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O GOVERNADOR_ DO RIO GRANDE DO NORTE\ J O S É A M E R I C O , 
EM CAMPINA GRANDE CANDIDATO NACIONAL 

O ministro JHé Americo ausentou-se, hcntem, do Rio, 
a fim de preparar o discurso político que pronunciará, A convite do governador Argemiro de Figueirêdo s. excia. visitou as obras de agua 

e esgotos daquella cidade. - "Vim até aqui para visitar as obras de abastecimento 
dagua e esgotos, emprehendiment~ que só por si engrandece a administração pro
fícua do governador Argemiro de Figueirêdo" - affirma o dr. Raphael Fernandes. 

no proximo domingo, em Campos. 

CAMPINA GRANDE, 25 - (A ambiente de fina espiritualidade, o Americo, como é que v. excia. julga 
UNIAOJ - Acompanhado do governa- governador Raphael Fernandes rece- ' o partido que no R. G. do Norte 
dor Argemíro de Figuelrêdo. chegou, beu as visitas officiaes do prefeito apoia o Sl'. Armando de Salles? 
hontem, a esta cidade, o .dr. Raphael Vergniaud Wanderley, sr. Demosthe- - Os meus adversarios contam com 
Fernandes, chefe do executivo norte- nes Barbosa, pre~idente da Camara pequena maioria em dois ou três mu
riograndense. Municipal e do vereador Manuel Sou- nicipio'5, e dos 65 ou 70 mil eleitores 

VAF. SER CONVOCADO O "COMI- O SR. BAPTISTA LUZARDO AS
TE' FEMININO DE PROPAGAN-1 SENTA DETALHES DA VIAGEl\< 
DA PRO' JOSE' AllERICO" DO MINISTRO JOSE' AMERICO 

A CAMPOS 

S. excia. foi h~pede do dr. Acca- to, bem assim da embaixada de uni- que em janeiro levamos ás urnas, el
cio de Figueirêdo, com o qual amigos versitarios pernambucanos que esteve les terão apenas 20% desses suffra-
e admiradores aguardavam a chegada agora entre nós. gios. se tanto. 
da illustre comitiva governamental. -- E quanto ás possibilidades eco-

• nomico-financeiras, em face da safra 
AS PRIMEIRAS IMPRESSÕES DECLARAÇÕES de algodão? 

As primeiras impressões do gover
nador Raphael Fernandes, foram de 
franca admiração pelo extraordina
rio e animado movimento observado 
em nossa urbs. 

Depois de palestrar com amigos e 
admiradores, que chfgavam para 
cumprimentar o eminente estadista 
potyguar realiZou-se o 

JANTAR INTIMO 

- Bôãs. não ob.í;:tante o decrescimo 
na estimativa, em virtude dessas co
nhecidas influencias climatericas do 
Nordéste. Teremos, de qualquer ma
neira, uma safra ma~• volumosa do 
que a passada. com melhores perspe
ctivas em favor do orçamento do Es
tado. 

Desejo conhecer a industria de be
neficiamento do algodão que aqui é 
realmente adiantada, para ter idéa 
mais completa sobre o russumpto. 
Vim para isto, e para visitar as obras 

,r..nnf"h1P nA- ~ • os:ur.1 

RIO, 27 - (A B.) - Dentro de 
poucos dias o sr. Baptista Luzarcto. 
presidente do Conselho Nacional de 
Propagandl Pró José Americo. con
vocará o Comité Feminino de Propa
ganda o qual centralizará, nesta ca
pital. o apoio de milhares de brasilei
ras de todo o pais 

O CANDIDATO NACIONAL AUSEN
TA-SE DO RIO 

ruo 27 - <A. B.> - o ministro 
Jcsé Âmerico deixou esta cidade, de
vendo permanecer ausente durante 
toda a semana a fim de responder á 
enorme correspondencia que vem re
cebendo nos ultimes dias. e estudar 
os problemas que abcrdará em Cam
pos. 

