. engenheiro-chefe. 
bilitado, requereu a esta Directoria lL 
cença para estabelecer-Se com phar_ DELI;;GACIA FISCAL - De ordem 
macia no povoado de Uruçú, do mu- do sr. delegado fiscal, convido as pes_ 
nicipio de Umbuzeiro, sendo do teor sêas abaixo inmcadas a virem satisfa
seguinte sua petição: 11Illmo. Sr. Di-11 zer as exigencias apontadas nos seus 
.rector da Saúde Publica - José Ma- proressos que se encontram em "pen
r1nho do N. ascimento, pratico de dentes'' no gabinete desta repartição. 
pharmacia. examina.do por essa Direc- Ednaldo de Luna Pedrosa, procura_ 
toria, desejando estabelecer-Se com dor de d. Josepha Campos de Oliveira 
pharmacia no povoado de Uruçú, do Dantas. 

~~n~c~~ s~e a~~~~~~ 1Y!~ç;e~~:ã I p~io~:~ª d~~~io g~ M?~:~fõ 
esse fim." Este edital será publicado da Fazenda. 
oito vezes, segundo determina a citada D. Joanna H"norta de Oliveira Sou-
lei e se depois de 15 dias de sua ul- s.: 
ttffia pubUcaçáo não se apr~entar Giacomo Porto. recorrendo do acto 
profissional díJ>lomado que queira ª- da Dire-.::toria do Lyceu Parahybano. 
brir pharmacia na localidade em ª- D. Maria Euridice de Araujo Neves, 
preço, será então concedida licença pensionista do Montepio e meio soldo 
ao requerei:ite . ~ 1 do M. da Guerra. 

Inspectona de Fiscahzaça.o do Exer-, D. Be,lmira Francisca de F.igueirõa, 
cicio Profissional. observadora pluvtometrica do 2.0 Dis-

João Pessôa, 4 de setembro de 1937. tricto de Obras Contra as Sêccas. 
Nair de Moura Machado - Enc. do Ol...trosim. convido o dr .Francisco 

serviço. Seraphico Filho, procurador de d. Ja_ 
cyntha Dantas de Jesus e do dr. José 

COMMISSÃO DE SANEAMENTO 
DE CAMPINA GRANDE - A<l_minls
tração do Escriptorio Saturnino de 

UNIVERSIDAUE DE PORTO ALE- Brilo - Edital de concorrencia para 
(•RI!: - F:s<·ola de Agronomia e Ve. /CJrnecimento de machtnas automa.ti
frl'inaria - EDITAI, - Concurso c.:a.s e fechos de arame para montagem. 
para prott•. -ar c~lhedr:ltico da ca- de armaduras de cimen.to armado. 
tle1ra <lP J)atholoi,:ia e Cllniea. I\-Jf'dica Em nome e por conta do Govêrno do 
, 1 ·, JJ.trtt'-JJCqut>n~ anim:.1es1 do Estado da Parahyba o Escriptorio Sa-

Duarte Dantas de Vasconcellos, a vir 
receber a apoiice de n. 0 341.923 nomi
nativa, pertencente á referida· senho
ra, e que se encontra também, no re 
ferido gabinete. · -

Em 919 1937. - Arnaldo Figuetrêdo, 
chefe do Gabinete. 

JUSTIÇA ELEITORAL 
Co11,·1ll'so ele Veterinnriu turnino de Brito recêberá no dia 18 de 

F·it,:O publico, dt' ordem do sr OI. 5etembro. propostas para fornecimento 
rert.or qtlt· f' tá. abll'la a con_tar de 10 machinas automaticas e 250.000 
clt!,I n dai :1 r C'Om o prazo de 120 dias 1(-chos de arame para armaduras de 
.1 1usf'r1p<;-:'.O par:1. o concurso de pro. címento armado, medindo as condi-

~;~·;Jl~,·~~i::nl~tt·g;-t~:1i:.'~ 'i.IeJf~~f~~~ 1dep:i~; ções seguíntes 
pequ<'nos ammaes> elo curso de, l.ªl - As propostas serão em 3 vias 

Vi·ti·nnana er.tregues na séde do Escr1ptorio Sa-
o com·11r,;o constnrá de titulos e df" ~. uarlan.in15º11d,e RBfoit,ºo· ~ddleflcselora-doa,a"beA ftasolten·~ 

pro\·11s. O conC'ur. o de titulos constará 
Lll apredaçfio dos seguinles derucn. Cia 18 de st!tembro ás 14 horas. 
~J~dar;~mpro!Jat.orio, do merito do ran. tr;·ª~ntre~a P~~!mJ~~timS:~t-0!eid~ ~!= 

1 ° n, diploma 1~ outras c;ignirla- barque As propostas declar,:i.rão os 
1.I{. u11,Vf'1 ttarias r a<·udt'ITlita :ipt·\.•- prazo.<; de fornecimento 

'.;~.a<fa iJ li~ t~~~hd!'ºt;r:tb3lho·, '. ci. \ cl;~~s no~c;t~~~~:~~;~~tejºt~~ ;~li~; 

AVISO 

O Director da Secretaria do Tribu
nal Regional de Justiça Eleitoral, nes
te Estado. avisa aos interessados que 
pelo dr. Juiz relator, por desoacho 
exarado no processo n.0 44, da classe 
1.ª, foi marcado um prazo de cinco (5> 
dias, para apresentar allegações fi
naes, ao denunciado Antonio Palmeira 
da Costa, offlcial do registro de obltos 
de Cacimba de Areia. mun1cipio de 
Patos. a contar de~ta data. 

Se:retaria do Tribunal Regional, em 
João Pessôa, 5 de setembro de 1937, 

Cnrlos Rel1o Filho - Dlrector. 

ANARCHIA EM GIJON 

BILBÁO, 15 - (A, B.) - Nollc.:·s 
precedentes de S·tntander assegunrn 
que reina a mais absoluta anarch~.:... 
na cidade de Gijon, que ainda se 
acha sob o domínio marxi::;r.3.. Du
rante os d.ias de quarta e '1Ul0t'Lfe1r1 
foram fuzilados depois de um j u!ra
mento summario 300 individL?O!'> Hl"-
peitos de sympathia para ..::om o t}C
vêrno de Salamanca. Todos os na
vios, de carga, passageiros. t~ at•! cm
iJarcações de pesca, actualmPnte r 11-
corados no porto de Gijon foram se
questrados pelas S\.utoridades vPrme
lhas, a fim de impedir a fuga ll'.1S 

membros do Comité Executivo <tas 
Astunas. 

Durante os ultimas dias os gene
ros de primeira necessidade come
~aram a faltar. A cidade esta com
;Jletam€nte sem agua ha 29 clins. A 
.situação interna de Gijon é insust.eI1-
L2vel. Nessas condições é mmi:.o pn .. 
vavel que a população obrigue o go_ 
vêrno vermelho de GijQn :t nnLrar 
·?m negociações com o gener;ll Ft <tn-
1::0 para a rendição da c1dadl! 

vÃO RESPONDER PELO lJRI:IIE 
DE ALTA TRAHIÇAO 

VALENCIA, 15 - (A, B,J - O sr. 
~ndalecio Prieto, ministro da Defesa, 
que, conforme já noticiamos substi-

A' VENDA EM TODO O BRASIL 

Londres uma companhia deoominad.t 
-·Bay of Biscay and Shippmg Com
oany", que nada mais é elo que a 
'Sotaya" com outro nome. 

AUGMENTA A RESIS'l'F.N('l.\ GO
VERNAMENTAL NAS ASTl'RUS 

SANTANDER, 15 (A. B.I -· De!
;ante as ultimas .5 hor:l.s augn·rntou 

onsideravelmente a resistr-:1=.i l das 
forças governamentaes em tcd'\ a 
frente das Asturias. Não obstante ter 
.soffrido grandes baixas, o inimigo 
tentou varias vezts contra ~.t1c11r 
inutilmente por que foi repellido 
com a maicr energia pelas forçf\s na.
cionaes. 

AS AUTORIDADF.s llE GUON 1,1, 
BERTAM UM AVIADOlt INGL<:8 
A SERVIÇO OOS INSURHECTOS 

LONDRES. 15 - IA, B,J -- A, au
toridades de Gijon deram libe··dfld~ 
ncondicionalmente, ao a\'?tidor in

~lês Rupert Belville, QUP, foi apri.,1'>
nado pelos rermelhos quanav lttd:l. 
va ao ado dos naconallstas t'(,,.l><l
nhóes. O aviador regrr:ss1:"\. a In
gaterra a bordo de um c:oot:-::t.-·LJ::p:.:,_ 
.H~iro britannit o 

A noticia é fornecid:l pelo "Daily 
~xpress" 

;;~fn.0 a~~::~~~ d~mc
0
Ó~~~ira~r àc~;; 1 r,:============ 

le decretar a prisão <ie 230 membros 
da livre associação da mocidade espa-

~:o~~a a~f;~~J!i~~ião tg1i~~i~~a ~~e~~~ 
panha. Os accusados serão submet
tidos ao julgamento do Tribunal do 
~vo, devendo alli l'fsponder pelo 
:-rime de alta trahição. 

LUCTAM PELA POSSJ; DA COM:. 
PANHIA DE NAVEG,fÇAO "S0-
TAYA" 

LONDRES, 15 - (A, B.J - Os na
.::ionalistas e os vermelhos da Espa_ 
nha luctam agora pela posse da com
)anhia de navegação "Sotaya ", regis
ada em Bilbáo e que dispõe de 50 

navios motorizados Os nacionalistas 
lizem que. com a queda de B1lbáo, 
~ companhia ficou sob o seu con-· 
tróle. Os vermelhos, porém. não re-

Dr. Arnaldo Di Lascto 
Ex-Interno do Hosplt11l de Alie
nados (Serviço do Pror, Ulysses 
Pernambucano). Mecllco Interno 

do Sanatorlo Reclre 

C~INIC<\ MEDICA 

Doenças Nervosas e \tentaes 
Consultoria: Rua João Pessoa. 378 
- 2. 0 andar (Edlflclo d'A Prl, 

mavera), De 15 às 18 horas 
Resld, - Sanalorlo Resl!e - R, 

Pereira dl\ Costa, 293 
Phono 2072 

- RECIFE -

:~i~~ !u~~i~~~t~a d~m~~~t:ólecd~cioe~; CORRA .t CO!RA ! CORRA.! F. ~á 

,,:onhecem a perda da posse e procu- , 

objectivo, fazem navrg2r M na\'iOs df'pressa a CASA A7.UL, !.tnao, nao 
.:-om o pJ vil hão ingl~ e fundaram e:n pera o .rra nde <1uelma dt> mrnadorias.. 
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JUSTIÇA 
TRIBUNAL RJ,;QIONAL DE JUSTI• 
ÇA ELEITORAL DO ESTADO .,,. 

PAltAHYBA 

ELEITORAL 
ACCORDAO N.º 491 

Processo n. 0 77. 

districto dri municipio de São João do 
Cariry, da HV zona, como incurso na 
sancção legal do art. 183, n. 0 17, do 
Cod. El;;it. pelo facto de aquelle ser
ventuario não haver remettido é. sec 
deste Trib a lista dos obitos verlfi
·ados em seu distrlcto relativamente 
.:lO mês de cutubro de 1936. 

DtSPORTOS 
JURISPRUDENCIA 

ACCORDAO N.• 487 

Processo n.0 937. 

Classe l.• 

Natw·eza do processo: Denuncia 
apresetnads. pelo dr. Procurador Re 
gioal contra Abilio Carneiro de Fa: 
rias, offtctal d: registro de obitos de 
1'Cuch1chola ". municipio de S. J. do 
Carlry. 

A pacificação dos esportes nacionaes - Um telegramma 
da L. D. P. ao seu representante no Rio de Janeiro 

Classe 5.• 

Natureza do processo: Inscripção do 
eleitor da 3.ª zona. - - ltabaya.na -
José A vel!no de Lima, para etrelto de 
revisão. 

R•lator: des. M. Furt&<if,. 

O Tnõunal Regional resolve 
cancellar a inscripção do elei
tor. 

Vistos. etc. 

