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AS EXTRAORDINARIAS MANIFESTAÇOES PRESTADAS e o N s I D E R A ç õ E s E M 

No Rm. Aos MoRTos DE NovEMBRo DE 35 TORNO DA ~~;r':'.~~~ 1ºº 
IV 

O DISCURSO DO GENERAL NEWTON CAVALCANTI, ,0/:J,rig,Jror/e!aáe de segi,ro Não ha para onde fugir Se a lei 

NO CEMITERIO DE S. JOÃO 
O PROGRAMJHA DAS 

HOMENAGENS 

ve~:C:,of;, hor~~· :/ g-;;;n~~~~!1e~ 
espiritual com as homenagens p'resta
das junto aos tumulos dos que pere_ 
ceram em defesa das instituições no 
decor::·er do movimento extremista de 
1935. O cemiterio São João Baptista, 
onde se encontram numerosos bravos 
sacrüicados na jornada sangrenta. 
regorgitou de brasileiros. Os minis
tros militares foram os primeiros a 
comparecer ao cemiterio e quasi á 
mesma hora chegavam o ~eneral 
Newton Cavalcanti, coronel Pinto 
Guedes, commissões de cinco offi-1 
ciaes de cada batalhão da Brigada 
Militar, general Francisco José Pin
to. chefe da casa militar da presiden_ 
eia e deputados Demetrio Xavier e 
Amaral Peixoto. 

Emquanto os ministros militares re
cebiam as commissões e autoridades 
no portão do C'?miter io. evoluiram so .. 
bre o mesmo cinco a viões do Exerci
to. Os tumulos dos heroicos militares 
foram cobertos de corôas. 

O presidente Getulio Vargas chega 
e, em .seguida, a. multidão incalcula._ 
vel que enchia todas as ruas que da
vam para o cemiterio se acotovelava. 
Foi esse o ambiente que encontrou o 
chefe da Nação ao saltar do curo. 

Acompanhavam-no o almirante Pro_ 
togenes Guimarães, commandante A
merico Pimentel. sua casa militar e 
seu ajudante de ordens. Ao entrar o 
sr. Getulio Vargas ao portão estrugi
ram palmas calorosas. A cerimonia 
da homenagem iniciou-se com o d.is-. 
curso do genzral Newton Caval:anti. 
Logo depois chegaram o ministro da. 
Justiça e o chefe de Pol!cia. 

General Newton Cavalcanti 

tutela estranha e falaz, combater a 
fraternidade para se acumpliciarem 
consciente ou inconscientemente, com 
essa força apocalyptica que anseia 
pela realização de uma megalomania_ 
ca loucura, a absorpção da escravi
dão, o exterminic: o communismo 
selvagem e sanguinario." 

o general Newton atacou, violenta
mente o communismo, accrescentan
do: · 

"Ahi estão. meus patricios, esses 
jazigos sagTados, guardando o silen. 
ci-o divino da morte redemptora, elo
quentes testemunhas do que vos aq 
firmo, victimas re<J.ivivas da. miseria, 
felonia e traição desse communismo 
iconoclasta e leigo, que só é feliz 
quando tie sente empapado do sangue 
generoso e innocente de suas victimas 
indefesas. As forças da escravidão e 
da loucura não desertaram, porém, 
após a tragedia,; augmentaram em' 
numero, cresceram de intensidade e o 

BAPTISTA 
conjuncto das leis que julgavamos 
nossa maior linha. de defesa transfor
mou-se, infelizmente, na cobertura de 
que se utilizam os nossos inimigcs pa
ra montar o ataque decisivo ao Bra-1 
sil, que queremos e devemos defender 
se sua vontade sinistra mais uma. 
vez nos ameaça, procurando collimar 
seus intentos hediondcs, a aglutina
ção dos seus planos sangrentos. a a_ 
gitação politica da successão presiden
cial da Republica. 

Como permittirmos, povo do meu 
Brasil, sem que sejamos instrumento 
da nos.5a propria desgraça que os sce-, 
Jerados. de 35. acobertados pela mag
nanimidade das nossas leis, gozem. 
dentro da propria capital do pais. a 
liberdade dos bons e dos justos, 
quando existem victirnas e martyl,res 
a vingar_se, viuvas que ainda crêem 
na justiça dos homens. mais que ro
laram para a miseria e pai:a a dôr, 
pequeninos orphãos que choram, em 
vão. a falta dos paes idolatrados que 
tombaram, para sempre, sob o guante 
assassino dos misera.veis vermelhos?" 

o general Newton Cavalcanti conJ 
cluiu assim. sua oração: 

"O Exercito, no entanto. pela mi
nha palavra, sem tibiezas e, honro_ 
me em dizei.o, sem macula, affirma, 

(Conclue na 7."' pag.) 

Materia velha 11a legislação /e- exige, ipso facto obriga E o quase 
dera/ da segunda oração do período, en-

Admittindo-se, para discutir, que caixado para disfarçar a contradic-

1 · h b · numa ção, submtttido ao exame microsco-
a e1 para Y ana importe pico dos principias juridicos, perde .1. 

.nodalidade de seguro, 0 cena é sua funcção de particula modifica
que a affirmativa de que ella foi dora do adjectivo - obrigatorio, 
quem creott o seguro obrigaloricJ porque, na verdade, o que o ultimo 
está em tão chocante contradicçdo dos decretos permittiu foi, ao lado 
com a realidade que, depois de O ter do seguro obrigatorío em companhu 
affirmado, o digno prolator da sen- autorizada, o seguro obri?,alorio, por 
tença condemnatoria, desfaz o con- conta propria, com o deposito das 
ceita com as suas proprias palavras: importancias correspondentes 20 ris-

~Realmente, casos ha em co nas repartições arrecadadoras 
que a União o exige (art 6 ° }rlas, dentro das bôas normas juri
da lei n. 5 481, de 5 de junho dicas, nem as leis federaes acima ci
de 1928) e em outros quase que tadas, nem a lei parahybana crearam 
o torna obrigatorio: decreto n quaesquer modali_dadcs se seguro 
24 637, de 10 de julho de 1934, 1 Disciplinado pelo Capitulo XIV do 
onde preceitúa que o emprega- Codigo Civil, o contracto de seguro, 
dor que não fizer o seguro dos alem dos principias inherentes a to
seus operarias, está sujeito a um dos os contractos, tem especificado, 
deposito nas repartições arreca- 1 naquelle capitulo, as disposições fun-
dadoras" o onc!Uf' na :J .• pag.) 

A GUERRA SINO JAPONÊSA 
GOVÊRNO DO RIO GRAN-

DE DO NORTE Desembarcaram, ~onte.m, e~ Woo-Sung:_ mai.s 40 A mil 
Acaba de as.sumir o governo do vi_ 1 homens do Exercito N1ppomco - 37 av1oes Japoneses 

:;h;0 v::,~~~r dQR~;:!"e'i n}e;;,~~~~ bombardearam Páo-Ting 
que viajou a.o Recife, o monsenhor SHANGHAI, 23 (A União) - Cal- bombardearam, durante todo O dia dt 
João da Matha~ presidente da M- cula.-se que desembarcaram ao norte / hoje a . cidade de Pao-Ti~, que es
sembléa estadual. de Woo-Sung, hoJe, .cerca de 40.000 tá quas1 domm&.da pelos mpponicos. 

A proposito "· sr. governador Arge- homens do exercito Japonês. 120.COO homens da::s fcrças do mi 
miro de Fi!meh'êdo recebeu o despa_. rechs.1 Chiang-Kai-Ch~k lefenden1 
cho subsequente: SHANGHAI. 23 ( AUnião) - J '/ \oalorosamente aquella. posição de 

"NATAL, 18 - Exmo. Governador &.viões de bombard~io n1pponicus grande valor estrategico . ' 
Argemiro de Figueirêdo - João Pes_ 1 
sôa - Tenho honra communica.r vos- FEST A p o L I T I e A 
~n~ci;:~~er"ii:-ve~t .::: ~:~ li 
1~ãome~ .. su~"!ti:'ato t!f~~. ~º~~ em Santo Antonio do Norte 
Fernandes. governador do Estado." Em Santo Antonio do Norte, 

NANKIN. 23 (A únião) - O "cho
~~a~~~~~b~f~'ad~o.meçcu, hoje, a asso-

Registrarare-s~ já cerca de 45 cas0s 
fataes . 

Em nome da Marinha falou o con 
tra-abnirante Alvaro Vasconcet10S. 
Enoerrando -0 acto, falou o presidente 
Oetulio Varga.s, que enalteceu a sig..{ 
níficação da commemoração civica, 
exaltado o feito daquelles que ha dois 
annoo deram a propria vida em defe
sa das instituições. O sr. Getulio 
Vargas falou de improviso e a.:cen 
tuou a grande manifestação que aca-: 
ba va de presenciar era uma lição e 
uma advertencia; lição porque recor~ 
dava que nem sempre é preciso matar 
para defender a Patria, mas que bas
ta saber morrer; e era uma adverten 
eia porque mostra que o Exercito ã 
Marinha, e o povo do Brasil estão· vi
gilantes e dispcstos .a prêservar as 
Instituições dos inimigos, tanto quan., 
to da indtfferença dos commodtstas, 
tibios e timoratos que não . são, e.pe. 
nas. os que trairam a Patria - co~ 
clue o sr. Getufio Vargas - e que 
neste instante está.::> condemnados 
pelo sentimento publico mas ainda 
aquelles que não souberam defendei
ª· Após a palavra do chefe da Nação, 
o povo cantou o Hymno Na·::ional. 

---------------- foi prestada ante-hontem, significa. os CHINf:SES MUDAM DE TACTI-

JAPÃO, 1 9 3 7 tiva homenagem ao sr. Francisco CA :MILITAR 
Queiroz. chefe polittco daquella lo-
calidade, sendo, nesse momento. ac- NANKIM, 23 (A. B. ) - A tactica. 
clamados enthusiasticamente por nu- das forças regulares chinêsas continúa. 
merosa multidão os nomes do gover- e modifican · •o sensivelmente. Desde o 

Cem milhões de habitantes num archipelagO 8XigUO nl.dor Argemiro de Figueirêdo e do inicio da ultima offensiva japonêsa o 
ministro José Amerlco g:-vêrno de Nankim abandonou cor 

<Exolusividade da A UNIAO na Parahyba) CLAUDE FARR"RE 
Da Academia Francêsa 

A proposito foi endereçado o se 1·ompieto &. tactica militar de confra
guinte te1egràmma ao sr . chefe àc .taques. limitando-Se á defensiva. E' 
Govêrno: evidente que as forças chinêsas estão 

Talvez não haja pessôa que mais 
ignore o Japão do que eu E' prova
vel que isto se dê precisamente por
que conheci a terra nipponica de 
quase todos os tempos Viajei por 
essa terra desde o seculo passado E, 

O DISCURSO DO GENERAL muito antes de desembarcar em Na-
NEWTON CAVALCANTI I gasalú, .eu já. me havia. batido co'." 

RIO, 22 _ o general Newton C•-I · forças Japonesas e !,do mnumer?s Ji_ 
valca.nti pronuncicu, no cemiterio de vros que o acaso fez com que fossem, 
São João Baptis~~. um d}scurso. re- ! os melhores Depois disto, eu mesmo 
~:sado de viva mdignaçao e ener_ 

1 
escrevi sobre o imperio dos filhos da 

Começou o orador dizendo: deusa A~11atorace, e novamente o 
"Aqui nos une uma. grande idéa: a acaso qmz que eu escrevesse menos 

:~~~vi~~~asil. suas instituições e tolices do que# a maioria dos_ meus 
Accentuou, em seguida que ta falar c?nfrade,. Os homens do J apao -

claro. E disse: ' diplomatas, marinheiros, soldados -
"Não existiu. nem existe, em todo deram-me a honra da sua amizade 

~o~urJ~ t~i~~:l, h~ie. ~~:
0
m:;~ Adivinhavam qu_e, compr~he~dendo-

cheio de apprehensões e perig-0s, tão os mal, nem por isso eu deixaria de os 
pontilhaáo de indecisões como o que apreciar 
estamos vivendo. Nelle presenciamos Nada disto mudou. Continúo pro
a aberração incrível de homens nega.1 fessando, pa.ra com essa raça magni-

~~emDe:~ã~~lr;: ~eJ>e~t~f~· d~ss~~ fica que representa, ao mesmo tempo, 

NOTAS DE 
PALA CIO 

Estiveram, hontem, em Palacio. sen
do recebidas pelo .sr. Governrdor do 
Estado. as seguintes pessõas: deputa
dos Newton Lacerda e Paula e Sll va; 
prefeito Adherbal Pyragibe. srs. AJ. 
fredo Moura. Celso Mariz e José Au
gusto de Oliveira dr. Oscar soares e 
Jornalista Trancred.o de Carvalho 

Por telegramma, de hontem, o dr. 
João Mauricio se despediu do sr. go
vernador Argemtro de Figueirêdo, por 
ter de viajar para o sul do pais. 

os inglêses, os francêses ct os prussia_ 
nos do Extremo Oriente, a mesma 
elevada estima, o mesmo respeito, a. 
mesma admiração O que não im
pede que, desde que me peçam para 
falar sobre o Japão e sobre os japonê_ 
ses, eu me sinta como que paralyza_ 

GOVERNO DO PIAUHY 
Reasswnindo o governo do Estado 

de Piauhy, de regresso da capital do 
país o. sr. Leonidas Mello transmittiu 
o seguinte telegramma ao .sr. Gover
nador do Estado: 

Theresina 21 - Governador do 
Estado - Parahyba - Com;munico 
vos.sencia que reassumi nesta data 

A directora do Collegio Sta. RiLa, de Governo Estado. fora do qual me en
Artla, irmã M. Floresia Kirchmyer, 1 contrava. na cap~tal federal tratando 
attadeceu ao sr. Governador, a re- 1 1nterezse Piauhy - Saudações Cor:~;:J~Jg~io.s carteiras para aquel!e i ~~esE.st3.d~eonidas Mello - Governa-

do Que dizer, para emittir juizos se
guros? Nada Que suppôr, á falta 
de coisa melhor, que me pareça pelo 
menos verosimil? Muito pouca c.:oisa 

S. A. do Norte 22 - Governado: convencidas de que a lucta será muito 
Argemiro de Figuêirêdo - João Pes- longa, preparando-se a cançar o ad
sôa - Temos grata satisfação scien- vusario. O sys tema que será adoptad? 
tifica.r v. excia. acaba realizar ...s e":· pelos chinê.ses futuramente será o das 
nesta loc11idade con~ideravel home- guerrilh1as isoladas e da resistencia 
nagem chefe pclitico Francisr.:o Quei.. passiva das populações do hinterlancL 
roz falando professor Allplo Vascan . chinês . 

O JAPONES, POVO "OCEANIA- cellos. severino Candido dos Santos e Informações de procedencia chinésa 
NO" José Maciel Malheiros quando são rnbre 2. batalha de Tatung localidade 

0vacionados delirantemente mais mil situe.da sobre a linha ferrOviaria en. 
De um lado, ha o Jap~o De ou- pessôas nomes homenageado, vossen- tre Peiping e Kalgan, a oeste de Suia

tro, a Coréa, a Mandchuna, as Mon- eia e José Americo. RespeitCS'='.S san- nan ass~guram que penetraram na-
(Conclue na 6."' pag.) dações. - Povo Santo Antonio. quella cidade. a.pe~as crostacamentos 

E M O R G A N I Z A. ç -o 1 ~~c~~!z~1i'un"g'P~~
1:°:i·ãt~''c;t;i":r~~fn: 

A ~.!~~n~:b. ~~~~~!:!:'eiri..1,~J~i;~~Wã 
~ pratica se.:ptentnonr..l da cidade ten-

tG dy112.m1tado uma ponte estraiegica 
ue representava a unica communicao SYNDICATO 

EMPRF.GADOS NO 
UNIAO DOS 
COMMERCIO 

ão possivel entre as duas partes da
{ Conclúe na 6.ª pg. ) 

Não existindo, no momento, I immediato conhecimento disso O SERVIÇO ELEITORAL EM 
um orgão.de defesa da classe do~ ao sr. l\Iinistro do Trabalho, 3,0 CABACEIRAS 
rommerciarios, desla capital, sr. ~~wrnador Arl'(em1ro d~ F•- o serviço de alistamento eleitoral, 
devidamente reconhecido " guetredo, no lnspector R<"gtonal no município de Cabaceiras tem sido 
funccionando de accôrdo com o dr. Dustan Miranda. hem como •;randcmente dcsenvolüdo, esperando
Dec. 24.694, de 12 de julho de ,,s demais auloriclades e ú 111,l- ;';~~li~~:~~o quoeficlente ás proxl-
1934. acabam de deliberar nu- prensa· . communica.ndo o fampenho que 
merosos elementos da digna e la- Honlem, esteve em Palar10 a vem tommdo nesse sentido, o pre
boriosa classe promover a orga- fim de comidar ao Chefe do Go- feito José Barbosa transmittiu o te
nização de uma sociedade desse vêrno para aproxima inslallação :r~~~d'o.abaixo, ao sr. Governador 
typo, a qual deverá ter o nome do Syndicato, distincla commis- cabaceiras. 22 - Governador Arge 
de "Syndicato União dos Em- são dos prornolores da idéa, de- miro de Figueirédo - João Pessõa -
pregados no Commercio de .João vidamenle autorizados por in- Alistamento eleitoral intensificado 
Pessôa". numeros ele1nentos da classe e ~~~: d:f!ft~~~! scº!~eW;t~n!~~o~u:~~~ 

Essa iniciativa, a cuja frentP <Jlle se fizeram acompanhar do Partido. Até encerramento inscripçã> 
se acham os srs. deputado Mi- lnspector do Trabalho neste Es- continuarei empenhado proveitosa 
guel Bastos, Vasco de Tolêdo, lado· ~i!fii~t~e~~i1~~':,J~~õ~; ~~!~ft!: 
Waldemar Dantas de Aguiar e Recebidos pelo governador saudações. _ José Barbosa. prefeito 
Antonio Miranda Sobrinho, des- Argemiro ele Figueiredo, teve 
pertou o mais franco enthusias- este expressivas palavras de !ou- desse do Govêrno ela Parahyba. 
mo no seio dos auxiliare~ do vor ao patriotico emprehendi- Em nossa Redacçào estiveram 
commercio desta cidade, que mento e de integral apoio á no- lamb(,m os referidos membro~ 
passaram logo a assignar expres- vel organização em tudo o que, do "Comité" orgnizudor, trnzen· 
sivo manifesto a respeito. dentro do espirita de collabora- do-nos u auspiciosa comrnunica. 

Em seguida resolveram dar ção preconisado pela lei, depen-, tão. 
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Assem~léa le~islativa ~o hta~o DESPORTOS 
O "FELIPPJtA" ENFRENTARA' O 

"SPORT CLUB" NO PROXIMO 
DOMINGO 

com reserva de dominio fazendo-se 
ponto final nessa palavra. dominio. 

Emenda n.º 4: - No art. 4.0 - Em 
vez de 300:000$000, dlga_se: 

375:000SOOO". 
Emenda n.0 5: - No o.rt. 6.o. em 

seu final em vez üa palavra. "garan
tir'' dlga.{Se: "permítttr". 

o· sr. Miguel Bastos pede a palavra, 
ccelt.ando as emendas em apreço ao 

projecto n.0 5, de que é autor . Na sessão de hontem, foi lida u'a mensagem do Governador Arg:miro de fj .. 
gueirêdo, encaminhando á Assembléa o projecto q_ue institúe o Departamenio 
de Assistencia e Protecção aos Menores e organiza, no Estado, os serviços de 

Vae ~er uma lucta importante a do 
,·rcximo domingo entre o~ fortes club!-i 
• 11lados "Fellppéa" e "Sport Club•·. 
c~ue está. sendo esperada com ansie
dade. 

Ambos os clubs estão em optima.s 
condições de treinamento e dispostoE
a afferecer aos to,·ccdorcs um fooi
ball d~ classe. 

o sr. Adalberto Ribeiro offerece 
mais a seguinte emenda: "Onde cou
ber· 

"A conservação dos predlos fica a 
:argo de engenheiros, scb fis:aliza_ 
ão do Governo". assistencia e protecção aos menores abandonados e delinquentes 

O brilhante discurso do deputado Lauro W anderley em homenagem aos mortos no 
cumprimento do dever por occasião da intentona communista de novembro de 35 

Cerno Juizes eerv1rão : Ferno.ndrJ 
Pinto Seixas nos pr~cJros quo.dros. 
Antoni: Rodrigues de Queiroz Filho, 
nas segundos te'lms, sendo a L. D. P 
rer.tc.sentado., em campo, pelo dttector 
Luiz Spin:lli 

o sr. João de V asconcellos. a se-

,~1rm:~~er p~ofe~i~~e~~o qe: ~~;~~ l 
C9:Sa. 
E' approvada, ainda, a seguinte 

rnateria: 
V2rificou-se hontem, á hora regi

menlal mais uma sessão da Assembléa 
Legislativa do Estado. 

Na aUS('ncia. do presidente e vice
i:r~sidente o l.º secretario, sr. João de 
Vasccncell :is. que foi secretariado pelos 
s, : Adalberto Ribeiro e Rodrigues de 
Aquino. 

Ocmr:arcceram os srs. Fernando No. 
b1:~·ga, Newton Lacerda, R~ymundo 
V1 "'.nna. CEl..so Mattos. Ascendm::> Mou
ra. Migu~I Bastos, Odilon Coutinho, 
Sevnino de Lucena. Raul Nobrega, Jo_ 
sé Antonio. Paula e Silva. Lauro Wan. 
derley, Delfina Cesta, Romualdo Ro
Iim Sá e Bsnevldas e Anacleto Victo
nnà 

O 2.º secretario procede á leitura da 
acta dos trabalh"s anteriores, que foi 
approvada sem emendas .. 

Assume a presidencJa. nesse interim, 
o deputado Jcsé Maciel, ficando como 
l.º e 2." secretarias. respectivamente, 
os ~rs. João de Vasconcellos e Adal
berto Ribeiro. 

EXPEDIENTE 

O sr. 1.0 secretario leu, no expedien
te. umai petição do sr. Aristides Villar 
de Az?vêdo Filho. guarda-sanitario do 
posto de hygtene de Guarabira. reque
rendo um anno de licença sem venci
mentos. em prorogação á que já vem 
g:sando. 

A ~:~:~wt~ D~OFI<t,?;j;;;tgoR 
ENCAMINHANDO O PROJECTO QUE 

INSTITúE O DEPARTAMENTO 
DE ASSISTENCIA E PROTECÇAO 

AOS MENORES 

o PARECER DA COMMISSAO DE recendo o projecto n.0 12 ser despre-
LEGISLAÇAO E JUSTIÇA AO zado pela Assem biéa. "PITAGUARES SPORT CLUB" 

,offich1' PROJECTO ~i.l~.,'1~~ REVOGA A S. C em 23 de setembro de 1937 

Continuando a hora do expediente. 
çede a palavra o sr. Anacleto Victo
:-ino, que requer a desig~ação de outro 
deputado para a CommtsSao de Nego_ 
cios Municipaes com a renuncia do 
sr. Emiliano Nobrega. 

0 
~. s;~u:~;t'i:f:fos~ttende, nomeando 
O sr. Fernando Nobrega, em segui. 

~;O ~e º~~~çt Peª~~~1: a~Z:rciJ!= 
:to n.0 12, que revoga a. lei n.0 130 : 

"PARECER 

Fernando Nobrcga - Pte. e relator 
Ascendino Moura 
Rodrigues de Aquino, com restrL 

cções". 

HOMENAGEM AOS BRASILEIROS 
MORTOS NA DEFEZA DA 

DEMOCRACIA 

A directorla deste club, r~~unida 
hontem, em te~~ão ordinaria, rcsolve11 
disçensar todas Ri c .. ntribuiçõcs ~o::. 
socios qu:i re achav m em atrazo até 
o dia 1.0 d~ agasto do tor: •nt:,. 

A visa aintla o sr. tht:wureiro que o 
s~cícs que te a trn.wrem em mais de 4 
mcnsahd:-:.des serão elim1nados do qua
dro social. o sr. presidente diz continuar e. ho

ra do expediente. 
o sr. Lauro Wanderley vem á tribu- 6 por isso que hoje vos falo a palavra 

na e pronuncia o seguinte discurso : ao civismo. a palavra ele fé nos des-
" Sr PresidE.nte. srs. Deputados : tinos do Bra::il. e requeiro a mesa que 

1.ª discussão do projecto n.º 2 (A.. 
bre o credito de 120:000$000 para oc
orrer á" d?Si:pesas de acquistçâo da 

, pparelhagem techni "ª p·na o Hospt_ 
1 l Regional de Cajaz.eiras). 

1 ·' díscussã:i do prajecto n.0 22 
Contagem de tempo de servira pu

hlico do sr. João Hardman de Bar
os, 

Di.5:ussão unic:i. e votA.c:"ío d- p·ue_ 
er n.0 11 á petição n.0 135 do sr. J. 

Cunha. 
DU:cussão unica e votação do pa.

"'ece; n.0 32 á prestacão de contas do 
'!". Governador do Estado. relativas 
a~ exercicio de 1936 

Em seguida o sr. presidenfu encer., 
ra os trabalhos. mar:ando nova ses. 
são para hoje, á hora do costume. A capital da Republica. representa- todos de pé rendamos num momento 

da por todos os seus elementos de vi- de silencio a nossa homenagem aos 
O projccto n.0 12 visa revogar a lei da e de força; de trabalho e de inte. bravcs de 1935". DISCURSO DO SR. DELFINO COS_ 

n. 0 130. de 29 de dezembro de 1936, que ligtnci&., unidos num só pen.sarnento O sr. J;resu!ente submette á consi- TA NA SESSÃO DE 17 DE SE-
instJ.tuiu uma taxa para occcrrer ás e num unico ~sto unidos, prestou. deração da casa o requerimento do sr - TEMBRO 
despêsas com o serviço de extinção de bontem, nunu expontaneidade com- Lauro Wan<lerlcy. que foi approvado 
lncendio, nesta capital. E o funda. movedora, sentida homenagem a me- unanimemente A Mê::a da As.sembléa nos enV1oU o 
menta é que O Estado, pela lei n.º 663. moda daquelles que em 35 morr~ram Poi prestada. então, expre~iva ho- ('egulnte discurso do deputado Delfi .. 
de 14 de novembro de 1928 fez iden- p2lo Brasil .salva:·2.m o regímen e de- menagem a;...s brasileh'o't que tomba- n= Costa. pronunciado na sessão de 
tica taxação. Em outras palavras, de- tenderam a democr3cia. Sr. Presiden- n..m, em 1935. na defe21 de. ordem e 17 do corrente: 
prehende-Se que o autor do alludido te. A romaria, hontem. realizada no da legahc'lade. con.~·"r,. ... 'o-se os srs. "S:·. presidente: 
"":rojecto pensa que. no caso. se verifi- cemiterlo de São J:ão Baptista. no Rio deputac:lcs . .i.l, pé e .... 11encio, durante I:iiciando este disc11r!':o queremos 

~!v~~~ b~-~~ib~t:ç:~~oE·J:a:~· t:! :ai:n~~~~·e j~n~f~r~u~:roi:;~ledo e f~: L'.~ n;;mi~Úino Costa. com a palavra, ~~~~t:Slg~ff~~~~~~~~ '!~e :o~~~~~pl~~ 
hypothese, porém, não se dá.. ncnte sr. Getulio vargas até as mais fola sobre a creaç:io da Caixa Econ".!- do !:ir. Fernando Pessôa não fizemos 

A lei 663 apenas regulamenta o im- humildes figw·~ do po,·o solidarios mica de Estado. pedindo um et::clarecL a s. excia. nem wn c:nceito menos 
posto do seno trazendo as tabºUa.s t::dos, cohesos todos, nrnte acto de fé menta a rzspelto. tlevado no qual houvesse o mais stm_ 
re:;pectivas. Ti-ata-se. entretanto, .... de republlcana com que o exercito e a O sr. Romualdo Rolim fornece :::.o seu pl.zs ou o menor desejo de meltn
um imposto autonomo, sem nenhuma m3.rinha advertiram aquelles que de- c:llega sr. Delfino Costa o esclareci- 1 tiral.fJ, absolutamente 
ligação com a taxa estabelecida pela sejam pela violencia e pelo crime arre. rrenlo solicitado p~lo mesmo. 1 Acompanhando José Amerlco para 
lei 130. Não foi uma taxa para respcn. d(;.r do seu equilibrio cstavel o prumo O sr. Delfina Costa volta á tribuna. o que der e vier claro que não pode
der por determinado serviço com ap- da nossa vida democratica, em oscila- pedindo nov_o esclarecimento a respei. riamos nem poderemos deixar de de_ 
pllcação re.stricta, como a q\le foi es· ções par:i. direita. cu em amplitudes to da crganização da Receita e Des- fendei-o como puder dentro das nos .. 
tabelecida pela lei que ora se pretende para a esquirda. i:ez1 de CaLXa de Fomento Agricola. · sas possibilldades. 
rt::vogar. os elevados sentimentos que inspl-. stndo attendido pela mêsa que lhê Abstrah!ndo a candidatura do 

convenhamos: a lei 663 instituiu o raram os promotôres daquella signüL i:-r:::sta as informações necessz.rias. grande MinLtj:ro das Sêccas de qual-
Em brilhante e opportuna mensa- lmi:osto do sello e a 130 estabeleceu cativa e patriottc:.'\ iniciativa reflectí- Ainda falaram os srs. Miguel Bastos qun sentimento regionalista, de cri_ 

gem, o sr. Govern3.dor Argemi.ro de umt:. taxa para fim especial. Aliãs, ta- ram fielmente toda a gratidão do povo ~ Ferm:.ndo Nobr~ga, elastecendo o gem official ou não. queremos enca"" 
Figueirêdo encaminhou. hontem, ao Xl de _bombziros, como é geralmente carioca e mais ainda espelh'aram os a.ssumpto . ral-a qua.st que apenas dent'"o do ter. 
Poder Legislativo o projecto que insti- conhecida. 1nctios -da familia brasileira sobresal. O u. Asccndino Moura lê o parecer 1eno de honestidade invulgarisslma 
tú.e o Departamento de AsSistencia e IMPOSTO. segundo o encara Didi- tada p_el[~s ameaças ineomnes dos ini.. fü. Commi.~<:ão de Justiça favora,:el a d·: administrador excepcional no 
Protecção aos Menores e organiza no mo da Veiga, é o tributo obrigatorio migos*das suas mài<; bellt'!S e nobres gri~ç~~/~e~~ers~:r~~~p?e~~~;p:i~c~Ó l Br~!11do s. excia .. sr. presidente_ 

0 :~~:iÇão05 
a~:r~i~ore~e ab~fo~~~~~ : ~e:!:ª~~g~~:~: º~ase~d:i~~;;~:~ ~:r~~~~:t das fUGS ma~ veneran- ~entes para o d"~cnv?lvimeuto de sua. [ ministro J:sé Americo, assunuu o 

C.elinquEntes. publica. emquanto TAXA é o tributo O exercito quiz dizer e.~sim. a ma- mdustna de approvr1tam- nlo d:--s r1- Governo Cen~Tal do Norte. na Revo 
A materia, que é amplamente estu- especializado. na contra.prestação de rinha testemunhou e o povo enfim gua~ mineraes de Santa Rita. O par::-. lução de 1930 cuidou imrnediatameU: 

dada, constou do expediente, tendo um sarviço correlato á contribuição. quiz as~egurar ás familias enlutfldns cer ccnclúe com a apresentação de um te da situacãó do pequeno comm:>rcio 

~i~rºa rim~~irio d~~g~un~ia~~r~ssãdoà ~oZ::~~ho~T~fffiç~~r.~~ga d1l:e p~~~cr; :! ~a!~":J~fat~~~or~~s n;fi~iisCSt~~~ e~~ii~d. aut~rizando o referido em_ i:nJ~~p~~~s r~~~;~:sm~ ~ okc;~n~ 
Casl, taxa appe.rece sempre que os orgáos mecidcs que a vida. imoLnam no altar de out,ubro do referido annoJ, Ora, 

Da magnifica exposição, o projecto ou mstituições, creados em pról da vi- do dever não estava apenas ungido do ORDEM DO DIA aue como nós vivemos numa. verda-
em apreço, extrahimos o seguinte tre_ da da commumdade, applicam a sua perfume do carinho e das lagrimae 

O 
sr. i:reüdente aonuncia a segtiinte deíra farra tributaria, não se sabendo 

eh:> : 0.ctiv1dade no interesse economico do Idos feus, porém eram juncad::is n9.- facilmente do nome de um homem 
··o projecto que ora ~nho o prazer individuo. , GUelle instante c'om as flõres da gratL mat;ri~ · _ . 

0 
que no g:verno deste ou daquelle Es_ 

de submette:r: ao vosso estudo, conver- A taxa tem sempre um fim especial. 1 dão na:ional f 3: discu~s~ do jJroJecto n. 5 IA~_- tado di.spen&a impostru _ poderíamos 
tido que seJa lei. representará mais o imposto. porém, é para satisfazer as Aquelles tumulos branc::-s e sem no. .criza o Governo do Es~do a adqu11:ll" deixar de fi~ar com José Americo 
u_ma conquis~1 nossa n:> terreno da as- d~pêsas geraes da administração pu . . doas ac; fardas que ciumentos reco- ten-encs r;.ara con.strucçao de uma vil- cujos actos estão exac~amente attes
nstencia social. bhca. Ora. a lzi 130 diz, textualmente, ' Ihiam num abraço eterno, perderam ta operarrn) . taàos pelos factos passados - e. não 

. Do seu con~exto _se destacam as m~-1 no stu art.. 1.º : "fi~a instituída_ ª l para a nacionalidade O crepe de dôr e, O sr. Delfina Costa_ apre~ent~ umf'! cm plataforma de_ candidatos á pre.,:1. 
d!da~ e prov1dencJas q~e. postac; em contribuiç~o pai:a. serviço e d~ extm- que os envol\"i.am par& ,·C"stir-se da emenda. cl?~·:inclo a unportanrta dar; dcncia da Re_pubhca ! 
rratJca .e levadas a e!fe1to, resolverão cção de mce~d10, nesta capital". E, luz Jampejanle dos monumentos ci- ca5as ?ara 5.000$000. .· t Seria, poss1vel, sr. presidente, que 
~:itre nos o ~roblema de ª!11Paro â in- log:> em .segmda. deter~lllou as di- vicos. 1 O s1 · Fernanrl':J No_~reqa vem á t11- l os que trabalham e p~oduze-m, as 
1rncia desvallda, de que ate hoje muito versas taxas. Assim, a lei 130 não fez,· E é com O <'Xcmplo claquelles her&,s bun_a e oftere~e v~11as_ _e~_endru:, ao classes conservadoras. cujos corações 
rouco temos. cuidado !'::enão. estabelecer uma tributação a e com a visão des....c-.e!'. tumulos sagrn.- prcJecto em d1.scu~sao, Justif1r~ndo as tref?em do? su...to e de pavor quando 

. Está o proJecto dividído em oito ca- fim de accudir ás despêsas originadas dcs que as baionêt:is d? Caxias e de me_smas com uma argumentaçao clara se mstallam as cru;9s legi.slattvas, as 
pitulos · . cem o serviço de exttnoção de incen. Osorio as .nmas de Barr:so e Tamln_ ·') <.:I!Portun_::t . casas de fabricaçá~ de impostos dei_ 

T!'ata o r.:runeiro. arts. 1 a 8, da cr_ dia. nesta cidade. UNICAMENTE oaré aSstgun: .. rão ao Bra~il a sua am. Sao as ~egumtrs as t'tnPndas aprP- xassem de acompanhar José Amerl-
ganl~ação do Departamento de Assi.s- pois a receita arrecadada com essà plitude e o regimen a sua pw·eza. "'entada.5 relo d?putado Fernando No. ~o. talvez o unico cidadão no Brasil 
tencia e ~otecçao aos Menores, que taxa tem uma applicação im.mediata e Foi sr. Presidente uma. verdac!eira brega que em poucos dias de governo, olhou 
será~ orgao ~e direcção geral. ~entro- pre':ilegiada. consa'gração nacionai o preito que o ''Emenda n." l - Art. l.º em vez e alliviou a situação dos mais humil-
k e f1Scallz~çao de todos os serviços. Nao há nenhuma semelhança entre Rio de Janeiro prestou hontem ao., de des e d~s menores?! 

As f_uncçoes do Departamento são o que preceitúa a lei 130. de 1936, e a bravos ~oldados, covard; e brutalffien- 50 de 2 :000$000 En~re um desconhecido e um co_ 
admin15trat1vas e se. exercerão tanto 66~. de 1928, por onde se possa attri- te a~!'::assJn:1dos em 35. 2~ de 3 :~OOSOOO 11hec1do. entre o que não conhecemos 
13ª Capital como no interior ~o Esta- bun·. me~mo vagamente qualquer in- Parece assim que o povo num gesto 2.> de 4.~000 e o qu~ conhecemos natural ficarla-
oo. ~ art. 3.º ~numera e defme essas ôicio de bi.tributação. • lnconfundivel e eloquentissimo quiz ~s quaes Sí'ra.o alugadas na base doo mos com O conhecido. 
funcç?es, que sa~ ~e ordem scienti!ica, O absurdo. data venia, é inominave1 cancnizar aquelles br.:.vcs para quem Jlll'os propoyc10n~es d~ 6% ao anno Os hcmens do Sul, infeli1;mente. só 
te~t'!,mca ~ admmLStrativa. porque .se pudesse prevalecer na ~ecre- o Altar da P,~tria se ,1 bria naquelle para t :> _c~pita1 dzspend1do com suas se lembram do Norte em dia~ de Al-

._,ao orgacs ~o D~partamento (;' Con. tação dcs impostos e taxas mais au- momento pra erguel-o~ do nível do pó c01~ iu.ç~es. lt'!nça ~1.beral. em dias de P"Opagan_ 
relho de Assisten_c1a ~ Protecçao aos tonomas. encontrariamos sempre vis- par.:. a<; culminancias da gloria Diga-se. das pollticãs. O caso das Obras Con-
Mt.?ores o Coi_nmISsanad~ ':1"e Menores lumbr<:5 de bi-tributação. E ~ Estado Sr. Presidente. Dua!-i horas de~fila- 50 de 3 :OOOSOOO tra as Sé:cas na administração Ar-
e_ e e~tabelecunentos _cftic1aes e par- t:,erdena. as . fontes de rf:ce1_ta para tam ~$ tropas em contin~ncia áquel. P 50 de 4:0QOSOOO . thur Bernardes poderia servir de pa 
ticulare~ de pres~rvaçao. e _reforma.. manter serviços. os mais md1Speru;a. l~s c1_nzas sagrad_t.~. Duas hor.os. de as qua·..>s serao ~morttzadas no prazo dráo. Contam. sr. presidente, Que foi 

No m~smo capitulo, dispoe o proJe.. veis ao P!·cprio bem commum. n_lc.nc10. de r.ec:lhunento r de me:!1ta. d! 16 annos e 01to _mêses e~ prcst.a_ tal a .v10Iencta da ordem de suspen-
do ~obie o pessoal do ~epartamento Ademais, a nossa terra possúe na çao nos destinos da Patria ameaÇ3da. çoes. eguaes. accresc1da.s do Juro pro... der os trabalhos das Sêccas que em 
ei~e e o seg1Jinte : Um director. um as- sua administração actual um com- F. foi u vóz do primeiro Magistrado da porc1onal de 6% ao anno. Gargalheiras. ou n:utro st*io sertane
ti~tente social. um escripturario, um ~leto serviço de bombeiros' tendo me- Nação q_uem o que~rou em notavel C' E_menda n:• 2: -:-- Substitua-lsc l; jo. d·~pois do mencionado governo 
ucrevente dactylogr-apho. llI1_1 parteiro recido os mais fruncos e melhores ap. c:::mmcv1do imprenso antes que o artigo 2.". pel<? fegumte: auando reiniciaram os trabalhos res • 
e "um co~tinu'? servente, cuJos venci- i:Iausos do coronel Aristl:arco Pessôa, hymno nacional cJptado dentro do "~S.5';;'5 pred1os ficarão com. os rcs. 1 çi .. ct1vos encontraram um caminhãÕ 
m, ntos são fixados na tabella que com~. do Corpo de Bombeiros, do Campo Santo significasse e. mais grata pec.tivos_ adquirentes_ para servirem dt· · em descan·ego, quer dizer: com a me-
acompai~ha . Cistricto Federal, que, examinando o 1:omfnagem aquelles heróes. re::1dencrn a operario.s, pequenos Ef:" 1 tade da carga em cima e cem :i. outra 

Orga~i~acto que seJa o De_partamen- material, declarou que a Parahyba vai Eram as harmonla_5 do nosso civis- vidores do_ Estado. ferroviarios. pe~ metade em baixo. QuP não seia ver-
to de N;sistencla de Protecçao aos Me_ pos..•:;u1r um serviço dos melhores do m:,. c3nt~ndo as glonas cio Brasil em- sõ1s synd1ca_lizadas, sargento!. e pr3:..: ciB"de ma." aqui na Para.hyba quant03 ror~i:-. nos ~oldes consubstanciados no nort-1: do pais. o Estado para fazer quanto o cipreste chornva com gemi- ças da P._lic1a Militar e guru:das civ1- mll contos ele réis em mil.teria! perde 
proJccto .. ficarunos com um orgão de face ás despê.sas com esic destacado dos do coração a p('rda ctaquella mocL ccs. mediante amortizações mensaes, rr,os? -
At:"~L'!tcncia á Infancla perfcita~ente melhoramento. tinha necessari,:1.mente dade que ~or n_ôs e pela Patria imo- a titulo de aluguel. não Podendo en_ sr. presidente, testemunho dis 
r.pp:nelha_?o a realizar a. sua espmho. que C!lar uma ~axa que é paga pelos Jou n::> ara do aever todas as su0:5 es- trete.nto o locatario adqtUrenLe !-;e a. to tudo que está ahi os ·oedificios pu: 
~-:t tarefa_ .. _ rropn:s b~n°fic1ados. i:eranças, tc?dos os seus sonhos. teclas t.razar em mais de trcs prestações bli~os da União fõr~m feitos no go 

Em sua ed.1çao ~e domingo. esta fo- Por o~tro lado. se houvesse lei an- as fULS a.spu·ocõts a flla vida toda depois do que perderá o direito a verno Epitacio Pes.sôa e dentro dÕ 
lha publica~ na mtegra a Mensagem lierlor criando uma taxa para tal fim Sr. Presidente. 