O candidato nacional regressarã a 
esta cidade na vespera de sua excur
são áquella cidade. a qual está mar
cada para o proximo dia 3 de outu
bro. 

RIO_ 27 - (A. B.) - O sr. Bap
tista Luzardo está assentando os de
talhes da viagem do ministro Jose 
Americo a Campos a$im como a or
ganização do comício que deverá se 
realizar alli. 

O discurso do candidato majoritarin 
tratará de importantes assumptos re
lacionado~ cem a economia brasilei-
ra 

O CANDIDATO NACIONAL RECE. 
BE FELICITAÇoES PELO SEU 
DISCURSO DE SARBADO, EM 
NICTHEROY 

-~-v. 27 - ,A. B. > - Por motivo 
de seu discurso pronunciado sabba-

1~Sé á t~i:i1ci"~}:ct~~~~enâo m~~1t~ 
telegrammas de felicitações. 

Tendo abordado o assumpto da or-

(Conclúe na 8.ª pg.J 
A' mêsa, tomaram lagar ao lá.do de 

s. excia., o governador Argemiro de 
Figueirêdo, dr. Accacio de Figueirê
do, cel. Salvino de Figuetrêdo, capitão 
José . Bezerra ajudante de ordeos do 
governador Raphaal Fernandes, de
putados Ernani Satyro e Ascendino 
Moura, e o jornalista Luiz Gomes. 

- A minha viagem, diz s. excia., 
á Parahyba, não tem objectivos poli
ticas. Vim pelo mar até Recüe, 
acompanhando a minha esposa que 
seguiu para o Rio, a fim de ficar al
guns tempos com os nossos parentes 
que residem na Capital Federal. 
Como era um antigo desejo meu vi
sitar a cidade do meu grande amigo 
dr. Argemiro de Figueír.êdo. para co
nhecer-lhe as possíbilidad~s ~º"'· 
merciaes e industriaes, aproveitei esta 
opportunidacte, que julgo magnifica, 
poroue terei a satisfação de conhecer, 
tambem. os serviços do Abastecimen
to e Esgôto, nessa phase intensa de 
construcção. 

Indo, antes, a João Pessôa v~sitar 
o governador Argemiro de Figueirê
do, quiz s. excia. proporcionar o 
prazer de me acompanhar até esta 
cidade, que surprehende a todo via
jante nos multlplo~ aspectos de sua 
agitada vida de traoá.lho. 

O BAILE DA PRIMAVERA NO S. C. CABO BRANCO 
Durante o ágape s. excia. pales

trava cordialmente com os convivas 
sobre assumptos politicos do seu Es
tado, e sobre factos do tempo em que 
foi contemporaneo na Camara Fede
ral, do dr. Accacio de Figueirêdo. 

VISITAS OFFICIAES 
Após o jantar, que decorreu num 

- Excia., perdoe-nas a natural cu
riosidade de reporter.. . Mas, saben
do-se que o .seu govêrno está firme 
ao lado da candidatura do sr. José 

O PODER AGGRESSIVO 
DOS AVIÕES 

(Exclusividade da A UNIAO na Parahybal MARCEL BEREUX 

Ouçamos o especialista, capitão Pi
erre Paquier, descrtvendo o que pode
rá ser a surpresa aérea que, de con
formidade com o pensamento de al
euns, nos t.stará reservada. 

"As cifras de 500 kilometros, hoje 
attJnKidas, dão, ao assaltante, a ra
pidez indispensavel para a surpresa. 