Acoordam os juízes do Tribunal Re 
gional de Justiça Eleitoral da Parahy: 
ba em cancellar a íns:ripção do elei 

~~~ d! v!i~~ºt~~~~j~i~~°a_a~e nt~f 
cou provada, visto que a certidão do 
reitstro por ~II~ ªl?resentada. no pro_ 
cesso de quahflcacao, além de vi:iada 
cm Jogar substancial refere-se a um 
!ilho de "Avelino Olieba". emquanto 
que o eleitor se diz filho de u Avelino 
Paschoal". 

João Pe.ssôa. 14 de abril de 1937. 

< Ass.) Floàoarào da SUveira - Pre
sidente. 

(Ass.J Mr.urici-0 Furtado - Relator. 

ACCORDAO N. 0 488 

Prncesso n.• 1. 849. 

Cla.s..se 5.• 

Natureza do processo: Inscripção do 
el•"itor da 4.• zona - Guarabira - Pe
?;~is~,1.guel da Silva, para effeito de 

Relator: dr. B. Baracuhy. 

O Tribunal Regional resolve 
ordenar o canceUamento da 
inscripção do eleitor. 

Vistos. etc. 

Acc:rdam os juizes do Tribunal Re 
gio::ial de Justiça Eleitoral em ordenar 
o cancellarnento do eleitor Pedro Mi
guel da Silva. da 4.• zona (Guarablra) 
muni. i,p!o de Caiçara e inscripto sob 
-o.º 285, visto como seu reque1 imento 
de qt1alificação. omlttiu a sua profis_ 
.são, violando. assim, o art. 59, ;n." 2 do 
Cod. Eleitoral. 

Relator: dr. Hora:io de Abneida. 

O Tribunal Regional julga 
improcedente a denuncia t 
absolve o denunctado 

Vi>tos. etc. 

Contra Ab1lio Carneiro de Farias, 
official do Registro CiVil de Cuchi
chola, distrtcto do municlpio de São 
João do Cariry_ da 19.ª zona, cffere
:eu denucia o exmo. sr. dr. Procurador 
Regional. dando o denunciado como 
incur.oo na san:::ção do artigo 183, n.º 17 
do Codigo Eleitoral, por ter aquelle 
~fficial deixado de remetter á. Secre
·aria de-<1:·~ Tribunal Reg. a lista dos 
obitos verificados em seu distr1cto no 
mês de outub1'C de 1936. 

Em sua defesa o denunciado con
fe~a que de facto não remetta:u em 
tempo as listas de obitos rela.tiva..s ao 
mês de outubro. mas essa s':'a falta foi 
devido ao facto de só em f1ns de no
vembro ter recebido os mappa..s e ins
'rucções a resp:üto tendo immediata 
mente devolvido ã · Secretaria de Tri: 
bunal não só os mappas referentes ao 
m~s de outubro, devidament>~ preen
:::hidcs. como os anteriores e posterio 
r~s. não dizendo. entretantc si se re: 
~l,$trou no mês de outubro aizum obito 
d,::, nes.sôas maior de 18 annc°s de na-
ion::i.lidade brasileira. · 
P~r sua vez, o denuncia.do não pro

·ou que. houvesse sido registrado al 
gum obllo de pessôa de mais de te 
J.nnos no mês a que allude a denuncia 
assentando a accusação exclu.sivamen~ 
~e no facto de não haver sido remett1-
do em tempo oppcrtuno a lista de obi
tcs, me.s.mo que es:;a fosse negativa. 

O art. 207 do Cod. Eleitoral. bem co
mo o 6.0 do ·§ 1.0 da lei 11." 231 de .... 
31-7-936 só obrigam os eSCTtvães do 
Reg. Ciy. a remetter mensalmnt~ á 
secretaria Regional listas de çbitos 
quando em seus <J.istrietos occorrerem 
'lbitos de pessôas maiores de 18 annos 
de nacionalidade brasibíra. · 

Nesta conformidad~. accorda o T 
R. em julgar a denuncia improceden~ 
te e f:_rn absolver o denunciad.: da ac
cu.sac;:ao que lhe foi intentada. 

João Pessôa. 7 de abril de 1937 . 

sid~~t';/ Flodoardo da Silveira _ Pre. 

(Ass. > H. de Almeida - Relator. 

ACCORDAO N.•. 492 

Defende-se o denunci::i.do dizendo 
1ue o district:> onde mora e exerce as 
>Uas funcções fica. muito afastado da 
éd~ do termo e que alli o c0rreio 
ht:ga apenas uma vez por semana. 

E como somente em novembro do 
J.nno pa55ado t.enha recebido cs map
'.)as e as ü1strucções referentes á rc 
me.ssa mensal das listas de obitos '.l 

~~rão~s~a~ªec~bJ~g~r~b. ~ee;~t:uma;~ 
Jas d::vlciame:nte preenchido~ e reie
r~ntes ao'i mêses de setembro. outu
oro e ncvembro. 

Não adeanta entretanto, .s1 do.
naopa~ remettidos constava algum 
-::.bito de pcssôa maior de 18 annos 
=gistrado no mês de outubro. 
Por .::ua vez. o. denunciante nã.o 

1rovou que tivesse hnvído cbít.o de 
es.sô.i maior de 18 annos no mé~ a 
ti..:: se refere a denuncia dando a-

1enas co:110 razão de ser' da prcce
;encia da accu~ação o facto de nãc 
er sido remettido em tempo a lista 
e obitos. ainda que fôase negativa. 
Os ('Scnvãcs só estão cbriga.dos ll 

... metLcr mE'nsalmente á Sec. do 
'rib. R.: g. ? lista de obltos auando 
A. circumscripç~o em que exercem o 

,fficio orcorrer obito de pessôa maiQ.! 
e 18 anno.: e de nacionalidade bra
ileir~. ex-vi elo art. 207 do Cod 
l'itoral. 
Nesta confornúctade decide o Trib 

!e Just. Eleitoral de'.ste Estado C'tr 
aliar a denuncia improc.edente ab
i;Ivendo. em consequencia o dênu~
iado da accusação que lhe foi inten~ 
ada. 

João Pessôa. 7 de abril de 1937. 

~e:~~5. 1 Flcdoa1·do ~ Silveira, presi 

fa.:;.s. J li. õc Almeida 

ACCORDAO N.• 495 

Proce::so n.° 242. 

Classe j.ª. 

NatfileZd do processo: Con,&ulta df" 
dr. Juiz Eleitoral da 10.ª zona - Pi
cuhy - sobre si réo que obteve sw·sis 
µóde requerer qualificação. 

Relator· De,:;. Maurício Furtado. 

O Tribunal Regicmal resoh''! 
que os coner~mnados crimin.1.l
mcnte. ainda que brncficiatlo!iir. 
pelo ·· sun:is ". não po&>m ,,:er 
'.tua!Jl'icados. 

Vistos etc 

João Pes,;ôa, 14 de abril de 1937. 

(Ass l Flodt)ardo da Silveira - Pre
sidente 

(Ass., Braz Barae1thy - Relator 

ACCORDAO N.• 489 

Processo n.o 70. 

1 
Acccrd~m · os juizes do Triburin! 

1 

Processo .º 87. Regional de Justiça Eleitojfil res-
1 pendendo ~ consulta do dr. ,,,~iz elei-

Classe 1 ~ 1 ;~.~~:: :1r1~1.y~!01~:t~1~~er:º~u~el~; 
Natureza do processo: Denuncia e:mdenados criminalmente ainda qU"! 

Rnr,.,.~ntada pelo dr. Pro:-urador Re.e:i- ~eneficiados pelo sursis. e cmquar. ') 
anal cont··a Angelin.o Monteiro da 811_ ourarem os effcitos da condemnação 
va. official do registro de obi+os de- não podem ser qualifícado3 eleitor.esi 
"Mãe d'Agua", muuiciplo de Teixeira. e que a conclemnação c1imina1eposte-C'as.se 1.• 

Natureza do processo: Denunch 
•presentada pelo Proc. Reg. contra. 
Franci.sco Bessa Sobrinho official de 
registro de cbitos de "Matà.raca" mu 
icipio de Mamanguape. · -

Relator: dr. B. Bara<:uhy. 

Relator: dr. Antonio Guedes. · ~~~.á cb~~l~;;::J!g o~st:iett~!:5j~iPf~~ 

O Tribunal Regirmal resolve ~r~~ar t~iprocedente a . deun_ 

Vistos. etc. 

cripta. não lhe poderá ser susthda a 
entrega d::> titulo. até qua seja can
cellada a inscripçâo respectiva 

João Pessôa 22 de abril de 1937. 

. O Tnõunal Regional resolve Contra Angelino Mont•eiro da Silva (ass.) Flodoardo da Silveira presi-
11f1,gar imtyrocedente a denun- offi9ial do rei1stro civil do distrtc•o dê dente· • 
eia e absolver o denunciado "Mae d'Agua". mtmicipio de Teixeira, 

Vistos, eW. / ~[!e~~r'ts~ ;x:~~ Pf::ªct~º~n:od~~~~; 
Cass.) Mauricio Furtado, relator. 

ACCORDAO N.0 496 r:i alludido serventua.rio remettido á 
Secretaria deste Tribunal a Usta de 
ob1tos de pessôas maiores de 18 annos Processo n.0 1. 951. 
referente ao mês de outubro do annà 
passado. Classe 5.ª. 

Em defesa. allega o a-:cusado que 

A LIGA DESPORTIVA PARAHY
BANA dirilJ,iu. h'Ontem. ao illustre dr 
João Lyra Filho, rE:pre.sentante de._nos_ 
~n Entidade, no Rio de Janeiro o se-
guinte telegramma: • 

"Doutor João Lyra Filho - Rua 
Paulo Ri:d.Je:1n. 40 - Ipanema - Rio 
- Congratulamo-nos com o prezado 
armgo e nosso rrprcsenta.nte na FE· 
DERAÇAO BRASILEIRA DE FOOT_ 
IJALL pela paciftcaçáo dos esportes 
nnclonaes. em que a Parah.yba por 
seu intermedio, teve pa.i:eI de maior 
salitncia (as. ) Orris Barbosa. pre
sidente; Anchú:es Gomes. secretario". 

SECRETARIA DA L D. P 

Na secretaria da Liga Desportiva 
Parahybcma precisa-se falar com os 
umadon:s abaixo no primeiro expedi
€nte das 12 ás 13 horas, e no scgun_ 
do. das 19 ás 21 horas, todos os dias 
uteis pa~a effelto de regularização 
ae inscr:..pçã-0 dos mesmos amadores· 

Botafôgo - Appolonio Miranda e 
-~clga.rd Fernandes <2) . 

Felippéa - Severino do Nascimento 
e Gauc!encio Capitulino de SOusc. f 2> . 

Spcrt Clube - Vicente Rapôso Cl) • 
Palmeiras - Victor Perruci (1) • 
Pytaguares - Waldemar Borba tl), 

LIGA JUVENIL DESPORTIVA 
PARAHYEANA 

Reunt-SC. hoje, em sessão ordinaria. 
'1 directoria de. "Liga Juvenil Despor
tiva Parahybana '' para tratar de as-
smntos de 1mportancia. · 

Por este motivo o presidente solici
tf a pre~ença dos directores ás 18 ho
ras. no IocRl do costume. • 

O "INDEPENDENCIA". DE SAPE'. 
VENCEU "0 TIBIRY" DE SANTA 

RITA • 

No di,a 9 do corrente realizou-se em 
Sapé. um disputado jogo de foot'.ball 
~~trJa~t;1xmirndencia" e o UTibiry'\ 

so~:1 
1~~~~e~~~/º; be~~u~vím~~~ 

por 2 x 1 
A directoria da Liga Deçportiva Pa. 

R~l:\tor. Dr. B Baracuhy. 

O Tribunal Reg.icnal resohe 
cancel lar a .in:;cripção. 

Vistos etc. 
Acco1dnm os Ju1zes do Tribunal 

Regional de Ju .. tiça Eleitoral em or
denar o cancellamento da inscripçãc 
n.0 53. do município de Serraria, l'.l:i 
S.ª zona I Areia), visto como a el':ito. 
ra ri. Bertholda Pinheiro da Silv·t 
não declarouea sua residencia no re
querimento d1 qualificação. como exi· 
,e o art. 5~. n.0 2. do Ccclil;o Eleito
ral. 

João Pessõa. 22 de abril de 1937. 

(ass.) Flodoard:, da Silveira, prPsi
dente. 

(a~.) Braz Barn.cuhy. 

ACCORDAO N.0 498 

Processo n.0 13 

Cl!:l~e 1.8 

Nat.urez~ do oroccs.s:,: DeOLmcia .a
prc~entada pelÕ d;·. Procurador R· _ 
gio11a1 cor~tra A1~lonic Bernardino ,:l~ 
Sousa. oíílcial ào registro de obito.:: 
de I,.agôa - Pombal - 13.ª zona. 

R~latOl': Des. M. Furtado. 

O Trihunal Regional 
absolva o denunciado 

1·ahybana recebeu communtcação a 
rtspeito. 

-
PYTAGUARES SPORT CLUB 

(Offklal) 

O sr. Tuba! Fialho Vianna presi
dente desle club. convida os sr.s. dl
r:ctores. para comparecerem á se 0são 
de directoria, que terá legar, hojc

9 

e1vs1~!. :~~~a~~~~·n~ r~~c~â~~êssio 
serão tratados a..ssumptos de alta im
port:incia para e velho tricolor para
hybano. 

ONZE SPORT CLUB 

Por motivo','. superiores delxará de 
haver, amanhã, reunião da dir.:.:ctoria 
do ·• Onze Sport Club ". sendo a mes
ma transfertdn. para a proxima se
mana. 

O presidente do referid!l club con
vida todos os soclos para Uquidarem 
os seus cteb1to.s até o fim do mês cor
rente 

EXAME PARA JUIZ OFFI01AL DA 
L. D. P 

Prestou, hontem. exame oral para. 
e. quaciro official de juízes da Liga 
Desportiva Parah}·bana. o conhecido 

~:~;irt~~tia~~~::fe. Athayde, que se 
A banca examinadora approvou e, 

referido exame, tendo o exame pra-

g~~a1~e re;l/:~·e;º d~º~fgaa:SS~!~ 
xima. 

E' mais um juiz que ingressa no 
quadro da L. D. P. 

SPORT CLUB CABO BRANCO 

(Offlciall 

Aos srs. soei os: 
Estando o .. Spcrt C!ub Cabo Bran

co" no ;Jroposito de r:orgaru:at.r sua. 
secção de Ba.!:ket-ball, convida-se to
dos os soc1os que desejarem praticar 

âs r~~l~~~~ q~~~ ~a~~l~~~:rre:~~ 
com o respectivo matenal: re:ds, cal. 
ção e tamisa. 

O horario para o comparecimento 
será. das 19 ás 19 1

1
2 horas, ás terças 

e qtüntas-fe1ra..s, e. de 7 1,2 ás 8 ho
ras. ao! domingos 

Convlda-s~, outrosim, os soc1os a
baixo mencionados G,l..:.:. e:n 18 de 
março do cc· .:.:.·n,e ann0, a.551g1,a.::a111 
um pedido reorganização da :::ecção 
de Basket-ball. 

Abelardo :3ii.va, Edgard de Ho1Ian
da. José Fernand~s. Oswaldo Mar· 
ques. Oscar Cavalcanti, FernandCJ 
Selxas Clovls Procopio. Clldenor Go-

~:es0~!1~~ i6~~f1a~· ~~~~~6.~~!~~~! 
pho Machado, Jorge Cunha, Rodrigo 
~Iecteiro.s. Pnulo Montenegro, Walt•: r 
I:hlapfer. 1-Iario Uchôa, Adelarr..o 
Santos, Arnaldo Th.:Iedeiros, -.. · alt~rto 
Ribeiro Filho, Wa'!hington Cavalcan
tl Jorge von Shosten e R~b"'n· L-?i
tão 

no-d:
10J~k~-t!itº· R~av~~~ ~ev~reJ~ 

comparecer todo~ que j~ assignaram 
a lista acima 

VENDFM-SE A PREÇOS 
DE OCCASIÃO 

1 terreno em Tambnú Santo 
Antonio. 20 x 50; • 

5 vacca5 holl ~ud~a.::i sendo uma 
de duas crias e quàtro de uma.; 

3 no,·llhas: 
1 catavento montado sobre rou

lement; 

O exmo. dr. Procurador Regional de_ 
n unciou de Francl.sco Bessa Sobrinh ·. 
official do Reg. C!v. de Mataraca ili;· 
tric!o. de Mamanguade, da 2.ª Íona
como incurso nas penas dn artigo 1&3 
t.º 17 do COd. Eleitoral per ter af'!U€l' 
le serventuar to delxadO de reme:t'er á. 
Sec. deste Trib. Reg. a listo dos obl,os 
verlflcados em seu districtl), relativa
mente ao mês de outlibro tle i936 

resi1e distant~ cerca de 42 kilometros Natureza ~o processo: l11scripçi\o 
da., séd.e da villa; que sómente a 30 de da eleitora da 5.ª zona - Alagôo. 
novem~ro teve conheciment"' por i,,__ Grande - Seb~stiana Maria de an
formaçao do agente po~tal de Tetxei-, drade, para efteito de revisão. 

Óis:~· ;;~urs.dor Regional denun· 1 carroça 1nr:1 leite, com pneus 
ciou de Antonio Bernardino de sou· no\•os; 

Defende-Se o denunciado dizendo 
que d~ facto não enViou a l!.s~a de obi
t-03 i;orque em seu distrlct:> nã'.) occor 
reu obito algum no més a que nlluàê 
a denuncia, e prctesta porque s,e: taça 
um exe.m~ no livro do re.;tstrr, a seu 
carg<? a hm de que se ponl:a cm <·\·i
dencn a, allegativa de sua deiêsa 

C!.11.cu, porem, ~ cti.ls.ção prol>a10ria 
~~ ::;,~~Ie:~ utilizada por qllalq\ier 

Dos autos não ccn~ta provu alg11_ 
ma de que no mês de outubro de 1936 
tivesse fall€cldo em Mataraca algum1 
pe856a maior de 18 annos. A denuncia 
portanto. resulta_ infundada, pois a lei 
só obriga ~ escrivães a remetter men_ 
salmente listas de ob1tos quando na 
realidade occorrerem obitos de pessôas 
maiorl's de 18 annOI. <Cod. Elelt ... t. 
207). Consegulnlemcnle, não estão os 
escrivães obrigados a remctter llstaR 
negativas. ou dJ pes:sóas fallecidas com 
menoe de 18 annos. 

O denunciante não provou que ::.e 
t1"'.esse registrado em Mata.raca, n•J 
mes de outubru <lo anno pusado obi
t.o de pessôa com Idade legal. é. p:r 
1.sEo, accordam os Jutres deste Trlbunnl 
Rcg. em JUigar lmprocec1<,nte a denun
cia. a!)aolvendo assim o dcunciado da 
acção contra clle proposta. 

J~J.:, Pe$<i63, 7 de allril de 1937. 

(Ase.> Flodoardo da Silveira - Pre
Mden~e. 

(Asa l 11 <!• ,1.1m.clda - Relator 

ra. que alli se achavam dois regi..o:tra- Relator: Des. M. Furtado. 
dos com o seu endereço. remettido pelo 
T~lbunal; que em "Mãe d·Agua" não O Tribunal Regional r1~0Iv~ 
ha agencia postal. Accrescenta que ,não canceHar a inscripção. 
hcuve ob1to. durante o mês de outubro 
de pessôa maior de 18 annos. A• suà 
de! 'Sa, o denunciado Juntou o docu
mento de fl. lC, pelo qual se comprova 
qu~ realmente cs rc~lstrados ficaram 
retidos na Agenda de Teixeira 

Ante o e>.1>0sto. e de ccntorinidade 
com a Jurlsprudencia deste Tribunal 

!;v::
0
Ju1~~;t:'~r~!d:~ ~u~i~= 

Cla. 

João Pessóa, 22 de abril de 1937 
sid<~t/ Flodoardo da Silveira - Pr ·-

to;:""·' Antonio G. Guedes _ Rela-

ACCORDAf) N.• 493 
Proc1:>,..so n.º 76. 
f'lll.S!e 1.•. 
Nntureza do proce--·-so: Denun,..11 

JJ . ·nto.da P~lo dr. ProcuradQf R • 
f" :.al contra Aprigio Ribeiro r'J 

r ,1t,;0. officlaJ do. registro de obit , 
j~;:;

0 
~~ng>ai~-~ré', municiplo de s. 

Relator: D,. H. de Almeida. 
O TtJbu11al Re,rlonal Juli:a. 

lmprccedentc! a dtnuul'ia. e ab~ 
f'Oln: o accusado 

Vistos. etc. 
Accordam cs juizes do Tribuna' 

iegional de Justiça Eleitoral da Pa
rnhyba, em canceUar a inscripção da 
leitora da 5.ª zona <Alagóa Grand~) 

,nscrtpta sob nY 1. 082. 8eba.stiannà 
,1at ia de .Andrade, cujo requerfmen. 
o de qu~.lificação não diz qual a ida-

1e da nquerente, incidindo a:;sim em 
'.fia das causas de cancellamento. 

J:ão Pc,:sõa, 22 de abril de 1937. 

(ass. J F"lodoardo da. Silveira, rela
tt'1r. 

(a.)S.) 1'Iaurido Furtado, relator. 

Conferem. Secretaria. do Tribunal 
R~gional. em João Pessôa, 3 de se
tembro de 193,. O oficial - Juvenal 
A. ug usto l·opes. 

. . Visto - Carlos BeUo. directo:. 

ACCORDAO N.• 497 

Processo n.0 2. 007. 

Classe 5.ª. 

sa. officlal do Registro Civil do dis. 1 carroça de tracção animal; e 
t1icto de Lagôa municipio de Pom 4 burro~ cavallares · li 
bat como incurSo no art. 183, n.º 17, A tratar com o dr. MEIRA 
~ombinado com o art. 207 do Codíg DE MENEZES, á avenida Cruz 
€leitora! e art. 6.° * l.º da' lei n.0 230, da.s Almas 413. 

~e n~:&~~ {~~i~d~e l 9
::cr~f:ri~ãde;~! I ~====·=======~" 

Tribunal a lbta dos obitcs registra
dos durante o Inê.::i de novembro ulti
no. 

O denunclaclo allega que não ~." 
endo regjstrA.do cm ,t;eu cartorlo no 

alludido pericdo, nenhum obl\o · de· 
pessôa mai.or d:.! 18 am1os, julg~ra~:.:.e 
ella dt!sobngado de qualquer comrnu
nlcaç~o 

Effectivamente o que a lei extg~ ao 
se1·vet1tuario n~o é a commun1caçú 
dcs obitos havidos. n1as a. lista dos 
o\Jitos de pessóas maiores de 18 an
nc:,. 

Accordom. por t~o. os Ju1z.e,s ctn 
Tribunal Rr11iona1 de JusLiça Eleito
ral da Parahyba. em absolver O de
nunciad') Antonlo :aernardtno de
Sousa, da RCCll.641,Çáo que lhe foi im
tentada. advertindo•o, porém, de que 
em todo caso, é necessarla uma com~ 
tnunkação mensal á Secretaria h~jn 
i:ri~:de r~!is!~~"~~. obitos. para· regu_ 

Sem custa:; 

João Pe.sõa. 29 ,:e cbril cte 1937 

Acham-~-e abertas as matricula~ de 
15 a 30 de ~etembro para ~s 

AULAS DE .\RTE CULINARIA 
de 

JU.\RGARJTA CIHAR 
Ruc\ IltJrge. t.h Fonst>ra 162 

compostas de 25 aulas de ca;dapJos e 
12 de confeitaria 

Preço sem coi~arnção. 

Importante e Urgente 
Vende.r,e uma casa com optlmo ter

reno ao lado, E-ito á rua da Palmeira, 
763, e mais um terreno com 22 50 e 
48.00, ~to á. rua Minas Geraes 'junto 
R l'Ua da Palmeira. Linha de omnibUS 
e 1 minuto do bond de Trincheiras. 

Tratar na rua Barão da Passagem, 
60. 1. º, ou Trincheiras, 41. - R'! L
dencia. 

Vistos. ek. · 

dA~u~!ir;;~ · d~r Ápi;r;~ur:r:,r:e:~~~! 

Natu~i.a do procesro: In:.eril)ção (as.s., Flodo 
da eleitora. da 6.• zona - Areia - dente. ardo lla Silveira, pre.,-

Cachorros de pura raça 
policial 

Vende.se ao preço de 60$000, na 
trave ..... doo Estados, 81, no Be.Jrro 
Therezopolls. Proxlmg ll.O talbe de 
oame offlcial do Res Çlv de Santo Andr ,· ~~filt ;;~~~ro da Silva. pan /p ' l MaUTlelo fW1&do relator 



A UNIÃO - Quinta-feira, 16 de setembro de 1937 

O PENDULO QUE CURA 
(Conclusão da t.• pg.) 

1 

- Por que não? Sinto.me encanta~ 
do .. 

Sem outro equipamento nlém do sl'u Loi::-o depois. a pC'QUcna (•~phna de 

:~:j~~~ ~mm::::; qdure. n~:i:'~!~ec~~~g; ;~~~:• d
0~~c~!:::rc~~~e Q~e P;!~~:n~~a. \; 

TÉLAS 
& 

PALCOS otic·as ~o xte i o r 
ini.ufíid,ncla da hypophysc; affirmou, voz aJta: - "E' inutil incomodar um "80'.'IEQUI~H.\. DE S~DA" A:\IA~HA. 
«.>m t,rest'nça de oufro, a exi!lltencia da I d.oente. Penso na i.enhorlnha tnl :\O "REX .. 
appendicc, O mesmo clinico, sem outro \ l'!0-3.. ~ 
recu.rRo qu .. nüo fôsi;1e o pcndulo, dif_ E, com o rndez da mão eMqUt.•rdn a ,\' mt. lfi<la que ns hora" corn·m e 
ferenelou um tumor branco de uma r fazer ns n•zes de antennn. ellc &t'guiu, mai~ t- mu.i~ noq approximum, nu sua 
simples artrite, e accu;riou a J!ra\'idez I numa ll~ta, ll ~omencla.tura do" Oq{ãl~i,; ,-erJi/.!'<-'m, ch.~i!hl ~exta.,.feira que vem 
logo nos ~euii primeiros seis dJtt"!! a t 'I.Umrnar l m depois do outro, o~ marcar de umn era no,·a, mai~ e mnis 

Um amador do peildu)o, o abbnde orgào, fôrnm ch:i.mado"! com~, aJnmnr,s cn·~cc a im1,ncienda com que todnti oi,. 
Metmot, controla o NCXO e a idade doq ao quadro m.gro: - appendicc . ,. Ah, "fnn~" P<'~Hocn~ct; ei;:peram u "pre
Indivlduos, identifica cadaH:'rC-J e tn<'- 1 .\h' - O pendulo paro.u 1:)e1wh1, co. miére" dl' "Jlont-quinha de Sêdn ... t't.

de 11,;o (nculdadc-8 intellecluneb mais m<•tou a girar em sentido 1m'<'r"'º· O &e e,-ipectuçu lo J.1umptuario e izrandlo. 
complc:\&S por meio do seu pequeno dingno1!'1tico confirm1>U-l'>e mnh•1 uma "'º qu<' Oduvaldo Vianna r<'nlizou noH 
p<'ndulo • nz grande" "Htudio~" da C'inédin e que o 

Applicado ao estudo dos cor&ctcre!- e E tudo iHtO t! P.dmiravel dl' dt·~ancin "Hex" ,·ae exhiblr. S•>mandO-tH.', attln-
dM qualidade& moraes, 0 pendulo dá <: de .. implicldade. gcm o de1:ena~. os motivol-l que Jut.tifi_ 
Tc""Ultados não meno1:1 1o1urprehend<•n_ cam amplamente a an-.i<'dade com que 
te.:.. Mas, no caso dos enfermo:-., desde E:SXOVAL para crea~ças. ~e lOS todo o Hra.,il aguarda essa producc;ão 

DINAMARCA 1 ~~~u
1
~;d.~.i\:

11
~·1~~cíta,';1;u1~~~~ ~ 

medidas que serão approvadas pelos 
COFENHAGUE, 15 {A. B.) - Re~ rer;.resentantes das potencias alli convo_ 

allz.aram_se, no palacio de Fredens- cadas deverão ser submettidas para a 
borg, os csp~ruaes do princlpe Chrls- competente app.ovação aos go~rnos 
tian SChaumburg-Lippe, com a prin- de Berlim e de Roma. Em resumo a 
ce:za Feodora, !ilha mais velha do prin_ conferencia. do Mcditerraneo e Nyon 
cipe Harald, irmão do 1~ei da Dinamar- c.f!erecerá apenas a opportun.1dade aos 
ca. delegados da França e da Grã Br 'a_ 

O governo dinamarquez foi reprf'- nha de examinar os pontos princip: ; 
sefüado. na solcnnidade pelo ministro do complexo programma que não po
do Exterior, dr. Munch. O 'C'orpo dlplo_ derá Sflt resolvido sem a participação 
ma~lco foi r~presentado pelo respecti- e a ccllaboração do R?ich e da Italia 
vo decano. o ministro do Chlle. fascista. 

RUSSIA POLONIA 
VARSCJVIA. 15 (A. B.) - O minis. 

que se identifique o otgão affectado, o por 4 ... 500. Renda Frann'5a ate GSOOO ebocctnculnr, obra de um fonno-.o ta
pendulo re,•ela, com preci~ão, a natu_, o metro por IS8&0 e muitac; outr:1-; coi- lento qu,• nos ofíerecl', ftCl:l~t· film, a 
rua d~ microbios que t.e encontram ! sas pela. metade do r,reço. Sô na sua fact-ta mais lumino:,;a e rn~t{a cn_ cf~c~o~';'?.~av1Ja}~e!·~ta-;-a~o~~~!~ 
t:m jogo, e, depois disto, ná?a mai1i i CASA AZUL, ~~r,:~:~ ~,~;;>is«ã:~:q;i;~:eJt'ª J:;~~~.1<'!~ ultímo.s dias. o chefe do governo di-

Lo do In~erior suspendeu das respectL 
vas fun:ções oito chefes districtae.s da 
Gallicia. A medida foi tomada em re_ 
lação com as ultimas desordens veri
!lcadas naquelies di.strictos. 

::::nt!~ i~be:t0:ce:::i0 ª~ :~:id: ;;~:: cmanci1rn definiti\amente de todo~ os versos ministros e altos funccionarios 
duio pode TIOi:i guiar 8 respeito do ,·a.. o conflicto sinO • ;aponis ddeito.s e lat·una" que lhe-. atra:r:nvam da republica soviet1ca da Karelia. AC-
lor de dcterminado remedio Parect- J a marcha. Em •·Bonequinha de Si•da .. , cusa_e? de anti-sovietices e nacionalls-
que o abbade Mermot descobriu, dt.>sta 1 (Conclusão da 1.• 1>8'-> ha que admirar a nitidez do st!u Som tas. Diz que se trata de um "bando PALESTINA mnneiru. "plantas que curam o can- j a bellttza dn isua Photot!ra1>hi:l. a ri~ de espiões perigosos". 

" i,; df · qucza >t mn(t"nificencia do l'U im Espera-Se para breve a prisão dos JERUSALE?,,.f. 15 <A. B.) - As au-
~:r.~s oi;h':r\mco~u;:,!:

1

:e:!e:?:r:; ~~~~º.J!P~~~~e~:if!'~l~~ipi,f~ q.~~\~{~~~ men:"o-, 
0

sccna1ioA e a i1l1.erp~·e;ac;ii:l im: accusados. toridades mandatarias instituíram o 

~~1;.~id!~~~l ~8:~cc;;n~;~s, afílrmnlh ft~ de ~:s~~~~1:~~tr;i~ie:a1~:a•s;~~i~ft~!~ ~:~:~:!o d: ~~t;;àoO,; m::~;Tn~rt~:tªG\1:~ PORTUGAL g~frm~~ ~~t;r;~-~~ ~~:sst:ros d~:~= 
A RADIO-TELE.ESTHESIA [ corre d1 violação dos tratados, pi;r ~:nA!~=~· ;:;r~d:u~r~:,'rh~)~~=f.h-il~:t/,]_ LISBôA. 15 ,A. B.) - Acaba de ~:J~if:r: ~ar~tgtc;_ cli~ã~g ~en:;::~U 

par.te d~ Chi11a. Não obo;;ta~te,, ac:·e- J?t.>ncia · d d' B ·1 u lançar ferro nas aguas do 'I':jo o cou- qualquer pista dos crimino.ms. 
~i~ ahi um modo bnstant<' extranho dita_.se '-'e, uma vez retiradas as for_ dndf'ir/~.

1: ... ;~:~Ja .. ª d1:1e-o ('i~1::A ;1~ ;·;;: raça.do all"mâo .. Almirante Scheer" I 
de se comprehender o dingnustiC"o e de ça.s chinêsas da região de Sll'\n~hJi. ba,Thn ndmirnvt'I de D~lor;::-e~ raminha, que deverâ aqui permanecer durant~ AUSTRIA 
t11e interpretar o tratam~·nto da"i en_ e Japão não se negará a exo'l1tn·1!' 'a- ~nlã brilhante> e de merito.., renes :\las cinco dia~ .. A bordo daquelle navio ca- VIENNA 15 <A. B.) --'- No decorrer 

:::ir~~i·i~º::i::~:t:::!:;::J;:r:;}~: 1.,-ªi~. particular das ,..e.ridas r,c,,- ~~ .. ~:~~·:. ":;.~::i:r •• 1~ •• :·ª::~~::nh: r!t~~\~:~~~ ~,;,º: .. m!~~~i;. e~e"~~= l ~::i ';':~iri;'tr;ªi~:~ãie m~~~r:t 

prospecção. de um _ _!erreno, _pret_~nden.. EM LONDRES CONSIDERA-SE PRO_ ~-papno~fo "c'voc:r·c~aíi•o Lduub~-~c;::n~ra~!:t:~t.1 tualmente se acha nas agu~ ternto- dt Euwe ass1gnou com o ex campeão 
d d b f 1- d - riae,5 espJ nholas, coutra almrrante Fis~ 1 cãpablan·c~ um contracto pelÕ qual se 

o cf"co rir os '~e3 e minen-o com 1 VAVEL A INTERVENOAO DOS SO_ Ramalho, :'1ilza !\lagr2t!-!se1 EJz~ Lt•itão. chel, / obriga a disputar n~vamente com elle 
emptego de um 1stmples, m appa, b ou I VIETIC~S NO CONFLICTO SINO- a linda Lucia Doló, Manue l Rofha e 

O 
curn,._onato mundial que serã reali-

1nesmo de _urna P anta., ass m tam em J JAPONE:S I Manuel d" Aruü·10 e ,,utro"I. Ha no' FRANÇA ~-
h d 1 t d d " · 1 zado em Buenos Aires no verão de a pen D. is as me IC?"i que. po em . . "~ín~ilante celuloide, centenas e ·cen 1939, caso consiga d~rrotar o sr. Ale .. 
pro!:tpecJar uma e~ferm•:~e ª dist~~- LONDRES. 15 (A. B.) - A poss1b1_ tena~ dL• fijturantes e ha quf! ndmirar~ PARIS, 15 {A. B.l - segundo in_ chin. 
eia. Sao radi?b~tde-;st CB :tª~ n~j ,.. lidade de uma intervenção sovietica no com enle,·o, ninda na "Bonequinha dt.> fc,rmaçCe.s est..atisticas officiaes, os pre_ 0 dr. Euwe e 

O 
sr. Alechin disputa

cost cuJf. posa; 
1 1 ~ t 0

. ª d 
8 

e 
1 

e~- coflic~o slno-jap(mês é considerada Séda ... 8 i,;ua partitura mu .. icnl. obra çcs do3 g.::n·.;ros de prim 0 ira necessida- rão ainda este outcnno a partida d~
mo /fP ica pe 8 exis encia e- um rmo como po'!sivel no a1r,igo de fundo do de vulto in:,;phada e ele ~cn-;a\:ào, da de, augm~ntaram v~rtiginosamente du- -:isiYa para O campeanat-0 da. HollandJ 
men a· . . 

1 jor.1al "Times". Essa attitude por parte auh~ria do in,r,irado mnt•·,tro Franch,- rante o governe da frente popular. e 
Um dos aze~ d~ radio.te.lc-e~thesaa, do governo da U. R. S. S. pode:á pro- co ,1ignon<', uma das gloria,;; da Mu,L ccn~inuam augmentando. O preço do EGYf>TO 

sr .Tr~yre, hort!~ultor p~isagi1Jta de voc:u as maicres e imprevis1veis con- ca Brasilf'ira São muitos, assim, os pão subiu de um franco e 50 centimos CAIRO, 15 <A. B.) - O Diario O!-
:rof•;::t·io: ~~:id~~ :i::: i,ii:::r P;:~~~ sequencias J.ntemacicnaes. E' provavel motivos que ju~tificam t"do e-..se inte o do leite de 90 centimos por litro o ficial do Governo acaba de publicar o 
1: Pfez ge:xperlencias, co~ o mesmQ 9ue ~ go!erno de Mascou apresse Lima resse. toda e~sa ansiedade com que os d~ ca1ne ve:de de 5 francos e 60 por decreto fixando definitivamente a ce
in~tromento no dominio das enfermi - mtel ve~çao aberta ~obretu~o_ em con- PC1:"-0 <'"'-<'S es~e~a~. qu~ c~e~uc am~- ktlo, o do vmho commum de 10~ gráos remonia do enla:e nupcial do Rei Fa
dades. Um' medico que qui.l provnl-o sequen.1a <ia ~lcque10 ma_ntin;o ac~u- nh~, para ass1~ta Bonequinha de Se- d~ 95 centimo3' por litro o carvao ve_ l rouk I para o dia 21 de outubro pro_ 
peryuntou .. lhe certo dia: almente e. xr:>rc~~º. pela _fr_?,ta J3.pone.sa da ; g·~tal de 26 fran::os por tonelada. ;,;:1mo vindouro. 

- E to pensando num doente que ao largo do li 01al chmes. De facto j - 1 NOR!JEGA 
troffre s dô~es acima do dinphrau:ma. augmentando o_ bloqueio de ~ten:iida- CARTAZ DO DIA: ITALIA 
Que terá elle? de. a Chma. ~ao poderá. maIS receber .. ~ o:.:- ~ . ,, . OSLO. l5 IA. B.) _ o governo da 

- Soffre do lado esquerdo do thorax. a:mas. m~iços e_ materia_l bel11~o., de R~X ~ ~e s.lQ das lfoç.as -. Ar- j R:OMA, 15 IA. B.> - A .Agenc1~ S~e- Noru·:ga resolveu participar da Expo-
Vejo-o cerrando os dentes e contrahin p:-cced·2nc1a s~v1etlca per \'la mant1ma. madd~a J>e~fumada_ ro'.1'.,m~.e da l arn _ fam 1'1forma que o e~ba1xador itaha- sição Mw1dial de New Ycrk. a ser rea. 
de lhe indicar 0b que lhe com·ém? E' verdade, es:reve textualmente o mran._. na1~and_o n h1. ... to11~ de no em Mo.s.co_u devera entregar hoje lizada, em 1939. O aoverno pedirá um 

- E~tá elle eoin o coração doente? 1 ''Times'', que durante ~ ultimas t~m_ obscu1~ e ~uhln~1p. dt:d~ca_i.:ao, d ::n~ uma I'l:cta official do seu governo ao credito de 2.500 miÍ contos para este 
_ 1".ão O creio. ! pcs o governo de Nank.in tinha se pre- penhad.l _1; 01 IIciL,e,t -'1arshall é C,er- 1 Comn:u.rnariado do Povo das Refações fim · 
- Aqui está uma lista de alguns occupado em crear no interior do trucl~ ~,chael. . .. . .. . ., Extt:no!·es. exigin(!o a immediata liber. 

remedios designados por· numeros Po- pais. na previsão de t:m conflic~o. . .c~.l,p.cn,1.entos. ~ Paiamount !'l.,e"s · tação do engenh~iro naval si·. Patrone, CUIDADO! ! ! - Vá depressa ã 
de indicar 08 qoe lne convêm? sto:k formidaV'?l de _material belli_co, J~i~/1•• e Cnlllpeuo tle Fu<Jt-Buli • de_ que foi preso no dia. l.u de se~embro sob grande liquidação da C:\.SA AZUL, 

_ Acho_ respondeu O pendulida - mas essas reservas sao em parte m - s " 0 falsas e fantastlcas accusaçoes de es- 'lois já e!tá. na m"hde. 
que os numeros que lhe convêm ,-ão o CO!Tlpletas. PLAZA - "Il0SAMBO", producçào p10nagem 
l e o 8. 1 Examinando depois a situa.ção mi_ d l'" 't d A 1· t ·1h 

, - Est! enfermo - obM!nou O ~e,~ litar das partes beligerantes o "Times" L,:ryt~~; negrr~s Í'a~~mR:be1:~,'~~"~ 0 ;s~ 1 SUISSA 
d1eo, e1Sta atacad~ de an~inn de peito 1•2conhece a superioridade das forças 1 · - d 20 000 · c.r d ESTABELECIDA, e e~ lhe prescrel'I, com efCeito~ os rc_ 1 nipponicas, mesmo admittindo que os ~:ª;;~1

~
8 çao e · 111 igt!iuis O I GEN~BRA 15. (A. B.) .- O a~ump_ 

med1oq que º. senhor acab8: de indicar. 1 japonêses não conseguiram registrar dliir~ple_m(ntos: "Nacional D . F B." to do dia, :ics cn·?ulos d1plcn~at1cos da 
Ou~.ro rnd10-tele-esthesr.ta, al~mno i grande successo dur4nte as ultimas se- e u'l dc .. l'nho colorido do "Como<lun- S.: D. N ·. e cónst1tuido pela maugura- A RUSSIA UMA CAMPA 

e amigo ~e Troyre, teve. a gentrlet.:a I manas. Mesmo conseguindo afas~ar as go ,Mickey", l Íc,ªeºs Mpreodx,.1t1enrªrandelosCeomnfeNreynoncia• lodcaos11·dpadªe- 1 • 
de me. expor a sun techmca . fcrças chinêsas de Shanghai. a victo- ~ NHA ANTI RELIGIOSA 

Prat.1ca, ao mesmo t~mpo, a .radio- ria nipp;mtca será simplesmente estra_ FELTPPE'A - .\dt"ersidade film c!u si.t.~ada a pouc~ kilom.etros _desta ca- ,. 
est~es1a geral e a rad10.csthes1a e-._ tcgica mas o conflicto não estará SO- War·ner Fir,;,t, CClnl Fr '<lric:h . •arch e p1tal. Persc~alidades b11tanm.cas actu_ MCSCOW, 15 (A. B.) - Os espora-
pec1al, procurando c~rsos de ª.gu~ lu:ionado_ O centro de gravidade de Olivia de Haviland . alment-e re;.;1dentes em. Genebra decla- 1icos avisos. feitOS pelo K.remlim, ~ 
subterraneos e enfermidades do~ se~:,, todos os combates acha-se no norte da , C'tinpkmentos: ":Nacio!wl_D. F B." , ram que a Co~f~re:1c1~ d~ Nyo~ terá "'e.entes mêscs, informando que o resri_ 

:~~te;;R~::~:rº;:!e ~~g~o:~;o d~u\~~ ~h~~!fl~~~~rio:J~~:~ ~~:~d~;~Cf e "Fox movietonr news '. Jornal 
1 