0

A e~tss homenagens esta Circulo Revolucionairlo do Ministerto 
de. ~·: GoHr~aclor Arg~mlro de Fi- Ia lei 130 a teria .... fatalmente, revogado.' i:ão póde pcrman~c~r ind1ff:-rente os . Emenda n . ., 3: - No art. 3.º. em da Viação. ~ 
gu~ired~ e o teor do proJccto. que ins. Por e~a~ razoe.s, entendemos que a rei:;resrnt~nt..es do p:vo parah:1i·tano. A vez das pal~vra..c; "um contra-:t:> de Sr. presidente, antes de -fazer uma 
titue o Dep.1.rtamento de AsSistencla e J l i 130 e ~rreitamente consti~ucional, este movimento nfi.o póde Tegatear n \enda condicional", diga_iic; . li{F-lra apreciação através de um dls-
Protecção 110 MenorP.s. ê neCf.S.c;an1 ao mreresse publico. me. Assembléa JJ3rahyb·n1a o s~u apoio. e 1 ''um contiacto de compra e venda tConch.;.e na 7.ª pag., 

GRANDE REMESSA DA AFAMADA MANTEIGA "LYRIO" 
ACABA DE CHEGÀR A ESTE ESTADO, COM GRANDE NUMERO DE CHEQUES DE DIVERSOS VALORES ATE' DE 

1:000$000!! 
NOTA: - Os fabricantes da manteiga "Lyrio" avisam também ~ue estenderam a distribuição de chequef á ma::tteiga "ZIZITA ", em )atas 

de 3 kilos. 
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A GUERRA CIVIL UMA "SCOTLAND YARD" VI u A 
no norte de Inglaterra R A D I O P H o N I e A 

PR I. 4 
LONDRES, Brit,sh Nnn - A 

Secçfo de lnvestigJçiio Criminal, da RADIO TABAJARA DA l'ARA-
Policia .Mctropol,un., de Londres, que HYBA 
tem a sul ~édc cm New Scotbnd Programma para hoje: E ,5 PA N .H :A NA 

TERIA IRROMPIDO, EM VALENCIA, UM MOVIMENTO REVOLUCJONARIO CHEFIA
DO PELOS ADEPTOS DO EX. PREMIER LARGO CABALLERO 

Yard, tem graJualmcntc creado uma 11,00 - Programma Aperitivo da 
n.:put:tção dr.: r.,l ordem para resolver P R I-4 

os mystcríos mais difficei,, que J. sua 12,00 - Programma variado oL 
cfficiencia toniou-\c tradicwn:il ferecido pelo Cine São Pedro 

Madrid annuncia victoriosa a sua of fensiva na frente de Aragão e Cordoba Com a inauguração recente da no- 18,00 - Programma para o jan_ 

Brest, 23 (A União) - O major 
"::"'ra.nscoso d~clarou, hoje, á 'mpren~a 
fnmcêsa que de facto pretendera se
que.strar · o submarino governist'.l. el)
pa.nhol "C-2". conduzindo-o a Espa~ 
nha n.icion;.llista. 

MADRID. 23 (A União) - Contl
núa vktoriooa a offensiva republica
na na frente de Saragoça e ao norte 
c!e Cordoba. ameaçando seriamente 
as forças tranquistas. 

MADRID. 23 (A União) - Urgen• 
te - Correm insistentes noticias de 
que teria irrompido um movimento 
revoluc1onario em Valencia. chefiado 
pelos adeptos do govêrno do ex-pre
mier Largo Caballero. 

Faltam pormenores a respeito. 

va Sêde da Polici.1 em Manchester. tar 
suas bas~s n~vaes sejam postas ,nu.

1 

e!{-Chefe supremo lo exercito 'F.11zka- d 18 4 5 H d B ·1 
.uamente á d1sposiçáo das resp~ctiva~ ti". no conção :1 parte industrial de ln- , - ora O rasi 
c:::ouadras. Eccsa medido. teria sido to- D~ conformide.de com as infcrn:a~ gl::t.terra, creou-sc uma especic de 19,30 - Jazz Q.a P R I-4 

~g:s P!1°ªrr~~~~i~~ ciJ~~~~~o~:ç~~v~: i~~i;,n;f;;rl~~:; fe~~cr~1~~.t_:;'>~~r~i~~ "Scotland Yard" do Norte Cons- 19.45 - Musicas populares com 
-,ação do Mi:-diterraneo. Sabe-Se qut cêsa ctui-ant~ a semana passada. u H. truiu-'!c um cdificio que importou cm Esrnerald:1 Sil_va 
onferenciaram hontem a bordo do Negrin. che!r do g".>vcrno marx1,ra Ja mais dc-,ccm mil libras e:;tedin.1s. 20,00 - Orchescra de salão 
!uá~d'fi1!f~;~1~~i~~ ·~~a~~ê~~~·ic~-c1!t :~~~Cra ttgeh~rj~~id~ ~~·~~~\;1:i ~- rompletamentc equipado com todos G 20.IJ - Musicas populares CO'TI 
nirante EsteYa, e; o almirante inglês bertação do geneial Ur1barr1. ·t•.11> gra OS app.uclhos scientificm: que se teem eny antos .. 
)udl~y Pound, respectivamente "nln- ças a rnysteriosas cornplicidack-· crn- distinguido nas <lcscobcrtJs de cri- 20,30 - Educaçao 
.1andantes das frotas francêsa e in- s~guiu fugir refugiando-se cm te:.d- mes modernos Contem Jaboratorios, 20.45 - Armando Bodoux e Jazz 
Jlêsa de patrulhamt=>nto no Mediter- tor:o francês. quartos escuros para photographos, 

1

, da P R 1-4. . . 
~eºPa~~e~ancdx°ec~çã~e~~d~l~lP.C~i~~~ Bi~~l~ítz~c~a;~ã~er:rrc!~~te<;.~:!~t~s ~~: secções mEdico-lcgaes, salões de con- 21 ,00 - Jorn~l Official 

;cmmum. claraçõ:s ao representante do vespcr- fercncias, e bibliothccas de impres... 21,15 - R:1d10 Theat·,) da P R.. 
tino parisiense "Paris Sair" declarn.n- - d. · d J 4 

~HEGOU A PARIS O GENRR.\t. CA- do que "não desejava regressar para soes igttJes e ca astros crimmaei. \ - l l d 
!IIILLO URIBARRI EX-CHEFE DO Valencia considerando perdida a causa Embora o policia d1 época actu1! seja Z2,00 - Jorna fa ª 0 da P R l.4. 
EXERCITO "EUZKATI" vermelhà na Espanha e rece~anrto ser até grande ponto um tr.1baJh.1.dor .tiO- 22,15 - Musicas vanadas cnm 

PARIS, 23 fA. B.) -· Procedente oe ~~r:i~~t~~e;ii
1ro~ ~;pio~.:~·e~,1~!~el1~

1
~~ óal, e a cadeia seja m.1.is um refor- ) Jayme Bezerra _ ,. . 

tr~~~Ar:~~;a1"ist!~ ~Zt~"it?~re;n!~ }ijon acaba de chegar na cidaj~ de do a julgamento summario e condcm- matorio do que um lugar para cri... 
22

,
3

0 - Informaçoe-s Boa noite 
grlnde resistencia nos republicanos .3iarritz º general Camillo Uribarri, nado á morte. mes, ª so~icdadc tem con~in.uar :i "Liberdade" publica ho1·e: 
que combatem encarniçadamente pe- E '.M ser protcg1d,l contn o-s cnmmosos 
la posse de Usera no sectcr de Sara- e o N s I D E R A ç o- E s perigosos Em virtude da rapidez de . - ).Ltis quatro annos par~ a feli-
goça. e na frente de Pcnna Roya. communic:içõc-s modcrna-s já não cidade da Parahyba . . .. 

VALENCIA BOMBARDEADA TORNO DA LEI N 100 basta que cJdJ cidade tenha a sua - Porque os ca1xe1ros v1a1antes 
• O policia priv.1tiva; e por .isso está-se não pagam os impostos . 

VALENCIA. 23 (A. B.) - URGEN- fazendo uma rcorg.lnização complc- - O representante classista do,; 
TE - Poucos minutos depois do meic ta, segundo a qu:il a esquadra. de Pº- fun~cio~arios publicas na Assembléa 
~!~õ~: ~~j:d~~gti:isua~~lhbo~ba;~~: (Conr.lusão da l.ª pai;?.l podem lcgi'ilar supplettvamentc aos licia m:1is importante do pais, tr:ins- Le;-.slat1va . 
na.cional!stas, proc-edentes de Palma damcntaes da especie, as obngações direitos substantivo e adjcctivo, re- forma-se-ão cm centros de Co-orde- - D.!mocrac1a (artigo de Luciano 
conseguira realiz::ir com rnccesso um do segurado e do segurador, e, nas salvadas as excepÇõcs descriminadas nação par:1 grandes areas A nova es- Lacerda): . 
~~j0tºab:Se vi::a:~1~:~n~: :~~~~1~f~ formulas geCJes de ~eguro ":ut~o. ~ na parte primeira do pacigrapho ci- quadra de Manchester será pro\'ida - Politica de Itabayana (de um 
podendo ser attingidos pelas baterias de seguro sobre ,t vida, os .pnncipio.s tado; com um numero de pnrulhas auto- observador) . . . 
anti-aéreas. Os aeroplanos naciona- por que se devem reger as mnumera.s b) o legiidador parahybano não moveis, cujas posições serão constan_ -Reforma da cidade (de Adelino 
~;;asJ:n~~~~i sa:~·~e~ C~~~i~sf~o ~~; combinações, po~co ~ais ou menos creou modalidade alguma de seguro, temente apontadas cm gràndes map- Rochat .. . •• 
causaram grandes estragos e prejuizos I engenho~as e m:elhgentes, que a porque não legislou sobre nOrrnas pas na esquadra central Serão con- ---:- Tapet~ Ma~~co . (urna obra 
nos gr1ndes edificios de Valencía, complexidad~ da vtda modern:i fez e fundamentaes do contracto; apenas, troladas por tclephonia sem fios de de literatura mfantil digna de leu. 
~:t~~~n~~ a~~~~~er~~:?i~ctaº a~~~:çê~, fa~ surgir, a to~o O momento, u~as tomando por exemplo a legislação fe- maneira q1.1e no caso do seu auxilio vores) , . 
dlploI!llLtica da Noruega sol,das e consolidadas pela expenen. dera!, regulou a OBRIGATORIE. ser necessario, poder-se.ão concen. - Margarida Lopes de Alme1d? 

· eia do tempo, outras leves e fugazes DADE de um contracto já preex.is- trar no lug:ir de qualquer erncrgen- (p~lavras de José de Lima .sobre a 
O BOI\fBARDEIO CONTRA MADRID Da mesma forma, o Codigo Cem... tente, para O fim determinado de eia possivcl, sem qualquer demora e.m~nente declamadora e poeusa bra-

MADRID, 23 (A. B.) - Segundo in- mercial, regulando o segu~o rnariti- proteger o patrimonio tributaria do s1lc1ra) . 
formações do Jornal communi.sta "El mo, não desce a minudencias, deter. Estado; Uma modelar emprêsa ro• - Manifesto do Partido Progres. 
Pueblo", duran.te o mês de agosto ca- mina as normas reguladoras do con- e) 0 que ~quivalc di1.cr legislou sista Estudantal da Parahyba 
i~~~n~o:r~8; Cl~~~~c?!~ g~~~~~~~ ªi4 J tract.o, d~n_:ro d~s quaes ca.bem, toda.~ sobre assumpto de SU:l inteira C01'1- doviaria - As florestas brasileiras fasci-
p~sôas e ferindo gravemente outras as d1sposiçoes nao contranas ª mo- PETENCIA nam o mundo 
126. Durante o més de ~tembro, só- ral, ao bom senso e ao direito que Dispondo de uma efficiente frota - A Assembléa por Dentro 
~:t:0~~:a~~a~i::r1;4d~~~aJ!S.cai- pas~am constituir .. lei entre as par- Merece ainda algum:1-. considerJ- ~o2~~~~~~~ ~~~~5 vig37~o: ~:1J~~o~ - Varias notas policiaes 

tes ções a questão de OBRIGATORIF- viaria São Luiz·• vem prE'~tando in- -- Uma verdadeira consagração 
CAUSAS DA PERDA DE BILBA'O E 

SANTANDER 

MOSCOU, 23 (A. B,) - Uma com. 
munícação de Valencia. enviada esta 
manhã pela Agencia Sovic tica de ln 
formações assevera que foi a· desunião 
r- ~ "'rmrrnrnic.tfls e syndicato~ anti. 
fascistas da Espanha que molivou a 
perda cte Bilbáo e Santanrl~r. O Par
tido Communista espanhol faz um ap
p3llo aos seus membros e aos de todos 
o,:; partidos marxistas. declarando que 
os cornmuni.stas na Espanha estavam 
sempre promptos para colla borar fra. 
t"rnalment,e com todos os outros 
grupos anti-fascistas_ A d~sunião que 
ate agora havla reinado entre os dif
ferente<:: grupos marxistas da Espanha 
teria sido a causa de todas as victorias 
naciooallstac; e permanecia sendo a 
matar vantagem do gt>nc:ral F'ranco. 
Depois da perda de Bilbáo e Santan
der. t.l.rmi.I).a a communicação de Age-n 
eia Sovietlca., a incomprehc>nsão domi
nante entre os marxistas espanho~. 
da necessidade da união absoluta. de
via finalmente ser vencida a fim dr. 
que seus defeitos não repercutissem 
tambem nos sector~s das outras fren
tes de batalha , 

Essas leis não alteram, não res- DADE a que se refere a lei n I 00 compara veis serviços ao c:ommcrclo popular. 

tringem e nem regulam qualquer re- A Constituição da Republica pres- ~~~li~:u1if~Eci~~~;::.o:;,h
1~~~~'\;'._c~~::;; Os funcc·10-nar·1os d.a,_P, 01·,-c·,·a 

iação de direito que, ao menos, se re- creve, entre outrali, que compete escala por varias cid:idcs sittia'J.ns no 
fira a normas fundamentaes do con. PRIVATIVAMENTE aos Estsdos: trecho do pereurso - f · "fº f" h 

d • d f vao pres ar s1gn1 1ca 1va o-
tracto e seguro Não são, esta or- "exercer, em geral, todo ou qualquer 10:'f~f~et\f:nc~~l;r;:c~~. ~b;\:og<;!;: menagem aos srs. Arorem1"ro 
ma, leis substaryitiv:is ou leis mate- poder ou direito, que não lhes fôr shta organização paulista m:u té!ll tt 
iaes no rigor da technica legi,tati- negado cxp1tc,ta ou ,mphcitamentc uma unha regu1a1 de 110 kilome,ros. de Figueirêdo e Salviano 

va Ao contrario, o disposto no :in: por clausula EXPRESSA destl Con\- per_co1 ridos diariamente por 8 cam1-
6 ° da lei n 5 481, de 5 de )unho de t1tmção" g~º:-~ dapi!~1::~P de Pmd4 monranga- Leite 
1928, se cnquadr.1,. ~~m deixa~ . foi- Já dernonstramoli, neste e nos arti-1 Informando-no.., com o s1 B<'ned1c- Os funccionrios da Policia Civil do 
gas, no molde espcc1f1co das leis aJa.. .... 0 s anteriores que a OBRJGATO- to Bocco glrente da "Rodov1aIJa S?o F:sthdo vão prestar na proxima se-

i:crivas, porque não rcgub a mate- R.tEDADE <l~ seguro, p.1r:1 certos ~~~r·1~1~çbi~~ei;~h~: 5.t11~;~,1'~1t;tc~:~~:1E:~ :~~!d~i;ni:~!
1
~~r~c~een;y::1rªê°cJJº; 

na - contra1.:~o de .-.egu~o, - nus a I fins e determinadas circumst.1nc11\, ~ 'i:>ção d-:- <;lia cmpr(':,:,. ~~n:Jo o referi ao dr. Salviano Leite. secretario do 
forma - o~ng.1tonda?e do sc~uro matcria velha na Jegi\lac;ão federal e do senhor leito cnthusia.sti~a<;, rc-fr·- Interior e S::gurança Publica, appon-

para d:;irn~~:ª~:: p::;·:r~~:st:ns:;:. 1:e ~b~!1~~~~;:,~3,~c~ :~c;~~~do não ~;i.~:r:.r:~~if!~:~.f~i:\i;i:~1t~::: ~~=~ª;:tf!~~~=:id:·

1

:p~::::'. 
ro cominum, cada proprietario Perguntamos, .1gorJ1 cm que clau- is exigencl.as ~e seUs ~rviço,; mente ~los que laboram nos qus
de apartamento segural-o-á sula, a Co.n~tituiçã~ d~ . Republica deN~~nf;~~tJ_ªºp;~~c:~t:tagl~n~c cFes~~ dros de nessa pclicía civil, tem uma 
OBRIGATORIAMENTE con- nega, explicita ou 1mpl1c1tamcntc, o \·clvimento. onde j:í se resumttl. me.,- !~~~~icagâo r:;~1~~:;1Jeº~toqueda:i~1~:; 
tr:1 incendio, terremoto, cycio- di~eíto do Estado de, no que diz res. 1 mo ~m pr?gn:'-n)a d~. gov~rno ~~? 1~ .• 1- contoerraneos que teem enccntrado no 
nc, ou accidcnte physico que O peito aos seus interesse~ fiscaes, pro- ~~e : 0

~~~~:
1 
irerc~P:ittacs~;~;~thi~nc~ eminente chefe do governo do Estado 

destrú~ em todo ou em parte" ceder como o fez. n.1 lei n 100? iniciativa dos irm:103 Bocco, que tan- e no seu digno auxiliar de immedia_ 
Responde a sentença, no :irt 5 º, to têm contribuído paro. o inter~am- ta confiança. dois patronos dos seus 

O decreto n 24 637, de lQ de XIX, letra a, d1 Comtituic,ão J·edc. biode importanLes ciclades band~;,-.,·1- legitimols interesses. d 
julho de 1934, que "estibelece sob tes A s: ,nmdade terá. a presença e 

O GOVERNO NACIONAl'ISTA AC, !d b , • I ral O mesmo que dizer na prohibi- · ' 1 funccionanos. jornahstas, amigos e 
novos mo es as o ngaçoes resu tan- r 1 · 

~riANJ ~-E;;ii"t:i~'iólRATA- tcs dos accidentes do mbalho e dá ção de lefslar !sobre direito pen~!, NOTICIAS DO CHJLE ºº:Is~~~1~\!~::Sú. convidado. serã ora-
-,utras providencias", t.1mbcm é de commcrc1a' civi' acreo e proce<;sua S 1T GO l P dor official o dr. Abdias de Almeida, 

SALAMANCA, 23 {A. B.) - DU- .,aturcza adjectiva na maiori:1 de seus Mas, já provamo-. sufficientcmcntc AN IA , ' setcm )ro - ( or digno delegado do 1.º d.istricto da ca ... 
rante a proxima. semana. o governo textos, cm que di~põe sob:-e preces- que o legislativo parahybano cingiu- aYião); - O ~ovêrr;.o cnnou para o pital. Policia Mi. 

~~~~~
1
~1A~ta!nv~:~tr:~da~~m~téNJ~= so do acciécntc e OBRIGATORIE- se ás normas ronscitucion 3 es, não uL Congrc_o;so Nacion .. d, p~ra a s~1a ª1-'- lit~r b~~~til~!n:~~~i:t~ª pelo com 

Intervenção <ic- Londres um detalhado DADE DO SEGURO trapassando os limites de sua compe. provaçao, uma men,.:igc.m _ que con- mandante Delmlro de Andrade, toca: 
relatcrio. acompanhado Ue provas pho- A lei n lOO, regulando, de con- tencia, porque a lei n 100 não dio;- tem o orçamento da Naçao p.1r.1 o rá durante a homenagem. 
tcgraph1cas in~ophismaveis, sobre (?S formidade com 

O 
paragrapho 3 0 do põe absolut:imcnte sobre normas fun- anno vindouro, a qual é superior em 

{:~~~~~.ª~ dreeifl~~ti~:rr~:eg~: .1rt 5 º da Constituição da Rcpu- darnent:i~s do contracto de seguro, e 45 milhõe.:: de pesos, ao do corrente 
cuménto de torriv-tl a,:,cw;flção contra bl OBRIGATORIEDADE d é, sobretudo, uma lei de n.1turcza fis- anno E~tc augmcnto é motivado 
o governo da U. R. S. S. forPcccndo ica, a , o cal, conforme demonstraremos no ar- pelos propos_itos do govérno. de in. 
provas índi~cut.lveis ele qu~ os ult1- seguro par:1 cobnr do risco de incen- tigo seguinte_ tensificar .1 producç?in. melhorar os 
mos torpcdeamento1'.> <lc nav1os de car- dio ou de outra accidcnte physico, os A sentença é uin circulo viciovJ scniços pubbcos e dcfcndc-r J'\ con-
ga no Mediter::a.nco foram arJ<?nas fa- valores dos impostos de exportação e Todas as cu.1s razo-c~, irr.1vit;

1111 
ao <lições saniLari.,s <lo plÍ'i 

çanhaf; rte submarinos .sovietices. de vendas mercantis dos pro<luctos redor da co~petcncia ., lc~islativ .l. do - A CJmJra dos Deputados JP-
OS BASCOS PERDERAM 132 armazenados nos deposites d.1s flR-

AVlõES MAS EXPORTADORAS do Estado, Estad~, e partam donde partir, Yão provou um projccto .,presentado pelo 
n"-' USINAS de beneficiar e PREN. se chocar no ponto maior das pro. ministro d, Saúde Pubhc,. sr Edu. 
SAS de enfardar algodão, das mer_ prias contradições ardo Cruz. Cokc, que cst.ibdcce em SANTANDER 23 (A, B.) - As su. 

periores autoridades militares do go
verno de Burgos, continuam exami
nando o., documentos abandonadc' 
p!la.s autond~des vermelhas da BYS
caia, por occasião da conquista de 
Santander , 

Segundo esses docum.entos offlc1'1.~ 
o ex-governo commumsta de Bil~ac 
reronh~ce que ºclurnntc n'5 operaçy• 
militart'.'s que prectderam o. q11éda ,_;n 
caplta1 da Byscala os governam~n
taes perderam 132 aviõ~·s. de c~ça ( 
bombardeio. todos procederit.cs de fa
bricas francêsas e sovicUcas. 

EM FRANCA COLLABORAÇ,\0 M. 
ESOUAURAS DA l"RANÇ.\ E IN. 
GLATERR;\ 

PARIS, 23 IA. B.) - Scgunclo no
tidal; aqui prop~ladas pelos Jornaes 
!< 1.'lsne~. e l I1ir1"l0 f'"V dr,·!d\f~Ql que 

cJdorias inflammaveis rtos respecti
vos depositos poderia, quanto muito, 
!'.Cr cl:1.ssificad.1 como lei adjcctiva, 
suppletiv.:t ou complct:ir a lcgisbção 
federal, nuncJ., porem, lei ~ubstJnti
va 

Resumindo as noss.-s considcr;v;ões 
rntrc o Ca\O concreto d.1. sentença, e 
nos reportando ao primeiro artigo 
desta serie, não hesit.tmos cm affir-
11:1r que pccc.1 a sentenç;1 por f.1lt.1 
.:omplct.1 de fund;1n1cnto juridico, 
nas razões qut: \e rehcio1um com J 

competencia lcgísLulva do Est.1do 
Porque: 

•) tanro 1 União çomo o, Enados 

CARROS E CAMINHOES USADOS 
FORD e de outras marcas 

em optimas condições e a preços modicos 

AGENCIA FORD 
RUA MACIEL PINHEIRO, 38 

João Pessôa 

• 

Roupinhas para creanças 
Novo e variado sortimento a preço!I 

sem concurrencia, na CASA VES u ... 
VJO, rua Maciel Plnh•lro, 160 

to<lo o país os scrviç2_s de mcdicin;1 
preventiva e as jornad.1-s <lc repouso 
para os operarias cm todos os traba
lhos industriacs Este projecto, acar
retará grandes beneficies para as con
dições de saúde das classes operarias 
de nosso país 

- O sr Marci:il MJrtincz, presi
dente d, Sociedade Sdentiíic• do 
Chile, recebeu uma nou <lo enbaixa
dor da Itali:1, na qual agradece cm 
nome do seu govêrno a homenagem 
oue ess:1 entidade rendeu á mcmori.1 
do sabío Marconi, no salão de honra 
da Universidade do Chile 

- Falleccu cm agosto ultimo, o 
primeiro bispo dioçes.lno de Valpa. 
raiso, moni;cnhor Eduardo Gimpert 
Os s.em funcraes effectuaram .. ,;e com 
toda solennidade naquclle porto Foi 
nomeado para substituil ... o, mon~e
nhor Prudencio ContJr<lo 



A uNiÁO - Sexta-felr&, 24 de setembro de 1937 

PAR T E o F F 1 e 1 A L 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR, ARGEMIRO DE FIGUEIR:f:DO 

Govêrno do Estado da D. O. L. P. nic1pal decretou e eu sanccio11e1 a lei Sul. Indeferid. º.· em face do pa. rece. r I deste. municlplo, que a, Camara Mu- l p R E F E I T u a· A M u N I e I p A L 
DIA 22: para fazer d1verso:s reparos na casa Art. l.º - Fica o poder executivo D E J Q Ã Q p E S S Ô A 

de palha n.0 1.407. á rua do Cente- autonzado abrir um credito especial 

EXPEDIENTE DO OOV:tRNO no João Florenc10. requerendo hcen~a seguiste: 1 

Petições: f;;~~çã~º'~~ g-qu~r J':' rnce da in. :;é a~;;'u~fc~ J; 1';I~n:,~:~t~~àrr";: BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
te~e';,~os! ~~:;'ji~g'iit1t;,e1Ji1'istal/ qu!~::'J;u;!gr.fr';;"r~~º iuªa s:tern~~; ~"'~fc\'a,l';;us1ca1 "4 de outubro". des- 23 DE SETEMBRO DE 1937 
requerendo que lhe seja pago pela profissional de engenheiro civil. Co- § unice - Esta despesa será escrip-
Mesa de Rendas da vma de Antl1.e- mo pede. turada sob a rubrica do ~ 10 - Sub-
nor Navarro, a ajuda de custo _a. que José Lopes àa. Silv::t, requerendo li- venções da lei orçamentaria em \ l-

RECEITA: 

se julga com direito. - Defendo, á cenca para con.;;truir uma casa de gor. Saldo do dia 22 
vista. das informações. t:üp·a e telha na av Abel da Silva. Art. 2.0 - Revogam-se as dispo.si- Receitq do dia 23 

6:304$421 
2 :366S950 

De Lino Guedes dos Anjos, 1.0 te- Deferido. ç.ões em contrario. 
nente da Policia Militar do Estado, severino de Lucena, requerendo li- Prefeitura Municipal de São João 
requerendo pagamento da ajuda ~e cern:a para se estabelecer com estivas do Cariry 24 de junho de 1937. 

8·671$371 

DESPESA: 
custo que por lei se julga com direi- a retalho no predio n.º 124. á rua Vis- Jgnacio 'Francisco de Britlo, pre-
to. _:__ Igual despacho. conde de Pelotas. Deferido. feito. Saldo para o dia 24 

De Hostiati.o de Ara.ujo Pinheiro. Manuel Gomes da Silva, requeren- José Alcantara. Ca.valcanti, secreta-
8:671S371 

adJuncto de p1omotor da comarca de do licença para construir uma casa rio. 
P1cuhy, em exerc1c10 pleno do cargo, de taipa e palha na rua Professor José Chagas Britto, thesoureiro 
desde o dia 1.0 de agosto do corrente Paredes. Como requer. 
anno requerendo autorização para a S,A. Industrias Reunidas F. Ma- LEI N.º 68 DE 24 DE JUNHO DE 
Mesa' de Rendas de Plcuhy, fazer ~ ) tarazzo requerendo licença para fa- · 1937 
pag!llT1ento dos vencimentos a que se zer uni deposito na Thesouraria da ir~r: ~~~ ~;~~~~-ç~ Como requer, á !~~~~itár~c~:çai°àr~~~~~~c~~~~esJ>i:~ Approva o act-0 da. Prefei-

Alcides Cordeiro de Lima, reque- ~~~:lis~1c!er!n:;eaªº
0 

fi:avret~~ 
Decreto: 

;J.~di~a li~~~ç~ri~1~~a ifnnt~.rugef~~d~re- encarregado do mesmo servi
o Governador do Estado da Para

hyba attendendo ao que requereu d. 
Dalvà. Rangel Torr~. professora ef
fectiva de l.ª entrancia, com exer
cicio no Grupo Escolar .. D1·. Miguel 
Santa Cruz" de Alagôa do Montei
ro e tendo e'm vista o attestado me
ctiêo exhibido, resolve ,::onceder-lhe 
trinta (30) dias de licença, em pro
rogação á que se acha gozando, nn 
forma da lei, para tratament.o de 
saúde devendo dita licença ser a 
contU' de 11 de agosto ultimo 

EXPEDIENTE DO GOVll:RNO DO 
DIA 23: 

Decretos: 

Multa: 

A Prefeitura multou o dr. Bolino 
souto por ter feito diversos serviçús 
:10 predio n.0 367. á rua Desemb,1rga. 
jor José Peregrino. sem a devida ii
cenca 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
S JOÃO DO CARIRY 

LEI N.° 66 DE 24 DE JUNHO DE 
. 1937 

Approva o acto da Prefei
tura, do tempo do Go\'êmo 
dh;c:riciona1·io, fazendo doa~ão 
de um terreno para construc-

0 Governador do Estado da Para• ção d!' um pl'edio para Cor-
hyba nomeia d. Anna Henriques Bap- reio<; e T<·legraphos.. 

:à:1r~ar~1d~·::~lar in:~t~ª~!ntdeni~ o cídadão Ignacio Francisco de 
papeiro, do municipio de Catolé do Britto, prefeito do municipio (IP São 

!~~ªPo~1~J~~o-lhe de tttu10 ª pre- Jo;~~ºsa~~iryà. fiâ~s os ha\Jit~n~es 
O Governador do ~tado da Para- deste· muuicipio, que a Camara Mu

hyba nomeia d. Joanna de Sá. Caval- ,ücipal decretou e eu sanccionei a le1 
canti para exercer o cargo de profes- :.eguiste: 
sara da escola. da Fabrica "Brasil Art. l.º - Fica approvado o acto 
Oiticica", de Pombal, nos term~ do do Prefeito deste município, do t.em-

~o~~acco~cec!\~~::}~.e~~~iI~do~;:r~~ a~~ ~0~~;1~nie~~i~ti~~!~kºo ~:e ~~ 
titulo a presente portana.. terreno do Patrimonio Municipal, 

O Governador do Estado da Para- medindo 21 metros de frente e 28 de 
hyba. nomeia Antonio José de Andréa fundos sita á. rua Dr. João Pessôa. 
para ex~rcer, ~ter~namente, o cargo nesta Cidade, para. a construcção de 
de avaliador Judic~al da Fazenda, um predio para a repartição de Cor
servin~o-lhe de titulo a presente reios e Telegraphos. 
portaria. Art. 2.º - E' concedida autoriza-

ção ao Prefeito. para assignar a res
Secretaria do Interior e pectiva escriptura de doação. 

Art. 3.0 -· Revogam-se as dísposi-
Segurança Publica ções Pm contrario. 

Prefeitura Municipal de São João 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO dolg~~~r: • F~~n~tsJ:n~~ ~;it\~~
7

. pre. 
DIA 23: feito. 

Petição: 

De Fn.ncisco cavalcanti de Mello, 
requerendo segunda via de seu titulo 
de nomeação para o cargo de ad
juncto de promotor publ_ico do termJ 
do Pilar. -A' B. e ArchiVo para cer
tificar. 

Montepio dos Funcciona
rios Publicos do Estado 

EXPEDIENTE DO DIA 23: 

José Akantara. Cavalcanti, secre
tario. 

LEI N.0 67 DE 24 DE JUNHO DE 
. 1937 

Autoriza ao poder executi
vo ab1ir um credito especial 

O cidadão Ignacio Francisco <'e 
Britto, prefeito do mumcipio de Sãn 
João do Cariry. etc. 

FaÇo saber a todos os hab,tJntes 

ço. 

o cidadão Ignacio Francisco :te 
Britto, prefeito do municipio de Sào 

Jo;~~ºsa~!~à ;;â~s os habit:.int~ 
deste municipio, que a Camara Mu
nicipal decretou e eu sanccionei a lei 
seguiste: 

Art. 1.0 - Fica approvado o acto 
do .t>refeito do M.unicipio, ad.herindo 
ao Convenio Esta.ttstico realiza.do no 
dia 22 de abril do coITent.e anno. na 
capital do Estado. 

Art. 2.0 - Fica creado o lugar de 
encarregado do serviço de Estatistica 
Municipal, de accôrdo com o Con\ e
nio a que se refere o artigo :::.nterior 

Art. 3.0 - O agente encnrregi,1dO do 
serviço de Estatística MunicipP.l terá 
um ordenado de <luzentes mil !·éic; 
! 200S000) mcnsaes e uma dia ria de 
cinco mil réis í5S000). quando em vi
agem a serviço do cargo. 

Art. 4.0 - Para occorrer com as 
despesas decorrentes da presente let, 
fica aberto na Thesouraria da Pre
feitura Municipal, um credito de um 
conto e oitocentos mil réis 
(1 :800$000). para pessoal e seiscent::,s 
mil réis (600$000). paro material e 
expediente, que será escripturado sob 
as rubricas Subvenções, § 10, da lei 
n.0 63, de 20 de dezembro de 1936 do 
orçámento em vigor. ' 

Art. 5.0 
- A receita a que se re

fer o n.º 4, letl'a d, Esta.tistica, da re
ferida. lei n.0 63, de 20 de dezembro 
àe 1936, será. applicada nas despesa.::. 
decorrentes com a execução da pre
sente lei. 

Art. 6.0 - Revogam.se as disposi
çóes em contrario. 

Prefeitura Municipal de São .,k)ão 
do CarirY, 24 de junho de 1937. 

lgnacio Francisco de Britto, pre
feito. 

rit.ºsê Alcantara Cavalcanti, secreta~. 

LEI N.º 69 DE 24 DE JUNHO DE 
• 1937 

Autoriza ao poder executi
vo abrir verbas supplementa
res a diversos ~. da lei or
.;amentaria. em vigor. 

O cidadão Ignacio Francisco de 

Petições: THESOURO DO ESTADO 
De Eudesio de Ho1l1nda Cava.lcan

ti. funcclonar1o do ~stado requeren
do inclusão no Montepio. 

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO 
DIA 23 DE SETEMBRO DE 1937 

Despacho - Deferido. 
De Durwal Ramos Varandas des-

pachante estadual requerendo inclu- RECEITA 

5~e~~a~~n-==p~Ubmetta..se á inspec- 1 Saldo anterior . . . . . 
ção de saúde. Cap. José Gadelha de "Meii~ - s~·1: 

De Elisa Maria do Livramento no do de adeantamento . . . . . . . . . . 
mesmo sentido. ' Pedro Pessôa - Renda de Aguas P 

de~espacho - Junte certidão de ida- M~~~~~osc~~~va1~~ 2.:_ Re"ndim~~t;
0

· ·d~ 

De José da Silva Medeiros reque- Sec~ão de veh1i.:ulo~ . . . . 
rendo por compra o predio 'n.º 109, 3enumo Bezerra - Rend3: sem1nal 
á praça Pedro Americo. do Porto de Cabedello ate 18 dest~ 

Despacho - Ao sr. fiscal par'l Recebedoria_ de Rendas da Capital -
proceder a avaliação do predio cor- Arrecadaçao do dia 2~ . . . . . ... 
rendo a despesa por conta do i-eque- Ba1_1cc do Eslado c, movunento - Re-
rente. tirada nesta data . 

Prefeitura Municipal 

EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 
DIA 23: 

Petições de: 

Alcldes Cordeiro de Lima, reque
rendo licença para construir 52 me
tros de muro dlvisorio no predío n.0 

22, á praça Santo Antonio, em Tam
ba.ú. de propriedade do sr. Durwal 
~plnola. Como requer. 

Antonio Gomes Vieira de Sousa, 
requerendo seja registrada a sua car
teira profl&.,lonal de engenheiro civil. 
Como requer 

OESPESA 

Banco do Estado cj moviment..o -De-
posito nest.a data . . . . . ...... . 

l. 996 - G. Escolar •· Abel da Silva · 
- Subvenção . , . . . . . . . . . . 

2. 076 - Directoria do Thesouro <Di
versos funccio!1ario.15) - Diarias . 

2 073 - J .F. Nobre - Pagamento 
das desp. c 1 funerae.s de Manuel 
Pereira de Castro Pmto 

Saldo Qllc passa para o dia 24 

7$200 

3 :885S600 

8:355,00C 

20:501S300 

40·2oosooo 

3: 105:,000 

12·201S500 

300$000 

1:535$000 

1 :270SOOO 

39:211S100 

76:254Slf)ú 

115 : 465$20í' 

15 :306$500 

100: 158$700 

115 :465$200 

is;;~ºo ~::~u;~~o~ª~~~· 4 r;ç:i:n~~ 
Thesournt1a Ge1,ll do The'iOurodo Estado da Parahyba em 23 dr 

setembro de 1937. 
sua propriedade, recentemente coru;
truidoa á av. Cruz das Arm:1.s, Em ~J~. do parecer da D. E. F .• indefe-

Luiz Bezerra da Sflva requerendo 
licença para construir uma casa de 
taipa e palha na a.v. Rio Grande do 

Franca Filho, 
Thesoureiro 11eral. 

Confere: 

F. da Gama Cabral 
Pelo contador-chefe 

Jauberlita Agra da Nobrcra 
li:icrtpturarl&. 