A LOCALIZAÇÃO 
DOS COMICIOS 

POLITICOS 

Uma nota da Chefia de 
Policia determinando 
providencias a respeito 

O dr. Chefe de Policia en
viou-nos a seguinte nota a 
proposito da localização dos 
c-omicios políticos, na qual 
chama a attenção dos interes
sados para outras providencias 
a respeito: 

"Por conveniencia de or
dem publica, a Chefatura de 
Policia resolveu localizar os 
comicios politicos em pontos 
desta capital, previamente 
marcados de accôrdo com as 
autoridades competentes. Avi
sa ainda que os promotores 
dessas reuniões plebiscitarias 

...deverão- entender se com o dr. 
Chefe de Policia 24 horas de 
antecedencia, decbrando os 
ohjectivos das mesmas, não 
podendo realizar-se em iden ti
co local comicios de mais de 
uma agremiaçâo política. 

Outrosim, leva ao conheci
mento dos responsaveis pelos 
~deptos de qualquer crédo po
lítico que não será admittid1 
linguagem virulenta, com al
lusões depreciativas ás aucori· 
dades e ás instituições vigen
tes, que possam estabelecer a 
desordem e a confusão no es
pírito publico•. 

Termos directo\, destinados a produQ 
zir, a imagem, dissiparão, no espirito 
do leitor, esta incel'teza de facto: -
uma esquadrilha aérea, partindo de 
Sarrebruerk, ás vinte e três horas. 
sobrevoaria a cidade de Paris á.s 23,55, 
podendo incendiar a capital da Fran.. 
ça ante .. da meia.noite. Alliviado• de 
suas bombas e ccmprida esta missão, 
o agil cor~ario aéreo, escapando com
modamente ao avião de caça inimig-o, 
evitaria o combate. gracas á sua ma
nobrabilidade e á vantagem de já se 
t:ncontrar no espaço, em grande aL 
titude. Além da velocidade, um ataque 
aérto inopinado tem, a seu favor, o 
augmento de poder, a autonomia da 
altura, a tonelagem util, e todos os 
aperfeiçoamentos do material techni. 
co. Por fim, a pratica hoje commum 
da pilotagtm sem visibilidade, bem 
como a generalização da pilotagem 
automatica, accentuam, de dia para 
dia, as caracteristicas temíveis de 
qualquer ap-,n·essão de surpresa. 

"Reportando-nos aos dados forne.. 
cidos por varios constructores, pode~ 
mos affirmar que cem aviões de bom
bardeio li<;.:-iro. atravessando á meia... 
noite a fronteira de Baden, podem 
bombardear commodamente Marselha 
antes de uma t: meia da manhã. 

"Ha numeroS-Os factores que tomam 
facil, hoje, a chegada subita de uma 
esquadrilha aérea, apezar elas noites 
escuras, da nE:blina e da bruma. A 
aviação, sem duvida alguma, vae, de 
anno para anno, libertando-se do jugo 
doi. elementos atmospbericos. O céu 
coberto, a camada. espessa de nuven~, 
o classico "tempo fechado'', que anti. 
~amente l'epresentavam obstaculos 
para -o astaltante, hoje favorecem a 
sua accão. 

•• A.s.9im - prosegue o capitão Pa
quier - os aviões de bombardeio, des
f)egando-se do sólo, passam immedia..-

tamente para ~cfo~~~': ;~i;~~g~ão 

Do ministro Odilon Braga 
ao governador Argemiro de 

Figueirêdo 
De regresso do norte do Pais, onde 

estivera em viagem de excursão, o dr. 
Odilon Braga, ministro da Agricultura, 
transmittiu o telegram.ma subsequente 
ao governador Argemiro de_ Figueirêdo, 
agradecendo as manifestaçoes de sym_ 
patlúa de que foi alvo nesta capital: 

"Rio 24 - Off. Governador Arge
mlro de F!gue!rêdo - João Pessôa -
Tenho a satisfação de renovar ao emi
nente amigo os meus agradecimentos 
pelas provas de apreço com que me dl,;_ 
tinguiu durante minha excursão atra
vés seu Estado. ALtenciosamente. -
Oàtlon Braga - Ministro Agricultura. 