~~~~: 8~n1 i::ea~.e~~~e::~· ~~~i~~ ;~ ~~;i~.~i~~c~~~~~o ~~~~ias~~~~~~~~ 
f:lenso, expliquei. com r.ranquza~ ~ mi_ onario. A situação pcderá. .somente ser SANTA ROSA - "0 pugilista e a p~:a~1ca.s. a~ quaes. n~ se~ão li~adas iram o.gora a primeira contra-offen-
nha des~rença ª resp~ito da idea da resolvida. antes do inverno. F;.vol'itu", film da "Metro (;0!1lwyn a n_enhuma ne~oc1açao P?h~ica mter_ üvo offi:.-ial organisada. 
proMpccçao sobre mappa.s. 1 :'ifarcr'' "ºm Max Baer. M;-,-rnn Loy e nacional. Nos circules sov~ct~cos reina, O Conselho 02ntral das Uniões Ope_ 

- Aqui está - dil'jise ellc - uma tu- • Pl'imo C"arnera pelo ::-ontrario, o maior optmusmo. sen_ rarias. em de-:reto especial, exigiu que 
boa sobre a qual cu e~tendo o~ ~ªP... Roup1nhas para creanças .Tuntam<"ntl' a 1 ll s-cric de "A cidade do con.siderados immtnent~s "golpes todas as or~ani.saçõe.s opera{iaS e cul-
pas; o pendulo vae reagir como is1 o~ Novo e variado sortimento a preços Infernal" 1 d~ Scí'n3s ~ensacionaes". A intenção turaes "estabeleçam uma activa propa. 