Em documento.\ de valor .. 
Dinheiro em caixa 

2:074S800 
6 :596S571 8·67L3'<. 

Thesourarla 
setembro de 1937. 

da Pr-."'fe1tura Municip1.l de João Pessôa, em 23 de 

GentU Fernandes. 
The.<:.ov"""trr:, U\tertnn 

Brittc, prefeito do municipio de São FaÇo .:)aber a todos os habitantes 
João cio Cariry, etc. . 1 do municipio que a Camara Mum-

Faç0 saber a todos os hab\tantes cipal de P1cuhy decretou e eu sane
deste municiplo, que a. Camara Mu- ciono o. seguinte lei: 
nicípal decretou e eu sanccionei a 1e1 Art. l.° - !icam elevados p.na du-
seguiste: zenlos mil réis C200SOOO) mensaes s 

Art. l.º - Fica o poder executiv,l \ \'encimento~ oo professor da Musi
obrigado a J.brir uma verba ~upple- ca desta cidade 
mentar de seis contos de réis . . . . . . Art. 2.0 

- Fica o Prefeito :v.tum
(6:000SOOO), supplementar á verba do cipal autorizado a abrir o credito 
§ 5.0 

- Obras Publicas: de dez con- t,;Upplementar nccessario para occor
tos de réis ClO:OOOSOOO> supplemen- rer o augmento acima estabelecido, 
tar ao § 6.0 - Estradas d3 rodagem: revogadas as disposjções em contra-
e um conto e quinhentos mil réis rio. 
< 1 :500SOOO) ~upplementar ao ~ 8.0 - Gabinête do Prefeitl Municipal de 
Limpeza Ptlblica, da lei orçJmentaria Picuhy. 28 de agosto de 1937 
:::m vigor' Sev~riuo Rarr.os da Nobrega, pre-

Art. 2.0 
- Revogam-se as disposi- feito. 

ções em contrario. E. Macêdo, secretario. 
Prefeitura Municipal de São João Samuel Antão de Farias, thesourei-

do Cari1-Y, 24 de junho de 1937 ro 
lgnad0, Francisco de Britto, pre

feitc. 
José Alca.nta.ra Cava.l('ant..i, secreta

rio. 
José Chagas Britio, thesoureiro. 

LEI N.º 70, DE 24 DE JUNHO DE 
1937 

Autoriza o poder exec1•tivo 
abl'ir um credito de dez con
l<,,; de réis 00:000SOOO). para 
con~truc('áo de um predio na 
povoação de Sa.ntanna do 
Congo. 

O cidadão Ignacio Francisco de 
Britto, prefeito do município de Sã:> 
João do Cariry etc. 

Faç.o saber à todos os nabitantes 
deste município, que a. Camara Mu
nicipal decretou e eu sanccionel a lei 
seguiste: 

Art. 1.0 - Fica o poder executivo 
autorizado a abr~r um credito de dez 
contos de réis (10 :OOOSOOO), para 

~~n:~~~~âo d~e u:n:%i:d~o pi~~~~; 
àeste município. 

Art. "2.0 - Revogam-se as disposi
ções em contrario. 

Prefeitura Municipal de São João 
do Cariry, 24 de junho de 1937. 

Ignacio Francissco de Britto, pre
feito. 

José Alcantara Cavalcanti, secreta
rio. 

José Chagas. BriUo, t.hescureiro 

LEI N.0 71 DE 24 DE JUNHO DE 
1937 

Concede uma gratificação 
ao encarregado nomeado P•t
ra auxiliar o serviço do c.ar
torio do Registro Chil desh 
cidade. 

O cidadão Ignacio Francisco àe 
Brittc, prefeito do municipio de .:;;:-;o 
João do CarirY, etc. 

Faç0 sab.er a todos os hab1Lani..,~5 
deste municipio, que a Camara Mu
nicipal decretou e eu sanccion :"i a lf'i 
.:,eguiste: 

Art. 1.0 - Fica concedido ao au
xiliar do cartorio do Registro Ci"ll 
'iesta cidade uma gratificação mPnsal 
".ie cem mil réjs t 100$000) durante o 
c.orrente anno. 

Art. 2.0 - Para occ.orrer com a<.; 
jespesas da presente lei, fica aberto 
-•m credito de seiscentos mil réi'; .. 

r 6003000). 
Art. 3.0 - Revogam-se n~ disposi

ções em contrano. 

LEI N.0 13, DE 28 DE AGOSTO 
DE 1937 

Autoriza a abertura do cre 
dito especial de 25:000~vvtJ 
para concluir a construcção 
de um predio para hotel. 

O Prefeito Municipal ele Picuhy, 
em virtude de lei, etc. 

Faç.o saber a todos os habitante& 
ào municipio que a Camara Muni
cipal de Picuhy decretou e eu sanc
ciono a seguinte lei· 

Art. 1.0 - 1'ica o executivo muni
cipal autoriza.do a abrir o credito es
pecial de vinte e cinco contos de réis 
(25:000SOOO> para concluir os traba.
lhos da construcção do predio desti
nado a um hotel, nesta. cidade. 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposi
ções em contrario. 

Gabinête do Prefeito Municipal de 
Picuhy. 28 de agosto ae 1937. 

Severino Ramos da. Nobrega, pre. 
feito. 

E. l\.facêdo. secretario. 
Samuel Anfão de Faria.s, the..:,ourei

ro. 

DECRETO N.0 16, DE 30 DE AGOS. 
TO DE 1937 

Abr2 credito supplementar 
de 200S01X> á verba 10.ª-Sub 
vençóes. 

o Prefeito Municipal de Picur:,, 
usando das attribuiçôes que lhe sii.o 
conferidas e de accôrdo com a auto
rização contida na lei .0 12, de 28 de 
agosto de 1937. 

DECRETA: 

Art. unico - Fica abe11;o à The
~curaria desta Prefeitw·a o credito d~ 
200SOOO supplementar á. verba 10.ª -
Subvenções, alinea B, pa.ra occoner 
ao augmento verificado nos venci
mentos do professor da Musica desta 

ff1ªg: ~l~~;~:~~~x:;1~c1cio, a par-

Gabinête Co Prefeito Municipal de 
Picuhy. em 30 de ~gosto de 1937. 

Severino Ramos da Nobrega, pre
feito. 

E. MatCdo, s?rr~larto 

Prefeitura Municipal ele São João ro Samuel Antão de F:nfas. t.hesourei
tlo Ca riry. 24 de Junho de 1937. 

rcft::;acio Francisco de Bdtto, pr~

Jcsé Akantara Cavalca.nti, serrJta
rlo. 

José Chagas Britto, thcsoureiro 

PREFEITURA l\lUNICIPAL DE 
PICUHY 

LEI N.0 12, DE 28 DE AGOSTO 
DE 1937 

DECRETO N.0 17. DE 30' DE AGOS
TO DE 1937, 

Abre o credito erpccial de 
2S:OOOS:OOO para concluir a 
cOn!,trucc;-ão do prC'dio de-.h~ 
nado a um hotel. ne.c;ta cida
de. 

O Prefeito Municipnl de- Picuhy 
rsa!ldc das attribuiçôes proprlns dP, 
~eu cargo e de accôrdo com a 1.uto
rlzação contida na lei n.0 13, (1e 28 
de agosto de 1937, 

DECRETA 

Eleva os vencimentos do 
pMfessor da. Musica, d~ta 
cirlade. e autoriza a abt·rtu
ra do credito supplementar 

1 
O 

Jt('Ce!,sario, Art. untco - Flca aberto na The
~ourari,1 de.sta Prefeitura o ('l'tditO 

Prcfelto Muntc1pnl de PicuhY, especial de vlntr. e cinco contos de 
cm virtude de lei, etc. réis (25:000SOOO> para concluir O$ tra• 
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TRANSFU SÃO PREFEf TORAS DO INTERIOR Agua de 
r ,u:F'EITURA MUNICIPAL IW Imposto Predial 1·164$200 FRANK LLOYD 

CoJonia 

D O SANGU E (MARAVILHOSO) 
COM 2 VIDROS AUGMENTA O PESO 3 IKILOS 

Um fortificante no mundo com 8 elementos tonlcos 
PHOSPHOROS, CALCIO, ARSENIATO, VANADATO 

CUIDADO COM A TUBERCULOSE 
OS PALLIDOS, DEPAUPERADOS, 

,J EXGOTADOS, ANEMICOS, 
rf!:i::i:::- MAES QUE CRIAM, MAGROS, 

_!I ~ ·-. "$:. _CRIANÇAS RACWTICAS, 

= F e:i: Receberão o effelto a.. traruifusáo do :&~ I! sangue e a t:,:;!::,~:.g:ral do orra• 

GUARABIRA Estat1stica. de Producção 663$700 
Gado Abatido 549$000 

Balanr.ete ela Receita e Oespêsa em Patrimon.1o 1: 121$000 
julho do corrcnle exerclclo de 1937. RE.ndas Diversas 327$500 

RECEITA 

Licen"'lS 
Imposto de Feira 
Impo~to Predial (Rural e 

urbano) 
Gado Abatido 
Taxa de EstatisLica 
Impcst~ Territorial urbano 
Mntnrula 

1 :494$000 
2:159$400 

3: 154$200 
1 :054$800 

564$100 
60$000 
12$000 

9:498$500 

RENDA PATRIMONIAL 

Aluguel de quartos do 
Mercado de Pirpirituba 

Aluguel de casa em Ala
goinha 

Imposto Propriedades A
gricolas 

Somma 
Saldo do mês anterior 

DESPtSA 

Prefeitura 
Fiscalisação 
Thesouraria 
E'stradas de Rodagens 
Illuminação 
Limpêsa Publica 
Cemiterio 
Subvenções 
Despésas Diversas 
Camara Municipal 

14$000 

5 :775$900 
1 :350$200 

7:126$100 

1 :150SOOO 
430~000 
821$300 
99SOOO 

1 :248$200 
183$000 

70SOOO 
200$000 
864$200 
200SOOO 

A MARCA SUPREMA ! 
Perfume moderno, a.ctlvo 

e perslst.ente ! 
A' VENDA FlM TODO O BRASIL 

Limpesa publica 
Irutrucçãc e Hygiene lnfan

tíl (do mês de junho) 
Idem, idem, :.dem < do mê.3 

de Julho> 
Idem, idem idem <do mês 

de agosto) 
Cemíterios 
Subvenção 
Despesas cli vers:is 
Eventuaes 

423$200 

557$000 

642SIOO 

696$300 
127S600 
150$000 
504$100 
352$500 

Somma 
Saldo para setembro 

14:739$400 
25 :324S700 

Somma 40:064$100 L~-a:J!l;)h,.,, Aluguel de Balanças e 
Medidas 

Açougue Publico - Alu
gu~l de Tarimbas 

39SOOO 

30$000 

627$500 

424$000 

Somma 
Saldo para o mês de se

tembro 

5:265$700 Bananeiras, 8 e.e setembro de 1937. 

tinado a u111 hotel, ne:,;t.t cidade Cemiterios 
balhos da ccno:;trncção do p_rectk d,'S· A FRANÇA f:0mbra do Mercado 

1 :505$400 
162$000 

l: .860$400 t~!!o O~a~c~:~re::
1
tlmeida. prefei-

7: 126SIOO to. 

) _ . ~ Afi;:trc~nto chão cm phy. 11$000 Prefeitura Municipal de Caiçara, 31 
223$800 de agosto de 1937. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARARUNA GJbinl··tt:> 1io Prd?il·) Municipal ck - 1 Lauctemios 

Picuhv em ~,o de ,.go.,;Lo dl' 1937 
se,·ê;ino Ramo.:. da Nobrt'~a. pre-

!eito. 1h1mcinstra qpfimismo sc:1'°1re 3 :022$700 J osé Alvares Pt;reira - Secretario Balancête da RecPita, e Despesa, em 
Thesoureiro. 31 de agosto de 1937 

:,~:J:ic{'tr~ii~~t~et;:~i~:ls, LilC~01.1I'ei- Uffla possivel participação RENDAS DIVERSAS F rancisco José da Costa - Prefeil,o. 

;~MMA..'IDO Oh POLICIA MILITAR flil lfalia ft0 patfUlhal!'U!flfl' ~x;e~1~~te 
DO ESTADO DA PARAHYBA ºº do Mêditerraneo Diver-ões Publicas 

NORTE 1 
(Auxiliar do Exercito de l.ª linha> PAK!S, 23 ( A B) - i\. n1l 

Quartd em João Pes.soa 23 de se- prcas.1 em geral continua ho1i.: _ ou.::u. TAXA 

996$000 PREFEITURA MUNICIPAL DE S0-
139$000 LED ADE 
25$200 

Balancete da Receita e Despêsa em 
1: 160$200 31 de agosto de 1937. 

RECEITA 

ben1~0 parã O dia 24 {$e~ta-fe1ra) diat.15 do accôrdo, re:ili7:ido em r~:;içii J;~~~ ;:~~~as 
2~i~:~g tembro de 1937. . 1 panJo-'Sc dJ,;; ~omcqucncLlS ,m nr .. 

G~!i,~~1:1 Lf~a~ia, 2·º tenente Pedro Nj•on. entre_ :15_ p~tenóas do M.:-,h

LicenC'as 
Imposto de feira 
Imposto predial 
Gado abatido 
Patrimonio 

543$000 
610$200 

1 :360$000 
352$000 

1: 171~500 
180SOOO 

Ronda. á Guarn.iç_ão, 1 o sarg,ento tcrr.1neo ('~mtr:inamcn.te ao que 50"1 do Imonstn de Jndus-
283SOOO 

Pedr(? Dias de Ar_a1:1JO. _ . .1.conteccu duran~~ os d1as pJss;ido,;. tria e profissão referen-
AdJuncto ao cff1c~a~ de clla. 3.º :;ar- os jornaes pans1cn<;es demonstram te 80 mês de junho 4:352$800 

ge~~~ ~:t.eçioBJ~
1
~~dio, l.º sargrn- maior. opt~mis1?1o _:iobre uma ~os,ivel 

to LUiz Go1w; .. ga de Lima part1c1paç:l0 ll.1!1:111,t Con1,1den-~c 
Guarda do Quartel. 3.º snrgcnto prqv;i,:el o f JCto de que o ... r Ilt'túr-o 

4 :352$800 

18:317$200 

Imposto vehiculos 
Matriculas 
Imposto s(diversões 
Imposto de est. ela proclucção 
Rendas diversas 

4$000 
133$000 

20$000 
56$700 

Ramiro Romeirci d . 3 0 ~argent() Mussolini n:'>olva, a u1timJ. hora, fa- Saldo do mês de jWlho 
An~~~Jiª p~;ro d: ~~ivei~a zer concessões, permitti.ndo a r(·:ili -

Dia á. Secretaria, cabo n~oclec1o zacão de um accôrdo completo e1,tre 

2ngmgg Saldo do mês de julho 
21 :820S700 

4 :633$400 
2:804$600 

7:438$000 

Fer~eira Leite. a lcali:1. França e lnghr.rrr:i. O jor- DEPOSITO 

lia~ol;t~~~
1
~.f~~:s, tl<lo Radical Socialist:t e o jornal No Banco Central 

_Dia a-0 telephone, soldado Sebas- n:il VCe1nrr, orgão officioso do Par-1 
1 :OOOSOOO 

(as.5.) Delmiro Pereira de Andrade, Echo de Paris, intcrpr~te 1:h opinião 
coronel commandante geral. • pubLca do centro e da direita, dcdl-

Confere com O orjginaJ. .. , ~ E;lia!i cam seus respectivos artigos de f 1m

Fernanõ~. major ~ub-commandantP. do a t>sça momentosa questão 
interino. Segundo as declarações do Echo dr 
IVSPECTORIA DE TRAFEGO PU- Pari.,·. uma nova reunião das quatro 
liLtCO E DA GUARDA CIVJL potencias locarnistas somente seria 

Em João Pessôa 23 de setembro de 
1937. ' 

Serviço para o dia 24 <Sexta-feiral. 
Uniforme 2. 0 1 kaki> . 
Permanfnte á S T P., gi1arda n 1

' 

6; 
Permanante á S'P . . guarda n.0 1: 
Rondantes, fiscal Lauro e guardas 

ns. 7 e 5 
Pl:.ntões. guarda~ n:. 18 .. 154, 115, 

144 79 27 e 155 
Boletim n. 0 211. 
Para conhecimento da corporação 

e devida execução. publico o seguin
te: 

I _ Ordem á Secção do Trafego -
O sr. enc. da S T .. desta capital, re
metta ao da de Campina Gr2nde, um 
par de placas 1SE). para automo\'ei, 
a fim cte ser utilizado no registro cte 
um c.'tminhfio per'!'.:mctnte ii Cori·
missão de saneamento daquella cida
de confcrme solicitou o respectiv() 
sr.' eng. chefe:, em officio u.0 642, d3 
21 do corrente datado 

II - Entrt:;a de g;uia - Entrrg.a
se ao sr. enc. da SjP.. uma guia de 
registro de ca~1nl:i.ão. re1nett..1da P.elo 
n . Estaciona no F1.:ical de Umbuze1r) 

destinada á :l.,'11pÜar o systema de pa 
trulhamento do Mediterr:ineo, diri
gindo as operaçóes não somente con.. 
tra os famosos submarinos piraras 
mas t::i.mbe:11 con\ra os aviões. pira
tas, de caça e de bombardeio O r,0. 
vêrno italiano deverá apresentar, nas 
proximas 24 horas, suggestões que 
detalhadamente estudam e cx:imin::ml. 
esse interessan,J:e lado do problema C5 
jornal L'Ccu 1,;te escreve que ''deveria 
ser a ltaliJ a dar o primeiro passo pa
ra o reinicio das neg,pciações Prova
velmc:nte o govêrno peninsular ex:i_ 
min:1rá o carn de :iccôrdo com Q go
,·êrno allemão, não podendo os re
sult:1do!. pra.ticos da Conferencia de 
NYon ser,. considerados como pheno
menos isolados no centro d,a policica 
i,~cernacional européa. O importante 
matutino Tigaro, commcntando a at .. 
cicude da imprensa it,dian1 no que 
dit respeito am re\ultado'i pr.iricos do 
protocollo de Nyon, declara saber 
que o 'ir Bt._ito :Mussolini .!iomcntc 
pronunciar~ .1 sua ultima palavra de~ 
pois de ter colÚcrenciado com o 

DESPtSA 

Gabinete do Prefeito 
Prefeitw·a 
Thesoura ria 
Fiscalisação 
Illuminação 
Limpê~a Publica 
Cemiterio 
ConsE..rvaçâo de propriúS 

j;ventuaes 
Despêsas Diversas 
Instrucção Publica 
Obras Publicas 
Endemias Ruraes 
A:•sistencia Publica 
Banda de Musica 
Divida Passiva 
Agencia. Municipal de Es

tatística 
Gamara. Municipal 
Inativos 

Saldo de agosto: 
Em documentos das des

pê:sac:: com os juiz.es aue 
presidiram as eleições 
em 1935 

DEPOSITO 

No Banco Central 

1 :000$000 
22:820$700 

2:247$200 
1 :OOQ$000 

871SOOO 
2 :827$700 

79S600 
2:357$600 

85SOOO 
1 :433$000 

85$000 
1 :064$500 
1 :056$900 
4:082$000 

408$500 
545$000 
350SOOO 
220$000 

400$000 
15$000 

340$000 

19:468$000 

2:352$700 

2 :352$700 

21 ·..'120$700 

l:OOOSOOO 

1 :000$000 

22 :820S700 III - Pcti~ílcs despachadas - De 
A. Prdros:t. & Cia.. de-':ita capital, 
requerendo p<1ra sa c.:::1 tifil.:ado -~e 
consta nesta ll1~p~ctoria o regü;t.r:J 
cio auto marca Oldmo bik, 'typo 1935, 
placa n.0 144 motor n.0 404.07~. - ~· 
Secção do Trafego para cerhf.ic:n- o 
que constar. 

chancellcr ,lkmio Adolf Hitler, por Thesouraria da Prefeitura Munici
o~c.1-.ião da suJ proxima vi,ita offi_ pal de Guarabira em 31 de agosto de 
ci.11 á Alkmanhl 1937. 

D~ Jorge André de Figueirêdei, 
motoryclista profi%ior:.al, residente 
11esta capital. n:quer~ndo prorogaçil_o 
de licenr.n de prati~~gt>m. por ma1s 
30 dias. para o .;r. Oct:l.Yi., Coràeir.:>, 
na motocycil•ta piac1 n.c, ~71 ·PB. -
Como rcqu1•r, paga1.1do nova ü1xa 

J\' - Communicação sobre liccn<;a. 

FinJlmc:nt~ o jornal EYcrlliO'i' af- Sev,·rino Rezende - Thesoureiro. 
firnu que o govêrno do Tt.:rceiro VISTO: _ Pimentel da Cunha -
Reich aconselhará a ltali;;. a ter uma Prefeito. 
attitudc..· mJis concilutori:i no lviedi-
tdr.1111.·o 

TORNE•SE APTO A VENCER 
NA VIDA ! 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAIÇARA 

Balacente da receita e ctespêsa da 
Prefeitura Municipal de Caiçara, re 
ferente ão mês de agosto do corrente 
exercjcw. 

RECEITA 
Licença,; 

DESPtSA 

Conselho municipal 
Prefeitura 
The-souraria 
Estradas de rodagem 
Illuminação 
L!mpésa publica 
Subvenção 
Despésas diversas 
Fiscalísação 

Saldo para o mês de se
tembro 

'/0$000 
780$000 
651$400 
100$000 

1 :089$500 
172$000 
330$000 
848$200 

90SOOO 

4: 131Sl00 

3:~06$900 

7 :438$000 

Thesouraria da Prefeitura Mtmicipal 
de Soledade. 31 de agosto de 1937. 

J osé Elias de Oliveira - secretario. 
Tresoureiro. 

e. Nobrega - P.refeito. 

PREf EITURA MUNICIPAL 
BANANEIRAS 

DE 

Bala ncête da. Receita e Despêsa. em 
31 de agosto de 1937 

RECEITA: 

Licenças 1 :410S100 
Imposto predial urbano da 

cidade e povoados 1 :215$700 
I mposto de Estattstica de 

producçáo municipal 868$200 
I mpo.sto de feira 1 :054$900 
Gado abatido 949$000 
Taxa de limpesa publica 11osuoo 
Renda patrimonial 212S0u0 
Imposto sobre veh!culos 40$000 
Ma tr!culas 35i000 
Rendas diversas 509$800 
Industria e profissão (50ºiº 

lançado pelo Estado) 10:667$600 
Imposto s! crias de gado 

vaccum cavallar e muar 
Imposto àddicional 
Imposto territorial sub-ur

bano 
Recebido · do sr. Leopoldo 

Bezerra Cavalcanti, pro. 
veniente de 30 manilhas 
de cimento armado. de 23 
ce.ntimetros de. dtametro, 
pertencentes á Prefeitura 

271$000 
444$200 

55$000 

:~ri~cip!:: âen~!:~ :; 
9SOOO cada 270$000 

Recebido do sr. Bernar
dino Rocha. proveniente 
de 3 manilhas de cimento 
armado de 29 centhneL. 
tros de' diametro. perten-

RECEITA: 

Licenças ctiversas 
Imposto predial. territorial, 

urb1no e suburbano 
&tatistica 
Impo~to de feiras 
Imposto sobre gado abatido 
Imposto sobre diversões 

publicas < taxa> 
Taxa patrimonial 

Somma da receita 
Saldo do mês anterior 

Total 

Prefeitura 
Thesour.aria 
Fiscalização 

DESPESA: 

Obras Publicas 
Limpeza publica 
Illuminação publica 
Cemiterios 
Aposentados 
Despesas diversas 

Somma da desp::sa 
Saldo que passa 

Total 

513$200 

249$000 
15$800 

1 :11BSOOO 
432$700 

991$100 
1 :115$400 

4:435S209 
17 :298$190 

21 :733$300 

950$000 
370$000 

70$000 
2:317$300 

539SOOO 
6325600 
50$000 
25$000 

987$000 

5:940S900 
15:792$400 

21 :733$300 

Prefeitura Municipal de Ararun'l, 
em 31 de agosto de 1937. 

Arnulpho Gomes de Araujo, secre• 
tario. 

Manuel F lorentino da. Costa, thc
.rnureiro. 

Visto - Luciano Ribeiro de Moraes, 
prefeito. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
MAMANGUAPE 

DE 

Bala.ncête da Receite e Des~sa. de 
1.0 a 31 de agosto de 1937 

RECEITA: 

Saldo do mês de julho 
Licenças 
Dooima urba.na 
Gado abatido 
Illuminação publica 
Estatística de producção 
llendas diversas 
Aferição 
Imposto predial 
Patrimonío 
Cemiterio 
Matricula 
Imposto de feira 

DESPESA: 

Prefeitura Municipal 
Illuminação Publica 
Despesas di vers~ 
Fiscalização 
Obras publicas 
Limpeza publica 
Eventuaes 
Proprios munidpaes 
Posto de Saúde Publica 
C'emiterio 

Somma 
Saldo para o mê.s de se

tembro 

Scmma 

2 :404$500 
2:653$100 
1 :521$800 

930SIOO 
799$400 
770SOOO 
753SOOO 
13os1-0a 

62$600 
5<1$8UU 
12$500 

7$200 
2:795$500 

12;89oS2CO 

4 :794$400 
2:181$800 
1 :302$100 
1 :142$5 ·o 
1:072$700 

644$300 
425$000 
500$000 
300$000 
lã0$CCO 

12:512$800 

382$400 

12:895$200 

- O s• . dr. di1 w:tcr ào gabinête da O mais decisivo facLor de exito na 
Secretaria do Interior e Stguran;a vida é innegavelmente o bom humor, 
Publica, t·m alheio n.0 2 .864, de hoje a jC\'iahdade. a sympathia irradiante 
clat!'ldO com1*1.unico11 li.iver o . r Go- r1ue somente a pc"sóa todada de um 
\ern:idOr '10 E ,l .to ccn'.;edi1o .10 fig:>do perfeito póde ter 

lmJ)OSto de Feira 
528SOOO 

1 :408$000 
centes á Prefeitura Mu- Thescuraria. da Prefeitura Munici-
~;~ipal ::;~id~e ~~~lJ~ pal de Mamangunpe, 31 de agosto de gua.r.J1 nº 47~ .Triaquim Pa.1va dt' l\.I'el- Se. p-ü; ~cu f1gado funcciona m:11. 

10 60 d1as di lic;('nÇa para lratamen- minando-lhe o oi-gamsmo com a hy
to de Eaúdt, na 1vrm:1 da lcl. em J;ocnndri,l. as altc·raÇêC'S do sy~tema 
}Jrorogl'lção a que Vf'tn l!Oz.ando nc:no:;.o . .,sta palhctez cadavenca e-

(..& , r F""rrrh:a d,· Oliv. ira ub- cem pri·>ão óe ventre que caracteri-
l.Il."'1-' ,.tor. re p. pc:o exp • zam gtr lmente as affecções heµa-
------- - -- thicas o senhor e5tá sacrificando em 

O &r. é func-rjonario publico no ín_ Mi'"' 'Suas po!-·~ibiltdades de exito. 
terlor e a distancia difflculta o rece.. Torne-sc> apto a \'f'n'.:N' na vida' 
bhnento doi seus vencimentos, contas, Para rombilt":"t as doenças do figado 
babilitaç-.lo ao Montepio. os requeri. a Med1dn.1 tem hoje uma nrma üc 
mentos aos seus direitos? Não vacille. ei:~~3d~~~uitia~[_uu,;<~u emprego 11ãt 1 

ntrJja_se ao Escript.orlo de Procurado.. exige dída d... esµccic alguma Nos 
ria MINERVA e encontrará a solução ca . .,os df" hrpatltcs. colicas, 1ctoricia;;. 
dos seus ne-godo!. Rua. Maciel Pinhei.. l'l<' .. .hl'tl rc<..ultados são maravilhosos 
ro. 306. sala do Cartorlo do Tabclliáo quanto nos de ca.lculos biliarios, m
PobUc Travasaoa. 1 r,eir:imcntc dLSSolv1dos com o uso dP 

QUINA PETROLEO 

LO Ç ÃO cada 36SOOO 
1937 

·RI D O N 
Usando-a, o ca bello branco 
reto m a a s u a côr p r imitiva. 
Perfume agradavel , effeito 

p rogresivo e f!a ra ntido. 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 

Somma 
Saldo de julho 

Snm,na 

P r:-feltura 
Fiscalização 
Thesouraria 

DESPESA· 

alguns vidros. Faça uma experiencia Obras publicas 
com •· Pariquynn." e verá como sua Estradas de rodagem 
saúde agora combalida pel::r mau es· Illuminac;:ão <do mês de 
tado de seu figndo. resurgirá cheta jt·.lhol 
de vitalidade e ales ria , Idem <do mês de ago.sto) 

18:148$500 
21 :9155600 

40:06-1~!()0 

980$00 
440$00', 

1 :610S70C 
1 :642$4011 

2 :594$010 

2: 138SCOO 
1 :891$500 

Bea triz Ribeiro, thesourelra. 

Confere - F rancisco da Co~ta Fa• 
rias, secretario. 

Visto - Eduardo Ferreira. prefeito. 

DINHEIRO H AJA! -
O l.° premio da Loteria Fe
deral no dia 9 de outubro 
será de 2.000 contos ! ! ! 



6 A tJNIJ.O - Sexta-feira, 24 de setembro de 1937 

TÉLAS & PALCOS 
A prévia, hontem, do film "MIGUEL STROGOFF", off!re• 
cfda á imprensa conterranea, autoridades e intellec1uats 

A impressão unanime dos que apreciaram essa pellicula 
é de que se trata, na verdade, de uma notavel obra da 

cinematographia 

J~PAO, 1 9 3 1 
(Conclusão da 1.• pg.) 

golias, e, por fim, a Chín:1! - a Chi
na innumeravcl, millenar e incom
prehcnsivcl Todas est:is coisas são 
mais diffcrcntes entre si do que o 
Alto Senegal cm relação á Ilha da 
França Não vamos falar de todas 
elhs Falemos apenas do Japão E é 
m:iis do que suffi,icnte. 

O Japão é o país que toda gente 
R:~~li:ou-:é~faº~~· rtfui15 t1~tr;i â~ri:e~~r~~ªf}~~~~a1~~a ~ov~1;e~!~~ conhece ou inugina: - um archipc-
STROGOFF. dedicada pela c:a. Ex- "MIGUEL STR\JGOFF é um film lago pratica.mente menos esp;içoso do 
~~~id~~tor1âacf~~m! ~1 ~ 11:;ui~:n~~~~ ~~~~1:;!d~~l~~t\e~~~f~~~a~~Af~~: ::iT. que o archipclago britanníco, mas 
terraneos. nha satisfação dz fan incorngivel". povoado, não por quarenta, e sim por 

E~sa pellicula. que srrá exhibida, - Escriptor Adhemar V1dal. cem milhõc~ de habitantes F :ihi es .. 
hoje, em soirée. naquelle elegante ca- ··MIGUEL STROOOFF demonstra tá tudo Unu gr.inde potencia, sem 
;~~~.1 co:!~~~~ã~eal~~~:ar:~a;~~!~ o alt~ nivelhcultural e, ar~.tko daf'fi- duvida alguma Mas uma potencia 
honrando não sómente a Fabrica Ufa ~U~~o~~!fc.~~~a e~i~pees~ctad~~~ r:i~ am.1rella e não branca Portanto, 
furea ~rf~~?c~zi~lle:â.º a propria cul~ mentos impressionantes, pela inten- quantidade, mas não qualidade 

Mlf'!UEL STROGOFF é um drama ~i~~~1ii:,~rti~su q~~r~~~le ~~la~o~~~~~ Toda a Europa (e tambcm a Am<:-
heroico. inspirado no celebre rornan- tam e pela technica admtravel do .seu rica) marcha apoiando-se nestas idéa3 
ce de Julio Verne. contendo. nas suas din:ctor MIGUEL STROGOFF cor- essencialmente primarias 
scenas, emocionantes e reaes a nar- responde ao valor do romance. é so- Vamos substituir estas faltas de 

~~1fid:. ~~:1 ~:e: ~;~j[~cdo~ªf~ta~ ~~~~~a~~1;1la~to: ~ll~~· Unii~~lardo senso do officialismo por. um pouco 
rosna Siberia Russa. "No desenrolar do film !':'IIGUEL de verdade? . 
su~e:~~r~::~if~fito~~l;~c~l!e;;~r;e-~: STRO.GOFF vê-se o espectaculo oiais Desde logo, o Japão não é1 ~e ma
um enredo .sentimental e verdadeira- ~:~ci1:ºbeú~:a -;~ _P~S:~e.si:;rri~tlr~:: ne.ir:1 alguma, um povo de origem 
men humano. o que completa brilhan- rães. · .., · • j asiatic:1 E' um povo «oceanian?". 
temente o film, dando-lhe um valor '·MIGUEL STROGOFF c::>ncr~tíza. Por "oceaniano" , entendo ma1! o 

~ªf~â~;a~ J?essôas que, hontém. assis- ~~ ~i1ê!'~º~:~~~n!1~~gréap':ifa~ ::i~ 1 que é. relativo ao _occa~o d.o que á 
tiram ã previa de MIGUEL STRO- , v-endo na téla. 0 dvnamismo de uma Occama O povo mpp~mco e o povo 
GOFF fora1:n unanimes . em exalte.r gente· em arrancada stoicq tão ocm maritimo por excellenc1a Os norue-

~~sde. ~~~ªuzr;n~=\~~~~~36.:s ~~'::ti9!: ~s3~t~cºh~0;:~~:01~1~~~ ~;~~~: :: guêses e os. britannicos. são ~arinh~i-
r.oo !l".ro que para esse fim, a Cia. "MIGUEL STROGOFF é uma peli- ros por a.cc1dente ~s J~poneses e sao 
Ex...li1b1dora ~ A man~ou collocar hon- cula aue se destaca pala SU"! dramati- por atavismo prc-h1stor1co 

te~eg~~~:;n!fgt::ia~
1
~J;:aesat;iin~le~:· ~!~ª:~ij~t~1:ist~/ O:b~!Y~~r::-g1~~o a~~ E este povo, vermelho ou par~o -

''I\-1.agn~fica impressa~ tive do fil1:fl part:cidoS nestes ultimos tempos·'. _ nada de ama~ello! - .q~er impor-se, 
MIGUEL STROGOFF . Cel. Delm1- Anchises Gomes. d!reccor de "Ltber- hoje ao continente chmcs, coreano, 
ro de. Andrade. commandante da For- dade''. mandchú e rnongolico, como outr'ora 
ça"~:ª~Ue traduzindo as agruras da "O film, MIGUEL STROG(?Fl.4, é os cspanhócs se impuzerain á Ameri-

~ee:ªn!e~~:E~~1! :mh~t~;f~rr~~.~~ te~ ~g~j~;~0:st~r~;~~( eet~~t!~n~~; ca do_Sul,,os in?lêses á Australia e os 
_ Padre clrlos Coêlho. director da nos po~?e proproc1on~r a cmemato- franceses a Afnca do Norte ~ 
"~. Imprens9:". . ~1:PJ1~ãÕ" - Mardokeo Nacre. pela Em P.ºu~~s pal.avr~.s: - . o Japao 

Optimo film. ou º. m~~hor até a_- "MIGUEL STROGOFF surprehen- quer, hoJe, colom~ar. a C~u:ia 1:"Jo-
~:hi:l~n n~!tªc~ªt~[~~ · ;;P1;<!~- dell;-me ~ Ufa talvez não produziu te-s~ que eu propno JUl.gue1 isto ~ro
tante do prefeito. · n~a1s pelllcula que a supé.~e em tech- poss1vel, durante muitos e ~u1tos 

"U~a .... sY,i;lthese magnifica ~e cor3:- ~~caAÍm~~~es d'!.1"ª:d!iccç°â~ d-;: !?Xª1J~ lustros Eu. pensava que a Chi.na es-
:~ dciirv;;for· d; Jo~re~oF;~ic~o Lt- nião. ,~ ' · tava excess~vam:n~e cnvelh~c1da, e, 

"Dos grandes films do anno o me- "MIGUEL STROGOFF é um film como referiu K1plmg, excessivamen-
lhor." - Dr. Clovis Lima. p~omotor empolgante sob todos os aspectos." - te engorgitada de povo De resto, 
publico. Jose Lima da revi:ão da "A União." posso imaginar que Kipling e cu ti-

ta~!a~:te ries~e ~~f:!~ ':!:ã~uffons~~~ se~g_o~ ~~~~~Lm:TX;f~%F;'' v:f::~ nharnos razão, pois o JaJ?ã? . hesitou 
nc - fez a historia. A Europa ajudou magnifica do romance de Julio Ver- longo tempo antes de 1mc1ar a fa
Julio Verne na arte." - Wilso!l M_a- ne. <;>nde Adolph Wol~ruck tem. u~ bWosa aventura Fazendo-se bem os 
~1r~-n.s!~cretario da ASsociaçao a:= ~r;\11~~~~;Jr~~~1Ii~~' d~,c~t~!~~s~I~~~- ca!culos, dc~e .. haver quatrocentos mi-

u3e Julio Verne estivesse vivo, fi- soense. lhoes de chineses, cada um dos quaes 
vale pelo menos cinco japonêses pela 
intelligencia, pela madureza mental, 
pelo sentido commercial e pela capa .. 
cidade de trabalho 

" A Qu&da da Bastilha ", domingo, no PLAZA 
"A REVOLUÇÃO FRANC1!:SA! 
Pagina das mais impres.sionanU:.s da 

Historia é ella o grande motivo que 
illustra todas as sequencias do en
volvente romance de amor que é "A 
QUEDA DA BASTILHA" (A Tale Of 
Two Cities" o grande trabalho da 
Ronald Colman e todo um gr,i.nde 
elenco que o "Plaza. '' estreará depois 
de amanhã. , 

pela D. F. B., Bonequinha de Sêda. de 
certo arrastará áquelle cinema mui
tos fans. 

Complemento: - Fo,ii Movidone 
News. 

Jag11a1·ibe: - "13 hora1 no ar. com 
Frei Mac Murray e. mais a 4.n serie 
d' O Grande My.sterio Aére.3, com No
ah Beery Jr., da Univer.sa.l 

Varios Complementos: 

Os soviets russos, tomando conta 
da China occidental, forçaram.,o _Ja
pão a tomar conta da China onen .. 
tal. Que é que se pode fazer? Cêdo 
ou tarde, os homens do Sol Levante, 
que vivem apertados nos magros ter~ 

ne~º1b~~~olm~asuJ::-~~!i~oirite~~~~ Santa Ro~a: - O grand~oso film SHANGHAI E AS OONSEQUENCfAS 
santes figuras devidas á pena de l da Unit<d Arlist, intitulado Fôgo de DAS HOSTILIDADES SINO..JAPO-
Charles D1ckens, pois esse é o autor I Outomrro. com Walter Huston. Ruth NtSAS 
de "A TALE OF TWO CITIES", de Chatterton, Paul Lukas e Mary Astor, 
que o fllm é versão. O film descreve juntamente com a 2.ª s~rle do roman. SHANGHAI 27 e A. B.) - O que 
a paixão de Carton por Lucte Manett~ ce de aventuras A Cidade Infernal, preoccupa 0. IIlglaterra, França e de-
e fixa de p~rmeio os sensacionae'3 com William Boyd mais naçóes. twis emprls~ e bancos 
acontecimentos que "Ulminaram na n~ta cidade e e.inda mais as firmas 
tomada da Bastilha pelas multidões Metropole: - O Capitão dos Cos:sa. chinêsas radfoadas aqui. é como pode-
furiosas. cus. com Jose Mojica. rá. ser ccnlinuado o gigantesco com-

São scenas electrizant.es de<J:sas dif- mercio exterior de Shanghai, emquan_ 
ficeis de esquecer .!cenas em que sur- s. PLdro; - Ddirio de Grandesa e to continuarem as toftilidades sino-
gem milhares e milhares de "extras·· a 2.• serie do O Grande l\-Iystcrio A- japonêsas. 
magnificamente animadas e scenas de é-reo, com Noah B~ery. Suppondo-S.e que os japonêses. me-
::~ar~:e;,fet~~,difriJ~~~~emi~~seg~!~ Republica: - Cabócl~ BonJta. C?m diante sua grande superioridade. na 
des e fidellssimos. sonia Veiga e Ca.vallciros da N01te. ~!~~0ariiiu~~~~çã~e~!~~~~o.e ~'b~~~ 
ci~~~!!i~~~ e~;:~a~~7i~nc~ês~~p~ co~0;!~1~m~~r!~, _ Nacional D. F. B. obrigar as ~orça~ chinês as a se re~1-
caracter de ".super-show .. de "A QUE- _ _ rt.r~m para_20 milhas a dent:o, o barr-
DA DA BASTILHA .. culmina em dois PON" SA ro mternac1onal .e a concessao francê-
pantos: nas sequencias da tomada da , A GUERRA SJNO-JA E , , formariam somente um:i _pequena 
Bastilha e nas das execuções da gui- , 1 ilha cont!clada por estrangeir?-5. em 
lhotina na Praça Luiz XV. Sâo soe- <Conclusão da 1.• pe.) l um _mz.r immenso sob o .d<?mmio ~o 
nas sensacional1ssimas que valem pelo . . . ~ Japao. Quando e....c:tas condiçoes surgi-
melhor titulo de gloria para Jack :iuclla loce.hdade. O avanço !1ippomct>. ~tm, o Japão continuará dominando a 
Conway o arrojado realizador lo gran- ,egundo as ~l~lmas dec.la~·açoes_ de au · ar('? ~o Yungtzepoo. onde estão as 
de ~ e.sperado film. Eli~beth Allan toríd~~des. m1htares chinesas, se acha mais 1mpcrtantes d~cas e armazens. e 
Bas1l Kathbone, Hcnrv B. Walthall 3lll parallzado. contrclanam tambem Po~tuug. onde 

~~-d~l~~v~~:~i~~ ;;u~::nd~ri~~:;;~ fc~ ~~~fu~n~~~n:s~~a~iãoqU~p~~f~~r~ ::~~~Se~~~~~!g:st;:~g~~~ca~~ri~~~ 
de "players·• intelligcntemente esco- riamen!e atandonar&.m as immed~- I&o deixaria sómente uma pequena 
lhidos e approvados " võrn de Tatung, realizando uma r~t1- porção do rio o controle estran~ei-

.. A Queda da Bastilha" é mais uma a.da cstrategic1. para a parte septen- ro. e sómente nessa area podenam 
r!~i~a a~U~ ii~ia~?c a~se3urar de an- LnOnH.l ~aquella Cidade· f ~~~~~~~~~ia~ sªu~Ue~~~ C~~~::é~as~m 

' . os EMBAIXADORES DA FRANÇA Um correspondente jornalístico es
E DA ITALIA EM NANKIM, 8ETI- trangeiro expóz os problemas dessa 
RARATV!-SE PÀRA BORDO DOS NA- i:ossivei situação ao almirante japo-CARTAZ DO DIA 

PJaza: - Será levada. hoJe. pela 
ultima vez, nesse elegante cinema. 2. 
encantadora pellicula da Unlted Ar. 
tish )-teu filho é o meu rival com 
Edward Arnold Joel Mac. Crea e 
Frances Farmer 

Complc.mento: - D~.scnho colorido 
do Commondongo :\lkkey e um N2. · 
dor..al D. N. 
Ikx: - A começar de hoJe. esse fre

<1uentado cinema exhibirã. a monu
mental producção da Ufa intitulada 
"Miguel Strogoff" cujo principal pa
pel <$lá confiado á gigante persona
lidade de Adolph Walbrueck 

Cr.mplemc-ntos: - Nacional D. F. B. 
e wn Fox Movletone New.s, trazendo 
n coroação do rei Jorge VI. 

hllppéa: - "Bonequinha de Séd• 
~ri tocado, hoJr, na téla do FcJlp. 

pb. eelanlo sob o desempenho de Gil· 
da de Abreu. 

Prfl\!11c1: o <l" r·1n•dl~. (!Hrlbti,id;l 

VIOS DE GUERRA DE SUAS nés, e lhe perguntou _se o Japão con-
N AÇOES ,.tntiria na arrecadaçao aduaneira ser 

NANKIM 23 <A. B. > - O Encane_ 
gado de Ntgocios da Inglaterrc.; as.sim 
come os embüxadores da Italia e da 
França retiraram-re. ao que par~ce. 
rara bordo de navios de guerri:I, de suas 
nacionalidades, ancore.dos no Yang
!f:é. Essa providencia foi tom\:lda em 
~:uscquencia dos con"tantes ataques 
aérec.s ccntr& a c.1pital da China. Des_ 
e modo e. sédt' das embaixadas foi 

traru;ferida para bordo daquelles na
vios 

feita ç.or uma organização estrangeira 
que ccnservaria em seu poder cs di
reitos arrecadados, depositando-os em 
um Banco japonês dos F.stados Unl
Cos cu Inglc.terra, :eté a termina~ão 
das ho!tillctades. O almirante dISS~ 
que era o m~lhor plano. e perguntou 
com grande interesse se o mesmo esta_ 
v1 sendo estudado pelos diplomata~ 
estrangeiros. Evidentemente o Japão 
não póde confiscar os direitbs adua
n~iros já que não houve r~-:1.- rr.çã.:,. 
form'al de gu.erra., e é tambêm evidente 
que o Japão não acceitaria wn syste~ 

PROSEGUE o AVANÇO NIPPONICO ma pelo qual as rendas das alfandegas 
ENTRE PEIPING E PUTOW pudessem ser util!z.6das pela China 

PEIPING 23 <A. 8 ) - O uvanço 
das forças Japonésa.s ao lcn5;0 rta fer~ 
rovh entre Peiping e Putow, continua 
mas, numa cadencia :,erusiveJmente dl. 
mi llÍ®. 

para manter os seus exerc1tofói. 
o pleno auggerldo daria ptotecçll.o a 

todoR oi credores naelona.es e estran
geiros que tén1 bontui garantidos pelas 
e.rreccdações aduaneiras. irullUlndo os 
beJWfir!or!ns do prot-Ocol!o do< Boefij 

ODEMA~ NACRE GOMES 
e 

MARIA DO CARMO GOMES, 
participam aos seus pa1·entes e 
amigos, o nascimento do seu filho 
WALDIR, occorriclo em 21-9-9~7. 

JOAO PESSOA 

ntorios que lhe foram conccdiJos 
pelo cgoismo anglo-saxão, de São 
Francisco, de Mclbournc e até mes
mo de Washington, transbordarão 
para a Australia ou para. a America. 
do Sul. 

Resumamos o problema: 
Em virtude da exiguidade do scn 

solo, da superabundancia da sua ener. 
gia e da fecundidade das suas mu
lheres, o Japão é obrigado a levar 
avante uma guerra de qut. poderá 
depender a sua vida ou a sua morte 
Assim, o Japão já dcv.e estar prepa
rado para esta guerra decisiva e terri
vêl Os que o auxiliarem serão seus 
amigos; os que se lhe oppuzcrem se
rão seus i.nimigos 

A POTENCIA JAPONÊSA 

Que todos o saibam: - o exercito 
joponês vale, nos dias de hoje, dez 
vezes mais do que valia o exercito, 
tambem japonês; que tomou Porto 
Arthur aos russos e que venceu Ku
ropatkin ou Dinievitch, marechaes do 
czar Quanto á marinha de guerra 
do Japão de 19 37, creio que ella es
magaria, sem grande esforço, a arma
da norte-americana - de que a me
tade ficará sempre retida no Aclan
tico, do outro lado do Panamá - e 
armada inglêsa, cujas melhores uni
dades nunca ousarão sahir do Man
cha, do Mar do Norte e do Canal 
da (Irlanda "Home Fleet" Esta 
expressão dlz tudo A "Home 
Fleet" japonésa será, toda ella oL 
fensiva e defensiva ao mesmo tem-
po. 

AS URNAS são livres e livre o clda. 
dio para votar no partido qu,e ex. 
presse nas urnaa a crandea. 4a Pa, 
rah•h• 

INl(IA-SE, 
na Ruuia, uma campanh:a 

centra o nacionalismo 
anti • sovietico 

Iniciada a construcção de 
uma ponte em Bonito de 

Santa Fé 
Teve lugar, rio dia 22, em Bonito de 

Santa Fé., o inícb dcs serviços dt 
construcçóes de uma ponte sobre o 
riacho proxirno áque!la locaUd:-de. 
melhoramento qu,e muito contribuirá 
para o seu desenvolvimento ccmmer
C'ial com o mumcipio de S. José de 
Piranhas. 

ch!fep~~~~:êrn~
0

~ i~t~;~;;~~ su~~ 
tequente: 

Bonito Santa .-é. 22 - Governador 
Argemlro de Figueirêdo - Jofio Pcs
;;:êa - Fci iniciado hoje o serviço de 
uma ponte no rLcho proximo esta 
povoação iigandc, estrada São 
José Piranhas grande aspiração bo
nitense. Essa ncs:;a asplrac;ão encon
tra todo apoio nosso incans1 vel pre
feito coronel Malaquias Barbosa 
maior bemfeitor municipio. - Dr . 
Amcrim Zinet. Pedro dos Santos, 
commerciante. Elisio Ramalho. com
merciante. Alcides Ramalho, c:;mme: 
cianta Manuel C:>riolano commerc1-
ante · Manuel Dia$ ·de Sousa. 
Manllel Vicente Arruda, com.mer
ciante. José B.:ptista Palitot. 
commerciante Antonio Gomes Bar 
bcsa, commeiciante José Thomaz, 
commerc~ante, Gr,acil~ano Ramalho 

~~~e~~i~:~rà J~~iiá'~~~. ~~~::~~t-
.ante Adhemar Freitas commerciart
ta Emília Pereira da · Silva, profes
sol'a publica, Manuel Pereira, prof~s
sor. João de Freitas, escrivão, Alz1r~ 
Pereira Antonio Lelte Cavalcant1, 
FrancisCo Coriolano Anna Almeid 1, 

Antonio Leite Arai-una. Bernaraino 
Bento Lacerda Alexandrino FranC'iS
co. Maria Leorlidru., José Francis:;o 
Raymundc Bento Lacerda, Salustia
no Sousl, Francisco Pereira, Leopol · 

~:êir~ªrr~r~d~f:s ~~n~us:~;~~t~ 
Lacerda, Octavio Ramalho, Jose Ben
to João Netto Bznto Camerina Ma
rià Anisio Ram:lho · Santina Sousn 
Anicnb Lacerda Melio, Dalvlna Dias, 
Francisco Bento Lacerda, João A:1-
selmo Julia Pereira d.e Freitas José 
Pereira Gonzaga. Americo Diàs, de 
Figueirêdo, Maria Duque Mor1es. Ju
lia Dias de França. Marcollna Fre:
tas. Raymundo Adelmar Freitas. Ma
nuel dos Anjos. Nancinha Figueirêdo, 
José Luiz do carmo Araruna, J~é 

~~~eig~l1s;,or~~~c~~~e A~;:~~~~· J~~ 
;~~i~ãno ca~~r~~ªca!~~:~~i Ar~~'Yb~ 
Aurelio Fuastino Can•alho, Antonio 

:l!iir~]~li:eri~:s Ol~ve~~hfº~~l~~~~ 
MOSCOW 23 - íA. B.) - MaU) Antônia Oliveira. Ànna Oliveira. Cos

uma vez as· autoridades s:,viettcas to - me Oliveira, Maria Dias de Freita~ 
mam d1-astlcas medida:s contra qu~i . Dl M i J 
todos os membros do governo dos. pai- té.séR1:~l~~n~a~~tª Jo~rui ~\;re;~~ 
ses nâv russos. accusados de na-cion~- Bonifacfo Moura Ac1-eto Dia!-.. Bene
lism.o antU,rus.so pela imprensa cfft_ venuto Ferreira Moraas Cicero Dan-

ci~eg~i.sM~acsow ... Umpesas" verificadas ~~·ra~regi~t~ ~e~~~:a J:irac!.irm~~~ 
na Ukranio., Caucaso, Rus.sia Branca ronclo ·oias EllJ.s Coriolano. Moysés 
"' republica mongol da BUiiat. um Dias Mario Pereira de Vasconcellos, 
rr:n~e J_~~bbu~; ~~f~;gm~onJ:mB~~~: Iracema Pereira. Maria P. Varandas. 

lcrr O orgã.o offlcial 1'Iswest1a" infor .. ~~ r:l~~: .. J~t~f111.L::r_~~~!~: M~~~a 
~m~~Il~~csJie~~~od~e e~:~~ ~~ r!~~~irf~~·rituii~s A;:~· Dl~saet!~~ 
via estado -em intimo contacto com. ts 'tonio · Areia Juvcti.al Pmto. 'Anna. 
contra-revolu:ionarios. Seu . amigo ventura Aima Mcraes Possidoni
Tagirov. presidente do C~mlté Exe- Fereira ·Mcraes Ant".'nià Dias Lim~. 
cutivo Central, tinha escnpto litte_ Anna Dias de Almeida. H._,tel Men
ratura antlrussa e realizado especta- dcnça. Francisco Arruda, Luiz Gon
culcs de 1)3Ças anti.russas nos thea.. ?aga Pereira. José Manuel de Sousa. 
Lro~ de ~1shkir. . . '.\Aiguel G ·Jdino. Manuel Mathht5 

O orgao do Partido Commumsta. 0 âe Figueirêdo Cicero Gomes Sam~ 
"Praw1~ ·•, egualmen!,e .ataca de. ma- paio Franci.\Co p. Ncbrega_ Francis
neira v10lenta as P!·mc1paes persona..l ~o Pereira. Juvenal Bento da S1lv~. 
lldades da Repubhca de BssW?r, Manuel Dias Fancisco Alves Figue1-
mencionando novos nomes _d-e pessoas rêdo Pedro Pereira 'Ananias Dias. 
as quaes. como ncs an~nores cas~ MeSSias de Soma, Joã9 Pereira P.1.
d~ ata!=].ues feitos pelo~ Jornaes offi. jehú. Marb Ferrctn. Lyra, José Pe
c1aes. Já podem ter s1du presas ha teira Pubio Dias Joanna Ferreira. 
algum tempo. O "Prawda" accusa Porcfna Arn~cla Ânna Araruna p,
Dautov, vic~-p~esidente do Conselho litot. Josó Joaq'ui.m, ;M1rla Dias ~e 
dos CoD;l!lISSanos do. Povo, de te; Figueirêdo Xav~ Carolina Dias F1-
sido off1:1al no exercito do ge~era_ gueirêdo. I.solita Arructa,, Antonta Ar~ 
rus~.1.>ranco Koltshak. O ~omm1&a- ruda Emilia Coriolano Antonio Fer
rlo de. Agricultura é ~~~iderado o reira· sobrinho, Celestiflo Moura, M. 
responsavel pelo extermnuo .de 1;5 M. de Lourdes Fcri'\andcs. Andrt.. 
dos rebanhos lan1ger~ do pais. Rcdrigues ZequÍnha M. Maria dos 

o "Prawda" a.d·=maIS ate.ca o Com- Anjos JoSé Dantas G:;stão Arruda, 
mi.ssarlo da Divis~o Publ!ca. o Com- Amalla Rodrigues. Josf' Francl5co, 
mi!Sarlo da Admmistraçao C::mmtl-j Raymundo Freitas: Edllh Alves Mrl
nal. o secT~tarlo do Conselho E!Kccu_ relles Da.miâo Chaves Androlar 1 
tlvo Central e numerosos outros ~.ltos Pereira Maria Thereza · Sabino Xa
runcc1onarios. O Instituto Sc1ent1fico vier JÔsé dCb Santo~ ·vicente. Au
ptira o Estado d.a Lingua Nacional. guslo Sá_ Alice Gomes de Sá, Rosen-
1W:orma o Jornal, estava sendo usado do Araujo Lima Jo 3 nnlnha cios An
:omo '1:'c;tnJmPfl:to da. prop~anda na- jo:=;. Joijo Vieü~. Jcàquim Ponciati:>. 
ciona11.:5. .. a a1Jtl~ru.s.sa e religksa. Co..,t LuclJ. Dia~ Maria Dias Antonio dos 
mo é indicado pcrr e.sses ataques, qua_ santos Pei-egrlno veritura. Lopes, 
<I todos ~ 1nlnl6tros e princlpaes Dalhia' Palttot, RO§a dos Anjos. Josi
funccionai ias do Partido na Repu~ na Dias Jo&é Oliveira Dalva Rollm. 
bllca Sovletica de BMhklr já deveu, Mar(a Rolim Maria Colina Arruda e 
~star presos á esta altura. dr. Vlcent.e de Paula 

-------·------º TITULO de oldadanla não 6 Parabybanos ! E' um crlmo D.lo 
•o:;iple&. 11em a preroratlva de votar 5er el•ltor t 
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A S S E M B L E A L E G I S L'A T I V A 
DO ESTADO 

As extraordinarias mani· 
fc11:fações prestadas no Rio, 
acs morbs de novembro 

de 35 Noticias ~o-hterior 
<Conclusão da 1.• pg 1 

(Conclusão da 2.ª pg.) natural que se commi!sione um tech- I:;erempto~iamente ao Brasil: Sabe~. 
nico para que o mata·ial adquirido mo::s Brasil. quem sã~. onde estão e 
não venha a soffrer os onus de quem com :J agem ::..quelles que procuram ul .. 
n~o .c:zbe c:mprar. Deve por isso ser traiar tua honra tu1 dignidade. Se
assistido por um profissional es-::a- gwndo~Jhes os passos atalaiando-lhes 
iJ~º:ºco~~~:s:o si:p~~m~::~en~a Ads~ ~s attitudes e gestoc;, teu ex:rc1

1
~ 

sembléa concedendo permissão ao Pra 11 so espera o momento d~c1s o 
Podet Executivo para abertura do , e oop"rtuno para contra a praga 
credito. est-u certo que e.stá fazendo 1 "~•'q11ca desembainhar a fulmmante 
cb ·a do I maior patriothmo porque no:·esta ac~:ada. de suas bavonetas, 
ccmp1'::ita O "yclo de assis~encia so 111.m·a declliao que. salvando-te Br~
cfal de que vem fazendo ponto capC . cd ;':l:lvará. também. o nosso patr1s. 
tal. o governo h:nesto do sr. Argemi- 01C''1IO moral e pollhco. . 

ITALIA 
cur.~o do sr. deputado paulista Dio
genes Lima, quero dizer algumas pa_ 
lavras que se relacionam com apartes 
da. i:.essão de h~ntem. Sr. presidente, 
acoimam a candidatura José Amenco 
da "catteteana ''. F.u, agora, sr. pre
sidt-nte. só lamento que ella não seja 
exactamente "catteteana "no senHdo 
cm que eu considero: O Cattete, co 
mo já tenho dito e repi+o. ainda não 
dtgradou ninguem mas alguem é oue 
r"derli tel_o degradado. Ao sr. Getu
llo Vargas devemos nós benefi"iOJ 
lmmarcesstveis. Assim. s:. presidente 
eu auanto a mim dec;ejaria que além 
dos 18 governadores. ~ sr. Jo,:;é Am~
rito fô~se apoiado pelo sr. presidente 
da RepubUca. Porque. como alludi 
em ante.hontem se ha vicias de ,eri
gem na candidatura do ministro José 
Americc também ha na do sr. Ar
mi:mcto Salles. O que existe é na rea_ 
!idade apena<ii i~o: o sr .. Tosé Ameri· 
co cont9. com 18 governadores e o sr. 
Armando sanes com 2 ou tfllVY.>,: 3. E' 
uma questão apenas de differença de 
num~ros. Digo 3 porque o sr. Arman
do de Salles é primeiramente candi
diüo do· ex-g:>V'?rnador de São Paulo, 
no acfual governadbr e do governa. 
dor Flôres da Cunha. 

Jutro assumpto que eu peco per_ 
missão para não acceitar é o do des
pr-endimento do sr. Armando de Sal
le.;. ronun-:iando o governo de São 
Paulo para candidatar _se ao de pre
sidente da Republica. Haveria des
p!"endimento sim, se s. excia. fôsse 
Presid'?nte da Republica e renunrias 
se para pleitear o governo de São 
Paulo! Deixar um lagar maior pelo 
menor é que seria desprendimento. 
Quem quer que entre nós, srs. depu_ 
tados deixas..ce a cadeira que occupa, 
nesta· Casa, ona pleitear u~a ou~ra 
na CamA.ra Federal ou o elevado car _ 
go de Governador de Estado - C('tn
rr.-etteria desprendimento! Ao contra
rio sr. presidente. 

Vejamos. agora., sr. presidente e 
sn. deputados_ o discurso que acima 
falei pronunciado, .sob o maior silen
cio na Assembléa Legislativa de Sáo 
Paulo pelo sr. Diogenes Lima." 

ACTA DA SEXTA SESSAO ORDI
NARIA DA TERCEIRA REUNIAO 
DA PRIMElRA LEGISLATURA 
DA ASS(l,MBLEA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DA PARAHYBA, 
EM 9 DE SETEMBRO DE ~~37. 

"º de Figuelrêdo". Em seguida o sr. 1 ermo uma cert.e!a pcIS, que ct 
Cel..so Mattcs lê e encaminha á Mê5a I n?''":OS msrtyres nao foram esqucc.-
0 seg-uinte pro.l'-~cto que vae á Com- d ... s. como uma .ct~monstraçáo 1_>alp1-
rnissã.o de Inc;trucção e Saúd~ Publi hnte: de. que o c1v1.smo. o. am~r ~o 
ca (Projecto n" 2, abrt' 0 credito de 'Br9<:il ~mda crepitam. mtang1veis. 
120:C':,~c:ooo p1~a oCc~rr~r ás despe~~ 

1 ~~;~.n~~~ ~~~ºs~:t!r~~m·i:;~~r ~; 
decorrentes êa aequl:içao da appa_r.. lô. e desespero. dos que ficaram sem 
lha;.em technic~ l?arn º,.. Ho~01tal ~rnr."l.ro e .::em f~licidade. em nome do 
R.eºional de CaJaze1ras e ~om~ISSiO- Fxercit a ·onal convido-vos povo 
na um :0rofiss!on~~ para ecse fim. A do Bra~il.na c_;urariu-s perante ·~us e 
Af:Semblea Legasla_,1va . do" Esta~o da os homens. que havemos, de hoje pa
Parahybq decreta. Art. 1. - . Fica o ra O futuro de des·:?ncadear uma 
Gc~emador _do Estado. autonzado a guerra sem treguac; e de morte contra 
abri_r o credito de ~~0.Cl)OSOOO (cento " communi.<rtno ulraiante e ultraja., 
e vinte _contos de reJS) para occorr.e_r dor; que não consen'tiremos, nunca. 

ROMA, 23 (A B ) - Home
nageando a memoria do grande in
ventor Gugliclrno Marconi, todos os 
jorn:ies d,1 reninsula abriram hoje pu. 
bhcls subccripções para que possa 
<,er erigido €ffi Roma um monumen
to â rr,emoria do maior inventor do 
seculo XX A proposta apresentada 
pelo 11inistcrio da Cultura foi a.,epro ... 
vada pelo sr Benito Mussolini Será, 
portanto, elevado em honr.t do gran_ 
de italiano um digno monumento nu
ma das praça., principaes da capital 
Alem disso será constituída uma fun
dação para hcilitar aos jovens italia
nos o estudo da radiotclegraphia, de
vendo ser concedidos subssidios espe
ciaes aos ndiotclegraphistas neccssi. 
tados e ás suas familias 

JAPAO 
és dcspesns. de aPJ?arelhagem _tecl.lm- ou•i e judeu moscovita faça deste 
-:-:a do Hcs~it~l Reg10nal de CaJazeiras "Brasil invejavel um mercado sordido TOKIO, 23 (A B ) - Uma 
~ a. cc.mm1."sion~r um medico_ de re_ e infame do nosso caracter, das nos- communic:içãq divulgada esta ma_ ~~:!~1;~: ~dc:~?gft. ~~.~~ ~~1e~ta~e~ . sas tradições. da nossa dignidãde." nhã informa que o Comité de Orga-
vcgam-se as dlsposicões em "'Dntrario. OS J\,IORl'OS EM DF.:Ff:SA DA nização das C51ympiadas resolveu, na 
~€!() emM~t:c; sete:e~~~~n~o 

19
~~b~:~ LEGALIDADE sua ultima reunião, adiar a com-

Romualdo Rolim". trucçío do sftldium principal para os 
O sr. Delfina Costa pede a palavra RIO 22 - <A. B.> - Foram OS se- sporfs de inverno até que termine o 

e requer seja telegraphado ao sr ~u~~it;~n~ :m~~;;~ n~i~~~fe~~ ~~ conflícto com a China Tambem se
~~ã$e~i~~ri~!º pf:nt!e~~~!is. ~i:e~: São João Baptista. tenente:1'!0"0J1~l rão adiadas todas as outras obras que 
gressou do Rio de Janeiro, dando lhe Mimei Mendonç,a do .extincto 3.º R. requerem sommas consideravc1s, pois 
as bôas vindas e seja t·~legraph-ado ~~r~ª{i°;e~ja~~~l ~~~rºatP!n!~~°a'.n~~ que um auxilio pccuniario do go
~~-:!t~. ~~sf!re;~~ft:t J~~;~~~t~~Jà~~ de Sousa Mello <la E81'ola ,'le Avia- vêrno não deve ser eJperado neste 
se pela passagem de mals um annl- · cãc; capitães-t€ncntes Darúllo Pala-1 momento, attcndida a situação grave 
versaria daquclle matutino, occon·ido dina da Escola de Aviacão Generaldo creada pclJ guerra com a China 
nc dia 6 do corrente. t~ct?eVv~r~rriºd~t :~n~~ J~rr:it~s O Comité das Olympi_adas resoL 

Submet~idos á dis:ussã-0 e á vota- I.: Co~iolano Ferreira Santiago. do veu ainda continuar todos os outros 
ç.ã~, ::.º ;~;:i:1~!csR.oI1m vem á. trl.. rrimelro -regimento de aviação: i::a_ preparativos, decidindo tambem que 
buna e diz oue mais uma vez occup'.l. ~i;11~.~~~o~~!m~~~ai:0 Sá..A1if'it~imJ!~ os conselhriros e peritos allemães pre
a atrenç.ão desta Casa, em benefich nardino de Sá e Clodoaldo Ursulano. sentemente no Japão, proseguirão 
<la cl3.sse que representa. apl"=sen.- ambos do Batalhão de Guardas. seus trabalhos junto ao mesmo co-

~c~~;sã~g~~t~uf{i~~c~P~:c~ªen~ vi!;º s~:;~~~i~To~i i!i-n~~~c~~a.x;~ \ mité 
3) institue o Fundo E<.;pe:ial 1f' Pre- 3.º R. I.; i::ab:s Luis Augusto Pereha. , 
videncia dos Funccionarios Public\JS do J.º R. I.: Pedro Maria Nietto e Ma. 

~t1E~:f·'i:?1:e~~~n~i: de~ itJ\~~~uJ}~S nuel Bi~ de Agrella, ambos do bata-
PALESTINA 

P"blico:; do Estado será ccn,lituido lháo de guardas: Fidelís Baptíst~ A- JERUSALEM, 23 (A B ) - De 
P"!" <;.111roen!a P?r ccni.10 d~" mu!\a . ..; ~~~ª;Cl:~~ 

3
ÁºIv~~ ~; s~~i!º ~o;n;_ºei~ accôrdo com noticias procedentes de 

P~ • ir.fraeçoes ~1::ca~s. ?~r.-: o t h"~ 1. Além desta. consta ainda da rela- Antiochia, o novo Commissano Geei:· d~o~~- r~~:e~~;iefºb !~~~::?:~~ picvistC' no.b ª'.ti_go segrm ~- ,;r '· "" çáo capitão B-?nedicto Lopc~ Bragan ... ral francês informou á população que 
pelos srs. Jcão de vasconcellos e A_ ;nt~l;e~nt~a u~~~~tr~~~ã·~:ic rl~a~.5Pr::~.:i~~ f~huª~c:~:in~:ºc/~f!r:f~~e ct;J~iªjr~~ as tropas francêsas, alli aquartela-
dalberto Ribeiro, respectivamente, l." a~~ sua re:-;1denc1a. Oll. de ;11...1n.:.c ~e-1 rizonte onde será homenagea,do. das durante oq ultimo, tempos cm 

:.~rlil}~i~~i.~e:t~~J:i:i~~ ~1~~:rbá!c°
0s~~:E;r~t~JI:fiJ~i. VIDA' ESCOLAR :~:;;;i::~~i:ã~·:er gr:;i:. !::~:t;' 

:::~ro S~~~tª• F!~~~adnodo N:~;;;:: i ~~.cc~~::tl~~ila~bl~~~t;ri~ lf,set~o ~~1C • LYCEU PARAHYBANO ~::a ºf.,t~~~ªavécl t~!ª e~;~~ u;;: :~ri~ 
Rodrigues de Aquino, Alcindo Leite, 1 que: a) casado, não Ili.ver a vlnva ou.. Prova. parcial dos opposicionistas á influencia fran-
MCaiguvaleclanBtal.stCeos.lsPoa~~ti;,s,Sil~m~~f.J~ pe'rºn',.ã'onedioso Mdeontseupb1.soistcnbolia,viuªt~-n d~i~ cêsa, podendo-se concluir que :u des-

Fri s f"i·:rido hontem rn O'J!'tnria I d 
Rolim, Anacléto Victorino. Delfmo I xar fil. h'.ls solteil"as, !ilhes 1nenores. ou do Lyeeu Parahybano criital chaman- ordens findaram Dec :uou ain a o 
Costa e Sá e Benevides. tnc!>n:w.rs: Cl desquitado. assist.i'.".1:le rl'o boie. 'l orov11 onn.·i~l todos n~ a- Commissario Geral que as autoridâ-

sa °ji!sit~fc~da~e 0iº;far~~~é 'n;,r~~~ ~1rºa~~ig~~~~~~; ~~st~:~P:~~/1;goss~i~ ~~~~. ma1,riculados nas scgulntef des frJncêsas continuarão vigibn-
Af!lerico Maia. Octavi::> ~mor1m E .... 

1

. tei:o, ou vtuvo sem . filhas . .:.u":itcnt_,,,: tes. fazendo publicar ncs,;;c sentido 
miliano Nobrega, Ter~-ultano Brito, pae, mãe. irmã soltell'a ou viuva, 1r.. A-: R horas urnl ,;eri:t :1civertencia, a fim de afa,;_ 

~~OJ~úlfo°n~~in~, ~e:~nRa~~~l~ ~f:;1~en~~~~tf~o in~:~;~~~1·~~~~~~ Fr,~f'.-'" 1 a Ferie turma _ .\. tar, de futuro, novas desordens 
Vianna, Lauro Wanderl"?Y. Raul N?- pcbr"?s. ~ l." - A viuva que coa+rahlr "'<'ir~ '""s ?.ª ~€'r1e turma - E 
brega Jeremias Venancio e Ascendi_ .. ,·as nupcias perderá o direito ao l\Ja.thPmatiC'a 3.ª F~r!e turma I. 
no Moura. e com causa Justificada os benc!icls. podendo. -entretanto, assu- <'M"l'n;('~. 4.• seriP turma M 
srs. Alutzio Campos e Raphael Sébas. mir o compromi~so do pagamento d~s Pnrtugué.:i 5.(1 serie turma - Q 

O sr. 2.0 secretario procede á leitu- contlibuiç.ões restantes, a contar do 
ra 1a acta da &?ssão anterim·. que n0vo matrimonio. ~ 2." - A maior!. 
não soffrendo impugnação, é appro .. 

1 

dade de qualquer dos b-~ne!iciad. os 1.n_ 
vada. duz p1ra a mai::r obrigação de con-

Entra a hora do expediente: tribuir icom a quota-parle que lhe 

As 9 1 2 

ALLEMANHA 
BERLIM, 23 (A B ) - O b,_ 

lanço das importações e exportações 
do Terceiro Rcich do mês de agosto, 
denunciou um sztJJerat 1il a favor das 
exportações, avaliado cm 5 O milhões 

lhida em Lisbôa, onde o sr Honorio 
de Carvalho e Silva conta com um 
grande numero de amizades 

MEXICO 
MEX[CO, 23 (A B ) - De-

pois de 15 4 dias de greve geral os 
operarios dos poços petroliferos dí\ 
Companhia Britannica Royal Dutch, 
voltaram definitivamente ao traba
lho A companhia resolveu paga\ 
75º1º dos salarios referentes ao pedi
do de greve, isto é, uma importancia 
de 5 00 mil pesos ouro, alem de 2 5 
ma pesos ao Syndicato Pctroleo, a ti
tulo de despesas para a organização 
da greve 

TCHECO·SLOVAQUIA 
PRAGA, 23 (A B ) - Calcu

la-se que a população de Praga se 
verá duplicada no dia do enterro do 
"Presidente Libertador~ da Tcheco_ 
Slovaquia, Thomas Garrigue Massa
ryk. Espera-se que até terça-feira, 
quando se realizará o enterro, vc. 
nham a Praga um milhão e 5 00 mil 
pcssôas, sendo precisos centenas de 
trens especiaes para o transporte 
Como as linhas ferreas tcheco não 
têm sufficicntes locomotivas e va_ 
gões de passageiros para essa tarefa 
sem precedentes, o ministerio das 
Communicações se apprcssou em pe
dil-os emprestados ás cstrJ.das de fer_ 
ro da Allemanha, Austna e Hun
gria 

Outro problema difficil será o de
terminar como abrigar e alimentar 
a immensa multidão. Os hoteis já 
estão totalmente cheios, e cm sua 
maioria foram alugados pelo govêr
no tcheco para alojar os hospedes oL 
ficiaes 

SUISSA 
GENEBRA, 23 (A B ) - O 

Journal de Genét.:e desmente hoje, na 
sua edição matutina, as noticias pro
paladas no estrangeiro segundo as 
quaes o sr A venol, sccret:irio perpe
tuo da S D N teri1 conferencia
do durante a tarde de hontem com 
os representantes do govêrno nacio .. 
nalista da Espanha. 

FRANÇA 
PARIS, 23 (A B ) - Entre in

dustria.es e operarios das minas fran
cêsas realizou-se um accôrdo sobre o 
novo augmento de salarim, na pro
porção de 7º1º Houve igualmente 
um entendimento sobre a permanen
cia de,;ses salarios, q uc não poderão 
ser alterados até 31 de dezembro de 
1937 Acredita-se que e?Ssc augmcn
to repercutirá, tendo como consc
quencia o augmento do preço do 
carvão 

INGLATERRA .O sr. 1.0 se:retari'J procede á leitu- couber no r.i,teio da contnb11içáo. 
r'.l do seguinte: 11 Telegramma _do de_ Art. 3.º - o predlo sobre o qual ~:e
r,utado f•edera1 Bô~to de Menezes. a- cahlr o beneficio da presente lei será 
(;raderendo a moção votada ao Parti.. fll'avado com a clausula de inalier!a_ 
d() Litertador por este haver formado bilidade du"ante a vida do,;; be;1di ... l 
ao lado do ministre José Amerlco". l ciadcs. Ar;.. 4.Q - O Mcntepio <i:-s 
Archive. se. Cartão do sr. Carlo.s Bel- Ftmccicnarios Publícos do Estado pr:.
lo agradecendo o convite que lhe foi derá entrar em enten:lim"'rito c0l'l1 o 
fei:to para assistir á solenidade da a... Gcvemo do ~-:;t'ldo. no sentido de se 
tntura dos trabalhos legislativos. encarregar da execuçã-o da prese:1te 
Memorial do Centro Estudantal Para- lei. Art. 5.º _ Dado o fallecimento de 
hybano, congratulando-se pel&. rea_ aualauer func~ionario pt1bli~o <lo 
bertura dos trabalhos legislativos d·2s., E~ta.do nas condiçã?s previstas pelo 
ta Casa e pedindo ao mesmo tempo o artigo segundo o Mon+epio das Func. 
apoio da Assembléa, no sentido de :ionarios Publicas do Estado. no pra ... 
serem creados os cursos complemen- zo maximo de ôez dias, fornece"ã á 
tares. de que trata a reforma do en_ <:;ecretaria da Fazenda nota circumc; .. 
sino de 1932. tanciada da situação contractual ,do 

Frarcês l." serir turmR ft 
~r'enria"' 2.ª .~erie turma F. 
1'-fafhrmati<'a 3.ª seri"' turma T 
Chimica. 4." serie turma - N. 
Português 5.ª serie turma R. 

Ac:. 13 horas 
Portue"uês l.ª serie turma - C. 
Jn~lês 2.ª .~erie turma - G. 
Gte·P.TaPhia 3.ª serie turma - K. 
Latim 4.ª $' rle t,urma - O 
Hc!'oria 5.ª z-erie turma - S. 

As 14 1 2 
P~!'ttte-uh 1.• ~rie turma - D. 
lnP"lês 2.8 sene turma - H. 
Grn1'rranhta 3." ~er!e turma - L. 
L:>tJm 4. 11 ~crie turma - P 
Hi".'toria 5.• serie turma - T. 

de marcos As importações durante LONDRES, 23 (A D ) - O 
o mesmo mês representaram a im- explorador allcmão Filchner que via.
portancia de 482 milh?cs de m:ircos 1

1 

ja de regresso de uma expedição de 
e as exportações 5. 41 _milhões de mar- dois annos pelo Turkestão, aca~a de 
cos Em comparaçao commum os chegar a cidade de Leh Kaschm1r, de 
mêses anteriores as importações re- onde enviou um rapido resumo das 
gistraram uma diminuição de 18 mi~ suas aventuras de explorador, desde 
Ihões de marcos c as exportlções um O anno de 1934 Segundo esse relato, 
augmcnto de cerca de 2 e meio por O explorador, aprsar de enormes dit
cent~ ficuldadcs, conseguiu realizar o pro

Officio do sr. Du.sta~ Miranda, fallecido quer de coru:trucção de pre- dispo!-içfos em contrario, fica aberto 
inspector regional do Ministerio do di:, quer ct,~ mutuo e, de posse des. o credito .supplementsr ao ~ Unice do 
Trabalho, agradecendo o convre que '-es rlado.s no mesmô de-:reto determi art. l.º, da lei n." 156. de 31 de de~ 
lhe foi endereçado para assistir ã nará o Governo a inscripção dos be~ 1embro de 1936 A~sembléa Legic;... 
installação dos trabalhos legislativos nefieiados e na hypothese de can- lativa - Material - Moveis. utensi
dcst,~ anno e congratulando-se pela tracto de cé'ns+rucc;ão. gravará o p1\~- Uos, et" .. ct,~ 9 :915$000 Cnove contos. 
leiturq da Mensagem do sr. Governa_ db com a clausula de inalien~bl11'ía novecentos e quinze mil réis), senao 
c~or do Estado. õe. nue "e·á transcripta no Registro f: 65otroo para pa~amento ao c~nn .. 

. Petição da. sra. Illuminaita Ma-::hado, Geral de Immoveis. no:. termos <la 1e.·, mnc.iante Acher Beker de moveis e 

~:~V~i!~a:e~~Il~t~eJ~~mSaC~~r~~ :~I~ t~;~Ç~~ c;:.:S~~r; 1;;· 6â~~Ve~ta~lneã ~i~~l~~~~~ ~~~~~~~S aá.O ~~~C~~ttit:a:í 
chadj da Costa, solicitando u'a pen. viuvq e herdeiros dos funccionario,;; Va..2::· ncellos para pagamento de u'a 
são a esta Assembléa. A' Commissão já. fallecidc.s, na vlgencia do actual machina de· escreve:- "Remlngton•·, 
d; Lci;islação e Justiça. exE:r·irio financeirc. Art. 7 ... - Revo- forneclda à Secretaria da mesma As-

ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, 23 (A n ) -

O sr J Tudcla, presidente d.1 Com
missão Peruana, que C'itu<lJ a questão 
da fronteira entre o Parú e a Repu
blica do Equador, chegou hoje a cs. 
ta cidade Por occasião d:i sua desci
da do trc1n o sr Tudcl::i declarou aoc
represent:tntes da imprensa local que 
até o presente momento, nenhum 
progresso tinha ~ido effcctu::ido, e que 
a proposta do Equador estava sendo 
acrualmente estudad,1 pelo govêrno Conttnu~ndo a hora doexpedientc-, garn_:-.~ as dlspcsições cm contrario. rcmbléa. e 1:700$000 ao sr. Francisco 

o sr. presidente dá a palavra ao sr. :=:at~ cfas Fcs..·ões cm ~- d·~ setembro A. Araujo, r?ferente ao fornecJmento peruano. 
~~o Mattos, que pronuncia o se.. de W37. raa.> Romualdo Roltm AL de um di:eionario Larouse. seculo 
1?'Uinlte dl.$cursa: "Sr. presidt!ntle; cindo Leite, A-dalber'o Ribeiro. Mi- XX. á Bibliotheca da Secretaria. da PORTUGAL 
Meus mustres pares: Já é do conhe- g-uel Bastos. Celso Mn.ttos. Severino mesma Assembléa; s. s., em 9 de se. 
cimento do Poder Legishtlvo que o Luerna Ernani Satyro. Fcrnand: No- •embro de 1937. ca~.) Jo~é Maciel, 
Governo do Estado prosegue na hre~a. Rodrlgu~s de Aquino, Delfino Adalberto Rib-~iro, João de Vascon_ 
ccnstrucção do Hospital Regi.r:nal de cesta" cellos". 
Cajaz.eires. Para que essa obra. de be_ Vem á tribuna o ir. Adalberto Ri_ E nada mais havendo a tratar. a 
n~merencla não venha a soffrer solu- beiro. que jui:ttifica r nprescntu o $<'- ses."iáo é levantada. de.signando.45e pa-

~~ta~e á c~!~~r::e\lm v~~:1~f;p;~~ f~~t~ti:cl~·oi~~t~lq~~h1~ac ná ;~;;~~sã~·~ ~:u~a,tJ:~11~on~m?s~~~~ do dia: Tr~. 

LISBÔA, 23 (A B ) - O Dia
rio Official, do govêrno publica hoje 
a noticia do accôrdo definitivo das 
autoridades diplomatica, port uguê. 
sa., sobn.: a. nomeação do sr Hono
rio de Carvalho e Si lva p.ira .s func
çõe, de v1ce-consul do Bra,tl nesta 
capítal 

gramma da expedição, _cstab~lcccndo 
va1iJs estações metcorologicas cm 
LJnchau, Kanrn e Khotan, que per
mittem para o futuro a organização 
dos mappas magnetices dessa região 
A respeito da sua prisão em Khotan, 
o sr Filchner informa que durou 
clla 7 mêses O explorador temeu a 
um d.tdo · mon;ento pela vjda de;, seu 
companheiro de expedição, Haak, 
atacado de grave pneumonia, que 
venceu finalmente com os desvelados 
auxílios de um medico inglês Kho
t.tn cncontra-~e sempre cm estado de 
gucrrJ A guerra, a escassez de di
nheiro e <le vivcrc,;;, muito contribui
ram para difficultar a expedição 
N tm1erosos documentos ~obre l ex_ 
pedição foram salvos porque filch
ner os collou no jntcrior da sua mal.i 
de viagem. 

Cobranças feitas por conta proprla, 
nem sempre dio rttiultados positivos. 
Confie !IIIU"5 contai ao EscripLorlo de 
Procuradoria MINER. V A. Servtqo rapldo 
e rarantldo. Rua Maciel Pinheiro. fl.11 

306, sala do 4.° Cart<,rio do T,helliãn 

1:tttendc perfeitamente ás nere5Sidad~ 9:91UD0o par.a. pagan1e11t~ n. diverso.-s Paço d.a Absc:mblC!e. Leglblaliva do 
]lar& s: conclusão desta obra cte e.e- fornecedores da Sécretari, da As- Estado da Parahyba, em o de ""tem_ 
•llltencia social. Ora &r. presidente, oombléa !Aglslativa. A Assembléa Le- i bro de !937, - José Maciel, preslden
triitaodo_..., da acqulslção de ma~,. glsJatlva do Estado da Parahyba re_ ). te; João de Va.scon.céllos, 1.• .secreta, 
ria! qu O d"6tln" a um hooplt,ai é • solve A-"* Unt,·o Revwa<Ja., w rl0: Adr,fücrto nl{.>e•ro. 2.• sc,,r~tnlo", A nomeação foi m,ijto pcm ;JCO, 1 TraV~!l"'lt 



JOÃO PES5ôÃ - Sexta-Íelra, 24 de eetemhro de H37 

U LTIMA HORA ~ 1~Q rqs1:s2sr.Altpl0Cma• 
lho, fazendeiro no municlplo de Cal .. 

(DO PAIS E ESTR ANGEIRO ) 
A Côrte. de Appellação Fluminense considerou inconsiitucional a "Junta de ln• 
vestigações" para julgar o Governador do Estado - Descarrilou hontem, o ex

presso Paris • Marselha, proximo a Beauchestel 
SÃO PAULO ~:~;cir

0
0J~e~e1ti;:n:;. ~~~:::, r!~ :: =s:.ilometroS horarios sem perda 

s PAULO 23 (A União) - A re- giões do pais. A machina foi baptisada, com o no-
portagem de~ta cidade foi informa- Os principaes exerC'icios se realiza· me de ··Der grosse Desauer". 
da de que o go\terna.dor Benedicto riio na região de Leningr3:-do, ·nas 
Valia dares pretende adquirir o carr~ immedia<;>ões da fronteira 1' mlandeza INGLATERRA 
§~~rn~::t~

11~iu ha::n~~.
1T~~~; i~::l"~:~ i~!~e::"1! R~~;:~cªVc~~el~~;g~en:: LONDRES, 23 (A. B.) - O "Ti

mes'' accentuando que ainda não fo
ram abandonadas us esperanças de 
conseg.uir a participa.ção da Italia no 
patrulhamento do Mediterraneo. _ ac .. 
rescenta que a r~spo~ta do governo 

ma.do provide1wia!'. no !-.t'Htido de que is tropa•· da Russia Branca conunan 
seus amigo:,,.: do Rio se entruda.m (·om élad1., pefo marechal Woroschilow. 
a familia do e"<tint'to . \. .. ')htem á" mesmas commissões mi

OISTRICTO FEDERAL 
RIO 23 IA. B ) - A Cõrte de 

Appellàção Fluminense, cOn'l.idn.in~o 
incoru;titucional a Junta de l nvl''~h
g.:ições para julgar o governador d:> 
E!..tado. recusou d~ ign.:1r o me~bro 
que dev<"ria completar a m(·sma .Jun
ta. 

RIO GRANDE DO SUL 
PORTO ALEGRE, 23 (A Uiniio) 

O grande bam1uete qul' o general 
Flór~ da Cunha ia offcrecrr hoje ao 
,.-r. Armando de Salles. não mais se 

!f:~~ráQu: ~~~~~! ~~~n~~~ªJ:r ~:~ 
menagem á memoria do rlepufadc 
Victor Itu~ omano 

RUSSIA 
MOSC'OU. 23 (A B ) - Come<;a-

1 SAIBAM TODOS 1 

O dr. Cueto. de Novo York. pro
clama-se o salvador dos caré-:-as 
Elle invertc.u um apparelho eler
trico, do qual se diz oue é simplis
mentc maravilhoso . Transmitte ao 
bulbo capilar um vigor extraordi
nario. Em 500 clientes do dr. Cue
to, até as ultimas datas. 475 já 
tinham sido curados. Após o tra
tamento. ficaram com uma vas 
ta cabelleil'a de Absalão. DecJa_ 
ra perernptoriamente o tal dou
tor, qu~ a calvice não deve 
existir porque o corpo humano 
é coberto de pellos em irrande 
parte. E apretenta estatisticas, 
s egundo as quaes uma mulher 
uod t reunir em seu corpo até 
160.000 vellos (que precisão). e 
um homem, o minimo de 25 . 000! 
O dr. ~ueto deu-se á pachorra 
de fazer o ~eguintc calculo: num 
paiz habitado Por 20 milhões de 
homens. emendando-se os fios das 
barbas que elles raspam diarimen. 
te, ter-se-ia uma "corda•· de . . 
120 000 kilometros! Não h?.. mais 
como estatistica . . . 

Ha mais de um Sf"C'Ulo existe 
em Pari-. funccionando romo ser
viço policial. um "serviço de rt'
cu1>eração de enxames 11erdidos .. . 
Assim como a polida parisiense 
vela. pelas crian(..'as q~e se perdem 
nas ruas e recolhem os ob.iectos 
que nas ruas se perdem_ igualmen
te cuida das abelhas, que. evadin
do-rn das granjas agricolas ~ubur
banas, talvez pelo gosto de serem 
urbani _ tas se perdem no tumulto 
da grande mctropole . Quatro ou 
cincc vezf's por anno b!i.O acontc~ 
ce. Ainda em junho ultimo. um f 1l
xame fugia de um colmt>al e foi 
pousar. _. na capota de um auto_ 
movei. As guarda~ "agricultores 
l'F'f)ecialista-., munidos dt> hl\._1S e 
ma.seara")_ a<"udiram e reC'olheram 
as abelhas numa caixa prqpria 
St;mpre que aS!iim apanhadas, as 
fujonas são le,·a.das para um cor
tiço no jardim do Luxemburgo, 
onde as dona!-. as r~damam. como 
!:e reclama.e.sem um cão levado pe
la carrocinha 

Para. te!l.temunhar sru rt'<'Onh<'
cinlento aos christâos e r-hrbtãs 
que se dedicam até ao sarrifil'io 
á causa catholica na diore.sse de 
Paris, o cardeal Verdier. arcPbi-.:po 
dessa cidadr instituiu uma meda
lha de merito diocesano, que será 
distribuida. pe§Soalmcnte por Sua 
Eminenda . A me-dal}l:1, de 35 mH
limetros dr dia metro tna. no an
verso una rrlIZ, cujo.; traços sa:>
rão ligado:,; por uma iniC'ripção 
tendo ao centro um medalhão de 
Sã() Luiz aprr:srntand!> a <·orôa de 
e~pinho. !'\o vt-r1-o a\·ultarão a,, 
arma~ do cardeal Verdif"r, enqua
dradas pela. <'ruz ar<·hiepis('opal. 
A nova lbtrinc~ão comprrh<.r J~
rá doh grãos: uma m,;dalha de 
bronze e uma medalha d"' pra13. 

Htare-. do~ Estados Balticos 

ITALIA 
RO:\IA ?.3 (A União) - O poeta 

Gabrif>l bannunzio foi nomeado pre
idtnte da Real Academia. tla Italia, 
m 5-ub~titui<;>âo ao sabio Marconi. 

ALLEMANHA 
DESSAU, 2:! (A. B.) - As usinu 

Junku·~ realizaram os vôos de expe
~iencia de seu novo aeroplano quadri
nc.tor de passageiros- JU-90 ··- do
ado com a velocidade maxima de 400 
ü!omet1·&s por hora e capaz de trans

:>ort.ar 40 pa~ageiros. 
O novo gigante dos ares é um mo

nc,plano inteiramente metallico. de 
1.ZJ. S baixas construido de .:tccôrdo 
·om a~ typi'cas linhas allemães e do
~ado com quatro motol"es num total 
ic .. O);) HP, capacitando o appare
ho a attíngir a altitude de 6.000 me

~rC\ cu viajar á velocidade m.inima 

Pernambuco exportou, em 1936. . . 
20 . 000 caixas de mangas ros -a e r,:;pa
da para o interior do país. A P.:trahy_ 
ba não exportou nenhuma caixa . E 
não exportou por lhe ter íaP-,l:l do al
guem com sufficiente espirita de ini
ciativa . Desde que nenhum commer
ciant.e se dispõe a exportar ll'J~sr.s 
mangas. resta , como no caso -!o a.ba
(;axi, aos agricultores. o r~cun-u cie 
fundar, na capital, uma Cooper .l - iva 
para Producção e Vendas de Frw .. Ll•S, 
Coopnat1va que já este anno iniciaria 
a exportação. A Directoria de Produ
cção convida os productores de fruc
tas dos municípios de João Pessôaô e 
Santa Rita uma reunião a realizar-se 
is nove horas da manhã. no Palacio 
das Secretarias. sabbado. 25 de setem
bro 

A Cooperativa deve formar-se já 
para p~uticipar, ainda este anno, da 
exportação de fructas. 

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

de Roma não poz um ponto final nas 
negociações. E', porém, pensamento 
dos signatarios de Ny~m de que o 
pro:\.imo passo dado no sentido de um 
entendimento deve ser de iniciativa 
de Roma. A ltalia deverá dirigir-se 
á França e á Inglaterra. 

Segundo o .. Daily 1.'elegraph '', a. 
França e a Inglaterra. 9CCuparam-se, 
hontem da. possibilidade de ampliar 
as zona"s de intervenção. 

FRANÇA 
PARIS 23 (A B.) - Descarrilhou 

o exprezSo Paris-Marselha perto de 
Be:auchetel perto de Lyon, durante 
a noite paSsada.. Não houve inciden
te pessoal a lamentar. 

O accidente se originou em conse
quencia do trem ter sido desviado ~a 
linha principal para outra secundaria 
em com:;equencia da queda de um a
terro que já havia provocado o des
ca1ilhamento de um trem de carga en

. tre Lyon e Valencia 

DO CHEFE DO GOVtRNO 
APRESENTADA Á ASSEM· 

BU.A LEGISLATIVA 
Felicitando o sr. gcvernador Arge

míro de Figueirêdo pela apresentaçã0 
de sua mensagem á Assembléa Esta· 
dual o sr. Severino Revorêdo. direc
tor do "Banco do Povo··. de Recife, 
enviou o telegramma abaixo, ao che
fe do Govêrno: 

"Recife, 22 - Governador Argemi
ró de Figueirêdo - João Pessôa -
Queira vo'f•nda acceitar meus p l 
rabens pela brilhante mensagem a
presentada Assembléa. - Severino 
.~:.~~!:~~.? .... !.1.~l'~~~! ... ~.~~~---~-~---~-~Y.~: .... 

Fundado nesta capital o Co-
mité Feminino Pró José 

Americo o 

Tem str.lo recebida. com o maior en-
- - J thusiasmo a idea da adhesãv da mu-( 

FOI TRANSFERIDA A POR- !her na propaganda da candidatura 

TEJRA DE CRUZ DAS AR- :,,~ji~tt f,:'i;!~~~~iid!~;,:t';i°,,, J:,~ 
MAS PARA GRAMMAME pu=:~eras têm sido as adhesões de 

P or con,·eniencia ~e serviço, ~:~~~e e sS:;d~or~~~a ~~!e~i~ 
,raha ele ser transferida a por- desta:ado.s da Associação Parahybana 
teirn elo Posto de Vehiculos, de I pelo Progresso Feminino, que, numa 

\ Cruz das Armas, para a povoa- ct~_m<?Th3tração d~ ~lto stntimento_pa_ 

\ ção . de 1:'onle de Gra~nunarne, :r~~~~· c~=ª:m~~~it,!~.ooperaçao a 
i;rcw1denc1a esta, que _vem atten- Já se acha rormadc. o Comité Fe
l1er p1t~nan1('1Üe as ex1genc1a~ do minio pró José Americo. composto de 
nH111u•nlo. figuras de relêvo em nossos circulas 

() nu,o Poslo de \'ehirulos fi- soclaes. já tende, até agora, assignado 

·:ou opli1nanu•nte inst~llado no ~~Li~~v~~ef'~i;ia~:'vr:, ~~tr:~~~: 
sru sru 110\'0 Jocnl, satisfazendo senhoras e senhoritas: Albertina Cor-1 
·to 111e-.mo trmpo o serviço de reia Lima, Analice Caldas de Barros. 

\'ehitulos e a fbc:alizac;ão da es- ~~:e~~it~:;ti:!
0
M~~~i~º·A1/!e~rt~-

t r:ula · do, Olivina Ólivia Carneiro ctã. 
BOLSAS PARA SENHORAS - Mo. 

delos elegantes, confecção esmerada, 
acaba de receber a. CASA VESUVIO 
rua. Mar-iel Pinheiro, 160. 

REUNIR-SE-Á, HOJE, A SO
CIEDADE DE ASSISTENCIA 

AOS LAZAROS 
Com o fim especial de tratar da 

proximl visita da senhora Eunice 
\X'c:1.ver ao no'iso Estado, effcctuar .. 
,1.·-á hoje, ás 19 e 30 hor,:,,,c;, no salão 
nobre da Escola Normal, uma reu• 
nião da Sociedade de Assistencja aos 

1 

La1;1.ros e Defesa contra a Lepra 
A senhora Alice de Azevêdo Mon. 

tciro, pr~sid~nte da humanitaria as
'>Ocução, '>olxcita por nosso interme-

1 <lia, a presença de todos os associados 
1 í 'icssão de hoje 

Cunha, Nazinha Vasconcellos, Daura 
de Almeida Brayner, Eudocia de A-

~-i~~o d~~l~~'id;,er~ir1!º~!1~~ ~~: 
nes Moura. Alyne Daisy Leal de AI 
meida, Margarita Oihar, Augustã 
Flôres Falcão. Ninalia de Luna Frei. 
re, Maria da Conceição Bonavides 
Lins. Ho.sana R. Costa. Corintha Ro., 
sas Monteiro. Celina Rosas Rabello 
Antanietta Monteiro Furtado, Casto: 
rina C. de Menezes e Barros, Ancila 
Castor de Menezes. Maria de Lourdes 
Moura, Carmen de Almeida, Myosotis 
de Albuquerque Costa, Clevide Bahia 
Silva. Noemi Bahia Silva. Osmarina 
de Almeida Carvalho, Criselíde Cal 
das de Oliveira. Beatriz Correia Lima~ 
Cledi11ise Bahia Silva e Lita Moreno 
havendo o mesmo deliberado de inl~ 
elo, apoiar a idéa da COnstrucç-ão de 
um arco de trtumpho com letreiros lu ... 