~:::snt:stt;::se:s re!~je~:~c ::01!1:~~~ sem concurrencia, na C~SA VESU· JAC:C\RIBE "Entrc,·i~1u inter ~~inYôesR;x~ie!Cs d~o~c~~~~~di~~ ~! ~tl~~~ 3~~~~~~;!\~ ~n~;;;i:~~5:·;~i de_ 
exl8tente~ na sala, ao redor. por baixo VfO rua. J\fa<'IPI PlnhPirn· um i·umpida'·, ~en,,acional ''far-we~t" coTn Liga das Nações é de cl'ear em Nyon cidida como uma prophylaxia parcial 
e por cima do in1:1trumer1lo, o deixarão Duck Jonc .. e u :} 0 Ret·lc ele ''O grande uma atma.sphera favoravel á Espanha ~ontra os elementos religiosos que já 
perfeitamente indifferentc A R E e O s A. inr~tcrio a·l'reo ··, C(JJll ~oah Bery I gcvernamental. estavam se preparando para utillsar 

- Vamos examinar um doentl'? - as prcximas eleições como uma arma 
perguntou-me e11e, de subito. METROPQLJ,: . CIDADE SJNIR- INGLATERRA ~entra os proprios bolchevistAs. O dc-

Garanl& o seu negocio registrando DA ITALIA A' CONFER[N. TRA, "'"' Jumus ~gncy ~~~í:, •
0
~;~;.\~d~':;';~t~ue~;:;';.~1se: 

seus livros e firma na Junta Commer-1 CL.\. DE NYON REl'LllLl('A - ''A111<1r l'tll tl'ansi . L~ND~E_S. 15. IA. B.) - S~gun~o 'tma campanha b1~ada no artigo da. 
cial por intermcdio do Escriptorio dl? to·· cc,m Ru.rmond Hatton. :\lunt illut!~ n:ito.mo-açoes colhidas €fn: cir?ulos poli- nova Constituição que garante a to-
Procuradoria 1\-IINERVA. rua 1\-laclel t G::iii Patric\.. {' Billr Lec. ticos ºerahne:it.e bem mfoimado":> os dos os cidadãos "liberdade rel~giosa e 
Pinheiro n.0 306 sala do 4.º ~artorlo ROMA, l5 _<A. B.) -Ac.uando de I Co. mplenicntos~ "~-ucional U. F . :u.·• 1 hberrlade de propaganda ant1-religi_ 

_ • completo accordo com a Allemanha I P.\RA REFORiUA DO PREDIO I os> .. 
do Tabetllao Travassos. como o 1_-equer o.eixo Rcma_~rlim. ~ 

1 
s PF.DHO '·S-:são das :\-loça~· _ "CAS.\ AZUL'' rc~olveu .vender todo · o deci--eto em questão cstpula u,n 

Tri.bunal Reg1·onal de Jus-1 governo 1talt.a no mformou off1cialme:1- "Aye ,_L11·iu'', tom 8e1~jamino Gigli' 1 ~eu ··~tock" dt· mercadorias a preços grande. numero de medidas que têm 
te á Inglaterra e á França que nao Compl~utt>ntos: "'N"ac1{)na! D. l<' B.''. nun"a l·btos, a fim de que se acabe cte ser adoptadas immedia.tamente p.!-. EJ • J d E. d d pod.i.a par'-íc1par da conferencia que se VESPKRAES: logo. las umêes operarias, as quaes contam lJÇa e1tora O Sta O 8 realc-ou hontem. em Nyon para ~<t'l_ PLAZA "O pugilista ,. « F,,.- 0 ,-;_ 

1 
com :nnls de 22 milhões de membra.s. 

Parahyba dar as maneiras de termmar radical- tu· IMPORTANTE REDE DE Além de cur= •~P"claes. conferenciss 
mente com os ataques no Mcd1terra_ e rompleto material de propaganda, 

o i:::r. desembargador presidente des_ 
te Tribunal recebeu o segu1nte tele
R'l'amma: --.. "Rio, L· - Circular n.º 
2E-7. - Communico v. excia .• para de
\"i<los effeitos, que o Tribunal Superior 
em .sessão hoje determinou que ne
nhum partido politico com menos de 
duzentos .eleitores poderá desta data 
em diante regi.3trar candt<latos a elei_ 
ções. Attenclosas saudações - <Ass.l 
Hermenegildo de Barros, presidente do 
Tribunal Superior. • 

Resultado da se$áo de hoje. do Tri
bunal Regional de Justiça Elet'oralc 

Acção penal contra Manuel Pacifico 
de sousa. officlal do registro civil de 
Sant' Anna do C.mro municlpio de S 
João do Cartry - O óenuncia:lo foi 
absolvido, por unanimidade. 

Representação do officlal dO registro 
cMI de Ar,,çagy. contrn a familia do 
rallecldo eleitor Manuel Pinheiro So
brinho. por se haver recusado a entre-

fó~-~ t~;:;~1!~~1:1::;~~~[;fat. ~~: 
nimemente. 

ne~cu.rnndo pernúttir que seu,; dele- fª:.E{;;1~~E1~·!1'~ ~·;ã~O~l~~li~·
0:,::i1!:1 CANAES ~~:~\~ri~ ~~v~~~it:;~::: !'~C~~~;: 

J!ad?s enfrent~ssem _os delegados so_ do "croonE:-r'' upélixonnd,, Binir (l'o~hr Mu.ta gente ignora exkilir no nm inst;ucç3es p:ira a propaganda ent1>.! 
vteh:o,;, 9. Iiaha propoz ao mesmo tem- - '':\h:,1 m&Íül' dei-ejv ', fflm da "Pa_ humano (-erca de dez milhões de I)C- 05 an.;.lphnbetos. 
po aue todo o problema dos ataques no ru11'0 ·nt" qu:'.nos canae5 hnissimos e cujo cem. A E5cola Nacional de Bellas Artes 
Meditrrraneo fos5e_ t1·atado pelo comité prL-ntnto ('ffi gcrnl não pa!-isu ctc 3 rezebcu instrucções par{t augmentar a 
de Não Intervençao de Londres. aue c!:.ntlmdrC>.'S. orcducçáo d>? films cinematographicos 
trata espccialmen'e todas BS ouestõ,s Dr. Francisco Porto E que complicacõc., 110, póde trazer de caracter anti-religia.so e augmentar 
rela<'ionadas com a guerra· civil espa- ao ,crgaui· mo a obstrução de umu par_ 1 propaganda em todos os r-eprtor1os 
nhola. .. te desses imp: rtantcs canaes filtrado- muslcaes coraes e d;amatl"OS. Toda 

Tal proceder indicou que o sovemo \.fedic.:o dl:I. Assistenci,. Publica f res do sa· 1gue ! n r:.oni · campanha anti_religiosa foi 
Italiano prdere esse methodo a Con- os Hoopitaes de Prompto Soccorro I Traball,anào mce&anttmente os or:j,?cteda com 8 ampla cooperção da 
fcre!1cia, de Nyon. A nota italiana, for_ e So.nta lzab'.l. r;us das pessód.S sadias devem extrahir Li:-?. dl"s Athéo'i Militantes. que recen-
nP.cidJ. pelo ministro Ciano ao.s encar- Ooenças do Intct,tíno, Anns e Reto por dia cerca de IJtro e meio de ~e- temen~e fóram crftic:ados pelo descaeo 

;!!~e~·~!. ~ePcf::;;i~~ ~:r!~~1!r! ~~; Tratamento d~ bemorrhoidas sem ~~~g~ ~~~~~t~01~~1,t!;1t·c1it\~~l-~c~~~ ~
1
~
1
eb~~~t;.vam mostrando pnra com o 

a E_alia não se oppun!1a em principio operli.ç;~o e Ecm ctõr. iulare.s. Qnando R w·ma ~ torna cs. o d·..?creto fix:'l o limite de tempo pa-
'fJ, à 1."eus..~o da sltuaçao recentemente co~.sa. é slgnal de que os tubos filtra- m ce.<la umn de suas instrucções, in-
surgida no Medi~erraneo. Os d<çlt":gado,;;, Consultas : Diariamente das 13 àores ctos rins ~e acham obstrUid~s par ril ·ando ser conveniente começar a 
lt ... lJanos, todu.v, não iria.u1 a uma ás 15 horas . Yenen;:,s. Isso é ieria ameaça á ~oude campanha rcm grande a.df'antamento 
conf.::tnC'ia o~dc ti ·czcm que hOi .. - 1l Consultorlo: Rua Bart'o do Tri• O paciente ccmr-ça a sentir dóres lc~TI- ;:;obre as -elriç{)('s. Estas, ao que infor_ 

=r~~deco: ~~c;f~~nJ:n;~~~vt;~;~ ~ umpbo, 474 - l,º ~::~.:: :~~ti~~· o~b~~b~;- n:c1~~~~1~ó~-~! ~~o o n;JJ:·e;f!~i'\:m~~~:rf!º ~~~~: 
1 tan1 tombem receber o apoio de outras reumathicas. tonteiras, pcrturbaç\J'!s dentro de breves mêses 
potr:>ncias, crcando-cre um debate mui- mesmo me:m que os russos cn1 Nyon. vfauaes e can.o;;aço. 
to desfavoravel para a Italio, por2m o permitta em Lon::i:-r.s. E' neces~ario cuidar dos rins. des-

Pare :e que a .suggestão -de ser A.~tri- A Itn.lin diz que as no~as de Moscow rnn-fgandc-... o.<; e purgando-os de vez 

~~1~:b1e~~m~~~3~~ ~~~r~:t:~t~ç~ ;:i:ii;fae~~~~~~~~r;ea:·.m1:~e~ ~~= l :mac'it::i.cto~sp~r;.~ rn;1;f~~Q~:~~~lsfi~~~ 
M.edtt.erraneo, foi feita por indicação sldf'ra em Roma. uma prova de que os excesso de trabalho, não ha como as 

Foram concedldos cinco mére& de li- da Allemanba. Na verdade. é deveras S0v1e~s querem apenas alterar a paz Pilulas de Foster, remedio acon8Clhn
eença ao et::rlvAo eleitoral <lo t,,rmo estranho que a Italia nllo permitta da Europa, e tomar ainda maL! dlf!t. 1 de por uma IO!l2R exf)<'rlrne;,i rle ,·a-
de Brejo do Cruz qm: ~tu, delegadoo fiquem iientad06 â cil a cooperar.ão internacional rias gerac;&>s 

Cobram:as feitas por conta proptia 
nem !.empre dão resultados positlvoi , 
Confie sua.'I contas ao E!trlptorlo de 
Procuradoria MINERVA. Serviço rapido 
e rarantldo. Rua Madel Pinheiro. n.• 
306, sala do 4.• ('artulo dn T•b•IUão 
TravaC111ns. 
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ULTIMA HORA O Comicio de hoje do Pa,.

1

. V I A J A M H Q J [ 
tido Libertador, im pról da 
can1Udatura José Americo 

O Partido Libertador marcou para A CAMPINA GRANDE 0$ 
(DO PA1S E ESTRANGEIRO) hoje ás 19,30, na praça Vida! d,e Ne- ELEMENTOS DO 11 CONJUN• 

~::\:.: d;·::~:!:1:r: ~:sé e=~~~ CTO PERNAMBUCANO" Foi eleito governador de Matto Grosso, o sr, Julio Muller - Teria adherido á dissi· 
dencia do P. L, o deputado recem-convocado Mario Godoy Ilha - Feriu-se, grave· 

mente, durante uma prova de tiro, o artista de cinema Wallace Beery 

co de Almeida á successão presiden
cial da Republica . 

Estão ir...script.os varios oradores, 
inclusive o Deputado Bõtt.J dr Mene
zes, chefe daquella organização parti. 
daria . 

Seguem hoje até Campina Grande 
os elementos do "COnjuncto Pernam. 
bucano", ultimamente organizado em 
Recife com a 1ouvavel finalidade de in_ 
centivar as composições mll.Sicaes do 
norte, e que se encontravam, desde 
alguns dias nesta capital. 

DISTRICTO FEDERAL RUSSIA ~i~,,c.?n:tri~; o titulo de "Miss Ame-
RF.ASSUMIU A SUA CLINICA O 

DR. PEDRO ERNESTO 

RIO, 15 - (A. B.) - O dr. Pedro 
Erne~to reassumiu a direcção da dL 
nica d,J Hospital "Dr. Pedro Ernesto" 

SUICIDIO DE UMA SENHORITA 

RIO, 15 - (A. B.) - Na ultima ho
l"a da. tarde de hoje, a formosa senho
i-ita. Oldara Pereira Cost;. filha do 
tscrivão Pereira Costa.. do 6.0 Distri
cto, suicidou-se, atirando-se do 13.0 

andar do Edifieio Maranhão, á rua 
Bento Lisbôa, 

A in;'ortunada senhorita contava a 
ldade de 17 annos, causando esse ges
to tresL,ucado motivois- amoroso!; 

NASCEU UMA CRIANÇA NUM 
TREM ELECTRICO 

RIO, 15 - (A. B.) - Nasceu, hoje, 
uma. criança r:um trem electrico. sen.. 
do, portanto. essa a curiosidade do 
Seculo XX. 

E' mãe da pequenina criança a sra. 
Amelia Sophia rlo Nasc·iment.J. 

RIO GRANDE DO SUL 
TERIA ADHERIDO A' DISSIDEN

CIA DO P. L 

PROCESSO CONTRA 17 FUNCÇIO
NARIOS SOVIETICOS 

MOSCOU, 15 -(A. B.) - Inieiou
~e em Ncworossik ,J processo contra 
17 fur..ccionarios sovietícos accusados 
Je depredaçáõ da propriedade publi
<'a. São tratad...Jj de inimigos do povo, 
1,anidos trotzkistas. bucharlnistas. 
Não ha duvida de que serão condem
nados á morte. 

ALLEMANHA 
EM VISITA A'S ESTRADAS 

"REICH" 
DO 

BERLIM, 15 - (A. B.I - A convi
te do inspector geral das aut1,.,.estra
las aJlemãs. sr. Todt, 225 representan~ 
tes da construcção de C$tradas da In
~latera-a. inclusive 60 deputados, visi
tarão numerosas cidades do " Reich ". 
Os delegados inglêses vêm observar a 
i; tnstrucçáo das estradas de rodagem 
da Allema.nha. 

ESTADOS UNIDOS 
FERIU-SE. GRAVEMENTE, NUJUA 

PROVA DE TIRO O "ASTRO" 
WALLACE BEERY 

FRANÇA 
CONFERENCIA ENTRE O "PREMI

ER" CHAUTEMPS E O EMBAI
XADOR PONCET 

PARIS, 15 - (A. B .) - O primeiro 
ministilJ Chautemps conferenciou lon.. 
gamente com o embaixador da Fran
ça em Berlim, sr. François Poncet. 

Ao que consta, a palestra versou so. 
bre as relações franco-germanica-3 e 
problemas "(4 ..'Jiticos em geral. 

ITALIA 

Tocará durante a manifestação po. 
litica de hoje, a banda de musica da 
Policia MiJitar do Esta<:", .. , cedida pel.o 
com mandante Dei miro de Andrade. 

Telegramma de congratula· 
ções enviado de Cajazeiras 
ao deputado Celso Mattos 

A apreseptação. pelo deputado CeL 
so r.-tattos do projecto autorizando o 

Os componentes do Conjuncto,I que 
hontemi realizaram um quarto de hora 
atravez do microphone da P. R. I-4, 
demorarão pouco tempo naquella cida
de serrana, retornando a João Pessõa 
de onde prosegulr&.O viagem pare. o 
Ceará. 

Hontem, á noit.e. estiveram nesta re
dacção, a fim de nos trazer as despe_ 
didas em nome dos demais companhei
ros, os academicoo Carlos P. - Ma.ga_ 
lháes e Plinio de Va..sconcellos. 