~~~sa ~~re;::~as ª pr~cltae~â~;~ 
cidade. 

A esse Comité foi feita a entrega 
do Livro de ouro, iniciativa. do sr. 
Amorim Silva. onde serão appo.stas as 

A senhorita Maria das Mercês Leite çara · 1 
filha do sr. Appolonio Leite, ~U'(lccio: No Hospital .de "Prompt.o Soccorro"'. 
nario estadual e de sua, esposa sra onde se acha mternada. a srta. ~racy 
severina Leite Barbosa. Carvalho vem ~ndo muito visitada 

- Anntversaria hoje a senhorita pelas sua.s collegas . 
Maria das Mercês Mlr',anda N'-obre, 
professora do Grupo Escolar "Isabel 
Maria das Neves" e filha do sr. Pros
pero de Almeida Nobre, funccionario 
publico apo.!entado .. 

- O preparatcriano Manuel Pereira 
Diniz, residente nesta capital. 

- o sr. José Moraes da Silva, resi
dente em Serra Branca. 

- o menino José, filho do sr. Ben
jamin Gomes Maranhão, residente em 
.A..raruna . · 

- A senhora Maria das Mercês Fa-

~~i J~n~~~::~;od~s~:~i!~J~~f:!: 
sidente em Picuhy 

- Anniversaria, hoje, a senhorita 
Marion Meira, filha do sr . Pedro Mei
ra, escripturario da Delegacia Fiscal, 
e.este Estado, que deverá, pelo motivo, 
ser muito cumprimentada. 

- A menina Zelia, filha do tenente 
Pedro Gonzaga de Lima. official da 
Policia Militar do Estado 

- A senhorita Maria das Mercês 
Miranda Nobre. fijha do sr . Prospero 
de Almeida Nobre, funccionario mu
nicipal. nesta capital. 

- O sr . Lindolpho Nunes da Costa, 
commerciante em nossa praça. 

- Regü:ta-se, na data de hoje, o an
niversario natalicio da intelligente me
nina Ariette Lins, filha do saudoso 
conterraneo José Eugenia Lins de Al
buquerque. 

- Faz annos hoje a menina Creu-

;~Il:~il::arf6 ~-~ J:a~i:ºJ:iaj~~;:1~à 
Parahyba e de sua esposa , sra. Dia
mantina sanes . 

N <\SCIMENTCS: 

Paula: : - Acha-se em festa o lar do 
sr. Severino R vdrigues Pereira auxi
liar do commercio de nossa praça e de 
sua esposa. sra. Maria de Lourdes Ri
beiro Rodrigues, com o nascimento, a 
20 do c: rrent.e mês. á rua Elyseu Ce
sar, n .0 6D. nesta capital. de criança 
do ~exo feminino que, na pia baptis
ma l , receberá o nome de Paula. 

- Antonio Padua : - Nasceu, ante
honlem, nesta cidade. a interessante 
cr~ança Antonio Pactua, filho do sr . 
Luiz carvalho, competente chefe das 
officinas do Liberdade e de sua e.sposa 
d. Leonor Oliveira de Carvalho. 

Por este mctivo o casal Carvalho es
tá sendo [€licitado pel:s seus amigo.s. 

VIAJANTES: 

AGRADECIMENTOS: 

VARJAS: 

Senhorita Maria Adah Lins de Al
buquerque : - Por acto recente do sr. 
Governador do Estado vem de ser no
meada para o cargo dCs officios de 1.0 

Tabellifto Publico de Itabayana em 
substituição ao effectivo que se ellcon .. 
Lra em goso de licença, a senhorita 
Adah Lins de Albuquerque. 

A nomeação c!a srta. Adah Llns re
percutiu sympatWcamente em '1ta
b2.yana, cnde ena desfructa de elevado 
~onceito nos circulas sociaes desse im_ 
portante município . 

A srta. Adah Lins, por esse motivo 
~·em recebendo muitas felicitações. ' 

Quer alugar, vender ou comprar ca
sa ou terreno? Procure o Escriptorio 
de Procuradoria. MINERVA á Rua Ma
ciel Pinheiro, 306 sala do '4.o Cartorlo 
do Tabellião Tra;assos. 

Serviços de Assistencia Pré
Natal na Inglaterra 

LONDRES, British Ncws - A 
questão da mortalidade de parturi .. 
entes occupa um dos lugares mais 
importantes na campanha do govêr
no nacional para transformar a Grã 
Bretanha numa nação physicamente 
'iá . Como parte do progr:irnma para 
19 3 6, cm que se dispenderam 
f 140 000 . 000 nos serviços de sau. 
de da Grã Bretanha, estabeleceram. 
se 134 clinicas pre-nataes e centros 
de assistencia infantil . No decimo 
oitavo relatorio annual, publicado em 
3 de agosto, pelo Ministerio da Saú_ 
de, disse que o numero de crianças 
nascidas mortas é agora somente de 
3,81 por cada mil crianças nascidas 
vivas 

Senhorita Licía Duarte Lima : - - Kêtualmente- o problema princi
Encontra-se. desde ante-hontem, em pai é que os beneficios dos serviço) 

~~ã~~!~~i.,~~~ef1ttªad~:~o~:n~~i sociaes que offcrece o govêrno na-
Roch'a, fazendeiro em Serraria e so- cional não são apreciados como deve
brinha. do illustre parahybano dr. Du_ riam ser, e apenas uma pequena pro-
e.r~ ~:fnc1~na~~~j~~t!rª1que .se fez porção_ de ~ães amamentadoras e 
acompanhar do deputado José Anta- ~artur~cntes v1s1ta~ os. centros ~~ as
nio da Rocha., acha-Se hospedada na s1stencia . Para evitar JSso, o Ministe
residencia doenossa amigo, deputado rio da Saúde, está planejando uma 

M'.:_uei,,.~:~~':,"te de Mamanguape a- l campanha . de publicidade para tor. 
cha-se nesta capital, a passeio. a n_ar o publico conh:cedor dos benef1 .. 
senhorita Lyla . Vellôso, ornamento I cios que podem derivar se se aprovei
det;ca~~Y~=daff~~ºi":.:_ Esteve tar d_a atte~çio medica que lhe é 0 f_ 
hontem, ligeiramente nesta capital: ferec1da. Um fac.tor de que se espe
tratando de interesses relativos â sua ra um resultado amda menor de mor
funcção. o dr. Aryoswaldo Silva, con_ talidade infantil, é a nova Lei de Ma
â!it~~~a~~d~~- do Posto de Hygiene ternidade que entrou em . vigor .ºª 

Sr. Antonio Brasilino : _ A passeio Inglaterra e em Gales em fms de JU
encontra-se entre nós, desde honterri lho passado . Segundo esta lei, have. 

~eS:~ia~~toeni~c1:rc~si~~o mt~~'ci~o~~ rá uma parteira diplo~ada para tO
importa nte municipio de Piancó. das ~s mulheres pa~tunentes, ~ qual 

Jornalsta Abelardo Jurema: _ Via_ estara apta para agtr como assistente 
Ja .. hoje, par~ Re~ife, a fim de con- do medico, ou, cm casos de necessida-

g~~it~ cJ1:1if. Jir~~
1
:;, nc~!;~~\.i1~~ ~: de, puder agir _sos~a O progresso 

trabalhos jornalista Atielardo Jurema recente da sc1enc1a tambem tem 
redactor d' A. Uniá(!. • J contribuido para tornar os partos 
. Acad.. Enani Baptista : - Segue. hb- menos arriscados No Hospital da 

~efª~: ~~:Ct~ºanct;a~~Íd~~e:t~~ et~: Quee.n Charlotte, cm Lo!1dres,. -
reito. nos.se companheiro de trabalho.s um importante centro de mvest1ga
~~!:~~fge. .Ernanl Baptista. redactor ção - vem.se est~dando o emprego 

sr. Theotonio Rocha : _ Após al- ~e um nov~ medicamento cha~ad~ 
guns dias de permanencta nesta cida- para - ammobenzenesulphonam1de 
de, regressa, ho_je, a Esperança, 0 nos- que destróe uma certa especie de in-

~ta:r:i~~e:cfa~fe s: · P!~~Ji~~ ~í~ .fecçâo do sangue, e q~e resulta no 
cnde é elemento de influencia local. n~ero de mortes mottva_das pela t~

m1vel febre puerperal, ficar reduzi
do de 22'1º para 8'1º. VISITANTES: 

Sr. Arthur AtMyd.e : - Em com
panhia do sr. San tino Assis Rocha 
reporter commercial d' A União, visi~ 
tau-nos hontem á noite o sr Arthur 
Athayde, sacio da finnà Luiz· Ribeiro 
& Cia., deste. praça. 

ENFERMOS: 

Submetteu...se hon!!:_m, a melindro-
sa operação de appendicite t 
Iracy Carvalho. alumn0. dÕ ~01ieg~~ 

Garanta. o seu negocio registrando 
seus livros e firma Da Junta Commer_ 
cial por intermedio do Escriptorio de 
Procuradoria MINERVA, rua Maciel 
Pinheiro n.0 306, sala do 4.• CartorJo 
do Tabellião Tra vassoa. 

assignaturas de todos que cont.ribUi
rem para a concretização dessa obra 
em propaganuda da candidatura. na 
cional. -

PLANTAO DE PHARMACIAS 
DURANTE O MU DE 

SETEMBRO 
Pôva 
Central 
MiMrva 
Londres 
Mercês 
S. Antonio 
Teixeira 
Confiança 
Véras 
Brasil 

1-11-21 
2-12-22 
'3-13-23 
4--14--24 
5--15--25 
6-16-26 
7-17-27 
8-18-28 
9-19-29 

10-20-30 

A GRANDE NOTA SOCIAL DO MES: O BAILE DA PRIMA VERA AMANHA, NO CABO BRANCO 
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JOÃO PESSO A - Sexta-feira, 24 de setembro d e 1937 

JUSTICA ELEITORAL ., 
'l'RIBUNAL REGIONAL l>E JUSTI- mittido a inscrever.,se. logo que cesse 

ÇA ELEiTOl<AL DO ESTA1.>0 DA a causa motivadora da exclusão. (Cod. 
iore_s de 18 annos verificados em seu 

I 

dendo a consulta do juiz preparador 
districto no mês de dezembro de 1936. do t.ermo de Anthenor Navarro, da 

PARAHYBA El_eitoral - art. 81, § 4.º) Citado o denunciado. apresentou 17.ª zona, em declarar que, em caso 
defesa escripta no prazo da lei. em de reriuncia de vereador cujo partido 
que allega nenhum obito haver occor- não tem supplente. se deve proceder 
rido no mês a que se refere a denun- á nova eleição para preenchimento do 
eia. Por outro lado, nenhuma prova l logar vaP-" 03 jamais convoca-se o .sup
se fez em contrario. E como o facto plente do partido aue o elegeu. sob le
articulado na denuncia não consti- genda dlfferenLe. Este é o espirita da 
tu'e crime, pois os offlciaes encarre_ lei eleitoral que, como accentu'a o 
gados do registro civil, só estão obri- exmo. dr. Procurador Regional, procu
gados a remetter mensalmente listas rou manter sempre nos varios ctsos 
de obitos á Secretaria do Tribunal legislativos o numero de eleitor pelo 
quando na realidade forem registra- respectivo Partido. 

JURJSPRUDENCIA 

ACCORDAO N.0 586 

Processo n. 0 2. 873 . 

Classe 5.n 

Natureza do processo: Inscripção do 
eleitor da 5,• zona - Alagôa Grande 
- Antonio Salviano de Oliveira, para 
effeito de revisão. 

Relator: des. J. FlOócolo. 

O Tribunal Regional resoL 
ve cancellar a inscripção. 

Vistos, etc. 

Accorda o T. R. ordenar o cancella
mento da inscripção do eleitor n. º . _ 
1.254, de Alagóa Nova, 5.ª zona. José 
Barbosa de Sousa. por não ter sido ao 
tcxio escripta do seu proprio punho a 
petição de qualificação . 

João Pe-ssôa, 2-6.i1937. 
(Ass.) FJodoardo da Silveira. 

Presidente. 
(Ass.) J. Floscolo - Relator. 

ACCORDAO N.0 587 

Processo n. 0 9 . 

Classe 1.ª 

Natureza do processo: Denuncia a
presentada pelo dr. Procurador Regi.. 
onal contra Francisco de Assis Dan
tas, official do registro de ob1tos de 
Malta (Pombal) , "3.ª zona. 

Relator: dr. Horacio de Almeida. 

O Tribunal Regiona.] resoL 
ve julgar a acção improce
dente. 

Vistos e examinados os presentes 
autos de acção penal. em que é de. 
nW1ciante o exmo. dr. Procurador Re
gional e denunciado o official do Re
gistro Civil de Malta. dtstricto de 
Pombal, da 13. • zona. cidadão Fran.. 
cisco de Assis Dantas. e 

Considerando que se articula na de
nuncia não ter o referido officíal re
mettido á Secretaria deste Tribunal 
Regional a lista dos obitos verificados 
no seu districto durante o mês de no. 
vembro do anno findo, pelo que teria 
incidido na sancção do artigo 183, n.º 
17 do Codigo Eleitor~!; 

Considerando, porem. que. em sua 
defesa, allegou o denunciado nenhum 
obito haver occorrido naguelle distri
cto, durante o mês de novembi'o já 
referido. Rllegação que deve ser man
tida de pé, visto .como nenhuma pro_ 
va se fez contrario; 

Considerando que quando se regis
trarem obitos de pes.sóa.., maiores de 
18 annos e de nacionalidade brasi
leira, é que. só então, os escrivães ou 
Qfficiaes encarregados dos re~1t>s 
de obitos estãó obrigados a remetter 
mensalmente á Secretaria do Tribu. 
nal as Itstas exigidas pelo art. 207 do 
Codlgo Eleitoral; 

Considerando emfim que a <ienun- 1 
eia não ficou provada e que o facto 
nella articulado não constitue só por 
si delicto eleitoral: 

Accordam os juízes deste Tribunal 
Regional em julgar a acção improce
dente e em consequencia absolver o 
denunciado. 

João Pessõa, 2-6 -1937. 

(Ass.) Flodoardo da. Silveira. -
Presidente. 

(Ass.) H. de Almeida - Relator. 

ACCORDAO N.v 590 

Processo n. 0 1.057. 

Classe 5.ª 

Natureza do processo: Inscripção do 
eleitor da 17.ª zona - Souza - Se_, 
i:ft1gºdeA!1.e~i~kºo .de Almeida. para ef

Relalor: des. M. Furl.ado. 

O Tribunal Regional resol
ve cancellar a inscripção. 

Vistos, etc. 

Accordam os Juízes do Tribunal 
Regional de Justiça Eleitoral da Pa
rahyba em cancellar a inscripção do 
eleitor de 17.ª zona, município de Sou ... 
za, Severino Antonio de Almeida, ins
cripto sob n.<) 1. 164, pelo motivo de 
ter o mesmo verificado prac;a. sendo 
incorporado ao .3.0 B. e., em Fortaleza, 
captai do Ceará, como faz certa a 
communicação de fls .. firmado pelo sr. 
Commandante da 7.'1 Região, que ac
cre.scenta ser o referido eleitor um 
simples soldado (praça de pret). 

As praças de pret. salvo a..s excep .. 
ções apontadas no art. 108 1 unico da 
Constituição Federal, não se podem 
alistar eleitores. Con .. '-cquentemcntc. o 
eleitor que se tornar praça de pret 
n ão poderá exercer o direito de voto, 
devendo, por isso, ser excluido do a
listamento. Será, entre&anto, reed-

João Pesc::ôa 9 de junho de 1937. 
(Ass.) Flodoardo da Silveira -

Presidente. 
(Ass.) Ma.uricio Furtado - Relator. 

ACCORDAO N.0 591 

Proce.5SO n. 0 3 . 062. 

Classe 5.ª 

Natureza do processo: In.scripção do 
eleitor da 6.ª zona - Areia - Eliza 
da Costa Aguiar, para effeito de revi
são. 

Relator: dr. Braz Baracuhy. 

O T,;ibunal Regional resoL 
ve ordenar o canccllamento 
da inscripção. 

Vistos. etc. 
Accordam os iuizes do Tribunal Re

gional de Justiça Eleitoral em orde
nar o cancellamento da inscripção n.º 
1. 558, da 6.1 zona, eleitora Eliza da 
Costa Aguiar, visto como é de PU.. 
nho differente a data 3 de julho de 
1934 - no requerimento de qualifica
cão. 

João Pessôa. 9 de junho de 1937. 
(Ass.) Flodoardo da Silveira -

Presidente . 
(Ass.) Braz Baraeuhy - Relator. 

ACCORDAO N.' 592 

Processo n.0 3.063 . 

Classe 5.ª 

dos obitos de pessôas maiores de 18 João Pessôa, 16 de junho de 1937. 
annos e de nacionalidade brasileira, (Ass.) Flodoardo da Silveira. -
na conformidade do que dispõe o art. Presidente. 
207 do Cod. Eleitoral. (Ass.J Braz Baracuhy - R'!lator. 

Em face do exposto, accordam os 
juizes deste Tribunal Regional em 
Julgar improcedente a .acção e absol
vido o denunciado. 

João Pessôa, 16-6-1937 . 

(Ass.) Flodoardo da Silveira -
Presidente. 

(Ass.) H . de Almeida, - Relator. 

ACCORDAO N.0 598 

P rocesso n.0 25. 

Classe 1.ª 

Natureza do processo: Denuncia a
presentada pelo dr. Procurador Regi
onal. contra Mamede Correa Lil1s, 
official do Registro de obitos de Ja
carau' (Municipio) de Mamanguade, 
2.ª zona. 

Relator: des. M. Furtado . 

ACCORDAO N.0 602 

Processo n.0 2. 547. 

Classe 5.ª 

Natureza do processo: Inscripção do 
eleitor da 5.ª zona - Alagôa Grande 
- Antonio Claudino Leal Ramos, para 
effeito de revisão. 

Relator: des. Mauricio Furtado. 

O Trfüunal Regional resol
ve cancellar a inscripção. 

Vistos, etc. 

Accordam os juízes do Tribunal Re
gional d.e Justiça Eleitoral da Para
hyba em cancellar a inscripçâo do 
eleitor <ia 5.ª zona (Municipio de Ala
gôa Nova) Antonio Claudino Leal Ra
mos por não ter este declarado a sua 
profissão em seu requerimento de j 

Natureza do proeo....s..50: Inscripção do o Tribunal Regional, preli qu2lificação. 
eleitor da 6.ª zona - Areia _ Eulogio mínarmentf, resolve con,,crter João Pessóa. 16 de junho de 1937. 
~~v~~â~.de Albuquerque. p2.ra effeito de o julgamento em diligencia. P r~!i~jnte~lodoardo da Silveira. -

Relator: dr. B. Baracuhy. Vistos, etc. (Ass.) Mauricio Furtado - Relator. 

O Tribunal Regional res<:>L 1. Accordan:i, preliminarmente, os ju- ACCORDÃO N.º 603 
ve OJ"dena~ o canccllamento 1zes do Tribunal Regional de Justiça 1 . 0 da inscripçao. Eleitoral da Parahyba em converter Processo n. 2. 537 . 

Vistos, etc. ~ j~::r::l~º i~or:
1
~~e~~iªSt Pl~~ i~~ Classe 5.ª 

Accordam os juizes do Tribunal Rfi: _ 
gional de Justiça Eleitoral em orde
nar o cancellamento da inscripção 
n.0 1.555. da 6.1 zona. eleitor Eulog\o 
Sobral de Albuquerque, visto como é 
evidentemente, de outra pessôa a le_ 
tra da data do pedido de qualificação: 
2 de julho de 1934. 

João Pessõa. 9 de junho de 1937. 

( Ass.) Flodoardo da. Silveira. -
Presidente. 

(Ass.) Braz •Baracuhy - Relator. 

ACCORDAO N.0 593 

Processo nº 3. 079. 

Classe 5.• 

Natureza do processo: In.scripção do 
eleitor da 6.ª zona - Salviano Feli~ 
da Costa para cffe-ito de revisão. 

R,elator: dr. H. de Almeida. 

O Tribunal Regional resoL 
ve canceUar a inseripção. 

Vtstos, etc. 

Accordam os juizes deste Tribunal 
Regional em decretar o cancellamento 
da inscripção n.º 359, do eleitor Sal
viano Felix da Costa, da 6.ª zona. mu
nicipio de Esperança. porque da peti
ção de qualificacão não consta a de_ 
claração do estado civil do eleitor. co
mo exige, sob pena de cancellamento, 
o Cod. Eleitoral. 

João Pessôa. 9 de junho de 1937. 

João Pe.s~óa. 9-6-1937. 
( Ass.) F lodoardo da. Silveira -

Pre,;idente. 
\J\.s.s .) H de Almeda - Relator. 

ACCORDAO N. 0 595 

Processo n.0 23 

Cla.s:se 1" 

Natureza do processo: Denuncia a.1 

presentada pelo dr. Procurador Regi
onal contra João Trajano de Salle.s, 
official do Registro de obitos de Con
ceição (Municipio de Campina Gran
de), 9.ª zona. 

Relator· Horacio de Almeida. 

O Tribunal Regional resoJ_ 
ve julgar improcedente a ac
ção. 

Vtstos, etc. 

O dr. Procurador Regional denun
ciou de João Trajano de Salles. offl
cial do Registro Civll do distrlcto de 
Conceição. murúcipio de Campina 
Grande. da 9.• zona, como incurso no 
art. 183, n.0 17, do Cod. Eleitoral, por 
não ter cwnprido o disposto no art. 
207 do mesmo Codigo. tsto é. por não 
ter mandado á Secretara! do Tribu
nal a Jlsta dos obitos de pessôas ma.1 

trada alh o officio a que se refere o 
attestado de fls. . passado- pelo Agente 
do Correio de Jacarahu'; b) si foi re
cebido qualquer outro officio do offi
cial do Registro Mamede correia Lins, 
datado de dezembro de 1936 em ja
neiro de 1937 . 

João Pessôa, 16 de junho de 1937. 

(Ass.) FJodoal'do da Sihreira -
Presidente. 

(Ass.) Maurício Furtado - Relator. 

ACCORDAO N.0 599 

Processo n.º 274. 

Classe 5.ª 

Natureza do processo: Con'>ulta 
do .iuiz preparador de Brejo do Cruz 
(14.ª zona> sobre si deve ser inr,luido 
no pedido de inscripção o nome do dis
tricto ou do municipío na hypothese 
de diligencia. 

Relator: dr. Braz Baracuhy. 

O Tribunal Regional resol
ve responder que o Cod. Elei
toral não faz distinção entre 
districtos judiciarios ou quaes
ouer outros. 

Vistos, etc. 

Accordam os Juizcs do Tribunal Re
gional. respondendo a consulta do 
luiz preparador do termo de Bi+ejo do 
Cruz da 14.• zona eleitoral declarar 
que o art. 198 do Cod. Eleitoral não 
faz <iistmcção entre districtos judicia
rios ou auaesquer outros de modo que 
o juiz. nos termos daquelle artigo1 po
derá se transportar á séde de qualquer 
districto da villa para ahi se fazer a 
inscripção, devendo o modelo n.0 7 ser 
datado do local onde se fez essa mes
ma inscripção. 

João Pessôa, 16 de junho de 1937. 

(Ass.) Flodoardo da Silveira -
Presidente. 

(Ass.) Braz Baracuhy - Relator. 

ACCORDAO N.0 600 

Processo n. u 269. 

Classe 5.ª 

Natureza do processo: Consulta 
por tel-egramma do juiz preparador de 
Anthenor Navarro sobre si em caso de 
renuncia de vereador, cujo partido não 
tem supplente deve-se proceder a no
va eleição ou Convocar o supplente de 
legenda con traria. 

Relator: dr. Braz Baracuhy. 

Natureza do processo : Inscripção do 
eleitor da 5." zona - Alagôa Grande. 
Antonio Luiz de Paiva, para effeito de 
revisão. 

Relator: des. Mauricio Furtado. 

O Tribunal Regional resol
ve cancellar a inscripçã.o . 

Vistos, etc. 

Accordam os juizes do Tribunal Re
giona! de Justiça Eleitoral da Parahy
ba em cancellar a inscripção do elei
tor da 5.11 zona (Municipio de Alagôa 
Nova), Antonio Luiz de Paiva. por não 
ser a respectiva petição de qualifica.. 
ção totalmente do punho do requeren
te. 

João Pessôa, 16 de junho de 1937 . 

(Ass.) Flodoardo da Sllveira -
Presidente. 

(AssJ Mauricio Furtado - Relator. 

ACCORDAO N.0 604 

Processo n.° 2 . 545. 

Cla.sse 5.ª 

Natureza do processo: Inscripçáo do 
eleitor da 5.ª zona - Alagõa Grande 
- Antonio Joaquim Môça, para effei
to de revisão. 

Relator: des. Maurlcio Furtado . 

O 'l'ribunal Regional resol
ve cauccllar a. inscripção. 

Vistos, etc. 

Accordam os jmzes do Tribunal Re
gional de Justiça Eleitoral da Pa.ra
hyba em cancellar a inscripção do e
leitor da 5.ª zona (Municipio de Ala
góa Nova) Antonio Joaquim Môça, 
por não ser t,oda de seu punho a res
pectiva petição de qu~.lificnçáo 

João Pessôa., lfi de Junho de 1937 

(Ass.) F!Gdoardo da Silveira. -
Presidente. 

(Ass.J Mauricio Furtado - Relator. 

ACCORD110 N.0 605 

Processo n.0 120 

Classe 5.11 

Natureza do processo: Inscripção do 
eleitor da 19.ª zona S. J. do Cariry 
- Pedro Bernardino de Oliveira, para 
effeito de reYisão. 

Relator: des. Maurklo Furtado. 

O Tr ibu nal Regional resol
ve cancellar a inscripção 

Vistos, etc. 

.O Tribunal Regional resol
ve declara r que em caso de re
nuncia de vereador se deve 
proceder á nova eleição. não 
tendo supplente. Accordam os JUizcs do Tribunal Re

gional de Justiça Eleitoral da Parahy
Accordam os juízes do Tribunal Re- ba em cancellar a inscrlpção do eleitor 

glonal de J ustiça Eleitoral , respon- da 19.ª zona, municlplo de S. João do 

Caríry - Pedro Bernardino de Olivei
ra, cuja petíção de qualificação ndo 
foi totalmente escripta ~lo requeren
te, conforme constatou o e>:ame perl
cial de fls. 

João Pessôa, 16 de junho de 1937 . 

(Ass.) F1odoardo da Silveira -
P residente. 

(Ass.J Mau1icio Furtado - Relator. 

ACCOfl.L)AO N.0 607 

Processo n.~ 386. 

Classe 5.•. 

Natureza do processo: pedido de 
4.ª via do eleitor da 19.• zona - S. 
J"oáo do CarJ.ry - Julio Gomes Mel
ra. para effeito de revi.são. 

Relator: dr. H. Almeida. 

o Tribunal Regional resolve 
cassar o despacho elo juiz da 
•10.• zona. 

Rei~~! !~r o despacho do juiz da 
19.ª zona, em virtude do qual manda 
expedir nova via de titulo ao eleitor 
Julie Gomes Melra visto como, do 
processo de inscripçã-0 se veriflca que 
o nom_e do eleitor é Julio Renovato 
Meira é não Julio Gomes Meira.. ~mo 
consta do pedido de 4. • via do tltUlo. 

Ordenam, em consequencia, seja. 
reoclhldo o tltulo irregularmente ex
peclldo. 

João Pessôa, 1616 11937. 

(As.) Flodoard.o da Silvei,-a - Pie~ 
sidente. 

(As.) H. Almeida. 

ACCORDAO N.o 609 

Processo n.0 56. 

Cla.sse !.ª, 

Natureza do processo: denuncia a,. 
preoentada pelo dr. procurador reg. 
contra Manoel Gustavo de Farias 
Leite officia1 do regtstro de obitOs de 
FagtlDdes, muníclpio de Campina 
Grande. 

Relator: desembargador J. Flosco
lo. 

O Tribunal RegiOnal resolve 
julgar im,proce.dente a. acção. 

Vtstos os autos desta acção penal, 
movida contra Manoel Gustavo de 
Faria.s Leite, oflicial do registro de 
obitos de Fagundes. da 9.ª zona, por 
infracção do art. 207 do Cod. Eleito.. 
ral: e, 

Considerando que nenhuma prova. 
se fez nos autos. de que no districto 
do denunciado, durante o mês refert-

~git~ª d/::t!"'ma?o':-u~e~.!~ 
nos. e que tal obito náo houvesse sido 
communlcado á Secretaria Regional 
pelo denunciado; 

Considerando que tal prova é de 
absoluta. necessidade, em face dos 
termos precisos do citado art. 207 do 
C. E., que tem como requisito intrin~ 
seco do crime em apreço. a occorren .. 
eia de obito de inaicr de dezoito an
nos e a sua não communicação â. ~ 
cretaria Regional; 

Considerando que não provada a. 
denuncia. impõe-se a a•bsolvlção do 
denunciado, não se pcdendo ter co
mo prova o facto de ter o mesmo dei.. 
xado correr o processo ã sua r evelia: 
no juiZo criminal não se admitte a 
confis.são feita. além de que todas ,as 
presumpções devem reverter em be. 
neficlo do réo; 

Accorda o T. R. Julgar a acção 
improcedente e absolver o denuncia
do. 

João Pessôa. 28161 1937. 

, As.) Flodoará.o da Silveira - Pre. 
sldente. 

(As.) J. Fl.oscolo - Relator. 

ACCORDAO N.' 610 
Processo n.0 18. 

Classe !.•. 

'Natureza do processo: denuncia a.. 
presentada pelo dr. proc. reg. contra 
Pio cido Lopes de Abreu. offlclal do 
registro de obitos de Jucá (munlcip!O 
de Piancó, 15.ª zona). 

Relator: desembargador J. Floscolo. 

O Tribunal Regto,nal r esolve 
iulgar improcedente a acção. 

Vts~ os autcs desta acção p enal, 
movida contra Placido Lopes de A. 
breu, official do r egtstro de obltos de 
Jucá. da 15.• zona. por infracção do 
art. 207 do Cod. Eleitoral ; e 

Considerando que nenhuma.. prova. 
(Conclüe na e.• pg.) 
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EDJT .\L - A Junta Commercial do 
Estado ela Parahyba faz publico 
que durante o mês de maio de 1937, n 
movimento f'l.c iua Secretarín, foi o 
11,eguinte 

CONTRACTO 

De Pil'es & Maio. Limitada - Sous• 
- Capital 100 :000$000. Soeios de res
pon,mbilidnde limito.da; Fausto Ah•es 
.Mnia com 50:000$000 e Lafayette Pi
res Ferreira, com 60:000$000. Genero 
doJ commcrt.:io. A,rcncin de automoveis, 
representações, conta propria, ~te 
Epoca do balanço. 30 de abril. Prazo 
do· contrnrti.). Indeterminad(), Regis~ 
traram o. firma. 

De Luiz Ribeiro &. Cin - Joio 
Pessôa - Capital social 30:000$000 
Socioi. solidarias: Luiz Ribeiro dos 
Santos, com 20:000$000 e Arthur 
Athayde Cavalcanti, com 10:000$000. 
Gcnero do commerc.io. Com.pra de ser 
mente do algodtio, corretagem de al
godão e seus deri'\"ados. Epoca do ba· 
lanço. l de maio. Prazo do contracto. 
Indeterminado. Regir'ltraram a firma 

De Di.as & Irmão - Campina Gran 
de - Capital i.ocinl 30:000tOOll Soeio!I 
:;.olidarios: Alfredo Dias de OliYeir.a, 
com 15:000SOOO e Manuel Dias de Li; 
ma, <'Om 16:000$000. Genero do com
mercio. E~tiva11 em grosso. Epoca 4o 
balanço !31 de dezembro. Prazo do 
contracto, ;3 annos (j~neiro de 1937 n 
jnneirn de 1940). Registraram a firma. 

De AraUjo Ri4Ue & Cia. - Campina 
Grande - Capital soc:i:1,l ....... . 
l 600:000$000. Socios solidarias· João 
Arniíjo Rique Ferreira. com 
900:000$000 João Rapôso Filho. ~om 
300:000$000 e João Cavalcanti de Ar. 
1 uda, cl)m 300: 000$000 Genero do 
commercio. Exportação e prensagem 
de algodão e compras e venda de ou
tros productos. Epoca do balanço, 30 
de abril. Prazo do contracto, Indeter· 
minado. Registraram a firma 

ba CiA. Jndu!'ltrial de Fumos Ltda. 
- Banane,ina - C.apital 106:000$000. 
Soei os com re~ponsabilidarle limitada: 
Nelson D.antas Maciel. com 18:000$000. 
.José Perefra Diniz, com 25:500$000. 
Joaquim Florentino de Medeiros, com 
18:000~000. Antonio Coutinho Filho 
com 18:000$000 e Maria Salazar Pes
sôa, com 7:500$000. Genero do* com
mercio. Exploração industrial e com. 
mercial de charuto~, cigarros e fumos. 
Epoca do bnlanço, Sl de janeiro. Du-
1-nção do contracto. Indeterminado 
Registraram a flrmn 

ALTERAÇXO DO CONTRACTO 

De Abílio ·nantas & Cia. - João 
Pessôa - Os socios solidarias: Abilio 

~::et~~º d~~uit:! f:uL~cºe
5
:a. D:;~t:1~e~ 

:tam modificar o contracto sociol da 
firma Abilio Dantas & Cia.. do se
guinte modo: o capital Mcial ficou e. 
]evado para 2.000:000$000 e c.onstitui
do do i;:eguinte modo: o socio solidaria 
dr. José Fructuoso Dantas, passou a 
~ocio commanditario. com .... , ..... . 
ii00:000$000; sodos ::iolidarios: Abilio 
Dant.n~. com 800:000$000, Severino 
Paulino de Lucena., com 400:000$000 e 
José /lfortins Ribeiro, com 300:000$000. 
Os lucro:. ou prejuizos serão divididos 
na -se11uinte proporção: 42 112% ao 
flocio AbiUo Dantas-, 20l~ ao sacio Jo
&é Fructuo!llo Dantas. 22 1 2ré ao socio 
Severino Paulino de Lucena e 16% ao 
11ocio Josf' ).fartimi Ribeiro. O prazo 
<la sociedade será de 3 annos, a partir 
rlc 1. 0 de maio corrente. Se 30 dias 
untei da data da extincção, não fôr 
1·ommunicada ú Junta Commercial 
qualquer delibeução a respeito, con. 
•idera.sc automaticamente prorogado 
o C('lntrkcto por mais 3 annos, e assim, 
auccessivamente. As demais c1au5iulas 
do contncto continuam cm vigor. até 
o termino do contracto da sociedade 

DISTRACTO 

De Elita Pontes & Cia - João 
Pe.,Sôa - Dissolveu-se a firma com a 
retirada do sacio commanditario com o 
segredo de lei, pago e satis:leito de seu 
C'npital e lucros na importancia de Rs 
11 :Ofi7$000, sendo cm moeda corrente. 
lh. 3: 087$200 e o restante Rs. . ..... 
8:000$000, em oito (8) notas p1·ornis
sorias de Rs. 1 :000$000 c\uma e, re
\:Cbcndo plenn e geral quitação de suas 
contas na ~ociedade e dando o mesmo 
a socia solidaria Elita de Barros Pon_ 
tl"s. que as~umiu toda responsabilidade 
do activo e passivo da firma ora dis· 
s.olvida 

De J. Gallo Branco & Cia. - Ala
l,l:Ôa Grande - Di!solveram a socieda~ 
de. recebendo os socios solidarios João 
Mesquita. de Vasconcellos Chaves e 
José de Andrade Gallo Br::rnco., cada 
um R!;. 29:300$000 e1 .deram-se entre 
ei pl,rna e geral de quitação de contas. 
reíerente as trnnaacções rla firma J. 
Gallo Branco & Cia., pelo que ficam 
umbos respon~aveis 

De Araújo Rique & Cia. - Campi
na Grande - Dissolveram a socieda
de, recebendo os socios de industria 
Fernando de Britto Lyra e Ollvio Ri
que Ferreira. romo aaJdos de seus lu .. 
cro, uda um Rs. 1:870SOOO e o sacio 
eapftalhta ,João Araújo Rique Ferrei
rn recebeu como ,;o.Ido de seu capital e 
lurro1 R,. 371:200'380. A liquidação 
de todo P<'tivo e passivo da firma ora 
t:Xtincta ficou a car•o do socio capi
tullat.a João Araújo Rique Ferreira. 

REGISTRO DE FIRMA INDIVIDUAL 

De Antonio Peí:a:ato Filho - Areia 
- Capital 1:000$000. Generu do com
mercio. Estivas • outros artigos a va_ 
rtJo. Nio tem filial. 

D• Ernstto da Sousa Bastos - .Areia 
- Capital 1:000$000, Genero do com• 
mercio. Estiv•• e outros artigos a va• 
nio. Não tem. filial. 

úe FrancJaco .X.avier de Lima -

A UNIÃO - Sexta-Ieirn. 24 ele setembro de 1937 

D :e 
; 

GuaribaR - Areia - Capital ........ . 
1 :000$000. Genero do comme_:,io E,.;
tivas e outros artigog a varejo. Não 
tem filial. 

De Henrique da Costa Machado -
Piraoá - ~\reia - Capital 2 :000$000 
Genero do commercio. Estivas e ou .. 
tro!. artigo:,: a v3rejo. Ni"10 tem filial 

De Pedro Perazzo - Vira(âo -
Arei.a. - Capital 3:000,000. Genero do 
commerdo Jnd\lstria ngriC'olri Não 
t~m filial. 

De ,Joi::é Carneiro - Areia - Capital 
1 :000!1000. Gc.>nero do commcrcio E~
tivas e outro!> artigo~ n varejo. Não 
Lem filial • 

De Rcverino Raphael ._ A)godão -
Areia - C'cpital 3:000~000. Genero rlo 
c:-ommercio. Estiva, e compra C' venda 
de algodão. Não tem :filinl. 

De Se,•orino Trajano da Silva -
Areia - Capital 1: 000$000. Genei-o Ao 
C()mmercio. Estivas e genero!II alimen
ticios a varejl'. Núo tem :filial. 

De UlyssC'~ F. Motta -- ('ajazeirns 
- Ca.1>ital .t0:000$000. Gcncro <lt> 
commercio Couros curtidos e avia
mento.<s para i;:apateiros. incJua_ive cor
tume de se11a. Não tem filiaJ. 

De Octavio Tranquilino tia Silva -
Cabedello - CRpital 1:000,000. Ge· 
nero do commercio Estivas a retalho. 
Não tem filial. 

T A E s 
O:i proponcnf Ps de\'<'táo offcrccer 

cotação pEu·n os m.:itC'rines de prore
dencla nac!onal, ou nnrlonntlzados. 
po .... too un. r(WJ1nl iç:lo T<'(j11i.c:.1tnnt.e P. 

de procectencla cstrangrirn. C. I. F' 
Cnbedelio. 

Ac; propostas. <1e-vt:rC10 l-rr entregues 
n:!sta Comm1S!fw. c:m e1wcloppes fe
chado.<i. aLé n.s proximidades da reu
nião do Tribunal da F'ozf"nda. que não 
~erá antes das 14 horas do cHa pri
meiro {1. 0 1 de outubro vlndouro. 

Em e1weloppcs sepnrados das pro
posta~. o-= <·on::'urrent<":'-í deverão apre_ 
~entnr recTbos de haver pago os im
postos federal, l'stadua1. municipa1, no 

~~~r~~i~n!~ª~~cl~· e~::1 EcJi~!~'. da cau. 
Os proponentes obri~or-w.ão a tor_ 

r..ar efftct 1\·o o comprom:s.c;o a que se 
propuzer;:m rn.~o st".i:"t acc{'it.:J. a sua 
p1·oposta, a&ignanclo controcto na. 
Procuradori..l da flazendn, com o pr:t
Z(.,- maxímo de 10 cU::s apó.<, soluc·llJ-

~igª a~btt~~~~rr~~1~ª · fi1~~1;!fv~~~~~= 
unte não inferior a 5º'º sobre o vs.
tor dÔ fornecimento, a qual reverlná 
em fa\'Or do Estado, no caso de res
cisão do contraclo .. <;cm cousa justi
f1cada e fundamente.da a ju1zo do re .. 
ferido Tribunal. 

Fica reservado ao Estado o direito 
cie annular & prcscnLe chàmando á 
nova concurrencia, ou· deixar de ef
fectuar a compra do material cun'L 
tente ela me . .:ma 

fornecimento a e~tn. Commis.ciã.o, do se_ Abertura de vala <'m rocha. dura, 
gulnte material de expediente: no lagar denominado "Olti", nn linha 

10 caixas de papel carbono preto,. ndductcra, a 6 kllometros do Alto 
marca. "P~liknn". Branco. 

1.000 blocos de papel para calculo, O volume tola! attlnge cerca de .. 
com 80 folha~. 0,22' x. O, 16. 10 000 <dez mil> metros cubices. 

100 folhas de papel carbono preto, A vala lerá. a hr~ura minima de 
tam,rnho grandt. 1.0 (um) metro no fundo. para per-

20 bobinas de pape! para machlna mittir o assentamento do tubo ele 350 
de som mar. m111metros. 

l resma de papel pautado. A altura maxtma atting!da é de 20 
5 gr(zas de lapis preto com borra. <vinte) metros. 

cha. Se o empreiteiro fizer, por conve_ 
1 groza de lapls de copio.. niencia sua córt.e de maior largura 
6 duzbs de lapis btcolor. na vala ou· outras transversaes. para 
1 d~zia de canetas. accesso e saidn de materlaes, não 
5 caixas de p('nnc.s de qualldade su- será pago desmonte mnior do que o 

pcrior. , correspondem te â largura m<'dia de .. 
10 litros de tinta preta ("Pelika.n" 1.50 (um e m,··lo) metro cm t'"da ex-

ou "Stephens"> . tensão 
1 litro de tinta vermelha, idem. Os pagamentos serão por medições 
20 folh:.=ts de mata.borrão de 100 11- quinzenaes. 

bras. O preço dev;erA ser proposto por me .. 
6 ·burvard.s (berço para mata-borrão) t-:-o tubice, correndo por conta do em. 
6 reguas de ebon1te, de 0,50. ç,reiteiro todas as despêsas de mão de 
12 rtguas de madeir~. de 0,30. obra_ explosivos. outros mat.criaes. fer-
12 fitas para macluna de escrever ramentas. installaçõcs, inclusive des

"L. C. Smith''. preta. e vermelha. sem pêsas de ~isU'ncia medico e de acci-
copia. . <lentes com o pessoal 

6 cru_xas de cltps n.0 3. o preço inclue a retirada. do mate .. 
2 caixas de colchetes n.0 47. rial escavado para Jocnl onde não pre-
2 duzias de bcnachas "Ruby", ta- judique a ndductorn e scrá determi-

m.e.nho maior. nado 1nla Commissão, nas proximi-
1 kilo de gomma arabica em pedra. dades do corte. 
100 pacotes de papel hyglenico, de o corte avançará em todas as fren-

.1000 folhas. . tC's ele ataque. em toda a altura até o 

De Renato Sobral - Alagôa Grªnde 
- Capital 2:000$000. Genero do com· 
mercio. EstivM a vni:ejo. Registro n." 
2. 809, em 28 de meio. Nome do res
ponsavel o sr. Renato da Silva So-
bral · 

5.000 .enveloppes ordinanos. typo fundo da vala, cujo nivelamento será 
Commissão di Campros 15 de se- commerc1al. dwJo pela Commissão. 

lembro de 1937. · 3.000 follrns de papel para machina, O prazo maximo para a execução 
REGISTRO DE FIRMA SOCIAL J. Cunha Lima Fi1110 ))('la com. 'typo carta. de 20 kilos. do serviço terâ de 4 <quatro) mêses 

mi..5:são de Comprns · 2 peças de papel milimetrado. para inclusive domlngoo, feriados e dt:IS 
Da Fabt"ica 1le Dõce-s e Conservas 

Gaivota Ltda. - João Pessôn - Capi· 
tal 120 :000$000. Socios de responsa
bilidade limitada: Firmino Florentino 
da Silva, ci4 quotas no valor de . . ... 
10:000$000. <li". Manuel Florentino da 
Silva, c/4 quotas de 10:000$000. e An
thenor Amorim de Medeiros. c:4 quo. 
tas de 10 :000$000, perfazendo um to-. 
tal de 120:000$000. Genero do com
mercío. E~ploraçüo da industria. e 
commercio de conservas e dõces de 
íructas. Pertencendo o uso exclusivo 
da firma ao sacio gerente <lr. Mnnuel 
Florenti1;0 da Silva. 

CANCELLAMENTO DE FIRMA 

INSTITUTO DE .\POSENTADO
RIA E PES~OES nos COM~IERCI
ARIOS - CAIX.\ LOCAL DE JOAO 
PESSOA - EDITAL N.0 l 37. - Pelo 
prazo improrogarrl ctc 180 dias a con
lar desta data, c22 de seiembro de 
19371. serão arcitos: nestA. Caixo os re
querimentos de m~cripçfio dos empre
gadorcs e rmprrg:1do~ a que :illt1ctc> o 
art. 185 do Dccr~to n ... 183. de 26 de 
dez~mbro dp 19:;4, d;.1s emprt..,a.s jor
·nal!sticas. firma~ <.' c,wbelecime11tos 
editores de .iornaes e revistas, bem co
mo agencias telcgrnphicgs, exclusive 
os graphicos. cu.ia~ estabelecimentos 
conforme Portaria do exmo. sr. Minis~ 
tro do Trabalho. Industria e Commer-

De J. J. Baptlsta _ Joíio Peeeôn _ cio, de 4 dr Janeiro ·do anno corrente, 
Foi cancellado a ~ierlirlo O l'egistro de foram considerados cornmerciacs, para 

~ua firma individual. ~~J"~~
1!~0d;ei6u~~~~.l~t~\n~t !~~;t~~~:~~~~ 

DlYERSAS ALTERAÇOES EM RE- pn.ra que PO.'kam. como a~sociados fa_ 

GISTROS DE FIRMAS ~~~ti~ti~o;~a gi:;~,1~i!º~ L~1t,1·e~.t~~-\~~:e~~ 

De Adalberto Gomes da Silva - H l.º e 2.º do artigo citado 
João Pessôa - Communicou a tran~- iad'ic;, r~~~~i~m~~~os ai;~~ii:1~I~:d\~s seJ; 
ferencia do seu escriptorio e séde certidão tle nascimPnto. ou, na falta 
principal. para João Pessôa, pas~::mdo deste por ctocumenlo habil e legal, á 
,l categoria de fili_nl a casa dç Santa juizo do Im,tit uto, comprobatorio de 
Rita e ainda communicou te1· compra- que o requrrente contava mai.<:; de 60 e 
io a S~naria, da firma F · H · Vergú.ra meno:; de 70 annos de idndf' no dia 
& Ciu., de~to praça, ficnndo nhi n ma- 1.0 de- ;anetro de 1935, isto é. tenha 
~;:niaªde.t~rz\t rua Desembargador nascido no p~riodo de 1.º dP janeiro 

De Francisco Fre1re - Joiío Pcssôa ~: f:~f: 1~~~~!1~:~· a 
31 

de dezembro 
- Communicou ter mudado o g_eu cs- Podem requerer c&;:.1 inscripção fa __ 
ta.belec1mento,, pttra a rua ~arao da cultativa os empregados e emprega
Passagem .. n. 4~0 •. desta capital. dores nessas condições que estejem no 

De Luiz Teixeira de Barros - j exercicio das .suns profissões ou em. 
Areia - Com'!'unicou ter nberto uma pregos e*que st cont:.L-;sem nté 60 an
filial de sua firma commercial, no lu- nos em 1,n de janeiro de 1935 seriam 
!!ar denominado Pia, do município de obriJ?atoriamente n~ ... ociados' deslie 
Areia Instituto. 

A Caixa Local darâ nos interessados 
REHADJLlTAÇÃO DE COMMERCJAN• todo,; os esclar~dmentos prC'cisos na 

TE F ALLIDO ."iéde á rua B~rão cio Trittmpho n: 
510 2.0 Andar, de 11 ás 17 horas. 

João Pcs..c.ôa, 22 de setembro de 1937. 

Antonio Carlos da SiJ\'Cira. - Ge. 
rente. 

perfil, largura de 60 cms., peça de 20 santos. 
metros,. A • • Se~á rescindido~ o contracto, si a pre_ 

10 d1t ... s idem, idem. de 10 metros. ducçao mensal nao attingir os seguin. 
10 peças de papel Ozaiid, largura de tes valores: primeiro mês - um quar_ 

1 metro, peça de 10 metros. to, segundo - um terço e terceiro -
10 peças de papel vegetal, largura um quarto do volume total. 

1,10, peça de 2-0 metros. Se o serviço não ficar conclutdo no 
. 1 e.stojo de desenho. contendo: 4 prazo. o c-0ntractante pagará a multa 

tira-lmhas. 2 oompassosw para tinta e diaria de 100$000, augrr.rntada. de , • 
um compasso de reclucçao e as outras 20$000 por dia excedente. 
peças. Os proponents deverão fazer na Re. 

Serão indicados cs fabricantes dos di_ cebedorla de Rendas de Campina 
ver!:.os m::i.teriaes, en vrn.ndo amostras Grande uma caução em dinheiro, de 
dos mesmos. 20:000$000 (vinte contos de réis) a 

O material .será entregue den"tro de qual servirá. para garantia. do contr'ae
quinze (15) drns após a encom.menda. to. no caso da acceitação da proposta. 

Os preços comprehendem-se para o Os proponente.s deverão apresentar 
material entreguf' .no escriptorio da prova de capacidade. technlca e mate 
Commissão de Saneamento de. Campina rial para a execução do serviço. -
Grande. As propostas deverão ser escrtptas a 

Os proponentes dcwrã.o fazer, nn tinta ou dactylographadas e asstgna .. 
Recebedoria de Renda. de Campina das de modo legivel. ,sem rasuras, 
Grande. uma cauçã.o em dinheiro de emendas cu borrões em três vias, sen-
5% sobre o valor provavel do forn~i- do uma deViclamnte sellada (sello es_ 
mente, que servirá para garantia do tadual de 2$000 e sello de sau'de), eon_ 
contracto, no caso de acceitação da tendo preço por algarismo e por ex_ 
proposta. tenso. 

As prepostas deverão ser escriptas a As proposms deverã-0 ser entregues 
tinta ou dactylographadas e assigna- no Escriptorio da Commis.são de Sane_ 
das de modo leglvel, sem rasuras amento de Campina Grande. em en-

;:~~d!s p~fm~i;;~vi~:,e:~ês se!~ ~f~ºPJlesd~e~~~~t:tta~ 
1
1u1:'~ni~ 

Csello estadual de 2$000 e se!lo de sa. posterior da referida Com missão. 
u'de), contendo preço em alga.rismo ê Em enveloppes separadcs das pro_ 
por extenso. postas os concorrentes deverão apre-

O pagamento será. feito na Recebe- sentar recibos de haver pago os lm_ 
doria de Rendas de Campina. Grande postos federai, municipal, estadual 

•d.pós entrega cto ma.tet1al. · no E:Xercicio passado, bem como. dà 
As propostas deverão ser entrffi?ues 

I 

cauçao de que trata este edital. 
no Escriptorio da Commlssão de 

0

Sa- Os preponentes obrigar..se-5.o a. tor 
neamento de Cnmplna Grande. em en- nar effectivo o compromisso a que st. 
veloppes fechados, até ás 14 horas do propuzeram, çaso seja acceita a sua 
dia. 29 do mês corrente. para. julga_ proposta., assignan~o contracto no Es
".1'."to posterior da referida Commls- criptorto da Commissão de Saneamen_ 
sao. to de Campina Grande, em presença 

Em enveloppes separados das pro- do Promotor Publico desta cidade, com 
postas. os concoITentes deverão apre o ~ra-zo maximo de 10 dias, após SO
.sentar recibos de haver pago os 1m: luc10nada a concorrencia. com previa 
postos federal, municipal e estadual no caução arbitrada pela mesma Com
exerdcio passado bem como da cau- missão. não interior a 5% scbre o 
ção de que trata" este edital. valor do serviço, a qual reverterá a 

De Antonio Guerra - João Pessôa 
- Pelo dr. juiz supplente em exerci
cio na 3. • \rara dn comarca da capital. 
~m data de 7 do corrente mês, foi de. 
cretada a rehabilitação do commer
ciante Antonio Guerra. cujo :fallencia 
decretou-se em 4 de outubro de 1926, 
pelo então juiz de direito du Comnier
cio da coir.arcn desta capital 

Os proponentes obrigar ..se-ão a tor _ favor do Estado, no caso de rerisão 
nar effectivo o compromisso a que se do contracto. sem causa justificado. e 

INSTITUTO DE APOSENTADO- propuzerem, caso seja accelta a sua fundamentada a Juizo da referida 
RIA E PENsõES nos C'O~L'\IERCI- proposta. assignando contracto no Commis.são. 
ARIOS - CAIXA LOCAL DE .JOAO escrtptorio da Commis.são de sanea Fica reservada á Commls.sá-0 o dL 
PESSOA - EDITAL N." 2 37. mcnto de Campina Grande, em pre: reito_ de annuila.r a presente concot·-

Petições 50 Pelo prazo improrogavE!l ck 180 din.s sença do promot.or publico da cidade, renc1a ou de .recusar qualquer propos ... 
Oflicios 1·eccbidos 3 a contar desta datn 1 22 de setembro com o prazo maximo de dez dias após ta, se assim lhe convier. 
Officios expedidos 4 de I937J. ~edi.o acccitos nt".c;La Caixn os soluc!onado ·ª concorrencia, com prévia J~nas Manga~etra - Contador. 
Livros rubricados 47 rcqu~rimentos dr i_nscr!pção do> em- cauçao arbitrada pela mesma Com- Visto: - Jase Fernaz - Engenhei-
Termos de aberturas e rncer. pregadores e empregados a que allude missão. não inferior a 5% sobre O va_ ro Chefe. 

ramentos 9J o art. 185 do Decreto n.º 183, de 26 lar do fcmecimento, a qual reverterá 
Folhas rubrieadas 5 437 de dezembro de 1934 dos fl,tabeleci- e~ favor do Estado, no caso de resci-
Certidõe, despachadas 4 1 mentas de barb•iro\; e <.·abelereil'Os, os s.ao do contracto, sem e!M..sa. justltlc.i- COMMISSAO DE SANEAMENTO 
Empenho extrabido 1 ;:iuaes foram coru:.1derado.'> commerci- ar. e fundametada, a jUizo da referi DE CAMPINA GRANDE - CON-

Secretnria da Junta Commercial do a&. p~ra oc. fins dr qur tr!\tn o regu. da Cornmissão. .. CORRENCIA - EDITAL N.º 5 -
Estado da Parahyba em 10 de junho lamento approvc.ldO pc;o <h•e, acima Fica reservado â Commlssáo O di. Acha-Se aberta concon·encta para o 
1~ 1937. ' m~n~ionado por Porta na. do exmo. sr reito de annullar a presente chama11- fornedmento n. esta Commlssáo, do 

Romoaldo Fonsêca - E~criptarario- Mm1!tro _do Trabalh~, lndustna f' do a nova concorrencia ou ·deixar de seguinte: 
~ecretario Commerc10. de 22 de Junho destf: an- effectuar a compra do inaterial con<i Um automovel fechado, de duas ou 

?~éu1r:t~vci~eg~~~ª:~<; cg:~e11~t~~~:~~~ rante da mesma. - ~u~~~ÍÇ1:~t~.re~f:ºac~Went:cia~~~~ 
SECRETARIA DA FAZENDA -

eDJT AL N. o_ 84 - Commfssão de 
Compras - Abre concurrencia para o 
fornecimento do seguinte material: 

rados pela referida Lei. "ex-\·i" dos J~nas Mangabeira - Contador. molas reforçadas e rcdagem 6.00-16, 
~§ 1." e 2.- do artigo citadd rovg~~Ie.- José Fernal - Engenhei- com as ferramentas usuaes e um step .. 

Os requerimentos dtvidamente sel- ner completo. 
lados. devem ser acompanhados da A entrega será dentro de 30 (trinta) 

PARA A REPARTIÇÃO DE AGUAS â~;i~dã;o/~o~~~~~;il~ab~tc ''i!g!t,lt~ COMMISSAO DE SANEAMENTO DE dias da a.sslgnatura do çontracto, 
E ESGOTOS ,u{zo do Institulu, e comprobatorio de CAMPINA GRANDE - CONCOR- após a decisão desta concorrencia. 

que o requerente contava mais ele 60 e RENCIA - EDITAL N.º 3 - Acha_ O preço será dado. tomando..se em 
10 kilos de gachêta quadrada e en. meno:. de 70 annos de idade lH., dia Bt! aberta concorrenc1a para a execu- c~usideração a entrega como .parte do 

... ebada, de 7 8''. 1.º de janeiro de 1035. Isto é. tenha çao do seguinte serviço: pagamento do atttomov~l. Ford v8, fe-
10 kllos de gachêta quadrada e en. nascido no periodo de l.º de jnneiro l1r=======~==-=-,..~·=··;'•:!',õ~ ... ~-~-·='===='-~~=·;· ==·•;·;:.:.;-="'=~=·"",~ 

"'~td:üo'!e d!·4~achêta de asllesto, de ~; mi: i:1~:~~~· a 31 de dezembro 
3 4". Podem requerer es.c;;a inscripçáo fa_ 

250 kilos de gachêta alce.troada. de cultativa os empregados e cmprega-
3 4 ·· a l". dores nesr-as condições q11e e.str.iam no 

Os proponentes drveráo fa.z.cr no exercicio da:,.; ~uas profissóes ou em. 
Thesouro do Estado. uma caução em pregos e quf' .si contassem até 60 an
dinheiro de 5º 0 sobre o valor prova. nos em L"' de janeiro de 1935, seriam 
\'el do fornecimento. que servirá. para obrigatoriame-nle « saciados deste 

~~!~: ~~ ~~~:c!Ü~· no caso de ac- Inlti~~\~~ Local dará nos interessados 
As propostas deverão ser escriptas todo·:. os esclarecin'Íentos pt-ecisos. na 

a tinta ou dactylographadas e assig- séde â rua Barão do Trlumpho n." 

nadas de modo Iegivel, sem rasuras. 513oi~ ~~~~~·, g~ á~ t~te~~~~~r~:· 1937 
~:d~d~~~ude~~~nt!mse1f~a:. 1~: Antouio Carlos da Sih·eira - Gc. 
lo eatadual de 2SO.OO e aello de aude) rente. 

A " CAS A NOVA ": 
Avisa que acaba de receber elo Reu confracto 

com a maio1· fabrica ele sêdas ele 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, Guarnições de 
Jersey, e outras novidades com as ultimas criações 
para a época do verão. 

CRUZ DAS ARMAS, 994 
contendo preço em algarismo e por COMMISSAO DE SANEAMENTO 
e~n.oproponente.s deverão marcar o DE CAMPINA GRANDE - CON
prazo·pan:, entrega do mnterlal offc- CORRENCIA - EDITAL N.• 6 -
récldo. · 1 Acha.se aberta concorrcncla pnro o · ~==========================,/) 



A UNIÃO - Sexta-feira, 24 de setembro de 1937 

-~~~~~~~;;;:;;;;~;;;;:_;-~:;;:;;:;;;:;;:;::;;:;;;:;;:;;:;;;:;~--.---------3 
CLINICA MEDICA E PARTOS Motor "Ruston": -

de 13 HP, pelo preço de 14:000$000, 
vende-se um, a oJeo, importado 
recentemente da Inglaterra. pelo 
seu agente nesta capital. Optimo 

DR. MIRANDA FREIRE 
(Ex.Interno residente e ex.medico interno do Hospital PPdl'O II do 
Recife, Pratfoa.. nos Jlospit.aes de 8. J,'ranclseo de As1-is e Sanl:I, 

t'a~a de- Miscri('ordla do Rio df& J:,nciro) 

DOENÇAS DO CORAÇ~s~t~:T:R~~;;OMAOO, FIGADO, IN. 

CONSUL'fORTO: - DUQUE DE C'AXIA8, 558 
RESIDENCIA: - ALMEID,\ BARRETTO, 236 

João Pessôa --: : :-- Parahyha 

~:~~ d~~ \~~~~tr!i.tr!ª~:sa1:iª; 
ac~orto~. 

Ainda dispõe rlc stock da fa
brica na Argentina, de 2 moto
res de 22 e 40 HP. pelo p<eço de 
15:500$000 e 30:500~000, respecti
vamente. 

CASA MONTEIRO 
•rn: oMfColEL PPIENISIEIRS oº·A3I4 

Commlssão, com 38.000 kilometros de l{icionr com a disc1pl1na em concurt:o !""============:!) 
chado, modelo 1936, de 4 portas. desta I profissional ou scientif1ca que se rc

~~v~çofuen~Ton~:e:!~do de conserva. b~~l~Jt°i;~;b~?~Joi,el~t!º 3!v!:~ t~:r da 13 • zona iPombaD para a 17 
será declarado o valor a.ttribuldo n annexado~ r.m tres \·la~,;; , ::.e possiveL rsouza) 

este carro. 5.0 - Titulo dt- docrnle ou prova José Milhomens de sousa tran•fe_ 
Será dada garantia pnra O carro a i _P haver conclutcto O e-urso profis- rido do termo de Anthenoi Navarro 

ser fornecido, do percurso em kilom s1onnl. PPlo meno.i:; seis annos antes. para Souza 07.ª zonaJ. 
trcs por Utro de gazollna no servtçÕ G.° - Prova de estar quil<'s com O Jc.o;;é Antonio da Silva. trnnsferido 
ordinario da C-Ommtssão. · servi~o !111111,n.r. _ da 18.n zona (Cajazeiras> para a 17.ª 

A caução abaixo estabelecida rNi- Mais mforma~oes poclorão ser obti- <Souza> 
ponderá em percentagem pelo quin- dn..,;;; na Seci:etana da Escoll\, das 8,30 Manuel Ce.fsimiro Filho. transferido 
tuplo da dlffcrença. entre o rendimen- és 11 .30 h_o1a.s. 1~o~~:, zona ~Pombal) para a 17.ª 
to garantido e o verificado no fhn de Sf'cretnri~ da Escola df' Agronomia João Pires de Almeida transferi:io 
três mêses de serviço ' e V~terlnn! ia. em 1~ de mato de 1037. 

SErà gnrnntldn. a sÚb.c.tilulçfí.o 1ntet_ 
1 

Nwola '\rrlane-if'r1 Junior, sccret.a. f:ze\~~
1
5,z_ona CPatos1 para a 18G <Ca-

ramente gratuita e ímmedi.'.lta de quaL r 
O 

Jocé Freitas. transferido da 17.ª zo-
quer pe~a. que durante três mêses REGISTRO CIVIL _ EDifAL _ na <Souza para a 18.' !Cajazeiras,. 
apresentar qualquer defeito de !abri~ Faço c:abcr que em meu cartorio. nes- Francisco Cunha Cavalcanti. trans
caçâo ou funccionamento. ta. cidndc ronem proclamas paia O ferido do termo de Esperança (6 .- zo-

Os pneus, camaras de ar e buzina ('asamcntà civil dos Cl·nt 1 nhêntes se- na l p~ra a 18.• f Cajazelras, 
serão de marca reputada. guintes: t Mana José de Mello, transferida do 

O pagameto será feito na. Receb<'do- Dunvnl Luriano de MorMs ,,, d Ma termo de Pedras de Fôgo 1 21.ª zona 
ria de Rendas desta cJdade mediante I"ia do Carmo· Torres. que ;.~0 nãtura: para a 18.ª íCaJazeiras). 
requerimento a essa reparti~ão, depois l:õS desta ca~:ütal e solteiro.") pe!antc !'l José Dlas Fnreira, transferido do 
de processada a conta nesta Contmis- ld, r;orem Já casados relt~i.'.'.;amt-nte; termo de Anthenor_ Navarro 17.ª zona 
são, a qual será extrnhida em 4 vJas ellf' , artista. maior e filho ne Pedro para a 18.ª <CaJazeiras,. 
sendo a l.• devidamente sellada. ' Franclsc-o de Morae5 e ct . S1? vn:•m An Cele~tino Mendes Ribeiro transfe. 

Os proponentes deverão fazrer na 1onia rle Mor:>es; e flla aind·l menor rido da 17.' zona <Souza) para a 18.ª 
Recebedoria. de Rendas desta cidade domestica e filha do fall ~:: ;:-10 \1a1n;ci (Cajazeiras1 . 
uma caução em dinheiro de 5% so~ venancio Torres e de d. Theodc:a José Menezes qo Rêgo, transferido 
bre o valor provavel do fornecimento Maria dos Reis, todos mot~id•Jn, nes- do termo de Inga ! 9.ª zona) para a 
a qual servirá para garantia do con: ta capital ás ruas VicentP .:ardim e 18.ª <Caja1..eirasl . 
tracto, no caso da acceitação da pro- do Cariry . José Conrado de Andrade. transfe-
posta.. José Trajano de Freita i.; e ct . 11ari2 rido da 11a zona <Souzal para a 18.· 

& prepostas d - · t da Penha Sih·a, que são solteiros; elle, <Caj8:Z€irasl 
tinta ou dactylo~=~~J:~ ~sc~~a~ maior . art!sta. natw·al ch~::;te E.~t1r!o ." Jose Antonio de Souza. transferidc, 
das de modo legível !Sem ra,;urn..~ filh? do fallec1do Manuel Tra1a1,o ae da 20.• zona <Misericordia1 para a 
emendas. ou borrõe!li'. em rtrê..s vfa.c.: 1 Frc.t~ e de d. :1ora Je F:·.e1~ns: ~ 18.:i. rcaja1.eiras>. 
sendo uma. devidamente scllada (sf'llo clla.- amda meno1. fl6 a~rno., ue 1cbde- 1 José Nogueira Filho. tran ::; fericto _da 
estadual de 2SOOO e sello de sau'de) ~ f1lhrh do f~lle~ido /0J.O Ant:mlO d~ ;~j:.a!~~a tSouza) para a 18 .ª CCaJa-
~~re~io preço por algarlsmc e µoÍ c:!:~:lh~, ~~t: aciu~1~

1
:
1
1~ o~h~1~·;:~t~! Jo_sé Ferreira Sá . tra_nsferido. de Ca-

. com moradias nesta eap1tal. as ruas Jazeiras para S Jose de Piranhas 
As propostas deverão ser entregues Nova Descobel'ta e 11 --:~ Junh0 Bflir- <18.ª zona, .. 

RESTAURA A COR NATURAL 
AOS DENTES EMBACIADOS 

Um creme dental anciseptico 
indispensavel á hygiene oral 

N Ão deixe que seus den- ao~ dentes, e pela sensação 

roube~-ih/o~n\!~t~ ~icÍa! b!;:a~av<!l que deixa na 
ou seu exito nos negocios- Kolrnos é tambem eco
fa('a o que milhares de nomico,-- basta usar m e-

k~~~ôvaes !!u:st~~n{e:ze~~
1
~~ tade do que é preciso com 

Kolynos, o Creme Dental ~!nt1~~t~~ ~!b::s~ -;e~~ 
fa_~t!.!~~~~~~~d!:.s dentis· secca é sufficiente. 

É famoso pelo brilho e o ve!x~~;i~i~~~m!~~Yb~~~~ 
bello aspecto que empresta ficios que ]he tra tá. 

no Escriptorlo da Commi.t;Sáo de Sa. ro da Torrl'. · · Laura Alves da Silva. transferida 
neamento desta cidade, em -rnveloppes Manuel Quirino Nunes e .1. MIU"ia da 16.11 zona <Princê~a> para o termo 
fechados, até ·ás 14 horas do día. 25 da Penha Baptista. ~ue !-lto f' Olt ~li·IJ.~ de s. José de Piranhas C1&.ª zona) . 
do corrente, para julgamento posterior e nn.turaes deste Estado P, rJp;tt:11, elle. Euclydes Thomaz da Silva. t1·ansfe- 1-~Jllii'iMl!A°'i"IEfffflUJ--:F========~~~ 
desta Commt.ssão. • lectrlcLsta, eleitor e il·l·n d,•. I;naclo I rido. do termo de Ingá 19." zona> para I JUSTIÇA ELEITORAL ] 

Em enveloppes separados das pro- Quirino Nunes. morador em Sapé, des· o termo de Taperoá 09.' zc!.1ª'. 
postas. os concorrentes deverão apre. te Estado e da la llwcl:t A .. tonla Syndolpho da Cunha Torreao. trans- ARTE CULINARIA 
sentar comt1:rovantes de haver pago os Quirina da Cunha; e ell::i amda me- ferido de s. João do Cariry para o AVISO 
impostos federal. esta.dual. municipal, nr;r don,ect.iC'a e filha do fall e.c1do José termo de Taperoá 09.ª zona,. 
no exercicio passado, bem como da Maria BaPtista e d. Anna Taveira. Bn- J José de Sousa Cezar, transferido da O Direttor da Secretaria do Tribu- Maria das Dôres Tavares pro. 
caução de que trata este edital. pti.1:>ta._ sendo est.a e .,.., 11ub:.:~u .. e3 com 2.11. zona .<MamanguapeJ para a 21." nal Regional da Justica Eleitoral d~s- fessora diplomada avisa ~ dis-

Os proponentes obrigar~-ão a ter_ moradias nesta capital á rua do Rio lSanta Rita). da ffl t f id ~e j~~ta:1e~àt~~~
5
~0:ºJe~~l~~~sa~~! ri~~ tinctas familias 'desta capital, 

nar effectivo o compromisso a que se 176 e Praça Aristides Lôbo 156 Maria Ferreira i v\ rans er21 ~ no processo da elas.se 1. ', n.º 41 a.5si- que lecciona e executa mediante 
propuzerem, caso seja acceita a sua João José de D~115 e d. Emllia da da 2·ª zont, \Mamanguape.. para ª · gnou dila<·ãc prcbat::>ria de dez dlas ao preços modices, qualqÜer ser viço 
proposta, assignando contracto. no Silva que são solteiroJ : e:Je, e:nprega. <Santa :i a 1· d Li transferido denunciado José Tertuliano Netto, of- concernente é, Arte Culinaria 
Escriptrlo desta Commtssão. rm pre. do em estnbulo m:?).o,. so!t 'iro p: ran- Jose eiTe ~a e ma,) p ra a 21 11 fictal do registro civil do Qistricto de como sejam: bõlos decorados sal~ 
sença. do promotor publico desta cida_ t{' ª !ri mitttral de Gu!;nhem . de.s~e da:·"' Z<?nª1 < amanguape ª · Jericó munir1pio de Catolé do Rocha ' 
de com o prazo maximo de 5 dias Esta_?º e filho do fulL .. Jdo Ant~mo tSta, Rita . - t f ·ct a contar df' "ta data . gados, etc. 
apÓs soluccion;da a concor.rencta con~ V é lb . ilJ· O da Fons'.?:c:a e Ll~ cl. ,Jc•stpt.u Arthur Lcao ~ Bezer1?. rans rr. ~ Informações á rua. 13 de Mtt.lo 
pr~v~a cat;ção arb_itrada ?,Dr esta Com- ~:r,rit1~1ªa~i~~~~ii-~~~~1?af1~r~ !1\~1ª :~= 1~a~;a z~lta}Joao Pessoa) pnra a 

2
1. Secretaria do Tnbunal Regional . {'ln n.º 656. 

1 

mlSSao, nao inferior a 5 ,o sobre o va- te Estado, dot'llesti -::: .:l. ~ !llha Ul,S fat! Emília Gonzaga de Araujo_ transfe- Jcã::> Pessôa, 24 de set~mbro de 1937 
lor do fornecimento, a qual reverterá le.cidos Aliplo rta :.:iít .. 1 -, 1~. Rc~a 1fa- rida do trrmo de Pilar (3.• wn~> para 
em_ favor do Estado. no caso de r~ 1 ria da Conceição, !::E'Ddo tutcll,Hla do a 21.~ <Santa Rita). Carlos Bello Filho - Director 
c~no do contracto, sem c~usa Justt_ sr. B nedlct.o .Da!i::. tcJ.os mr.irado!·es Alice Teixeira Guedes, transferida 
t1cat.1a. e _fundamentada, a JU!zo desta em Taff,>,au'ínho t\" Epítacio Pe.,sôa. da 2.ª zona !Mamanguape> para a 21.' OPPORTUNIDADE UNICA 
co;:~!iérvado ã. Com.missão o dl- ~~\ desta capital. <Publicação repeti. (Sf~'s~ª :;~~~des de Oliveira Filho. AOS TNDUSTRIAES DE FIACAO 
re1to. de annullar a presente concor- Si alguem souber de algum impt:li- transferido da 2.ª zona <Mamanguape) Vende-se abaixo as machinrts ckl:i-

Cachorros de pura raça 
policial 

Vende.se ao preço de 50SOOO n., 
travessa dos &tado!.., 81, no Bai rro 
Therezopolis. Proxjmo Ao talhe de 
carne. 