;.~v,~rn; ~~n~,t~~~t::t\t~~·~~~·. d: MATERIAES SANITA
}:~nt~;;:~1l: ~~~ita~erda~s c=~~!!~\ªoss RIOS, electricos, ferragens, 

A~~~E~~I:isSIVEL TRATADO nersapr:'t::1~ 0 .'e;t~:~':tado Celso Mat I azulêjOS e Vidros, aOS ffie• 
ROMA, 15 - (A B) - Não são ~ ~~:n;~ci~~~duo ~o~es~~~~:,e::sbs:~une;t~e~ JhoreS preÇOS, Vendem á rua 

eonfmnadas officialmente as notiehs rios I B - d T • h O 271 
que circulam no estrangeuo, sobre "CaJaze1ras, 14 Deputado Celso arao O rIUffip O n. . 
um possivel accôrdo tta!o-Japonês, a Mattos - João Pessôa - Acce1te pre_ ___ _ -~ 
exemplo daquelle que foi firmado en- sado am1J?O noS!-lOS calo1osos applau 1 . 1 N I M . 1 J - C d S 
tre o Ja~ão e a ~llemanha, de car~ s~s bem. ~ervir CaJazeiras up~esenta- ~~~~a~ 1o~:n Alte~e d.e 1~dradª: ~;ton':;, 
cter ~nt!-comrnumsta. O aue. ha ~ao ça? proJ~cto autor1za~do Governo ª- Holl;nda, Zefinha Hollanda ' Oomicio 
negoc1açoes de ordem e<.·JIIOmica., pa. brir credito cento e vinte contos rles H II d Th R b· 8 ra conclusão de um tratado comrncr. ti nado acquisição material hospít~ b o. an:. d ·orma; o~eu,s·1 amay. 0 

.. 

cial. ~:vi~~tos :º
0

5:taa so;!~~:i:ie:d.e _!ºl:}:t~~ t;e~:-i,aq:er/q~:~ c:;~: ~a~g~t A;:~= 
INGLATERRA 

PORTO ALEGRE 15 _ (A. B.) - I HOLLYWOOD, 15 - (A UNIÃO) -
Corre, com insb.ten~ia., a noticia de , O "astro" cinematographico Wall:ice 
que O deputado do Partido Liberal, sr. Be!ry, durante uma prova de tiro, 
Mario Godqr Ilha. adhcriu á dissi- íu·1u-se grava!11_ente. 
dencia, sendo incluido na Commissão O fact? ver1hcou-se. em conseque_n-

PROSEGUEM AS NEGOCIAÇOES 
PRWADAS ENTRE A ITALIA E A 
INGLATERRA. EM TORNO DE 
VARIOS E PALPITANTES AS
SUMPTOS 

cilio Jurema, Natercio Maia. Geminia- c.io G?mes 1:eitao 1:indalva ~~mpos, E
no Sousa, Francisco Lustosa, Antonio m-Y._gdia _Cyrifü~,. Lu,~a Patr,c!o de LL 
Outra, José Cesario de Lira, Deomi. ~ª· Jo51e Patric.io Filho, \1ar1a Mattos 
dio Cartaxo, Aprigio Sá, Crispiniano Silv_a, Alfred~ $?ares ~a Cruz, L~·~ta 
Lustosar Candido Simões1 dos Santos. Cyrillo da ~tlveira .. Nin-anda LP1tao, 
Olyntho Pinheiro da Silva, Edmundo Dori~ha Assis, .Maria. ~e Sous~, José 
Cesario Lyra, José Maria Cruz. Victor R.odrig.ues, Pau_lma Diruz, Stelhta DI .. 
Jurê-ma José Jurêma, João Jurêma, niz, Htlda Mac1e.l, lzau!ª. Ceza~ .. Joan
<\.ntoniÕ Asi.i.-., Costa, Sinhazinha Ra- na Ce~ar, Fra~cisca Dmiz. Od1ha ~e~ 
malho Ai:.sis Maria Assis Ramalho. novato,. Fran~isco Cun~a. Afrod1zlo 
Donato Pereira, Anizio Rolim, .J So- Grange1ro. C1ce~o Mac•.el, Severino 
breira Cartaxo, José de Sá, Aquino Marques, Anto.nio Sara1_va, Gon~alo 
Albuquerque, Adaucto Albuquerque, M~r~ues, D?ahnda Moes1a de Lima, 
Maria Dolores Lustosa. Arsenio Ara_ Otiha Moesi.a de . So.usa, Sy~dulpho 
runa, Maria Lustosa Sá, Marçal de S~usa, Adalgiso 0!1ve1ra. Mana Por .. 

Dirt>ctc,ra da Dissidencia do P. L. · clai do d1sparo repentmo de uma p,s_ 
,, a t.art et"ada de polvora. 

LONDRES, 15 - (A. B.) - O or
gam liberal "News Chronicle" infor_ 
ma que, a despeito dos desmenti(.' 1;s 
formulados, proseguem as negocia
ções privadas entre a lt.alia e a In
glaterra, em torno da questão esp:i... 
nhola e do rectnhecimento da sobera
nia sobre a Ethiopia. 

MATTO GROSSO 
ELEITO GOVERNADOR Jl!LIO 

MULLER 

CUYABA', 15 - (A. B.) - A As
sernbléa Legislativa elegeu o sr Juijo 
Muller, go\•~rnador d,, Estado. 

A minol'ia. não tomou p~trte na 
sessão. 

1 SAIBAM TODOS 1 

Cinco por centc, dn população da 
Hungria são judeub; exactamente 
450. 000 habitante~. Na capital, 
Budapest a propol'ção t.'leva .. se a 
20,3%. Um quarto da população 
semita pertence ii classe média 
Muito poucos ct~ndoH exi~tem en .. 
tre os judeus hungarm~, que ~ão 
accu!õtados de não ter voc.n4;ão para 
o~ officios humildes e trabalho-
8ús Em compeni,;n<;ão, contam.se 
25% entre os empregados das 
grnnde!'I companhia!\! aj?ricolns. 56~ 
entre os rico~ '31;endeiro.", J7~c
entre o!õl commerciantes, 55% en
tre o,; nd,ol{ado!-1 t· 10'1:. entre o,; 
m<"dko!-i Sl'gundo o :-.r Zoltan 
Bo!=lnyak, autor de um li\"ro appa_ 
recldo recentemf'nte sobre os "le_ 
mitA.s da Hun,:rin. IÍ\"ro que causou 
ruidoM curiosidade, a rt'nda an
nual média de um israelita é ele 
2. 506 ''pengoe", emquanto que a 
dos outros habitnnfef.l não exeede 
de 427 "pengoe'',; 

Rf'<'ente efitafi!=lticn mostra que 
OH bomheiros de Paris são chama
do~ n combntn, C'Uda anno d<' 
2 600 a 2 700 inC'endiO!õ Errl L9:i3, 
n proportão el~vou.i,ie mesmo n 
3 000. Ora, em 19lH. o numero foi 
apenas de 1 5:i-1. ~as a t."Xplica4;ão 
f facil: nctualmentt> a cifra df>mo
graphica é maior, ÕM;im como Of.i 
alojamentos se multiplicaram e .. e 
fragmentaram Todavia se os !'.L 
nistros Pão mai" nu~ero!õlos nns 
nossos dias, decresceram os prejui
zo~ OC<'&Sionndoq pelo fogo, poJ 
i,;iso que o:. f6eo~ passaram a ~er 
ntac.ndo._ eom maior presteza e e-x
tindo!õ com maior rapidez. Com 
<'ÍÍ<'ito, a nova organização dos 
bombeiros pari~i<"nses. repartido~ 
em 2'1 C<'ntrO!ó!, permíUe a nrnxima 
CC'leridade de intei-ven4;ão, e ahl "R
tá, cvid"ntcmente, a condiC;ão prin_ 
eipal de exito • 

Ha anima.e"' hediondos, repug
nant~q mcqmo, maFõ cuja de!'!truL 
(ão denria iter prohibida, porque 
;1 i.ua util';'dade ao homem é inc.on~ 
tei..ta\'('I. O sapo, por e:umplo. O 
sapo, bicho medonho e rcpelJentP 
ii primeira vi-.ta, é a providcnciA 
de uma horta Rem elle. os cha
careiros ,.,eti::i.m t1uhmergidoo e taL 
,·ez de\·oradoK pela multidão ini
maglnavel doA inoectos ma1fazejos, 
da .. lt>smas, do!i4 caracóe~. dn~ for
migas dos m<n.cardos, f'tc Have
rá anlm:al mais repult,ivo do que 
a e-obra? Pois uma cobra ha utí., 
lie~ima "ue não ataca o homem e 
der.troe ª"' Aerpenles vpnenoRas: é 
a mue;urana. Uma outra conhecidn 
i1Qui no Hui por ºlimpa matto", 
tombem niio faz mal ao homem 1.. 

pn!"tearue f' ('xt('rmina o-. peque
no .. roedores P bichororo9 no("lvos 
dai:i florp~ta11 . E' pt•na qup lDl'"R :t

uima,•s, hoTriv<•iq d1• a~pf·cto, mn11 
ulei•, não •ejam proterido• 

ELEITA "MISS AMERICA" 1937 

ATLANTIC CITY, 15 - (A UNIAO) 
- Beette Coope1·, uma joven de 17 
a.nnos, loura e de olhos azues, acaba 

A CONVULSAO MUNDIAL EM 
FACE DO PROBLEMA ECONOMICO 

DURWAL DE ALBUQUERQUE 

Figue~rêdo Santos, Antonio Faustino. :~:clllaÁn~!~~:r ~::Íst~~ym;::!u~:~ 

!:ªi"i:i
1
rhe~~,:tª'tr!~!'ºdeG;:~a~;.es~;ttv~= M~âia, Seb.astião Guedes, . Arnaldo 

"!) rn:,iz, João. ~asimiro, S~elicio ~i- ~=~tt:xo~n~');~:ni~ªCaª~;ª~º Jr:c.a~ª~;:: 

~~z, Si~::t~:ã0S
1
~fe:S~nd~:~o~~ºon!itel~~ reir~ de Oliveira A_nadio' Carla,:o, lL 

nizoln Vito Finizola, José Tavares myd1~ Barbosa, .Ju_ho Barbo~a, A~te
Menez.es, Benjamin G Lyra, José ro Lins, ~uca Leite, Antomo Dl811, 
Soares de SouHa, Oswaldo Gil Theber- / Ab!I \1ore1! 8 Nohrega e Francisco 
i:e. João Pires, Luiz Hollanda, Vicente _c_oe_lh_o_S_ob_r_rn_h_o_. -------

~Zicir;~~i.tr~:~:-1::1 
1;~~~~~:n B~;;~:· / BOLSAS PARA SENH~RAS - Mo. 

Antonio Regino Sousa, !saias Pedro delos elegantes, confecçao esmerada, 
Alcantara, Abilio Figueirêdo, Raymun- acaba de receber a CASA VESOVIO, 
do (l()s Anjos, José Caetano, Joel Ma- rua Maciel Pinheiro. um 

A acquisição dP materia orima por a sua base economica, eminentemente 
1 º

parte das nações que as carecem, economíctt e ninguém, da ma,· rala 1 

pelo~ países que fabricam machinas, cultura, pócte t.~r duvida$ ~ 1 peito. 1 

exportam-n'as, mas não têm onde ir E' esse o mot_Jvo principal da guer. ! 
buscar com que alimentar as suas ras modernas 
grandP.S industrias é. no momento, Quando todos se saciarem pela 
o problema mais serio que o mundo Asta e pela Afrtc&. chegará o dia da 
encara- America, i.sto é, dos países que têm 

"BAILE DA PRIMAVERA" 
NO CABO BRANCO 

E' GRANDE A EXPECTATIVA EM TORNO DA EXPLEN
DIDA FESTA DO DIA 25 

Dois. são os casos creados nessa si- ma teria prima para fornecer, mas 
tuacão cada vez mais complicada: que, ou pel&. culpa dos sew.; dirif'en
primeiramente. a mingua de terras tes, ou por criminosa inercia ou in
para o cultivo das grandes popula- fantil dr.scaso. deixam toda a sua fa_ 
ções h~riitr ntes de pequem1s terras; bulasa riqueza dormir o som no inno-

~~~J=g~~dam~t!~i:xi~t:~acia 
O 

ou c~~~~a!i~ ~~~t~ da creanca ou descuidado do () Sporl Cluh "Cabo Branco" 1 ~r .. Jcrge !\Iarlins Pereirn. dr. 
J das machinarias de muitos países. Não se: venha dL.,C\ttlr a ~uperiori- (Jlll' jú con~oli<lou o ~"11 prcsli- 1 .T<'>sa l\1Hgalhãr,s, sr. Gilberto 

1 
Ma.ssaR de agricultores e criadores ctade cta força sobre a fraqueza.. gio no seio da sorie<ladP conter- Bon1fim. sr. Edson Ribeiro, dr. 

não têm onde exercer as suas activL Seria o cumulo da imbecilidade. Me- ranea, COJH o n1c1raYi lhoso hnile Ephygenio Barbosa, 1;,r. Antonio 

;;1:iff i i~:~~~~,d~tA{!~~1~~ ~~! éi~tfi;.:~i~!~'~ ~!JiAi.t~: ~l~s'~·':::::~~:: ~~,:rt l::::ª e,~.,~~"~-:.:: ir,1;:;r,;r~; · ~t~~hel:;/~,~~etlid(~,:· 
de maior amplitude de acção, para dentissimos antepassados. f renlizar uma fcsla exl'epcionnl, nor Gomes. sr. Severino Vinn
não merrf'rem '\ mingoa em suas pro- 0 mundo soffre transformações n .. - á qual. como da 01!lr~ vez. de- gre, Eitel Sanlingo, sr. Ahins 
pr~'\.t" c~;:;:,;!rcio .irlterri,cional. pr.i.n- dicaes em todos os sentidos e a su, ver;·1 <·omparec~r o "grand-mon- Pedro~a. sr. C:ora lio H. Ran1os. 
cipalmente, sempre offer;:ceu as mais per-população da! nações que não de'· da cirlade de João Pesst,:1. ~r. Tele1naco Santiago, rlr. Hy-

~~~ªi!~f,;~iasos~rir~~~~s. c"ambf;es, d~! f~E:~: ªt~~J1~1~r~~!e1~:Jt~?~~\tª~ d/',.c:'.~'.:u:li,~ec~c:/i\~· ,;~i'~ ~:ll~,~~ !~~:io;f:it~~~t~~- d~tlv~\~~'r, ::: : 
;~ri:~ ~a~~arQ.u~e r!~:~e~ci~a~!: Então, vencerá ~empre O m~is forte nu,~ria eom o 111.~1,ior ht dhan-1 Gen~ldo ,on Sohsten. deputado 
ria prima, continuados aborrecim~a- e: s?mente u naçoes m1htanzadas es- 1 l1s1 10 e 11u1n a1nh1cnle elo~ 111.11s I Lau1 o \\'anderley. sr tier~on 
tos e confusão, arrastanclo. então, os f tarao ª- coberto das smprezas ª que ª PTH' ,ntac.lore~, ve111 t ealizando ~[alta Alencar, sr. Theophilo 
mais fortes a guerra de conquista, revoluçao mdustr~al está conduzmdo .0 con~lanlf'S n•uni<)es, adoptanclo I Ahneida Baptista, dr . Muniz de 
om::;. ultimamente aconteceu com a mundo. Se os Rio .Branco fôs~em Vl- r 1 1 f , , - F 

rtalia, em ~ua febre de expansionis- vos. teriam o debp1azer de ve1 sosso- ?W"c H as urgcn es (fUe SP aze1n ."\ragao, sr. Jodoardo Peixoto. 
no e está agora mesmo acontecendo brar toda a tact1ca diplomattca. que. neccssarias nos preparativos sr. Manuel de OliYeira, sr. Jor 
on'-i O Japiio, na China e~ outros t~mpos, os _elev_aram fi, glo- que se desenvolve1n inlensarnen- ~e Padua, sr .. Jonb Lima. sr. 
Dahi o perigo iminente em QUP. se na. As .glorias de hoJe sao mai~ qu~ te p:irn o cle...,Jumhrnnle Baile da 1 ~firorem Navnrro, sr. ,Joaquiro 

""nconti., qualquer nação onde e..~ ephemetas e m~is subtis que O iufl:1.i Prim.1,<:rn, no proximo dia 2.5. ~fachado, sr. Edgard de Hol-
nateria h.iispensavel se acha em de azas dos anJos. ,\"~irn t~ que. domingo ultitno. !anda dr. Dorgival ~fororó, sr 
\~.!~i\~d:~~esvtras:~~:r~~~~ ci;º m~~ Quer alugar vender ou comprar ca. rrn sua rh-1-!ante ~f··de ~o,·ial na Rraz Cantizani. dr. l\1ul'illo 
•.arde. $ervir <J(' campo e uma J11cta sa ou terreno'? Procure O Escriptorlo a,,. 24 de Maio, em ,Taguaribe, Coutinho, sr. Ahelarrlo Macha'" 
l li t · t d de Procuradoria MINERVA, á Rua Ma- . . . _ 
~~~~ ~~ ~~e As~~. e;rqt~eavam?lit:Z.~ ciet Pinhe~o, 306, saJa do 4.° Cartorio ~·:un,rmn.-sc Yanas ''<Hllt~usso~o;;. do, dr. Aryoswaldo Espinoia. 

11ente desprov:cto de tudo o que lhe do TabelUao Travassos. Jª orgHJ.llzadas, "º}! n chrecçao sr. Basileu Gomes. dr. Alves dr 
ossa detender o !ormidavel patri•no- do,,pres,dente do . Caho Br~n- Mello, sr. Luiz Franca Sobri-
üo que a prodiga natureza lhe deu, "DIARIO DA MANHA" ro , resol\'er)do assu'.nptos 11n- nho. dr .Edson de Almeida, sr. 
v~riei:xposto ás Surprezas mais in- por_tnnlC"s referentes _a or~am~n- .Jorge Cunha, sr. ,Tosé Fernan-

cesar Rivell1. um dos mais compe- O d Laç~.0• orcheslras. il~uminnça~l, rles, arademiro Clovis Proeopio. 
ntes especiallsta.s em assumptos mi- s mappas o seu novo 1,ut fel e ~nitras questoes l'Plalt- dr. José Nogueirn de- Sousa, sr. 

itanstas e cconomicos, Já disse com concurso va, '~º hm le · . Oscar Cavnlcanti, sr. Ourwal 
míta autoridade, que. em ncs.<.0s Ale hont~m trnham . mandado Espinola, sr. Estenun Gerson, 

1{!:~c;ã~té dt g~~~;~~~
1
ª~!~ªse "~!= Encontram-se em poder do nosso con- rt..'se_rvar mesas .as s~gu.'ntes pes- sr. João C:elso Peixoto ile- \'f!Sp 

Iara mais; é sómente mandar tropas frade sr. Luiz Clementino de Olivet- !-Oa~: dr· ~lavio Ribetro Couti- conce11os. sr. \Valcle1n:1.r Gon
e desembarque. a\'iões ... navio·, de ra director da SuccW'sal do "Diario nho, .rwefe~l<? Oswalc!o Triguei- çalYes, sr. ~lario Ricarl Elfl r 
uerra e entrar logo em accão. De- tla· Manhã" de Recife, nesta capital, ro, dr S,1 _ nano Lf"tle Rolim_, sr. Carlos Fernandes 
:~~ ;~rr~c:n.~~~~raci~~n~- ;aii~!~~m~~:~ os mappas da serie A do Grande Con- r~epulndo ( f•lso ~lallos, ~Ir· ,Jose Todos que estiver~m inler,..s
uanto morrem milhare: de homens, cW'so daquella emprêsa jornalística, I·.rucluoso Dantas. prefeito Lu- sados em comparecei· ú ,,randr 
rytes mrsmo de qualquc . ameaça de os quaes suão vendidos ao preço de c:~no ll!oracs, depu\ado _.João de festa do dia 25, devem pr~cur:rr 

tinta no papel . \ ,1sro1H elJ,,_s,_ dr. Cora Iro Soa- o sr. Edgard de H li d Ih -
se o Direito Internac1ona1 soffre, IIS':°;uccursa! do "Díario da Manhã" rcs_ de. ~)ll\et!'ª: eh·,- Üt'l'is ~ar- soureiro do Cluh, ~/1,t,ial~· 
~~~1 • e;.~~r;~d~~e : ~i~~~~ e g~lpg:~ ifuncciona numa das salas- do palacête lu~sn, ~· ·. Anlsio. Cunha Rego, ria do Norte, á run ~Jn<"irl pj .. 
1ancia dos que não foram aquinhoa- Ca .. Associação Commercial", onde ~~r. '?h;w ~:raróJa, sr• Ola.Vº 11heiro, e111 cujas n1ãos se e-n· 
os pela natureza sejam !\umanos pa- poderão ser adquiridos os citados map_ I anAnebr ley. sr. Heylor Gusmao, contra a planta do chncin" ·to 
, populações indefesas? Toda a. con. <l\lr. _! arddo Jur~ma, SI'. ,Jofio ,l'I· livre, rom a cfiS(l~shio" ;i,, 

iUlsfi.o que estrPmf'co o mundo tem pas. l 1ner,1no, r. ~elson Rosa1.;, nias eein Hlí•sa, ' 
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E 
REGISTRO CIVIL - EDITAL -