~~~f~~ ou ,,cte recusar qualquer pro. m~~~~ ~~~~~~:iºct~ªsJ~~~~-
0
ct~jefg37 . pa;~d~o2~Gr~~~i~~~ :!ta~Üva. transferi- criminactas: 

Jonas Mangabeira - contador. o escrivão do registro - Sebastião do da 2.n zona CMamanguape) para 1 dobradeir.1 de panno PLATT 
Visto: - José Fernal - Engenhel_ Bastos. a 21.• (Santa Rita>. BROS Co. Lld. 

ro Chefe. Firmino silvestre Pereira, transfe- 1 potente calandra JACKSON & 

UNIVERSIDADE DE PORTO ALE. 
GRE - Escola de Agronomia e ve .. 
terlnarla - EDITAI, - Concurso 
para professor cathedratico da. ca
deira de Pathologia. e Clinica Medlcn 
O.ª parte-pequenos anlmaesJ do 
Concurso de Veterlnaria. 

Faço publico, de ordem do sr. DI. 
rector que está aberta a contar 
desta data e com o prazo de 120 dlas 
a inscripção para o concurso de pro
fessor cathedratico da cadeira de Pa
thologia e Clinica Medica ( !.' part, 
- pequenos anlmaes) do curso dt
Veterinaria. 

O concurso constará de titulas e de 
provas. O concurso de titulas constará 
da apreciação dos seguintes elemen
tos comprobatorios do rnerlto do can.. 
dldato 

!.º - De diploma e outras cilgnlda
des uniVersitartas e a-cadrmlcas apre. 
sentadas pelo candidato; 

2.U - De estudos e trabalhos scL 
entiflcos, especialmente daquelles que 
assignalem pesquizas origtnaes, ou 
revelem conceitos doutrinarJIJs peS
soaes de real valor; 

3.0 
- De actividades clidactlcas 

exercidas pelo candidato; 
4.° - De realizações pratlc!LS, de 

natureza technica cu profissional 
particularmente daquelles de interes-
1>e cc,llecttvo. 

O s!mples desempenho de funcções 
publicas, technicas ou não, a apre
sentação de trabalhos, cuja a utorla 
não possa ser authenttcada, e exh1-
Mçã.o de attestado.s gracio.sos não 
constituam documentos ldoneos. 

O concurso de provha constará de: 
1.0 - Prova escripta. 
2.0 

- Prova pratica e experimental 
a.e• - Prova didactica 
A este toncurso poderão concorrer 

medlco:1 veterlnanos e vetertnartos. 
Os candidatos deverão, no acto de 

lnscripçlio, apresentar os seguintes 
dOCUh1e1~toe: 
m!~telef~fl~~~~- p1oflsslonal devida. 

2.• - Prova de que é br~sllciro r,ato 
ou hatura11zado. 

3." - Prov:. de s.1nldade e ldonel. 
dade moral. 

'-º - DocumeDtação ele actil'ldade 

AD1\11NISTRAÇAO DO DOMINíO rido do termo de (Pedras de Fôgo> BROS Ltd. ATTENÇÃO 
DA UNJAO NA PARAHYBA -- EDI- PªJ~sfª;!~e1~!ta Li~~ª. zir~%fendo da 1 estir:a.gem com 3 ~abPras e 3 "':1- Arr.i"~ando Carvalho execu.La com 
i:~R~~J

4
-itE - l\t:f1~t-i,E:Tifo~ "'*'·ª zona (Guarabira) para a 21.ª <San- tregas para marca MASONS ROCH- perfeição e presteza Í"odo e qu:-~qucr 