Faço saber que em meu cartorio, nes
ta CJdade correm proclamas para o 
casamento' civil dos contrahentR.s se-

g~~:~ndo Corrêa de Sá e Benevides 
e d . Eunice Cavalcanti de Albuquer
que que são solteiros; elle, maior. na
turàJ deste Estado. commerciario,A elet_ 
tor e filho do dr . Joaquim COrrea de 
Sá e Benevides e de d .. Clementina 
Neves de Lucena e Benevides; e ena, 
de profissão domestica, natural deste 
Estado e fílha de José Cavalcantl de 
Albuquerque e da fnllecida d . Maria 
José Marinho Cavalcanti. sendo tod~s 
moradores nesta Capital, ás ruas Joao 
Maéha<lo 192 e Almeida Barretto, 
15

}3cinth

0

0 Baptista e Rita Maria de 
Véra cruz, que são solteiros. e natu
raes deste Estado; elle, maior, ope
raria e filho de Antonio Baptista. mo. 
rador em Sapé, deste Estado e da faJ_ 
leolda d . Felismina Mal'la da Conce1-

ffi~h e d:nieiiom~;~~~\o ai~:a ~;ia~n! 
e de. fal1ecida d . Anna Maria de Véra 
cruz sendo que este e os nubentes 
são inoradores na Uzina Santa Ale
xandrina Dfstricto de Conde, nesta 
Comarca· da Capital 

Adaucto Silvino da. Silva e d . 0-
thilia Maria da Silva. que são soltei
ros e naturaes daquelle Districto de 
conde ; elle, maior, agricultor e . fil.ho 
do fallecido Si1vino Barnabé TeLxen·a 
e de d . Victalina Maria da Conceição ; 
f> f>lla de pfõfis.sãõãomestica. rnenor 
e !Ilhá dos fallecidos Luiz José do Nas
cunento e d . Maria Francisca da Con
ceição sendo a nubente tutelada e . fi_ 
lha ctê criação do seu tio &verme 
Manuel do Nascimento . 

S1 alguem souber de alg~m impedi
mento opponha-o · na rõrma da lei , -

,Toõ.Ô Pessoo , 15 de setembro de 
1937 . 

ó escrivão do regLstro, Sebastião 
Bastos . 

JOÃO PESSOA Quinta-feira, 16 de setembro de 1937 

D :e T A E 
trcs por lltro de gazollna, no serviço Recebedoria de Rendas de Campina ra, Grlvaldo Lins Botêlho, Emygd io 
ordtnario da Commlssão . Grande, uma. caução em dinheiro de Amaral de Medeiros, José Barbosa da 

A caução abaixo estabelecida res- 5% sobre o valor provavel do forneci- Stlva, José Francisco de Paula, Luiz 
ponderá em percentagem pelo qutn. mente, que servirá para garantia. do Francisco de Sousa, José Simão da 
tuplo da differença entre o rendimen- contracto, no caso de acceitaçáo da Silva . Antonio Guedes dos Santos, 
to gar!lntldo e o vertftcndo, no fim de proposta . Mam1el Bento Saraiva , Manuel José 
três mêses de serviço. As propostas deverão ser escriptas a dos Santos. Severino Domingos de 

Será garantida a substituição 1ntet_ tinta ou dactylographadas e asslgna- Aguiar. Severino Francisco da Silva, 
ramente gratuita e 1mmediata de qual- das de modo legivel, sem rasuras, João Fernandes de Sousa, João José 
quer peça, q1~e durante três mêses, emendas ou borrões. em três vias. do Nascimento, Manuel Mendonça Pi 
apresentar qualquer defeito de fabrl- sendo a primeira devidamente sellada res, Emygdio Araújo de Medeiros, 
cação ou funcclonamento. C.sello estadual de 2$000 e sello de sa... João Fernandes de Lima, Manuel 

Os pneus, camaTas de ar e buzina u'de), contendo preço em alga.rl.smo e Sebastião da Silva. Severino Fernan-
serão de marca reputada. por extenso. , des de Lima . Cassimiro Alves Macha-

O pagameto será feito na Recebedo- O pagamento será feito na Recebe- do, José Francisco Bispo, Feliciano 
ria de Rendas desta cidade, mediante daria de Rendas de Campina. Grande, de Lyra v asconcellos, Francisco F. 
requerimento a essa repartição, depois após entrega do material. Mendes, Pedro de Mattoo Barbosa, 
de processada a conta nesta Commls- AE. propostas deverão ser entregues Odilon Antonio de Sousa, André Car
são. a qual será extrahida em 4 vias, no Escriptorio da Commissão de Sa- valho de Menezes. Antonio Luiz Go
sendo a 1.• devidamente sellada . neamento de Campina Grande, em en- mes, Antonio Cabral de Mello. Pedro 

Os proponentes deverão fazer na veloppes fechados, até ás 14 horas do cavalcanti de Farias, Hermenegildo 
Recebedoria de Rendas desta cidade. dia 29 do mês corrente. para Julga_ Nunes, Antonio Urbano da Cunha., 
uma caução em dinheiro de 5% so- mente posterior da referida Commts- Manuel Leopoldina de L .. Manuel 
bre o valor provavel do fornecimento, são. Barbosa de Lucena. I srael Travassos 
a qual servirá para garantia do con- Em enveloppes separados das pr<>- da Silva. José Pedro dos Santos. João 
tracto, no caso da acceitaçã.o da pro.- postas, os concorrentes deverão apre_ Felippe de Sousa, Pedro Felintho do 
posta. sentar recibos de haver pago os im- Amurai, José Paulino Stobral. Joáo 

A$ prepostas deverão ser escriptas a postos federal, municipal e estadual no Targino de Carvalho, José Ignacio de 
tinta ou dactylographadas e asstgna- ' exerdcio passado bem como da cau- Sousa, João Martins de Lima, José 
das de modo Iegivel, sem rasuras, ção de que trata' este .edital. Evaristo Gondim. Hermenegildo F . 
emendas, ou borrões, em rtrês vias, Os proponentes obrigar.se-ão a tor .. da Silva, Antonio Victor de Barros, 
sendo uma devidamente sellada (sello nar effecttvo o compromisso a que se Cliveiro Costa, Mam•~I Bezerra da 
estadual de 2SOOO e seno de sau'de). propuzerem, caso seja acceita a sua Silva, .Toão Lopes de Lima, Francisco 

~~re~º preço por algarismo e por ~:i~~~~lo ~i~=º1ss~on:a~~ne:º ~:.q~i~ ~~~~~i~e J~~e~~~ªJos~e li'~= 
ru propostas deverão ser entregues mento de Campina Grande, em pre: drigues Pe.ssóa, João Baptista Gomes 

no E.scrlptorlo da Commissão de Sa- sença do promotor publico da cidade, da Silveira, Novine Arthur de Oliveira. 
neamento desta cidade. em ~nveloppes com o prazo maximo de dez dias após João Rodrigues Teixeira, José Fer
fechados, até ás 14 horas do dia 25 solucionado a concorrencta, com prévia reira do Nascimento, João Antonio da 
elo corrente, para julgamento posterior caução arbitrada pela mesma Com_ Silva. lgnacio J. Nascimento., João 
desta Commissão . m

10
ri.i..sdã

0
o, fnoªr-nºecinimfeernio,tro,ªa5%qºuasol brreeveºrtve~a- da Matta Cabral Vasconcellos, An-

Em enveloppes separa-dos das pro- ,c1 tonio Victal Duarte, João Alves de 
pQ.stas. os concorrentes deverão apre~ em favor do Estado, no caso de resci- Albuquerque, José Marques Ferreira , 
sentar comnrovantes de haver pago os são do çontracto, sem cau.sa justifica- Joaquim Alves da Silva, João Pereira 
impostos federal, estadual, municipal, da e fundametada, a juizo da referi.. da Silva, Manuel Ivo da Silva , Apri~io 
no ~xercicio passado, bem como da da Commissão . Pedro dos Santos. Severino Pereira 
caução de que trata este edital. Fica reservado á Commissão o dl- de Mello, Pedro Gonçalves dos Sant?s, 

Os proponentes obrigar..se-ão a tor_ reito de annullar a presente chaman.. Jenuino José de Figueirêdo, Joaquim 
nar effectlvo o compromisso a que se do a nova concorrencia ou· deixar de D . Guimarães, Julie Luiz Carolino, 
propuzerem, caso seja acceita a sua effectuar a compra do inaterlal cone; Porfirio José da Cruz, José Francis
proposta. assignando contracto, no t.ante da mesma· • 00 Bispo, Cassemiro Alves Machado. rl!Xi 1r:~%i!:?111~;7i}~ ;;~~:.1':~o P::~to~:~~ãdes1~ cfJ!: '~ ~afo~~et:m~ ~~~~~~·hei- t.~~~;~ !:ntrii ~~utim~d~.e N';,~!; 

s 
repartição. depois de processada a 
conta na Commissão de Saneamento 
do Campina Grande, a qual será ex
trahida em 4 vias, devldamentP sella 
da a l.ª via. 

O contractante fornecerá bomba 
para medição da gasolina. 

Os pmponentes deverão fazer na 
Recebedoria de Rendas de Campina 
Grande, uma caução em dinheiro, clP 
5% sobre o valor provavel do forned 
menta, que servirá para garantia cio 
con\racto. no caso de acceitação d:.1. 
proposta 

A~ propostas deverão ser escripto.s 
a tinta ou dactylographadas e assig_ 
nadas de modo legível. sem rasura:;, 
emendas ou borrões, em três via s, 
sendo uma devidame~!.e sr llada I s<·i
lo estadual de 2$000 e sello de sa u 'df' ), 
contendo preço em f!lgarism0 e pu r 
exten.50. 

As propostas deverão ser entregut>-. 
no P.scriptorio da Commissio de S.1 -
neamento de Campina GrandP, rn1 
enveloppes fechados, até ás 14 horas 
do dia 16 do corrente, para julgamen 
to posterior da referida cornnüs·sã'J . 

Em enveloppes separados das pro
postas, os concorrentes deverão apn_ 
sentar recibos de haver pago Q.j m1-
postos f~deral, e.stadual. munic!p.11, 
no exerc1cio p2ssado, bem ~amo d ,1 
caução de que trata este edi tal. 

Os proponentes obrigar-se-ão :-i Lc.1 _ 
nar effectivo o compromisso a q1.Jc Sl' 
propuzeram . caso seja accelta a ~na 
proposta, assignando cont .. , ...::o. n11 
escriptorio da Gommissão de Sanf".1 
menta de Campina Grande, em pre
sença do promotor publico daquella. 
cidade, com o prazo maxim-0 de 5 
dias, após solucionada a concor :-en..::ía 
com prévia caução arbitrada pela. 
mesma commissão, náQ inferior a 5'/,,, 
sobre o valor do fornecimento. a G_Ua l 
reverterá 2. favor do Estado. no cn ~o 
de rescisão do contracto sem ca11.-.n 
justificada e fundamentada a ju1zo d :L 
referida Commissão. 

Fica reservado ao Estado, o direito 
de annullar a presente. chamn. n,lo n 
nova concorrencia, ou <le1x t r de rJ _ 
fectuar a compra do 11 3.C'::"!"la l coris. 
t ::mte da mesma . 

Para completar informações para ob- de, com o prazo maxlmo de 5 dias, r-o e e. todos eleitores deste mumc1p10 e 
tenção de sua carteira profissional, após soluccionada a concor.rencia, com SERVIÇO ELEITORAL _ EDITAL actualmente de moradia em lagares 
deve comparecer á Séde desta Inspec_ prévia caução arbitrada por esta Com- DE CITAÇÃO COM 

O 
PRAZO DE ou ruas não sabidas. segundo certi

toria Regional. á praça I8l? n .º 81 0 missã-o, não inferior ã. 5% sobre ova- 30 DIAS _ 0 dr. Pedro Damião Pe- dões do o~~fial ~e jus:iiç;Ór~~~ª~{~ 
9
f

7
ampina Grande, 4 de sete;nb•·1 {li" 

operaria em Construcção Civil, Anto- lor do fornecimento, a qual reverterá regrino de Albuquerque. juiz de d.1- gado das d i 1genc1~s . d para serem 1 
nio Ferreira Filho residente á rua da ~~ãJª~~r ~~t:~~.º·sen~ ~~~adej=: reito nesta comarca e eleitoral da 5.• ~f:.1a~~ ;!s~oa~:iit:.ª ;lo presente Jonas Mangabeira, conto.dor 
8

ªJotdPe~;a,
3
{~·~~:~mi~~i~~l .1937 . ficada e fundamentada, a juiro desta zona deste Estado da Parahyba, na edital nos termos do artigo n.0 61 VISTO - João Fernal, eng º chefe. 

Armando de Vasconcellos chefe do Corr_imissão . forma da lei, etc . do referido Regif!1ento. § 2. º, os cito EDITAL ae citação de herdeiros :iu. 
s r p no Estado d Pafahyba Fica reservado á COmmlssão o di- Faz saber aos que o . J?resente ed1- e os tenho por citados para todos os sentes, com o prazo de 60 dia.~ _ o 

'visto: ·Dustan Mira~da inspe~tor reito de annullar a presente concor. ~al virem ou delle noticia tiverem e termos das acçõe~ pen-aes que lhes dr. José de Farias, Juiz de Direito da, 
re 1 n l · 1 rencla ou . de recusar qualquer pro- mteressa.r possa, que pelo dr. premo- , estão .sendo movidas pela Justiça l." Vara da comarca de c a.1np1.1a 

g 
O 

a · _ 1 posta. tor pubhc~ desta coI?arca, em face Eleitoral desta 5 . zona pelo prazo Grande, Estado da PQ.rahyba, cm \ir -
- Jonas Mangabeira - Contador. 1 dsi.s .?ertldoes extrahidas no Tribunal de 30 dias . E para que cheg.ue ao tude da lei , etc . , 

COMMISSAO DE SANEAMENTO I Visto: - José Fernal - Engenhel· Reg.li/nal deste Estado, foram denun- conhecimento de todos mandei exPe- Faz saber a todos quanto o pres ·n ·e 
DE CAMPINA GRANDE -: CON- ro Chefe. 9 ... maa,;. nos termos dos artigos 183 e dir este edital que será -a.ffixado no edital virem e do mesmo conhecin;e

1
~ . 

CORRENCIA - EDITAL N. 4 - J _ segwnte~ do Codlgo E.leitora! vige~- logar do co:..tume e publicado n~ jor- to tiverem ou interessar possa, que s~ 
Acha-Se aberta concorrencia para ª 1 COMMISSAO DE SANEAMENTO te e artigos 59 e seg1;Untes do Regi_ nal official "A União", por tres ve- tendo iniciado neste Juizo e no carl.A-·
V!Ma da pedra de sobra <l;as escava- DE CAMPINA GRANDE - CON- menta Interno dos Tribunaes, por te- zes na forma da lei. Dado e passado rio do escrivão que Pste subscr t! v~. o 
çoes de valas desta Comrmssã.o. CORRENCIA - EDITAL N.º 6 - rem deixado de votar nas eleições nesta cidade de Alagôa Grande, em inventario dos bens deixados por Es

A entrega. da pedra .será feita nos Acha-Se aberta concorrencia para ç munlctp~es realizadas neste município 31 de agosto de 1937. Eu, Luiz Theo- p~ridião Oandido Costa de Carva 'no, 
J)ontos em que a. mesma se encontra, fornecimento a esta Commissão, do se_ de Alagoa Grande, 5.ª zona. no dia tonio da Silva, dactylographel, su~s- e constando das declarações da viu'va 
em ruas da cidade ou ao longo da ad- . guinte material de expediente: 9 ~e setembro de . 1935, para pr~feito crevo e assigno . (ass . ) Pedro nam1ão meieira e inventariante D. Ignacia 
ductora . _ \ 10 caixas de papel carbono preto e vereadores mumcipaes, os eleitore.s Peregrino de Albuquerque . Conforme Candida Costa. se achar na cidade dt! 

As pr~postas ~arao o preço por me- marca "Pelikan''. 
1 

de nomes seguintes: Polidio Gomes 
O 

original; dou fé . Eu, Luiz Theotonio Recife, capital do Estado de Pernam .. 
tro cub1co,. medido nas pilhas em que . 1.000 blocos de papel para calculo de Mello, Joaquim Manuel Antonio, da Silva escrivão eleitoral. buco. 0 herdeiro Manuel cand:ch 
està depositado o material. / com 80 folhas O 22 x O 16 ' João Francisco de ~is, José Soares · - costa, casado e incorporado cdm 

0 O pagamento será feito adeantada- ' 100 folhas de' papel' ca;bono preto de Carvalho, José Miguel de Oliveira. ALFANDEGA DE JOÃO PESSOA posto de sargento do 31.º Batalhão ck 
mente. mediante gula de recolhimen- tamanho grande. ' Joaquim Sa~ai~a de_ Araújo, José _ EDITAL - de prévio aviso sob n .º Caçadores, aquartelado na a1lur:tidn 
to á Recebedoria de Rendas desta cl- 20 bobinas de pape] 'para machina Alves de Ohveira, Joao José Cavai- 30 _ Prazo 30 dias - De ordem do capital, e se achando residinilo na e,. 
dade, da Jmportancla relativa. á quan_ de sommar. _ cant1, João_ Pereira de Lucena, Jose sr. Inspector se faz publico que, se dade do Rio de Jan~i~ o. capital do 
tidade desejada . ~ t 1 resma de papel pautado. Alves Pereira, Luiz Ferre_tra da Sil- achando a mercadoria contida em um Pais, á rua do Passeio-Palacio The:t-

O. proponente, cuja proposta for · 5 grczas de lapis preto com borra. va, Pedro Alve.s do Nascimento, Es- pacote vindo da. Allemanha, como en_ tro o outro herdeiro José Candido 
acceita, deverá retirar a pedra dentro cha - tevam Felippe Santiago, Severino José commenda endereçado á sra. Paula C:)Sta, também casado, ordenou se 
de 10 (dez) dias. - ! 1 ·groza de lapis de copia . do Nasc111:ento, s:verino Fern~ndes Schweinll '_ Rlo Tin~o. no caso de passasse o presente edital com o prt1.10 

As propostas deverao ser escrtptas a 6 duzJas de lapis blcolor Costa, Joao Francisco do Nascimen- ser arrematada para consumo. o seu de sessenta (60) dias, pelC"l qual cha -
tinta ou dactylographadas e assigna- ! 1 duZia de canetas · to, João soares de Alb..iquerque, João dono ou consignatario deverá despa- ma e cita os dois referidos herdeiro". 
das de modo legi_yel, sem rasuras, ! 5 caixas de pennas ·de qualidade su- de Barros Filho, Miguel da Costa chal·a. e retlral.a no prazo de 30 dias, para em 48 horas, que correrão em 
emendas, cu borroes, em três vtas, perior. Lima. João Francisco de Agular, Jo.sé a contar desta data, sob pena. de fin- cartorio- do dia da ultima citação. di 
sendo uma devidamente sellada (sello 10 litros de tinta preta (uPelikan" Florencio do Nascimento, João Da- do este ser vendida. por sua conta zerem sobre as declarações dos ben 'I 
estadual de 2$000 e sello de sau'de) , ou "Stephens") miào da Silva, João Falconl de Oli- nos termos do titulo 6.0 , capitulo 5.•. e herdeiros descriptos pela alludida 
contendo preço por algarismo e por 1 litro de tillta vermelha. . idem velra, JuV1no Baptista Guimarães, da Nova Consolidação das Leis das AI- inventariante, ficando logo os men-
extenso. - 1 20 folhas de mata-borrão de 100 lL Milton Galdino, Manuel R.ufmo da fandegas, sem que lhe fique o direito cionado.s herdeiros, citados para o.,,;; 

As propostas deverao ser entregue.s bras. Silva, Lourival Pacheco de Sousa, Se- de allegar contra cs effeitos dessa ven_ demais termos ulteriores do referido 
no Escrtptorto da Commissão de Sa. 6 burvards (berço para mata-boNáo). verino Sobral da Stlva, Firmino Car- da.. · t · t·lh t' r· 

1 
,. 

neamento desta cidade, em enveloppes 6 reguas de ebonite de 0,50 los de Mello, Anton.io Joaquim da Alfandega. 16 de agosto de 1937. mven al'lo e par i as ª e ma ' sou 
fechados, até ás 14 horas do dia 30 do 12 reguas de madeira de o 30. Silva, Mariano Rodngues da Silva, Antonio Gomes Forte - Escrlptu- ~i~~iri::::~ladeE io"d~~ ~ .. i~i~u~ ... ~ 
âºr~ente, para~ Julgamento posterior 12 fitas para machill.a de' escrever José Augusto da Silva, José. Lue;as da rario da classe "C" · sar este edital que será affixado no 
es a Commfs,:iªº· 1 "L. C Smith•• preta e vermelha sem I Silva, José Celestino da Sllva, José 

1 
VISTO : - Oscar Jucá. - Inspec- lt~gar do costume, Paço Munici >:!l. e 

A• Commissao reserva-se o direito dt. copia · · · Romualdo de Araújo, Juvenal José · tor . A 
annullar a presente concorrencia. ou 6 cB.ixas de clips n.º 3 . de Barros, Celestino Simão do Nasci- publicado em copia na ·· A UNI O" 
de deixar de effectuar ª. venda das 2 caixas de colchetes "·' 47. menta, Alcides de Lima, Miguel José COMMJSSAO DE SANEAMENTO jornal official do Estado. Dado e pns 
pedras. se assim lhe convier. 2 duzlas de bcrrachas "Ruby" ta- Gonçalves, Ladislau Pessôa de Sousa, DE CAMPINA GRANDE - CON- ~ado nest~icid~de d:s ~amp::;a bGrar 

Jonas Man{labeara - Contador. manho maior. ' José carlos de Farias, João Farias de CORRENCIA - EDITAL N.º 1 - 1i3tº~i. F~~nc~s: Ni:of:u 1~,/ºon'~ 
V~: - José Fernal - Engenhei_ 1 kilo de gomma arabica em pedra Lima, Joaquim José da Silva, Seve- Acha-Se aberta a concorrencia para o vdra, escrivão, 

0 
dactylographei. (H 

1 to efe . 100 pacotes de papei hygienico de rino Amadeu da Silva, Galdino José fornecimento do seguinte material: José de Farias. Está conforme 
O 011 _ 

.1000 folhas. ' de L!ma, João Francisco dos Santos, 10.000 (de~ mil) litros de gasolina ginal; dou fé. Campina Grande, 6 de 
COMMISS.if.O DE SANEAMENTO 5.000 enveloppes ordlnarlos typo Severino Pereira da Silva, Pedro de supe

1
dor. qualidade, em tambores setembro de 

1937
. Francisco Nicolau 

DE CAMPINA GRANDE - CON- · commercial · Paulo de Mello, Joslno Dias de l\([ello, de 200 1tros , -
CORRENCIA - EDITAL N.• 5 - 1 3 .000 folhas de papel para machina Antonio Gonçales de Mana, João t.900 cmn 'e novecentos) litros idem, de Oliveira, escnv':'.'.: _ 
Acha-se aberta concorrencla para o typo carta de 20 kllos • Martins de Salles, Moysés Leite Ro- idem em caixas de lat~s de 6 galões; ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
romeclmento a esta Commissão, do 2 peças de pa.pel miÍimetrado. para drigues ·de MeU~. José Vicente Perel- 3. 800 (tres mil e 01tocentosJ k1los BRASIL _ Secção do Estado da Pa
•egutnte: . perfil, largura de 60 cms., peça de 201 ra, José Freirt de Lima, Lourenço de oleo. diesel em tambores de 190 k,- , rahyba _ EDITAL _ Faço saber a 

Um automovel fechado, de duas ou 
I 

metros. Martins Pereira, Sebastião Cypnano los hqmdo; . " quem interessar possa, que 
O 

cidadão 
quatro portas, ultimo typo, resisten!e 1 10 dites idem, idem, de 10 metros. 1 da_ Silva, ValdivlnoA Manue~ de ~ousa, 30 (trinta) c!1ucas de ker~ene, a Manoel Pereira do Nascimento re-
a serviço em região accidentada, com 10 peças de papel Ozalid largura de Joao Alves de Macedo, Jose M-ana da 2 latas de .5 galoes. quereu a sua inscrlpção, no quadro 
tnolas reforçadas e rodagem 6.00-16, • 1 metro. peça de 10 metrOs. Silva Fil1:1o, Severino Aureliano Gue- o material será entregue no Almo- dos provisionados, para a comarca dt' 
com as ferramentas usuaes e um step. 10 peças de papel vegetal, largura des. Justmo José Rodrigues, Manuel xarifado da Commissão de Saneamen Picuhy, neste Estado. 
ner completo. 1.10, peça de 20 metros. Benicio de _Castro, Manuel Baptista to de Campina Grande: em duas par. Fica marcado 

O 
prazo de cinco dias. 

A entrega será dentro de 30 (trlnta) 1 estojo de desenho, contendo: 4 d~ Lyra, Lmz Marques de ~aújo,. La- cellas eguaes, a primeira dentre dez para 
O 

offerecimento de impugnação . 
dt.as da asslgnatura do contracto, tira-linhas, 2 compassos para tinta e dislau dos Santos L_eal. .Toao Ctcero j dias da asslgnatu:a do contracto e a João Pessôa, 

14 
de setembro de. 

após a decisão desta concorrencla. um compasso de reducção e as outras de Souto, Padre J':!ªº Ono~re Mar~- segunda quinze dias após a primeira . 1937 . _ Synesio Pessôa Guimaráf'!\ _ 
O preço ser& dado tomando...se em peças. nho, Severino Pessoa Uchoa, Luiz será substituido dentro de 24 horas l. 

0 
secretario 

consideração a entrega. como parte do Serão indicados 'OS fabricantes dos d1 Rodrigues de Freitas, Raul Sousa O tambor ou lata encontrados incom- ------------
pagamento do o.utomovel Ford v8, fe- versos materlaes, enviando amostrD.S Mello, José Barbo~a da Silva, Manuel plétos. 
chado modelo 1936 de 4 portas desta dos mesmos. Nunes Soares, Joao Mauricio de Li- o material viciado será recusado, 
Comm!.ssão com 38 000 kllomet'ros de O material será entregue dentro de ma, Samuel da Silva Amorim, Joa- perdendo o fornecedor direito a fu
l!ervtç0 e ein bom ~ado de conserva. qulnre (15) dias após a encommenda. quim Evangelista de Albuquerque turos fornecimentos. 
ção e funcclonamento. OS preços comprehendem-se para o Maranhão, Renée Nobrega ~uelroz, o preço inclue a retirada dos tam-

Será declarado o valor attrlbuldo a material entregue no escrtptorlo da José Pereira de Lyra, Sebastlao Ce- bores vazios 
este carro. Commlsaão de Saneamento dt, Campina, z~r de Menezes, Manuel João da o pagamento será tello na Rece 

Sert dada garantia para o carro a Grande Silva, Manuel Alves da Silva, Mahuel bedOria de Rendas de Campina Gran-
ller fornecido, do p,orcurso em kllom. Os proponentes dev..rllQ !11,ier, n11 Cruz de Oliveira, Manuel José ~rrel- lle, medl•!}t! r"!luertme!}tQ ~quella 

CABELLOS BRANCOS 
Evitam-se e cteoapparecem 00111 

"LOCAO JUVENIL" 
o.v.cta como loçl.o, não é tlnt•1ta , 

Use e não mude. 
Deposito: pht.rrnacla 1141nern 

ai. ~ ~ - Jllk hUOII. 
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1 "P L .1 Z A" "Santa Rosa" 
Propriedade de \1 anderle;r \\:: (;ia. Ltd. Em1wt•zu \\ anderle;, l\: ('ia. l,td. 

Lançador exclusivo dos films da «METRO• e da «UNITED• 
110.11~ ! A's 7 1 2 horas - 110.JE! 

HOJE! - Soirée ás 7 1/2 horas - HOJE! 

Iniciando o desfile maravilhoso dos seus 
"campeões" no P LA Z A 

Metro Goldwyn Mayer · 
UNITED ARTISTS 

APRESENTA 

MAX BAER 
(OS LEADERS DA CINEMATOGRAPHIA) APRESENTAM YRNA LOY 

Paul Robeson. li 
o MARAVILHOSO BARYTONO NEGRO DE «MAGNOLIA» EM I, 

PRIMO CARNERA 
Eiv.t 

:Sosambo! o Puoili$1il e a f ava~ila 
com a coadjuvação de 20.000 imligenas do congo ! 

-Como se defendem os africanos contra a invazão dos 
Brancos? Que armas são as suas para enfrentar o apparelha
mento bellico dos c;olonizadores? 

E :tlillS A. PBl1IE1Ril SERIE DE 

A CIDADE INFERNAL 
NOVOS PREÇOS 1$100 e $700 REIS 

Venha conhecer os seus processos de defeza, a sua guerra 
de mato, os seus ataques e as suas magistraes defezas, assis
tindo a este phantastico film ! ! '' P LAZA! '' 'º programma :-Um jornal da D. N. e um dezenho 
colorido do <Camondongo Mickey». Matinée hoje ás 16 horas-O Pu-
PREÇOS ~$100 e 1$GOCt gilista e a Favorita-Preço 700 rs. 

~ 
OPEOII MAL 

com o mtLHOR 
REmE-010 

FAZ C!;SSAR A.S 
DO~ES EM 24 HOIMS 

- EXIJA O VIDRO 350 GRS. 
DISTRIBUIDOR PARA O ESTADO DA PARAHYBA 

AGENOR GOMES 
RUA JOÃO PESSõA, 260 - Campina Grande 

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

DOENÇAS INTERNAS 

Especialidade: - Molestlas Infecto-contagiosas 

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR PELO PNEUMO. 
THOX ARTIFICIAL E DEMAIS PROCESSOS 

Con.mltorio: - Rua Duque de Carla•, !48 • t.• andar. 
Reoldenc!a: - Rua Eng,,nbelro Retumba, 23'1 

CONSULTAS: DAS 16 AS 18 HORAS DlAlUAMENTB 

Confecção de Flôres 
Confeccionam-se flôres parJ

1 
ch:1-

péus, vestidos para enxoval def'r~an
ça grinaldas e ramalhetes para ho1vas 
e hôres par.1. tumulos. 

Avenida. Coremas, 489 

UM HOMEM INUTILI· 
ZADO! " 

Estando eu um homem inut1hzado 1 

para as funcções de meu serviço, vis
to ter sido a.tacado de grandes dõres 
rheumat!cas e cheio de syphills devi
do certas extravagancias por mim 
feitas, vivia em desespero. Consul. 

!ªf!'t~~d~e: ~::i ~~;d::ç~: 1 

nha situação. receitaram-me que to- ! 

~~.,,°eu;~~~r cb1iil1c~~~~r;:•s8~ i 

PILULAS DO ABBADE MOSS] 
TODO ESTE CORTEJO DE SOFFRIMENTOS SE. 
RESU~IE NUM MAL UNTCO - DESORDENS 
DO APPARELHO GASTRO-TNTESTINAL, -
DESORIENTA O DOENTE ATORMENTA-O NAS 
HORAS DE PRAZER, OU 'DURANTE O SOMNO, 
QUANDO CONSEGUE DORMIR. A ACÇAO DI
RECTA E EFFICAZ SOBRE O ESTOMAGO, FI-
GADO E INTESTINOS QUE EXERCEM AS 
PILULAS DO ABBADE MOSS SE TRADUZ NO 

• · DESAPPARECIMENTO DESSES SOFRIMENTOS 
Agente. para os Estados de Parabyba e Rio G. do Norte: 

ALMEIDA & COSTA 
RUA MACIEL PlNHEffiO, 366 End. Tel. - ALMEIDA 

---JOAO PESSOA---va Sllveira, então resolvi faz.er uso de 1 

vosso depurativo. e para mim foi uma. 
surpreza, porquanto quando fez trez 1 
dias que tomava o "Elixir de Noguet- V E N D E S E 
ra" sentla-nte melhor, e portanto quer " j 
dizer que tinha-me produzido effei. 
to, e continuei a fazer uso deste. e ) Um motor dt! fabncacão ainerica.na, 

i~~~d~::u:~p~!ta~~;l, ~u~J~~o com 6 c:nallo:i dt' forca, com dispo!1t1• 
vo para. queimar os seguiDtes comb~::J-

1 
Portanto o VOSSO "Elixlr de Noguei.. tíveis: Gasolina. kcrozene, Oleo cru e 

ra" é digno deste meu attootado, não gaz pobre, assim como pode_rá ser uc_ 
s6 para engrandecimento deste mais cionado por :Magneto, Bacteria ou vellu 
assim como para provar a esta hU· 1 Tubular (cabeça quente). ma~~~.;b"." s:iis;,e •. deste mal Perfeitamente novo ~arantindo_se 

João Cru. ·;eu perfeito fonccionarnento. 
Testemunhas: Ramalho Nascimento Uma machinn dP gelo de fabricaçtio 

e José Masc&renha.s allcmli produzindo 160 kilos em 8 ho~ 
Attest.o a veracidade dest~ - Dr ras ap

0

enas de trabalho ou 450 kilof~ 
J_ T. Avtla Nabuco. em 2·1 horns. 

<Flmui,; reconhecidas pelo Tabelllão 
Albertino Conde) . 

FORMIGUINHAS CASEIRAS 
Só desapparecem com o uso óo unlco 
producto liquido que attrahe e exter
mina as fonnigu!nhas caseiras e toda 

eopecle de baratas 
"BARAJ!"ORJ\DGA 31" 

l!ncontra.sc nas bôas Pharmaclas e 
Drogarias 

DROGARIA LONDR~S 
Rua Maciel PJ.nbelro, 128 

PRECISA-SE 

Preços dP. oc<'asiiio_. Vér e tratar <'Om 
Arist1dce: !''nntini, leiloeiro., praça Pe_ 
drn Amêrico, 71. 

DR. OSORIO ABATH 
CVarrfi,, da ANIJJtencla Pa•U.,a 

o 'º Boepltal Bania labllL 
OPERAÇOZS E Viu 
- UB.INAIUA8 -

Tra Lam,,nto medico e elrurs!l<I 
aas doenças da -..retlll'a, proo
ata, bexJga • r'.na. º"""-· 

p!U e uretbroacoplaa. 
Oonn.Jtaa da. 10 ú lJ • UI 

11 .. 11 boru. 
(loD.1lll"4'1<>! - Rua Dario ~ 

Triumpbo, teo. 

Dr, Gonçalves 
Fer1a11de1 

Ex-Aux. Tt,chnJco da D!· 
rectorta de Hyg!ene Men.. 
tal e Assistente Inst. de 
Asslstencla a Psychopathas 
de Pernambuco <serviço 
do Prof. Ulysses Pemam -
bucano). Medico especla
llste. dos Hosp!taes Santa 
.Isabel e ,iullano Moreira. 

Cllnlc.. es11ec!allzada das doenças 
do SYSTEMA NERVOSO. 

Cons. - Rua Ruq,:1e de ca:11u, 
348, - 1.0 

Resd. - AY, Monléln, ,la Fran
ca, 12. 

- JO.\O PESSOA -

ALUGA• SE 
Um appartamento e8paçoso 

para Escriptorio Commerclal, 
Medico ou Dentista, no ponto 
mais central da rua Maciel Pi· 
nheiro, 74, 1.' andar, com ins• 
t.allação sanitaria e agua cor• 
rente. 

de uma ro:sínhetm que durma em 
casa onde trabalha e de wna. engnm 
tnadelre. que t.ambem saib:t lavor rou
pa. Paga .. se bom ordenado. E' favor 
não se llpreecntar quem não est.lvf'~ 
em ~ondlçocs. 