PRIO NACIONAL - De ord•~m d.o sr. ta Rita). DAI,E. reparo em Hadios, Electrola :1 pp:1-
Del€gado Fiscal cto Thcso111\) N'lcional Edmundo Feneira <le Lima. trans- 2 P1 !las de fprro com 1 metrc e 72 lhamenlos de cinema ~onero e tud• 
neste Estado faço publico que o sr. ferido da 2.G zona (Mamanguape) pa- cent. crda ur.1a . que se relacionc com a Radio-Electn -
Raymundo Nonrl.to \l:l Crnz i-•:-ow:>~eu ra a 21.ª <Santa Ri~a). . 3 espuladeiras de afamado fabri- :idade. 
o aforamento ia tcrrc~n.o dt' mannha e P~dro Dias Fen·e1ra. transf~ndo d~ cante LEESONA. Dispõe ainda de mach ina a pr ipr! :i 
~~~iir~oo i~~~i~rt~~d~~e;.~;,~ª~-~~~~nt: 7~a~i~a..Ri~~~manguape) pai a a 

2
1. 1 motor pua caldeira de pressão de d~ para enrollanwnto:s ele _~U:1 1(1 ll ~ 

João Pessôa. na villa P: rtL,;tri::b te Laura Augusta de Lima. transferida 1 1º HP. . t}J)O de tian5 formado1 es, Jx.b1n I.i . 
cabedello, municipio ele ~h,1o Fe~rõa, do termo de Sapé (2.ª zonal para a 2 reostatos para motores declrwos. ney-Co~b. etc. 
neste Estado. 21. .. (Santa Rita). Trata.se com o sr. Antonh> B01gcs I Offlcma: Rua da Unlão. 70 

Os detalhes techni.::0; f> <lrmais es- Jc,ão Francisco de Salles transferido da costa. pra~a Clementina Procop10 1 <Em frente á Padaria Pnulis t11 > 
clarecim!'ntos constam 1o erhtal n." . do termo de Sapé (2.ª zona) para a n.0 95. Campma Grande. Estado d'l ~ 

{trilã~~.~11~!~~ ~aºpd~[.1
1~!n º!{,~i~~í~~~ 

21
~e~~~lat: :~t:fr·a do Carmo. trans- Pa.rahyb3.. S I T I O S 

deAdministração do Domínio d:l U- ;!ri~o 2~\ 2c~:~r: k~~ranguape) pa- OPTIMA OCCASIÃO sit~ug:~~e e~~ª ª,~~l'l~~ir,:~a,11 fl~o~~.~~:::: 
nião, em . . . . . . . . . . . . . . . . Antonio Dantas. transferido da 3.ª inumeras fru<'teira 11 e pro~tundo_ 

Sa.bino ·de Campos - :E..-·~rivFo en~ zona (ltabayana) para a 21." lSanta o E':':criptorio de Procuradoria MI- Jlara um grande e!:' tabulo e possu, 11 o 

~!~g~~o da. Administ:nçá.J - Clas. Rl~!~erino Maurlcio, transferido da NERVA vende por um preço excC'p- ~;;~~<l=m ª;1:nfnS:aªr/1:~st;::;~. d,~~~~h' 
l.ª zona <João Pe.s.:ôa) para a 21.ª cional um optimo terreno á ave!l:da <lo honde <'erca de doi!. kilometro. 
(Santa Rita). . Caturité, medindo 10 X 50, Tratar no Pnlacêt<' da Associnçüo ( .,i 1-TRIBUNAL REGIONAL DF. JUS 

TICA ELEITOUAL DO ESTADO DA 
PARAHYBA - EDITAL - !Trans
ff"rencias) - A secretaria do Tribunal 
Regional de Justiça Eleitoral dó Esta
do da. ParJhyba faz publico. para co
nhecimento dos interessados, que fô
ram transferidos os eleitores abaixo 
cits.dos, conforme pedidos aos juizes 
elelloraes das respecth'a5 zona...,;;;: 

Porphirio Lopes Araujo, transferido Não percam esta opportunidade de me rei ai co11t o H. Edgard C·1val,·a 11 1 
da 1." zona (Jof-o Pessôa) para a 21.º adquirir um bom terreno por pouco Pim('nta o\1 na avenida Epitacio PC' 

(SJ~f~ ~~~/entino Pereira transferi- dinheiro. ~_
6_ª_n_. _9_

2 
______ _ 

do do termo de Sapé (2! zona) para Escriptorio de Procuradoria MI-
a 21.• !Santa Rita>. NERVA. Rua Maciel Pinheiro n.0 306. 

Manuel Pereira da Silva. transferi- SaJa do Cartorio do Tabellião TI'./\
do da l.ª zona cJoão Pessõa> para a VASSOS. 
21.ª <Santa Rita,. -------------

r1Jiã-9o ~=~~a;dJ~º i~t~:~~:- :J:~1~~ 
<17.• zona) para a 13.~. <Pombal). 

Nair Andrade de Oliveira, transferi
da dn 18.11 zona (CaJ~zclrasl para a 

Alipia Clementina da Costa, trans
ferida da l.ª zona cJoão Pessóal para 
o termo de Pedras de Fógo <21.ª zo
na> 

13.ª <Pombal). Secretaria do Tribunal Regional. em 
José Marques de SouEa, transferido João Pessóa.. 23 de setembro de 1937 

da 13.11. zona cPombal1 para a 14." 1ca. 
tolé do Rocha> Carlos Bello Filho - Dlrector 

Francisco Justiniano Barbo-:a. trans- t ------------
ferido da 13.ª 1.Cma (Pombal) para a 
14.ª rcatolé do Rocha,. 

Genura Rama.lho Véras, transferi
da da 20.• zona 1MisericordiaJ para a 
15.ll IPiancól 

Izaias Lima Verde. transferldo ela 
17.11 zona (Souza) para a 15:ª 1Plan. 
côl 

Chrlstovam d~ Abreu, trans!erlclo 
da 17.• zona (Souza) para a 15."' <Pi
ancô>. 

Joeuó Soares Ferreira, trans,erldo 

NEGOCIO URGENTE 
Quer se collocar bem com pequeno 

capital? A' avenida Prlncêsa Isabel, 
318, vende-se com ou sem a casa, uma 
pequena mercearia faundo bom mo
·,imento. O motivo da venda é o dono 
trans.ferir sua actividade commercial 
para Recife, a tratar na mesm!'l a 
qualquer hora. O ponto adapta_~e a 
qualquer ramo de negocio. 

Importante e Urgente 
Vende-se uma casa com optimo ter_ 

rena ao lado, ~lto á rua da Palmein, 
673. e mais um terreno com 22,50 6 

48,00, i:.ito á run ~1.inas Gerncs, junto 
á rua da P1lmeira. Linha de omnibu~ 
e 1 minuto do bond de Trincheiras. · 

Tratar na rua Barão da Passagem, 
60, 1. 0 , ou Trincheiras, 41. - Resl
dencia. 

CABELLOS BRANCOS 
ltvttam-M! e deaapparecem aom 

"LOCAO JUVENIL" 
UM<!& como loção. nAo é tlnt>ua. 

Use e não mude. 
Depoelto: pharmacla Mlnerra 

. &li,. da Ba,>lll>UGI,, - Joio ...... 

Optima acquisição 
Vendf'-~ uma bóa casa, co1_struf'r o 

moderna, todJ de alvenaria, boi 

~:;:º~~!g~:rae !a1:'.1ª,o;~;o i~~;~!, 
bairro ele Jaguarige, rivenida Flon,l 
no Pe1xõto, trata-se na mrsn1.1 <.1 \'e .. 
ulda, 360. 

ALUGA • SE 
Um appartamento esp.ir , ., 

para Escriptorio Cor inercia , 
Medico ou Dentista, no 001 t 
mais central da rua Macirl l'i
nheiro. 74, 1.º andar, com i ,, 
tallação sanilaria e agua ,., 
rente. 

A tratar com n si• APtnnio \I 
nino do~ Santos, n. pu1·t.irrn , 1 

A UNUO . 
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D :e e A 
DR, OSCAR OLIVEIRA CASTRO 

D0t:NÇAS DAS CRIANÇAS - CLINICA MJ:DICA 
~-- EM GERAL~--

Conaul<orto: - Rua Duque de CaXUl8, 812 (De H u 11111,) 

--- •_-elephone, 281 --

JU:SW!:NCIA: - A-ve;,IDA VIDAL DE NEGREIROS, 171 

--- Telephone, 155 ---

CLINICA DE DOENÇAS DE OUVIDOS, NARIZ E 

GARGANTA 

DR, CASSIANO NOBREGA 
FORllliADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Especialista do Hospital Santa babel, da, lnspectorla Sa• 

Ditaria Escolar e do Dispensa.rio de Tuberculose 
DIATHERMIA. ELECTRO-COAGULAÇAO, RAIOS 

JNFRA-VERMELHOS E VIOL1!:TAS. 
Consultas cllarias : pela manhã, das 11 é,; 12; á t,1<rde 

das 16 é,; 18 horas 
Consultorio: - Rua Duque de Caxias, 312, 1.• 

Resldencia : - Rua General O.sorio, 180. - Tel. 259 

'==================;:!/ 

1 
V S, PRECISA DE ADVOGADO 1 

PROCURE O 

1 
DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 

CAUSAS 

! 
COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL 

IRINEU JOFFILY, 218 
- .. -

ACCEITA CHAMADO PARA O INTERIOR 
JOAO PESSOA 

l.:IENÇAS DE SENHORAS - PABTúS - OPEBAÇOEB 

ORA, NEUSA DE ANDRADE 
C..naaltorlo : - Ru Barão do 'l'rlampbe, W-Lº 1111or, 

CONSULTAS - DII: H A'S 11 HORA.1 

--- Realdenet&: ---

ROA t:PITACIO "PESSOA, . HI 

SANATORIO RECIFE 
Dlreotot . ~rol. ULYSSES PERNAMBUCANO 

Rua Pereira da Costa, 25'7, 29:1, 331. 
End. 'l'e).eg, SANATORIO - Teleph. 2072 - RECIFE 

Casa de saúde destinada. a doentes de clinica medica. con. 
valescentes, necessitados de regimens e repouso, nervosos, 

mentaes, intoxieados, etc. 
PAVILHOES SEPARADOS PARA AS DIVERSAS OLA$. 
SES DE DOENT)i',S. - ENFERMARIAS DE 2 LEITOS, 
QUARTOS INDIVIDUAF.S, APARTAMENTO DE LUXO. 

Situado no centro da cidade em lugar discreto e tranqulllo. 

Laborat.orlo, Metabolismo Basal, Serviço de Eleotrotherapla 
e Electrodlagnosttco a cargo da especlallstas. 

Aberto a todos os medices que poderão dirigir o tratamento 
---- de seus doentes ----

0 DIRECTOR E O MEDICO INTERNO RESIDEM NO 
PROPRIO ESTABELECIMENTO 

Agrimensura - Cadastro - Vistorias 
Arbitramentos 

ESCRIPTORIO DE ENGENHARIA 

CALZAVARA & CIA, 
.Joio Pf'SBôa - A,-enlda Guedes Pereira n.• n 

Telegr. CALZAVARA - João Pess6a. 
Peçam sem compromissos informações e preçoe. 
OJ)tlmoo descontos para trabalhoo de vulto e levanta

menLoo en1 conjuncto. 
Attendem-•• :c;hamados de qualquer ponto doo Elltadoe 

de Parah7ba, Rio Grande e . Per..ambuco. 

I R, NEWTON LACERDA 
CONSULTAS COMMUNS AB SEOUNDA-PEIRAS, QUAR· 

TAS E SEXTAS, DAS 9 AB 13 HORAS 

Noe •ema dlu uteb, aó atteoderi no comultorlo, oe oll
aatea em hora previamente marcada 

OLINIOA MEDIOA 

Doençu Nervoeaa e Mentaea. Tratamento da Tabercla.loae 
pelo PNEUMOTORAX e a FRENICECTOMIA 
Rua Duque de Cuiao 00.. - Telephone, 172 

DOENÇAS DOS OLHOS 

DR, H, COlTA BRITTO 
EX-ASSISTENTE DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO PROF. 

SANSOU NO RIO DE JANF.IRO 
OCULISTA DO .dOSPITAL SANTA ISABEL , 

Tn,tamento medfeo e o'peratorio du doenças doa olho. 
ComUltorlo: - Rua Duque de Caxla8, 312 (Alto da Phar-

[ 

macia Véras, 1.0 &nda.r) 
Resldenlca: - Avenlda Juarez Tavora, Bl3 

ConsUltu: - Dai 101J2 u 12 e daa 18 ás n horu 

==~ 

,-- -=================== 

GABINtTE ELECTRO-DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LIN6lLVl GAMA 

Clinica-Cirurgica e Prothese Odontologica 
Odontopedic 

Vomalt0rlo: - Daq•e de Caxl:aa, 1504: - 1. • and&r 
CONSULTAS - DAS H A'S 17 HORAS 

~,============' 

IR, JOIO SOARES 
CLINICA DI: vaIANÇAS 

Da Crtche .. Cua doa Expoatoe do Rio de Janotn 
(Serviço de lactentes) 

ldedloo do Serviço de Hygiene In!antu do {;•tado 
e do Instituto de Protecção e Ass!stencla á Infancia 

Consuitas diarias das 16 ãs 18 bora-s, á Rua Direita, 348 
(Altos da Sorv~teria Werner) 

RlltlD>~CIA: - Rua . Iilos,, Velho, 2" (P&rqt.<> 
Solon ãe "LucenaJ . ··-

1

,, DR, ALUIZIO AFFONSO CAMPOS 

k Q_V O GADO 
Escri!)tor'1ô: - Epitacio Pessôa, 113 

CAMPINA GRANDE 

, ====================:=I 

JOSÉ MOUSINHO 
ADVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Pessôa 

BEL, PEREIRA IINIZ 

Consultor Jurídico do Estado 

llCCEITA CAUSAS CIVIS, COMnU:BCIAES li CRIM1-

NAE8 NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO 

.t. V 1: N I D A J O A O M A O H A D O. 1 4 1 

.J0.10 PJ:'880.t. 

D o 
DOENÇAS DA PELLE E VENEREAS - SYPHILIS 

DR, EDSON DE ALMEIDA 
DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. S. P. CHEFE DA CLINICA DERMATO-BYPHILOORA

PfilCA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
Tratamento por processos especializados de a11ne (e1pl
Dha1), pyttrtasls versioolor (pannos) eezemaa, alceraa, 

doenças dae unhas, affecções do couro cabelludo 
Orientação moderna na therapeutlca. da Syphllls e da 
Lepra - Phystotherapla dermatologlca - (Ultra violeta 

-Infra Vermelho - Cromayel'l - Dlathermo coagulação 
para o tratamento dos tumores malignos de. pelle 

DIARIAMENTE DAS 14112 A'S 17 B0RA6 

C<msaltoril>: -J ~>°lªo d;,~":":• i~ - L ...,.., 

=-=================== 

DRA, EUDESII VIEIRA 
- MEDICA -

Tratamento pela cnlmlotherapla associada li phyalotherapla 
CUltr&-vlolêta, ondas longas, curtas, Ultza-r.urtM , 

hydrotherapla) 

ReSldencla e Consultorlo: - Rua Duque de Ca:rlaa, 619 
ComuJtaa: se,unda..t1, quartas e aerla11 daa I á11 11 e •aa 

14 ás 17 boraa. 

Terçu, qulntaa e sabbados daa H ás n hora1 

================="' 
CLltUCA DE VIAS URINARIAS E DOENCAS 

DO RECTO E ANUS ~ 
Tratamento especializado da. BLENORRHAGIA e, suas 

complicações no homem e na mulher. 
VARIZES - HEMORRHOIDAS - cura i:arantlda 11em 
operação e sem dôr. Seguro tratamento das fissuras, re .. 

ctites, estreitamento do recto, etc . 

DR. JOSÉ BE'1'HAMI0 

t 
(Ex-assistente do serviço de PROTOLOGIA DO 

HOSPITAL CENTENARIO) 
CONS\JLTORIO - MACIEL PINHEIRO, 211 (altos da 

Souza Cn1z) das 14 horas em deante . 
RESIDENCIA : HOTEL GLOBO 

DR, J, WANDREGISELO 
ESPECIALISTA J;M &IOLESTIAS DOS OUVIDOS, . 

NARIZ E GARGANTA 

Comaltu daa H 6.. li boru 

CONSULTORIO: ~ Rua Duque de· Cltxias, 348 -.1.0 .aru!àr 

RES!DENCIA : - J:UA DA PALMEIRA, 208 

rr=-===============,~ 
DR, ANTONIO DE MESQUITA 

ADVOGADO 

Escríptorio: - Rua Maciel Pinheiro, 164 

Campina Grande -:- Parahyba 

HORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

ACCEITA CHAMADOS PARA QUALQUER PONTO DO 
INTERIOR DO ESTADO 

._..,nela; - Avenida Joio do MaHa, u, 

CAMPINA GRANDE 

DR, LOURIVAL DE GOUVEIA MOURA 
Tlslologlsla e radiologista do Dlopensario de Tuberculose 

e chefe de cUnlca da Santa Casa de MlserlcordJa. 
Tratamento da Tube~culose pelo ~eumotbora:1: artificial, 

WbercullnJtherapn, phrentcep'tbmla, pbrenfalcoo. 
ll!:>ação, etc., etc . 

C..n,,ultorlo: 312, Rua Duque de Caxlaa 
Das 11 ás 13 - Dlls 15 á.s 17 • 

Telepbono 196 JOAO PESSOA 
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NAVECAÇÃO 
LLOYD BRASILEIRO 

E COMMERCIO 
BASILEU GOMES Agente 

(PATRIMONIO NACIONAL) Praça Anthenor Navarro n.° 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O NORTE PARA O SUL 
Linha Belém ,- S. Francisco Linha Belém - P. Alegre 

Paquete AFFONSO PENHA 
Linha Belém - S. Francisco Linha Manáos - B. Ayres 

Sahirá no dia 22 do corrente para Natal, 
Fortaleza, S. Luiz e Belem. Paquete PARA' Paquete CAMPOS SALLÉS 

POCONE' 
(Cargueiro) 

Luiz S:h;;e~é;~ dia 2 para Natal, Fortaleza, s. 
Linha Tutoya - P. Alegre 

MANTIQUEIRA 

Sahlrá no dia 26 para Recife, Maceió, Ba- Sahirá no dh 4 de outubro para Re';!lfe 
hia, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Parma- Maceió, Bahia, Victoria, Rio de Janeíro, San: 
guá, Antonina e s. Francisco. tos, Paranaguá, Antonina, S. Francisco, Montr

v1déo e B. A::rcr: . 

Sahirá no dia 23 para Natal, Macáu, AreLJ. 
Branca, Aracaty, Fortaleza, Camocim e Tutoya. 

Acceitamos cargas para as cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedello 

e Porto Alegre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO "OLINDA" - Esperado do sul, deverá chegar em 
nosso porto no proxJmo dia 14 o cargueiro "Olinda". Após a necessa... 
~:a.n~:~ora sahlrá para os portos de Natal, Ceará, Tutoya e AreJa 

CARGUEIRO "CAXIAS" - Esperado do norte, deverá chegar 
em oosso porto no ~r"?ximo dia 12 o cargueiro "Caxias". Após a qe. 
cessaria demora sahara para os portos de Recife Maceió Rio santos 
Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. ' ' ' ' 

• CARGUEIRO "OSWALDO ARANHA" - Esperado do sul, de
vera chegar em nosso porto no proximo dia 9 o cargueiro "Oswaldo 
~:::~" Ca~!!,! .necessaria demora sahirá para os portos de Aracaty, 

•CARGUEIRO "PIRATINY" - Esperado do sul, deverá chegar 
em nosso porto no proximo dia 19 o cargueiro "Piratiny ". Após a ne. 
c~ria demora, sahirá para os portos de Recife, Maceió, Rio, Santos 
Rio Grande e Porto Alegre. 1 

CARGUEIRO "PORTO ALEGRE" - Esperado do sul. deverá 
chegar em nosso porto no proximo dia 23 deste o cargueiro "Porto ~~:"s.Ai!: ~~f:.rta. demora, sahirá para os portos de Natal, 

CARGUEIRO "OLINDA" - Esperado do norte, deverá chegar 
em nosso porto no proximo dia 26, o cargueiro "Olinda". Após a neceS
sarla demora., sahirá pa.ra'osportos de Recife, Maceió, Rio, Santos, Rio 
Grande e Porto Alegre. 

CARGUEIRO "CHUY" - Esperado do sul, deverá chegar em 
nosso porto no proximo dia 28, o cargueiro "Cbuy". Após a. necessaria 
demora, sabirá para os portos de Natal, Ceará, Tutoya e Areia Branca. 

Agentes - LISBOA & CIA. 
RUA BARAO DA PASSAGEM l'il.' 13 - TELEPHONE N.0 ZZ9 

LLOYD NACIONAL S. A. - SÉDE RIO DE JANEIRO 
••sVIQO LU'IDO PSLOI PAQUl:TSIO -a.su1 • PTSI! CAJll!Dl!LLO • POSTO ALl:OU 

-------------- --- ----- --
PASSA r.F.IBO~ 

l!lahldaa ú Quartas-lelrM 
"SUL" 

PASSAGEIROS "NORTE" 

PAQUETE ".\RARANGUA" - Es. CARGUEIRO "ARAGANO" - Es-

perado no dia 6 de Outubro sahindo pendo de Antonina e escalas no dia 

no mesmo dia para Recife, Maceió, 1.º de Outubro sahindo no mesmo dia 

Bahia, Victoria., Rio de Janeiro, San. pal'a Na.tal. Areia Branca. Fortaleza. 

tos, Rio Grande, Pelotas e Porto Ale. 
S. Luiz e Belém, para onde recebe 

gre, para onde rel't>be ('a,·ga e passa.-
carga. 

;eiros. 

PARA DEMAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: 
i CUNHA REGO IRMAOS 

li gscriptorio: - Rua 5 de Agosto n.0 125. Telephone n.0 360-Telegramraa: 
~==================:,!.) .. ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

"Aras" 

-A "RAINHA--DA MODA" 
tem o prazer de avisar á sua distincta freguezia 
que, correspondendo á preferencia com que tem 
sido distinguida, concederá uma bonificacão real 
de 10% em todos os artigos do seu variado stock 
(excepto linhas), durante o periodo de 13 deste 
mês a 16 de outubro proxmo. 

Deste modo proporciona ao publico uma opti
- ma opportunidade para comprar artigos finos e 

modernos quasi ao preço de custo nas fabricas. 
Avisa tambem que já iniciou a sua formidavel 

liquidação annual de sêdas, tecidos finos, meias, 
bolsas, gravatas, perfumarias, etc., a preços ex
cepcionaes, 

Rua Maciel Pinheiro n.0 206 

AVELINO CUNHA & CIA 

DR. ISAAC FAINBAUM 
E~·a&11lstente de Clhúca Medica do Hospital do Centenarlo, Medico do 

Hospital Santa lzabel e do Instituto de Protecção á lnlancla. 

DOENÇAS DAS CRIANÇAS 
Doenças do adulto: Coração, aorta, estomago, intestino, flgado, rins, 

sangue e nutrição. Tratamento da neura.sthenia sexual, syphilis. 
Com,nltorlo; RUA RARAO DO TRIUMPHO N.0 UO - t.• andar. 

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

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

O R RIS BARBOSA 
ADVOGADO 

l\OA DUQUE DB CAXIAS, 111 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
,---------------------------:--:-=--::---===-=---=====-=-

SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEffiOS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

VAPORES ESPERADOS 

"l'fABERA" 
Esperado dos portos do sul no dia .29 do corrente, 

1 

quarta.feira, sahirá no mesmo dia, para:. Recife, Maceió1 

Bahia, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá., An. 
tonina, Florianopolis, Imbituba, Rio Grande, Pelotas e 
Porto Alegre. 

PROXIMAS SAHIDAS: 

"l'J'AQUERA" - Sexta.feira, 1.0 de Qutubro. 
''ITAPURA" - Sexta-feira, 8 de outubro. 

AVJSO 

Recebemos tambem cargas para Penêdo, AracaJd, 
!lhéos, s. Francisco e Itajahy, com cuidadosa baldeaçlo 
no Rio de .Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rto, em trafego mutuo com a "Leopoldlúa RaUway". 

A Companhia r(?cebe cargas e enc::ommendas a~ & 
vespera da sahida dos seus vapores. 

Os conslgnatar!Oõ de cargas devem retirai-"" do tra
plche da Companhia dentro do prazo de três (3) d!M, 
após a descarga, findo o que.l, tncldirão as mesnia., em 
armazenagem. 

Pwa passarem, encom.mendas e valores, attende-se no escriptorio até ás 16 horas na vespera da sahlda dot pa,aetea.. 
As demaís informações seri.o dadas pelos Agentes : 

WILLIAMS & CIA. 
Praça Antbenor Navarro n.0 5 - Phone %34 

~tver~e J_L I T- o inin!,iqo mor{dl aos insectos 

UMA FORTUNA! -2.000 
CONTOS. - Dia 9 de Ou- grampo de enrolar, pois é mais pra- Vende-se um cofre em perleHo N• 

Uco e mais elegaulr rreço de recta- ~!:J:Oº~.:::~i ~~i:.,e: ;.:: 
tubro. - Loteria Federal. "'" UIJOO. bore!lla n.• 120. 
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"p L .& z &"\A começar de domingo!!! 
METRO G. MAVER Propriedada de Wanderley & Comp. Ltda. 

HOJE! -- Soirée ás 7 1/2 horas - HOJE EM CONSORCIO COM WANDl::RLEY & COMP. LTDA. 
APRESENTARÃO 

Ultima exhibição do grandioso 
"UNITED ARTISTS" 

film da 
R.ONALAD COL:1"1:AN 

E ll.d: 

A QUEDA DA BASTILHA 
.. 

Com Edward Arnold, I•'rances Farmer e .Joel Hc 
Crea - Complemento: A(j'l'O 80CCOHRO (desenho) 

e O[lHO l•'l~O - nacional (D. N.) 

Amanhã Grandiosa matinée á5 16 horas ! - t ·it ~I 
H,IP'l'O C:OllPl,ICADO !-Metro 
Goldwyn Mayer - Preço unico-$700 rs. 

1'"ota impo1•fanlt-: - Este film foi exhibido domingo 
ulti!:no no «!-'arque• de Recife, com grande successo. Esta em
preza. não medindo sacrifícios para corresponder á preferencid 
que lhe dispensa o pubhco pessoense, contracta-o em excepcio
naes condições, para que fosse exhibido no <C .. l,AZ,1» logo 
após o «Parque• . Apesar das condições especiacs para sua ex
hibição em João Pessôa, os preços dos ingressos não soffrerão 
alteração 2$100 e 1 $600. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-· -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-"-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
Amanhã! Soirée chie (sessão das moças) 

NORMA SHEARER EM 
Na proxima quarta feira! 

QUA,DO UHA. lll'LIIER AJIA ... 

METRO GOLDWYM MAYER 

Senhoras e senhoritas $700, Estudantes 1 $600, Cavalheiros 2$100 

ROBERT MONTGOMERY 

Tl'Ril.~~O IRRESIS'l'II EL 
COM MYRNA LOY 

llletro Goldw~·n 11ayer 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.. -·-·-·-·-·-··-·-· ... ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· .......................................... -·-·-·-·-·-·-·-· 
Fogo de OutomnoI SANTA ROSA 

HOJE !-A's 7 112 horas-HOJE! 
( 'om11leme11to : - Um desenho (•olo1•ido e a segunda st-rie de mi CI• 
D.-lDE l~l•'ERNAl,» - Pre«}OS 1$100 e 700 reis 

10$ ou mais diariamente poderão ganhar em sua. propria. casa. 
quando dedicarem suas horas -vagas ã original, artistica e ren
dosa industria. "l\-1. A. N. I, S. ". Para informações. escl'e-

ver a "M. A . N. I. S.", R, do Passeio, 56 - sala. 141 - Rio de Janeiro. 
Receberá um folheto gratls explicativo. Se desejar amostra do trabalho o 
executar, basta. remetter Rs. 3$000, mesmo em sellos do correio . O mais 
extenso e variado sortimento de calcc,manias, iudustriaes -t artisticas. 
Cataloros gratis. 

CASA A' VENDA 
Vende-se á rua Eliseu Cesar (até 

pouco Vidal de Negreiros), a casa n.• 
81., de regular accomodações, oitão li
vre ao nascente. Com os servi('OS da 
Lagôa, ficará de esquina, em exccl. 
lente situação para rcsidencia, Tratar 
na mesma. 

s º' BôLO 
O Escriptorio de Procuradoria MI. 

:'IIERVA, vende, por um preço que JÓ 

se acredita vendo, a ca,;;a da rua Al
berto de BriUo, n.0 266. 

ESCRIPTORIO DE PROCURADO. 
RIA l\llNERV.\. - Rua Maciel Pi 
nheiro, 306. 

ENGOMMADEIRA 

BOM NEGOCIO 
Vende-se um grupo estufado de 3 

e 3 centros, 1 cama frejó conr cabe
ceira, um toilette com espelho. A tra
tar ã rua Borges da Fonseca n.0 126. 

Acham-se abertas as matriculas de 
15 a 30 de setembro para as 

AULAS DE ARTE CULINARÍA 
de 

MARGARITA CIIIAR 

Rua Borges da Fonseca, 162 
compostas de 25 aulas de cardapios e 

12 de confeitaria 
Preço sem comparação. 

Confecção de Flôres 
Confeccionam-se flôres para ch.1-

péus, vestidos para enxoval de crian-
GRATIFICA-SE a quem 

achar um cachorro de raça 
dinamarquêsa novo, de ta
manho regular, arnarello, 
fugido da residencia de Car
los Oertli. Rua 7 de Setem
bro, n.O 257. 

Maria das Neves San- ~\1~::~~·:::,"t~~:u~:etes para noivas 

PONTO A' VENDA 
Vende-se um optimo pon

to á avenida Beaurepaire 
Rohan, servindo para qual
quer ramo de negocio. 

A tratar na mesma casa 
n. 0 238. 

f.iago, habilitada engomma-, Avenida coremas, 489. 

-leira, a~isa á sua dist!nc.ta Aluga-se por 3-0-0-SO_O_O_ 
freguezia que se acha a d1s
;1osição da mesma, á rua 
18 de Novembro, n: 121, 
(Roggers). 

Entrega rapida em domi
cilio. 

A casa de n.º 5 3 8, recentemente 
construid.:a, na Avenida dos Tabaja
ras, proxinlo ao ln,;tituro de Educa
ção e á linha de bond, com regulares 
:1commodaçõc5 A tratar no P:irquc 
)olon de Lucena, na casa de n.º 625. 

YENDE•SE um e ar r O min Constant a casa n. 0 
· 1 VENDE-SE na Rua Benja-

"Cl~evrolet",. ~po 34, e1;1 404 e o terre~o adjacente. 
optimas cond1çoes e uma of- A tratar na mesma. 
ficina de sapateiro, a trata,· 
á Rua da 'Republica, 706. PONTO A' VENDA 

Vende-se um ponto para negocio 

DR. GIACOMO ZACCARA 1 com uma moenda electrica para cal 
do de canna. Optimo ponto para ca 
sa de diversões. Tratar na avenida 1.r 

1 cte Mnlo. 601. 

Vi as 

ESPECIALISTA 

urinarias - Syphilis 

Ex.Interno dOI aervlç09 do prof. Baena na S. Cua, do prof, Bel· 
miro Valverde na Polyellnlca Geral do Rio de Janeiro, na Funda

ção Gaffré GDIDlo 

CoruiuJtorto: Rua Barão do Trlumpho, 488 
Diariamente daa 2 ás 8 

1 

~=================~:,-,-==:J) 

VEHDE•SE 
Vende_~eo optima casa n:, nvcntd:.i 

General o~orio, de oitões livre~. com 
amplas salas de visita e jantar, 3 es_ 
paçosos qunrto~ com janellas, sola de 
copa e cozinha, ~abinête aanitatio, 
uan<lc tf'rra1;0 ao lado, toda asso~
lhada e forrada, por:i.o hahitnvel, com 
2 bons quarto,i, gabinête sanit1uJo ~ 
lnrnht"iro, quintal murado, etc, 

Trntn-~c á avenida Epttacio Peu>3a 
n.• 8GO. 

1 !?~5?~~!?2 }~a:,,~~'!~~ 
• DOEl'!IÇAS INTERNAS 

~ ~,u;,,,o,a,, - ~••<• ><re~ooo•••• 
TRATAW..ENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR PELO PNEUMO-

THOX ARTIFICIAL E DEMAIS PROCESSOS 

ConsoltorJo: - Rua Duque de Carias, 348 - t.• andar 
Residenci2.: - Rua. Engenheiro Retumba.. 23'1 

CONSULTAS: DAS 16 AS 18 HORAS DIARIAMENTE 

~ 

DR, JóSA MAGALHIES 
1111:DICO 11:SPll:OIALIITA 

1 

1 

l'AZ QOALQUEB TBATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOll:NC&t 
DOS OLHOS, OUVIDOS, NAIUZ E GA.11.0ANT.& 

Oeullllorlo: - aaa D•••·• do caua,, IOC. De 1 .. 1 ••.-
KMl•encla: - &aa Vllclon•• •• Pelotu. UI 

,JOIO Pll: 11110.A. 

-

[ CLIMACO XAVIER DA CUNHA 
ADVOGADO 

ACCEITA CAUSA& NESTA CAPITAL E INTERIOR 
Rua da Palmeira, 358 - J oã.o Pessô&-

ADVOGADOS 
MAU&JCIO GRACCHO CARDOSO e .&LOJl!U DANTAS MACO:L, 

Mlnpdoe lnl<:rtpto, na Ordem com e!crlplorlo i rua Bepabllca do 
Perú a•. L• andar. (anUp AHeffl.bléa) no Rio de Janeiro, aaompanham 

1 

ca .... pera.D~ a C6rl.e Suprema, ,.nrarrepm.•e 6e preparoa, defendem 
J1111lo M> Sapertor Trllnmal :EloHoral, unpetram ·~·eorpaw e -· 
dadot •e aeprança, fasem cobNi,nças commercfaea e partlculare1 tratam 
4o naturalluçio e cartu de chamada do extranrelrot, etreetnâm reoe. 
blmenloo llOI dlvenoo MIDl1terioa, Thnoure o d- -· llQóoa pa-
bileu, pr .. tam e levantam flançu, bndo todaa e qaaeaqaer 1Dformaç6a 
1•e. lhea f6rem eollaltadu, t••• .. áí aennn,., ,.....,.. ~ .. p1._ ..... _. 
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~11 e v E L s T R O G O F F EXHIBIDO HONTEM EM PREVIA ESPECIAL PARA As AUTO· 
RIDADES, IHELLECTUAES E IMPRENSA, CONSEGUIU AR· 

RANCAR DAQUELLES QUE O ASSISTIRAM VERDADEIRAS EXPLOSõES DE ENTHUSIASMO 

M I G U E L S T R O G O F F FOI TRIUMPHALMENTE ACCLAMADO PELA NOSSA CRITICA 

MIGUEL S T ROGO F F ESTREARA' HOJE NO "CINEMA DE TODA A CIDADE CHIC" E SUA CARREIRA TRIUM· 

PHAL PROSEGUIRA' ATE' DOMINGO PROXIMO ! VEJAM NOUTRO LOCAL AS OPINlüES DOS QUE TIVERAM A OPPOR· 

TUNIDADE DE ADMIRAR ESSE FILM ND R E X, NA SUA GRANDE PRÉVIA ESPECIAL DE HONTEM ! 

AMANHÃ NA MATINÉE COLLEGIAL DO I UM DRAMA IMPORTANTE D O MING O NO FELIPPÉA -
-- R E X -- ás 4,15 horas 

A historia do maior pirata do seculo 

EDWARD ARNOLD 

A lucta de milhares de operarios na maior construcção dos Estados Unidos ! 

Um enrêdo dynamico sobre a vida do homem oue arrisca sua felicidade p<!la dos outros! 

O CZAR DO OURO 
R OS S 

OBRA 
ALEXAHDER em 

DE TITANS 
--·:--

UM FILM DA UNIVERSAL - PREÇO UNICO - S600. {1 l\I \ p R o D l' e (' A o s u r E R D ,\ w A R N E R F I R s T 

R E X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CHIC - FELIPPÉA JACUARIBE 

SOIRE'E A 'S 7,30 SOIRE'E A'S 7,15 SOIRE'E A'S 7,15 

A versão espectacular, do romance im. 
mortal de JULIO VERNE ! 

O film que synthetisa todas as expres- O drama que glorifica os herois rio ar ! 

sões dro arte brasileira! FRED MAC MORRA Y 
ADOLPH WOLBRUECK GILDA DE ABREU - em -

-em-

- em - 13 HORAS NO AR 
MIGUEL S T ROGO F F BONEQUINHA DE SÊDA """"=·•, •. ~" M 

Uma producção da U F A O Grande Mysterio Aéreo 
__ ,,__ Uma prnclucção da CINEDIA distribuicla 

pela D. F. B. com NOAH BEER: J:,r v E R s A L 
COMPLEMENTOS: - NACIONAL D. F. B. e FOX MO. 
VIETONE NEWS ricebido por avião e pecial sobre a 

COROAÇÃO DO REI JORGE VI. Ccmplemento: - FOX MOVIETONE NEWS - Jornal. CO;\IPLE:\(ENTOS 

-' .... ,,-,, ... -
METROPOl:.E 

O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - Sessões continuas ccmer::mdo ás 6 e 15 horas - HOJE 

Não percam - SESSÃO DA ALEGRIA 
Preço geral: - 600 réis. 

JOSt MOJICA, 
o idolo das SENHORITAS, cantando bellas melodias 

-EM-

UM CAPITAO DOS COSSACOS 
SABBADO - Uma historia pungente e real - JF.AN llERSBOLT -

em sua maior gloria ·- PECCADO DOS HOMENS 

A' Gurizada j::..~sm~t~~:;R~s
8
:;ntori~~:;tPRE:A~~fINGO ás 3,15 

AVISO IMPORTANTE - Pr~venimos nossa digna freguezia que já 
.~e acha normalizado o serviço de bonde para TambiA. As.sim sendo V. s. 
poderá azsistir os melhores films no Cinema mai.s arejado da t:apital. 

lHESOURO DO POVO 
, Club de Me, cadorlas ~ 

TOURINHO & CIA. 

Carta Patente n.• 1 

Av. Beaurepalre Rohan :,.0 267 

Plano "Bôlo ~portlvo Para. 
hybano" 

Resultado dos sorteios para 
contagem de pontos do plano 
"Bôlo Sportivo Parahybano", 
realiza.do tm sua séde, á a ven1da 
Beaurepaire Rohan, 267, no dia 

dia 23 de setembro, ás 19 it2 lr~ 

1.0 Premio 
2.º 
3.c 
4.º 
5.º 

!3!0 
:,183 
'l7s.t 
G86S 
7650 

J. Pessôa, 23 de f tembro de 1937 

Sebastião Yianna. :ig. fiSC'al do 
irnp. de cons., no iml){'diment.o 
do fiscal dC' clubs 

CINE SG PEDRO 
O MELHOR CINEMA DA CIDADE BAIXA 

HOJE - ás 7. lfl t,nra~ - HOJE 

2.ª SERIE DE 

O GRANDE MYSTERIO AEREO 
juntamente com 

DELIRIO DE GRANDESA 
PREÇOS: - 1$000, $600 e $400, 2.ª 

DOMINGO: - BALAS OU VOTOS - com E<lw. G. Robinson. 

l 2.ª FEIRA: - Srn:io Gigante-O PECCADO DOS HOMENS. Preço $800. 

1 
Pllll lOEIÇJS IO PILIIIO 1 

so VINHO CREOSOT AD() 
11 Pllann,•Clllm, JOIO H SILV l SIVEIRI 

t Combate u Toaaea, Broachitea e fraquezas) 
POoaanao wna'l'l'rl11.&Jl'l'9 • - o......,• oo••UJ10, 

tuada un ponto t:entral desta cidade . 

ARNAUD NOBREGA 
ENFERMEIRO DIPLOMADO 

(DA ASSISTENCIA MUNICIPAL) 

Av. D. Pedro I, 915 
o:{;~.;:;:.;;;;º:!·· 
. ~l trata:- á n1.::i Rar.'."..o do T1iumpho, =====================::::::! 

l 

CINE REPUBLICA HOJE - Uma se-são 
romecendo á~ 7,30 hs. 

H O J E 

Sessão das Moças 
DOIS FILMS EXCFLI.F,;IITES ! - !." Film 

CABOCLA BONITA 
lindíssima operêta nacional com SOSlA VEIGA. 3 canções adoravtis. 

EMBOLADAS E PIADAS IMPAGAVEIS 
2.0 Fllm: - Um "far-wC'si'' de aventura'S ~0111 () valoro!o "co·w-boy" JACK HOXIE 

CAVALLEIROS DA NOITE , 
Ç~LEMENTO, - Um Na<lonal D. l·', B. 

PREÇOS: - Cavalheiros, 1$100. Senhoras, Senhcritaa e Crianças, $-100. Estudantes, $600. -

DOMINGO- . 

Emocionante ! - S u b I i m e ! 
Adoravel ! - Romantica 

NORMA SHEARER, - em 

O AMOR QUE NÃO MORREU 
com Le,lie Howard e Frederic I\Jareh. da METRO GOLDWYN MAYER 

VlSlTEI\I A "CASA YORK" -- TUDO ABAIXO DO CUSTO. 
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JUSTIÇA ELEITORAL SECÇ'AO LIVRE 
(COncluslo da l.' pg.> 

se fez de que no districto do denun
ciado, durante o mês referido na de
nuncia, houvesse occorrido algum o.:i 
bito de pessôa maior de dezoito an_ 
nos, e que tal obito houvesse sido 
communicado é. Secretaria Regional 
pelo denunciado; 

Considerando que tal prova é de 
necessida.de absoluta, em face dos 
termos precisos do citado art. 207. que 

~~e c~::;ºap::ç'h~~toocc~~;~!:~tºde t 
bito de maior de dezoito annos e a 
sua não communlcação á secretaria 
Regional; 

Considerando que não provada a 
denuncia, impõe-se a absolvição do 
denunciado não se podendo conside.., 
ra.r como J)l'Ova o méro facto da sua 
revelia. porquanto no juizo criminal 
não se ad.mitte como prova a confis_ 
sã.o felfa; além do que. todas as pre. 
sumpçõe.s devem reverter em benefi
cio do réu; 

Accórd& o T. R. julgar a acção im .. 
procedente e absolver o denunciado 

João Pessôa, 251611937. 

(As.) Flcdoardo d.a Silveira - Pre_ 
sidente. 

(As.) J. Floscolo - Relator. 

ACCORDÃI() N. 0 611 

Processo n.0 4. 

Classe 1.". 

Natureza. do processo: denuncia a
presentada pelo dr. procurador regio
nal contra Manoel de Araujo Lima, 
off!cial do registro de obltos de San, 
t· Anna dos Garrotes (Piancó). 15.• 
zona. 

Relator: dr. Braz Baracuhy. 

o Tribunal Regional resolve 
julgar improcedente a acção. 

Vistes ete. 
o dr.° procurador regional denun_ 

ciou de Manoel de Araujo Lima, offi
c!al do r~lstro civil de Sant' Anna dos 
Garrotes, municipio de Piancó. da 
15.• zona como incurso nas penas do 
e.rt. 183. · n.' 17, do Codlgo Eleitoral, 
por ter deixado de cumprir o disposto 
no art. 207 do mesmo Ccdigo; isto é, 
por não ter remettido á Secretaria 
deste Tribunal a lista dos obitos de 
pessôas maiores de 18 annos e de na
cionalidade brasileira occorrldoo em 
seu districto no mês ·de novembro de 
1936. 

O denunciado nenhwna defesa oL 
fereceu no prazo que lhe foi designa_ 
do, deixando correr o processo á re
velia. 

o denunciante, em suas allegações 
finaes. pediu a condemnação do de
nunciado no grau minimo do art. 183, 
n.0 17, do Codigo Eleitoral, sem que 
tivesse feito, por sua vez. qualquer 
}Jrova ··em abõho da denunc1a: 

Isso posto; e 
Considerando que se o denunciado 

nenhuma prova offereceu, o denW1. \ 
dante contentou se· com o que alle
gou na denuncia- e esta apenas está 
acompanhada da certidão negativa da 
Secretaria. do Tribunal Regional, em 
que se afflrma que a lista de obltos 
reclamada não foi remettida no mês 
acima referido; 

Considerando também que a revelia 
nem sempre importa em confissão de 
que o facto articulado na denuncia 
não constitue. só p::r si. crime, pois 
os offlciaes encarregados do registro 
civil só estão obrigados a remetter 
mensalmente listas de obitos á secre 
taria do Tribunal quando, ncs termos 
do art. 207 do Codlgo Eleitoral. occor. 
rerem obitos de pessôas maiores de 18 
anno.s e de nacionalidade brasileil·a; 
C<:nsiderando que está provado pela 
oortidão negativa de fls. ter deixado 
o otr!clal denunciado de remetter as 
listas de obiíos referentes ao mês de 
novembro do anno findo, mEU> 

Considerando que não está pfovado 
tivesse occorrido obito de pessôa 
maior de 18 annos e de nacionalidade 
brasileira. :no dlstrict.o do denuncia. 
do, em novembro de 1936, o que im_ 
porta db.er não estar provada a de
nuncia; 

Accordam em Tribunal julgar im-. 
procedente a acção e a·bsolvido o de~ 
nunciado. 

João Pessóa. 23 de junho de 1937 
(As.) FlO<Warri-0 da Silvetra - Pre. 

sldente. 

(As.} H. Almeida - Relator desig~ 
nado para o accordão. 

ACCORDAO N.0 612 

Processo n.• 5. 

Classe 1.". 

Natureza do proc-esso: denuncia a
presentada pelo dr procurador regio-1 
na! contra José Porphlrlo de Carva. 
lho, of!lclal do registro de obito.s de 
Olho d'Agua (P!ancól . 15.• zona. 

Relator : dr. Braz Baracuhy. 
O Tribunal Re(llonal re.solve 

iulgar improcedente a den,un,.. 
ela. 

V!sto.s. relatado., e discuUdC6 os 
presentes autos de acção penal movi_ 
da oontra José Porphtr1o de Carva
lbo, omc1,-1 do registro de obitos de 
Olho d".Agua. da 15.ª zona íPlancó>, 
por haver deixado de l'Cmcttrr á Se
cretaria do Tribunal a Uate. de oblt,os 
,je pe:.,.oaE m,üore~ de 18 lll'-= fa!_ 

lecidas em seu districto durante o 
mês de novembro de 1936 - a-ccor-1 
dam os juizes do Tribunal R€gional 
de Justiça Eleitoral em julgar impro~ 
cedente a denuncia e. assim, absolver 
o denunciado da accusação que lhe 
foi intentadn. CORTE DE APPELLAÇAO 

E a&'-im decidem. porqu(' o dcnw1-
clado deixou de remetter a lista de 
obitos do art. 207 do Cod. Eleitoral e 
art. 6. i !." da lei n. 0 230 de 31 '7 
1935: por não haver falle.cido pessóa 
alguma em seu dislricto durante a 
quelle mês. enLendendo, por isto mes: 
mo. que não estava obrigado ao cum
primento daquella cornmunicação le
gal, a não ser quando occorresse ai 
gum obito. E' uma má intcrpretaçãÕ 
da lei que não ct,2termtna a imposição 
de pena, e, as.sim. impunha.,re a ab
ol vição do denunciado. 

Autos com vista ás partes, correndo prazo n.a 
Secretaria: 

Appellação cível n. 0 77, do termo de Conceição, 
da comarca de Misericordia. ' 

Appellante José Osorio Ramalho e sua mulher, 
Appellada D. Antonia de Sousa Rolim. 

,João Pesc:ôa. 25 de junho de 1937. 

Com vista á parte appellada em 21 do corren. 
te, pelo prazo da lei ( 10 dias). 

< As.) Flodoardo d.a Silveira - Pre
sidente. 

(As.) Braz Baracuhy - Rrlator. 

ACCORDAO N.0 616 

BANCO POPULAR 
MORENO 

DE 

Convocação de Assembléa 
Processo n.0 268. 

Leal, Octacilio Seraphim dos Sant:.>s. 
Olivia de Albuquerque. Odil,m r,,aios Geral Extraordinaria 
~eer~~~~d~.e ~

1
iisaF~i~ea,d~ef!~~e~~'1s~ Na qualidade de Dircctor Presi-Clas..oz 5.•. 

l ria da Silva, Hilda Don:i.10. Hele!W dente do Banco Popular de Moreno, 

ju:ª~~!ft:aidºdaP\ri.:S-Szº~naco~su;i~~~ ~~~~~a ~ct~~~fó H~ec:!~~a~ªP3i~:::;,i~ s?cieda~e _cooperativa de responsabi-
- - sobr~ se pode deixar de reef:ber as Francelina de. L.im. ~· octavia Myst.ica I h~a~e l1m1tada, convoco tod~s os ac
denunc1as ou manda~ archival_as de Sampaio. Ohndma Pereira Bran- c1omstas para uma Assemblca Geral 
q~ando se. trat~r de eleitoras ql:e n~o dão, Odilia R1be1ro de Lima, Dmt1. extraordinaria, a realizar-se no dia 
sao ~uncctcnanas, desde que nao s~o Felix de Lima, Genulna Eneas Ma1i- . ( 7 ) d b d 
criminos~s em face da jurisp1·udencll bondo, Genesio Jcsé de Oliveira e scie , e outu ro ,0d codrrentfe ~dn
deste Tnbunal Maria Luiza Pompeu, esta da 1.ª z,.,_ no. as 14 horas, na se e o re ert o 

Relator: desembargador J. Floscolo. na. e os demais da 6.ª zona; se':1'10 Banco, no povoado de Moreno, do 

O TrtÕU7Wl Regional resolte ~~~f~e~=~~~ ª1~~~~~~~º·a::.O t:~~Te~ municipio de . Bananeir:as, es~ecial
responder que não é de receber rencias de Agostinho Marques Doura_ °?,ente par.a dc]1bera~ sobre a d1sso!u
a denuncia. do, Antonio Vieira Li:-1Le, João Ft>t- çao e hqu1daçao am1gavel da refenda 

reira de Sousa, Boaventur't AYelinc., sociedade, nos termos e de conformi-
Vista a presente consulta que fez 

o J. E. da 10.ª zona. · 
Accõrda e T. R. responder que não 

é de receber a denuncia offercceid:i. 
contra eleitora que deixou de votar, 
desde que da mesma denunciada não 
conste ser a eleitora funccionaria pu. 
blica remunerada. 

~~;.i,osapa~a M:nc:r. Jo~~~~m :~r~ dade com as leis em vigor 
região, bem como as transfe~n- Moren.o, 16 de setem~ro de 1937 .. 
c1as de Severína Maria dos Le01tct0 Costa --- D1rcctor Pres1-
Santos. para a 1. ª zona. t A prig1C: dente. 

~=~n~roqi: gi1v:~:~o~!~~ ~n~·1:im~= (~ firma está devi<famente reco-
mente. o des. José Floscolo m:H,da nh~c1da) · 

João Pessôa. $16 1937. 
/As.} FI-Odoardo àa Silveira _ Pre. 

sidente. 

excluir das listas dos eleitores de "ª- --------------
~: ~.':i~1sii ~~d•g!~~ai~~'."'i~:~.f;f; ORPHANATO D. ULRICO 

IA.s.) J. Floscolo - Rclal.or. Oliveira Barbosa Antonia Virg!lla da 

TRIBUNAL REGlONAL DE JUSTI- ~~~~~n;~~ ~!v~l~!úfg.s ~~~6:i t0
;:.~ 

ÇA ELEITORAL DO ESTADO DA da Silva, Anna Car~eiro de AlbPCll•tr-
PARAI-IYUA que e Juventina Baptista de Mira1~-

ACTA da vigesima sexta (2G.ªJ ses- da; sendo approvado. O inesm<> JUJZ 

I:;,_c:wdinaria. em 30 de junho d~ ~~dfg;:~~t~~r L~~a.i~:iéiºZ~f~ua~~ 
da Silva. Joaquim Manoel aC' Sou":ia 

Aos trinta ctias cto més de junl d·... José Pereira da Silva. Joâo Ly:a Xa
mil novecentos e trint; e, i;tt 

10 
.. · 1 vier da Cu~ha, Jcsepha N•.mes rlos 

spntes os desr-mbargadores Flocio~:J~ Santos, Jose Lamar_tine Ly1 a ct:1. ~U
L1ma da Silveira, MauriCio de Me- nha. ~oaqU1m Menmo \e Ma~cdc. 
deiros Furtado e Jo~é Flo.-;colo da No- Jo~qu1m Manoel d~ Santos, Jose B.e
brQga; dcutores Antonio Galdmo zetre. da Costa. Josw.s ,Jon1s da .s1l
Guedcs Horacio de Almeida B. . va Pmto, José Thoma~ da Sllva, 
Ba.racuhy, sob a prc•sidenda âo d~:~ 1 José Tho~az Ca~alcnnt1,. Joan~ da 
Flodoardo da Silveil'a, abrc . .se a ses- Cur::.ha Lnna, Joao Alves da os~a 
são âs 14 hor~ no local d "t Ramos, José Carlos dos .santos. Jo::,e 
Lidas e postas cm díscuiãi~\~::1e Ignacio de Mello, Josue (?a\'alc•nt~ 
approvadas as actas das - ~1!1 de Lima, José Barbosa Sobrmho, Jo.se 
narias dos dias lfr' e 25 ~~ssi;n~~tt Hercu:ano _ da .su"'"'.a, J~sé Gor.tC'.s c~~s 
Expediente: telegramma d 1 n . Santos, Joao _Limeira D~noá, Jose Lm:t, 
pl"'nte do iuiz pr(•parador 

O 
d~ te~~~ Dimz. Joaqmm Ign~c10 da Co!I' a, 

de Soledadc. rrpri?sentaHclo rontra O J~sé 1,:ªYf!l~ndo da S_1lva, Jo:irn_n. Ma
esc1ivão clritoral que se urgou ~com- na d.. S1l\a .. ~oaqmm .. Tav~lrs _ de 
panhaLo no povoado d·. J , . Ohve1ra e Jo:-.e Eleuthe110 d':'- Co::,t..a, 
para effeito de mscripção· tel~~~:· todos da 6.· zona; o 9ue 101 unam. 
ma identlco do sr. Franci~co Correi; memente approvado. Sao ta:llhem. ?r. 
Queiroz, delegado elo Partido Progres- d~mados º1 reg1Slros d~ l~~n<:.feitil
s1sta · idem do e:scrivâo Manoel André c_1as de Luiz Freire do Rivott•1o E: Ju-
d~ douvtia, do re!eri~o te~mo, sobre o ~ist~o~:rãi~ ~;~i~; poal~Ot~ ~~ ~:~~ 
::~i~~~~e e; i~~{~1:a t~:g~-~~:1ª ~~ tor. des_. José !'lo.c;colo. sã? ,, 1ncc~!D-
Ilabayana. conuT'.:',licnndo O cncer- da~ as m.sc~ipçoe!s de Jaqu,_'ll 1?º~-m
ram_e~t_o dos tr:ibalhos· telc>grammas go_s Marques e Joann;i. Mana_ da :..,on 
e ofhcios de va~·ios Ju;~~s. rcquísitan- ce1ção. da _6,-ª zon.a. Fm, ~es1gnad .. o .. º 
do material. Apõs á leitura do expe des. Maunc10 Fu1tado pa1J. o ac .. n -
diente. o dr. Antonio Guedes com: dão . O dr. ~raz Baracu~y man?a. 
mumcou qu~ desistia elo resto d~s fe- exchur os eleitores fallec1dos Nilo 
rias Qi.~C lhe fora1;1 concedldJs por ~~~1

1
::pçdã°o~ S~~oqs~i~tdr~:r~~~~ra g: 

e.s_te T11bu_n&l. A5i.,1gnatura. de a(·cor- S"l J , G ldin Perelra João da 
da,~ - Sao lldos e a5.signados os ac- 1 va, ase a O ' "P a 
cordãos rcferent2s aos pror.Pssos jul- Rocha. Jay~e Pequeno <l:ª Nob. Jg e. 
gado ?ntPriormente. em numero de An1Ynthas Lmhares da. Sl.lva e Gr -
51. Julga'!lento~ _ o .,r. pre.sidente g_orio Fer~andes de Ol~·eira. ge m:
submette a~ aprecrnçC:.0 do Trihuna! n. ~~s -~~~a..~a~ednadºctif:i?a:d~~ inscrip= 
~~~~~f~i~~ªJ~º t:r~~u~fe PJ-~f:~Z:fe~r·~~ · çó<'s J de Antonio Vlrgol!no de Lima : 
cutldo o ca..,;;o firou dPliber,rto por Alfredo Bezerra de Andrade._ da 6. 
unanimidade, 'q11e M' tl'kgraf)hrsse zon3:._ por f2_1ta. de decl~raaçao ti i~ 
ao Jmz declarando que devia 'lgÜ', nos prcfisso~~ do~ ~hsta~~~oi : 

1
~c1-\d:') 

termo.-. da lf!l. (·otllr:1 o r..•,cnvão, ao de quahflcaçao, o ~ é' ~losc~lo 
-:mal se refere no seu tr·l"gramma. contra o voto _do d s. Jos , 
tekgraphando-M· tai;ibem ·., 0 escriv~ São o_rdf!nados .. pelo. m!smo relat:>r, 
declarando que não be" deve negar os registros das mscnpçoes de A~dtas 

bedecer determinação do juiz· em Amaro Ramalho, ~~ornas Rodngues 
c.bjecto de serviço, cumprindo-lhe. ao da Silva, A:nisi~ Vieira dde sil~~o~~~~ 
contrar1o, acompanhal..o nas diligen- los, Amanc10 L1berato a , , 
rias quz ordenar. Em i-;eguida, o ctr. Alexandrino de Barros, Josepha 
!Ioracto de Almeida relata o pro1~esso Francisca do Carmo, Julia Le_al de 
n. 0 75, clu.5.<;f· I. ª, da 19. n zona. rc~c- Almeida. Jocelino _de Sous_a Lune1ra, 
rente á acçào penal conLra Gr0g0Tio Josepha Cavalcant1 Moreira. ~.1na 
Pernandes. d~ Almeida, offic1al do re- Maria de Andrade,_Antonio R<?dngues 
t.ist.rn CJ\11 do (11::;trir.t.o de Mulun~u. de Oliveira. Antomo Apolinario lieP
l'ol julgada rxtmcta a ttcçãu, vLit'J tista, Antonio de Arruda Gamara. Al
t ?r o denunciado fallPCido. cnnforrn~ fredo Lins de AraÚJO, Anna Donato 
ccn.....,ta dos auto.<;. Pela ordrm o de::;. de Araújo. Antonio Joaquim da Sllva, 
t'Cauricio Furtado manda ,·ancL!.1: Avelino Rodrigues dos Santos. Anto
?S ln; cnpçõrs de Rapharl Corrf'i:i. cl 1 nb Alves dos snntos, Monsenh«:>r An
Sllva r. OCtacilio Manoel dos santo!:>, tonio Affonso da Silva e Adelta Be
c.c1. 6 • ;.,ona. por omi!i~Ao c:ln '!St:ido z.erra da Cunha. todos da 6. ª zona; 
cl\'il P ela profi::;;,;ão. re~µrc:1 ivam('ri.t.-, :-:rndo tmanimPmt-nte 3pprovado. 
J:a.s pttiçúc:.; de qnalilicação; 1 qw• Nada mais havendo a tratar, o S! 
f.Jt approv&clo contra o voto cio d(' prrsidentc declara f11Cerrada a sess3:o 
· ;.'"é Flo~(olo O n)P..Sm Íllll. "rrift_ ás 15 honis e de~. mmutos Eu, Luiz 
nndo obsrrvndl\s as formalidadct; le- Ramazzottn. aux1llar da Secretaria, 
~'le::., ma1.da ~ffrctuar .l-; n ~i.-:,L10:..; escrevi a presente acta. Eu, Ca.tlos 
ô'.l& inscnpçôc.>~ de H"if'n;1 Vai ·nti11a de Albuquerque Bel''., F_Ubo. secreta
r , Silva, 0rf'1cilln ViC'ini du suva rio do Tribunal. a redigi e subscrevo. 
::,-1,Ji:1 Alb11quPrQ1H• Sohml, Qrll'.ori <A.-.s. > Flodn:\rdo Lima da. SIiveira. 

~~rc~Wva~lr·R~~v~lr(~J"Pl~~i~nd_~~~::~-:. Já po1sue O 8CU titulo de eleitor? 
Ildefomm p,,1-elra ela. Bilva. 0,"taciho Não perca tempo: não cust. nenhum 
P2.!mc!ra cw. 6Ht·c O!!viJ. rereira rlnteml 

Aviso 

A Commissão do Orphanato D J 

Ulrico, agradecendo o generoso aco- i 

lhimento, em nome das orphãsinhas 
daquelle asylo, avisa aos seus protec
tores que fará distribuir, na proxima 
sexta-feira, 24 do corrente, com .. 
Loteria da Parahyba, a lembranç. 
constante de um radio do afamado 
fabricante Phillips. 

JUS'l'IÇl 'ELEITORAL 
AVISO 

O Direct,or da Sec;retaria do Tribu
nal Regional de Justiça Eleitoral. nes
te Esta.do. avisa aos interessados 
que o juiz relator por despacro exara
do no processo da classe 1.ª. n." 55, as
signou dilação probatc.ria de dez (10) 
~ias ao denunciante e ao denunciado 
Antonio Vieira de Lucena .. official do 
registro civil do districto de "Enge
nho A vidas". municipio <.le Cajazeiras, 
a contar desta data. 

Secretaria do Tribunal Regional, em 
João Pessõa. 23 de setembro de 1937. 

Carlos Bello Filho - úirector. 

AVISO 
O Dlrector d(I. Secretaria do Tribu

nal Regional de Justiça Eleitoral. nes
te Estado. avisa aos interessados 
que pelo dr. Juiz relator. por despacho 
exarado no processo n.0 56, da classe 
l.ª foi marcado um prazo de cinco 
<5) dias. para apresentar allegações 
finaes ao denunciado Deoclecio Boni
facio Barreto, official do registro ci
vil do municipio de Princêsa, a contar 
desta dada. 

Secretaria do Tribunal Regional, em 
Joào Pessõa. 23 de setembro de 1937. 

Carlos BeUo Filho -· Director. 

VENDE-SE 
Um motor de fabricação americana, 

com 6 cavallos de força, com diapositi
vo para queimar os seguintes combua .. 
tiveis: Gasolina. kerozene, Oleo crú e 
gaz pobre, assim como poderá ser ac_ 
cionado por Magneto, Baeteria ou vella 
Tubular (cabeça quente). 

Perfeitamente novo garantindo .. se 
seu perfeito funccionamento. 

Uma machina de gelo de fabricação 
allemã produzindo 150 kilos em 8 ho
ras ap"enas ele trabalho ou 450 kiloa 
em 24 horas. 

Preço5 de occasião. Vêr e tratar coni 
Aristides Fantini, leiloeiro .• praça Pe. 
dro AmE!rico. 71. 

Fabrica de bebidas e de vi· 
nagre, refinação e tritura
ção de assucar, trituração 

de sal 
Vendem-se trê!s bem montadas ins

tallaQOOS, todas em perfeita ordem 
para. funccionamento, inclusive regu
lar stock de vasilhame e materta prl. 
ma já prepa"ada para fa.brica.ção de 
bebidas. 

A tratar com Leonel e . Duarte -
rraça 15 de Nove111bro, 11.• 21. 

FAVORITA PARAHY· 
BANI 

Club de Sorteloe ele Alandlno 
Nobrera & Cia. 

Praça Antonio Re.bello, n.• 12 
(Antiga Viração} 

Plano .Parabyba.no - "Dlarne"' 

Resultado do sorteio dOII c011-
pons-br!ndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
Parabybana, em sua séde f, Pra
ça Antonio Rabello, 12. no dia 
23 de setembro, ás 15 horas. 

1 ... Premio 
2.• 
3.º 
4.° 
5.' 

Plano "Noctumo• 

(;027 
·1184 
6426 
9W3 
9490 

Resultado do sorteio dos cou
pons-brlndes gratuitos realiado 
pelo Club de Sorteios Fa.vorlta 
Pa1-ahybana, em sua séde , Pra
ça Antonio R.abello, 12. no dia 

23 de setemlJrc•, ás 19 hor.1.q. 

1.0 Premio 9851 
2.' 9966 
3." 5687 
4.º 1293 
5.' 2296 

J. Pessõa, 23 de setembro de 1937. 

ADERBAL PIRAGIBE, Fiscal. 

ASCENDINO NOBREGA 6 
CIA., "°n.-lonarloa. 

PREDIO - Vende-se o 
predio n. 0 81 localizado á 
Praça 1817. A tratar com o 
proprietario á rua 13 de 
Maio n.° 456, ou com os srs. 
F. PEIXOTO & IRMÃO, á 
Praça Anthenor Navarro, 
30. 

"A 
Proprietario 

LELLIS DE LUNA FREIRE 

Restaurante o mais antigr. 
da capital. 

Cardapio variadissimo, 
ai:;raaando ao mais fin .. 

paladar. 

Aberto até alta noite 

Ltua Duque de .Caxias, aisi 

JOÃO PESSôA 

ALUGA~$E 
Uma casa recentemente cosstrulda, 

com bom commodo. a.gua. e luz, tran:,. 
verEal á avenida F.pitacio Pessõa. Pre· 
ço commodo. A trJ.tar com Vicente 
Lyra, na Casa C..riza. 

GARAGE-Aluga-se uma 
garage muito espaçosa e 
optimamente situada á rua 
Borges da Fonsêca. Alu. 
guel: 300$000. Tratar no 
Banco do Estado da Pa. 
rahyba, com a Gerencia. 
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