A tratar t rua 13 de MaJo n.·• 131 

---::-
- IO&o ff8SOA -

1 
A tratar com o er. Antonio Me• 

nino dos Santos, nt. portaria da .•• ._ ______ ,_..,_ A UNµ.o 



A UNlAO - Quinta-feira, 16 de 8etembro de 1937 8 

l 

1 

1 
' 
t 

-----

-·1 O - REX - VAE APRESENTAR - AMANHA COII GRANDE MOIRA A 
FELLICULA QUE E' A EMBAIXATRIZ DA CULTURA E DA C lf ILI Z A Ç A O 

BRASILEIRA!!! 

Um espectaculo luxuoso, com musica grandiosa e um romance embriagador 
que synthetisa todas as expressões da arte brasileira 

G I L D A D E A B R E U - o rouxinol do theatro nacional, em 

! BONEQUINHA DE SEDA 
1 

O FH.M QUE MARCA A ERA NOVA DA CINEMA TOGRAPHIA NACIONAL ! 

Com DELORGES CAMINHA - optimo tenor e a graciosa - DÉA SELVA 

O film que todos desejam ! O film que todos querem Yêr ! 

Uma notavel realiza<>ão de - ODUVALDO VIANNA - para a - CINEDIA 
e distribuida pela D. F. B . 

HOJE - Sessão das Norn1alistas 
HOJE - A's 4, 15 no - FELIPPU 

A COMEDIA MUSICAL DO "CROONER" 
APAIXONADO! 

BING CROSBY 

UM ROMANCE MACABRO DOMtNGO 
NO - FELIPPU 

Seu coração buscava o amôr, emquanto sua mente 
a forçava a seduzh- os seres humanos para satis. 
fazer seu vampirismo macabro que era de matar 

e destruir ! 

Gloria Holden - Otto Kruger, em 

MEU MAIOR DESEJO I A FILHA DE DRACULA 
1 

UM FILM DA - PARAMOUNT 
1 

Mais sensacional que seu ínesquecivel pae ! 

Pre~o unico : - $500 ! Uma producção da - UNIVERSAL 
I! ,~-- E X 

O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CHIC - F E L I P P É A I J AC U A R I B E, 

--- Sou-ée ás 7,15 --- 1 --- Sorree ás 7,15 ------ Soirée ás 7,30 ---

- SOIR~E DA 1\-IODA - A Sessão da Elagancia ! ! ! - A 
historia de uma. obscura e sublime dedicação ! 

0 espectacu1o max1mo do anno desenrolado em Um "far.west'' sensacional! 
3 continentes I B u c K J o N E s _ em 

HERBERT MARSHALL - _GERTRUDE :\UCHAEL - em FREDRIC l\lARCH - em 

ARMADILHA PERFUMADA ADVERSIDA DE 
ENTREVISTA INTERROMPIDA 

Juntamente a 3.ª serie de 

Um romance da - PARA.l'\!:OUNT 

Complementos: - Paramount News - jo1'.nal e O lampeão 
de foot-baU - desenho 

Um monumento da - W ARNER FIRST 
Complementos· - Nacional D. F. B e Fox Mºvietone 

News - Jornal 

O GRANDE MY;TERIO AÉREO 
Com NOAH BEERY JR. 

UNIVERSAL - Complementos. - -
METROPOLE 

O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 
HOJE - Duas sessões ás 6.30 e 8 horas - HO.JE 

SOMENTE HOJE - Ellr tinha nas mãos o sangue de muitos homens . . 
Na consciencia a maldição de uma cidade intcir Mas, no coração le

vava a imagem de uma mulher bóa e pura que o redimiu ! 

J A M E S C A G N E Y - a chamma atirada num film todo d:ynamite! 

CIDADE SINISTRA 
Com MARGARET LINDSAY - RICARDO CORTEZ - LILI DAMITA 

Uma producção de emcções abaladoras 1 

AMANHA 1 - "Sessão cta Alegria·•! - Preço unico: $600 

AVE MARIA---
DOMINGO ! - Alf'.lrta ! Gurysada ! - Um film ao alcftncc dr t .·dos vocês ' 

Juntomente a 1.• .,crie do - O GRANDE MYSTERIO AE:P.FO 

Romance lor!issimo - Sabbado - FUGITIVOS DA ILHA no DI.\BO . 

Trilita -- .. ..
lllio o melhor reelame_par11 
preferir JUVENTUDB 
!LEX!NDRB pua ln· 
w e mnbe!IMu • • llel
b. Exti..- 1 cupa, -
ea I qu.6da ._ cabelloa. 
fflt.ando I Clhtáa. f'u 
mtu , • natmil • 

abelloe laDcoe. 

~1: 
oontém - de 
prata• -

-loçlD.· 

VENDE-SE UM TERRENO 
sito ã avenld.1. da Conceição_, 510-A e 
uma casa na Va!:>co da Gama, 429, no 
bairro elo JaguaribP. 2 minutos do 
bond Circular. A tratar no Burea.u 
CommerciJl º Zayra ". de Gonçalo 
Martins, á Av Guede3 Pereira, 40, 1.0 • 

CINE S. PEDRO 
O MELHOR CINEMA DA CIDADE BAIXA 

---- Soü-éc ás 7,15 ----

"SESSAO DAS MOÇAS" 

Um fi lm que fala á alma dos brasileiros ! 

BENJAMINO GIGLI 
__. em -

AVE MARIA 
Uma maravilha da - CINE ALLIANÇA 

Complemento; - NACIONAL D. F. B. 
Preços: - Senhoritas S400. Cavalheiros 1$000 

AMANHA - 1.• serie de 

O GRANDE MYSTERIO AÉREO - com Noah Beery Jr. 
Juntamente com 

O VINGADOR MYSTERIOSO 

ALUGA-SE I PONTO A' VENDA ., 
Aluga-se o Lº andar da casa n. 0 Vende-se um ponto para negocio 

122, á rua Peregrino de Carvalho. 

1 

com uma moenda electrica para cal 
Optlmas accommodações. do de canna. Opttmo ponto para ca. 
A tratar na. rua Duque de Caxla11, sa de diversões. Tratar na avenida 1.0 

n. 0 614. de Maio, 601. 

EM BANANEIRAS 
Compra_Sf deposites dé arueira 

para aguardente, novos ou usados. 
Cartas a Luiz Bezerra, em Bana

neiras. 

-------------
BOM NEGOCIO 

Vende.se um gt·upo esthfa.do de 3 
e 3 centros 1 cama frcjõ com cabe
ceira, um toilette com espelho. A tra. 
tar á rua Borges da Fonsec11, n.0 126. 

e I N E R E p u B LI e A IA.'l!'.ANHA - Na "se,.~; ~':."ci~~~r··· a magnilíca ope. 

HOJE - t:ma sess:ío. comccando ãs 7 30 - HOJE CABOCLA BONITA 
o apreciado vtfsh. R \NDOLPn SCOTT. no ,mpo:~ante roman. no: :moo _ JlMMY DURANTE o espalhafatoso na,. 

JA' ESTA' INICIADO O NOSSO "INTERES8ANTE 
CONCURSO" 1 PROCURE CONSEGUIR O MAIOR NU• 
MERO DE "CINTAS" QUE FOR POSSIVEL, PARA FI. 

CAR HABILITADO AOS SEGUINTES BRINDES: 

ce di amor e aventuras da PARA!\IOUNT rigudo, na comedia mnlur:a' da METR.O 

VIVA O BARÃO 

!.º Brinde - J permaner.te por 6 méses •• 
2.0 Brinde - 1 permanente por 3 mêses. 
3.º Brinde - Um estõjo para manicure - Offerta da. 

"Casa York". 
1 -----------...:.....,..-------- 11 4.0 Brinde - 1 blusa. de Jersey para senhorita. 

Com RAYMOND HA'T'fON - MONTE BLCE - GAIL PATRICK Ainda este mês - NORMA SHEARER, no lindíssimo 6.0 Brinde - 1 bolsa para senhora. 

A M ó R EM TRANSITO 

e BILLY LEE film da METRO 

complemento - Um NACIONAL m P B l O AMOR QUE NÃO MORREU 
Preços A'llultos 1$100. Crianças, Estudanles e 2.• classe $600 VISITE~I A "CASA YORK", TUDO ABAIX O DO CUSTO 

~u~~~--~-~ 

SOBRE O ''CONCURSO" PEÇAM INFORMAÇOl!:8 NA 

BILHETERIA DO CINEMA. 



A UNIÃO ·- Quinta-feira, 16 de seteml>ro de 1937 , 

SECÇÃO LIVRE AOCOMMi~~~iEAOPU-MOVEIS GERD AU 

FALLENCIA DE MANOEL FERREIRA DOS SANTOS 
QUADRO GERAL DOS CREDORES DE MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, 
ADMITTIDOS A' FALLENCIA E SUA CLASSIFICAÇÃO, NA CONFOR~D-

DADE ng~~~ sigi ~~~~EL~~i5d4~o~'iii ~'bg~z!~r't~ DE 1929. 

Prefeitura Municipal - Bananeiras 1: 156$200 
li'a.zend.a. do EStado da. Parahyba - Bananeiras . . 788$000 

, CREDORES CHIROGRAPHARIOS 
João Alves Sobrinho - Borbw·ema .. 
L. Barbosa & Ola. Ltd. - João Pessõa 
René Hausheer & Cia. - João Pessõa .. 
Ferreira. Amorim & Cia. - João Pessõa 
A Standard OH Company of Brazil - João Pessôa 
E. Leão - João Pessôa . 
J. Mtnerv1no & Cia. - João Pessôa 
J. FetTelra da Silva & Cia. - João Pessôa 
J. Barros & Fi1hos - João Pessôa 
Alves de Britto & Cia. - João Pessõa 
Souza ca.mpos - João Pessôa 
~. Carvalho & Cia. - João Pessôa 

987$000 
10:821$000 
18 ,750$200 

831$000 
1 :540$900 
1 :860$000 

10 :058SOOO 
3:446$600 
1 :745$900 
6:409$200 
1 :152S800 

o Banco AuxUiar do commercio - Recife 
Manoel Sablno de Mendonça - Alngamar 
I,,uJz Sab!no de Mendonça - Alag.3.mar .. 
severino Alves da Rocha - Queimadas 
Emygdio Francisco dos Santos - Gambá .. 
José Thomaz de Lima - Salgado 

305$200 
10:991S900 

7 ,ooosooo 
1 :300$000 
1 :500$000 
3 :000$000 
9 :200$000 

1 
: \ 
(~ 

92 :094$450 
Bananeiras, fi de sf'tembro df' 1937 . 

AGRICOLA MONTENE(;RO Juiz de Direito. 
.JOAO ALVES SOBRINHO - Synd1co da Massa. 

AO COMMERCIO EM GERAL DO 
INTERIOR DO ESTADO 

O nbaixo ns.osignndo, vem por bem. avisar ao Comrnercio do 
tntertor do E:-.tnclo, que, em perfeita lnrmonia, acaba de deixar o lo..,. 
gar de representante da 7.ooa brejl'ira da firma RENE' HAUSHEER 
& CIA., de João Pes~ôa cargo que occupou por diversos annos. 

Essa deliberaçã.à foi tomada em virtude de empregar os seus 
esforços em outros negorios. 

,Joilo Pessôa, 14 de setembro de 1937. 

COLOMBO BARRETO 
Confirmamos: - RENE' HAUSHEER & CIA. 

(As firmas estavam devidamente reconhecidas). 

HENRIQUE AUGUSTO DE OLIVEIRA 

~ 
7.' Dia 

Dr. Matheus Augusto de Oliveira e senhora, srla. Au· 
gusta de Oliveira (ausente), Pedro Rocha e senhora (ausentes), 
,lósc Carneiro Lins, senhora e filhos (ausentes), dr. Gabriel 
Mauro de Arnujo Oliveira (ausente), Henrique Maria de Cha· 
valier e senhora (ausentes), Moacyr de Arnujo Oliveira. senhora 
e filha, dr. Maurilio de Olh·eira, senhora e filha (ausentes) e Raul 
}\omero de Arnujo Oliveira (ausente), convidam seus parentes e 
amigos para assistirem á missa que mandam celebrar por alma 
do seu inesquecível, pae. sogro. aYô e bisavô - Henrique Augus
to de Oliveira - ús 6.:lO do proximo sabharlo, dia 18 ele setern
hro. na Cathedral Metropolitana desta cidade. 

A todos que comparecerem <le unlemüo agrndeeem. 
to de Oliveira :\s 6,:lO do proximo ,abbaclo. dia 18 de selem-

A lodos que cmnpnrererem, de antemão agradecen1. 

. _: ,, __ : 

Í1uafr:e:f: MMcá 
o! MELHORES EM PREÇO E QUALIDADE 

GRANDE SO RTI MEN T O CHEGADO AGORA 

JOSÉ MENEGOLO 
t PR A&!A PEDRO AMERIC O , 7 1 

João Pessôa 

F I GRAes1~steoao1 ba-Lo• l ,1tn,re em preto e castanho. -
quentes, frios e de mar. 

AGUA 

Declaro que, para fins commerciaes, 
desta data em deante passo a. asslg
nar.me OCTACILIO DEMOSTHE
NES BARBOSA. 

Campina Grande Parahyba do 
Norte, em 8 de seteinbro de 1937. 

Octacilio de Souza Barbosa 
Testemunhas: Nestor Leal do Cou

tº, Tertuliano Pereira de Barros. 
(As firmas estavam devidamente 

reconhecidas) . 

AO COMMERCIO 
e. Menezes .& Filhos. estabelecjdos 

~e::~o ~r~ç~'ue:fu~~ei:ar;,i P~a cg~~ 
confC'.;."Tle addittvo celebrado em 29 de 
agosto e archivado na Junta Commer -
cial em 10 de setembro sob n.º 647 al
teraram o seu contracto social, occor
rendo as seguintes modificações: 

- Retiraram-se os socios José Melra 
de Menezes e d. Maria Carmelita MeL 
ra de Menezes Malheiros. respectiva

-E-
CAMAS PATENTES 
e todos os moveis como sejam: camas, guarda-roupas, 
penteadeiras, mêsas de cabeceira, grupos de diversos ty
pos, porta-chapéus, estantes, bureaux, mêsas de jantar, 
guarda-louças, bufets, trinchantes, mêsas de filti·o com 
pedra marmore, etc. 

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

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

JOÃO PESSôA 

mente de industria e commanditario; 1 ,,:=========================,~ 
- Passou a socio commanditario o 

socio de industria VictaJ Meira de 
Menezes: 

- Foi admittida como sacio com
manditario d. Nathalia Meira de Me
nezes. 

~º~~':!~· ~ ~~l:,';,~mbro de 1937. 

(A firma está devidamente reconhe_ 
cida). 

THESOURO DO POVO 
Club de Mercadorlu u 

T OURINHO & CIA, 

Carta Patente n.• 1 
Av. Beaurepalre Rohan "-º 267 

P""'o • Bôlo Sportlvo Para. 
bybano• 

R.esultado doe sorteios para 
contagem de pontos do plano 
" Bõlo Sportlvo Parahyba.no.,. 
realludo lllll sua s6de, f. a venlda 
Beaurepaire Rohan, 267, no dia 
dia 15 de setembro, ás 19 112 hs. 

1.0 Premio .. 
2.º O) 

3.' 
4.' 
5.º 

8635 
8;:89 
3081 
14~2 
45n 

J. Pessõa, 15 de setembro de 1937 

Sebastião Via.nna, a.g. fiscal do 
imp. de cons. no impedimen. 
to do fiscal de clubs. 

Tourinho 
narios. 

& Cla., con~o-

PARA MOLESTIA 
DO FIGADO 

PARIOUYNA 
Efficaz nas ictericias, con
gestões hepaticas, angio
colites e manchas da pelle. 

FAVORITA PARAHY· 
BANA 

Club de Sorteios de Alcrmcllno 
Nobrera & Cla. 

Praça Antonio Rabello, n.• 12 
<Antiga Viração> 

Plano Parabybano - • Dlam•" 

Resultado do sorteio dos cou. 
pons.brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita. 
Parahybana, em aua séde i ~ 
ça Antonio Rabello, 12. no dia 
15 de setembro, ás 15 horas. 

1.0 Premio 4685 
2.º ~346 
3.' 9075 
4.º 4956 
5.' .. 6675 

P lano "Noctumo" 

Resultado do sorteio dos cou
pons.brlndes gratultOII reallJ!ado 
pelo Club de Sorteios Fa.vorila 
Parahybana, em eua séde 6 Pra
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
15 de setembro, ás 19 horas 

1.0 Premio .. 
z.• 
3.' 
4.' 
5.º 

4607 
2ti26 
9987 
8472 
6535 

J Pessõa, 15 de setembl'O de 1937 

J OSE' DO CARMO E SILVA, 
Agente fiscal. 

A8CENDINO NOBBEGA A 
___ ÇIA., ... 11-aonartos. 

A "CASA NOVA " 
Avisa que acaba de receber do seu contrncto 

com a maior fabrica de sêdas de S. Paulo, as seguin
tes sêdas em cortes: Sêda Fasconê, Sêda Croquê, 
Sêda Bordada, Sêda Quadriculada, Sêda Estampa
da, Crepe de sêda, Fostão de sêda, Guarniçõe8 de 
Jersey, e outras novidades com as ultimas cria<;ões 
para a época do verão . 

CRUZ DAS ARMAS, 994 

CORTE DE APP EL LAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo, na 

Secretaria da Côrte : 
1 - Embargos ao accordam nos autos de Ap

pellação Cível (Acção Rescisoria) da Comarca de 
Campina Grande. Embargantes: Manoel Ferreira 
de Araujo e sua mulher. Embargados: os herdeiros 
do Cel. João Lourenço Porto. 

Com vista ao advogado da parte embargada, 
Bel. Accacio Figueirêdo, pelo prazo legal (5 diai:!), 
em data de 15 do corrente. 

Não protele a cura do seu 

IIPALUDISIO 
,;I 

Use a ATEBRINA que 
cura radicalmente 
o mal entre 5 e 7 dias 

ATEBRINA 
OPTIMA OCCASIÃO ENGOMMADEIRA 

o Escriptorio de Procuradoria MI. Maria das Neves San
NERVA vende por um preço excep. tiago, habilitada engomma-
~~~:~itrm~~:~ :~rr:~o á ave!l!da deira, avisa á sua distincta 

· freguezia que se acha á dis-
Não percam. esla opportunidade de 1 • - d ' 

adquirir um bom terreno por pouco pos1çao a mesma, a rua 
dinheiro. 18 de Novembro , n.' 121, 

Escriptorio de Pl'ocurador!a MI- J (Roggers). 
NERV' A. RuQ Maciel P inheiro n.0 306. E t • • 
6a.la-do ·c.artor!o do Tabelllão TJ'.A. n rega rapula em donu-
VASSôs-. - cilio. 
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