1) A srta. Lucia. Arcovêrde, Rainha da Primavera, apó~ a pro<'lamação, ladeada pelos drs ~aul de Góes, re
presentante do Governador do Estado e OniB Barbosa, pre~idente do S C. Cabo Branco, alem. de outros ele

mentos do maior destaque do nosso meio social; 2l Um magnifico aspecto do bade. 
·~-~"-w .. -i:- ... -..--:-:--.... - • -

Alcançou plCno-exito o BaHe da dora a graciosa srta . Lucia Arcovêr -
Primavera, realizado sabbado ultimo, de, filha do nosso amigo dr. Leo
ao ar livre, na séde do s. C. Cabo nardo Arcovêrde. 
Branco, conforme noticiámos em nos- Em nome da directoria do S - e. 
!a ultima edição. f:S~º 1~~~~~ÇafªJº~a!~ti~g~~d~ri~:: 

Uma das notas de elegancia da fes- vera, o dr. Raul de Góes, repre.~en
ta, foi a eleição e proclamação da tante do governador Argemlro de Fi
Rain.ha da Primavera. Sahiu vence- gueirédo. 

Após a procl:lmação. as ja:zz Taba
járas e Idéal executaram marchas em 
homenagem á vencedora. 

A directoria do Cabo Br~nco, por 
no~~o int.ermcdio. agradece ao sr. F. 
Salles Cavalcanti a installação de um 
alto.falante, que diffundiu da melhor 
maneira o som das archcstra.s. 
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Assem~léa legislativa ~o [sta~o 
• 
CARROS E CAMINHõES USADOS 

FORD 
optimas 

e de outras marcas 
A SES SÃ O D E HO N TEM 

em condições e a preços modicos 

Sob a presk\cncia do sr. José Ma
ciel secretariado pelos srs. João de 
va.sC:oncellos e Adalberto Ribeiro. reu
niu hcntem, em mais uma sessão or
dinària, a Assemblêa Legislativa Es
tadual. 

compareceram os srs. Fernando No
brcga, Pedro Ulysses. Celso Mattos, 
N~wton Lacerda, Miguel Bastos. Ro. 
mualdo Rolim, Lauro Wanderley, 0-
dil::n Coutinho, Sá e Benevides, Se
,·erino de Lucena. Em11lano Nobi:e-

~!· fft~1Jr~:s ~~n~;~1noPa~laJieu~~ 
coStl. 

Foi lida e ach'ada conforme a acta 
da sessão anterior. 

EXPEDIENTE: 

Votação em l. ª dU:cu!.são do pro
jecto n. 0 20 lisenção de impostos á 
firma commercial J. Cunha_. 

Votação cm l. ª discussão do pro
jecto n. 0 27 iApprova as con_tas do 
sr. Governador do E.si;.ado relativas ao 
exercício de 1936) 

vo:a.ção do parecer n. 0 26 ao pro
jecto n. 0 108 1Redurçã.o de 20°_ 0 nas 
matriculas e t.axas de frequ:.nc1a co
bradas nos estabelecimentos de ensi
no). 

Votação do parecer n." 30 á peti
ção n. 0 131 do sr. João Gonçalves do 
Na.scimenW). 

Vcto.ção em 1. ª discussão do pro-
O sr 1 .º secretario deu conta do jecto n. 0 28 1Dispóe so?re t~xa jud1-

.Eeguinte: - Officio do sr. Governa- ciaria e dá outras providencias). 
dor do Estado. encaminhando á As-
rcmbléa uma exposição do presidente o sr. Rodrigues de Aquino diz vo
c:o Instit.uto Historico e Geographico, tar com restricções, aguardando-se 
em que o mesmo péde um augmento para fallar na sessão seguinte. 
da subvenção destinada áquelie soda-
licío; e telegre.mma do deputado ~- Votação da Redncção final do pro
loysio campos. presentemente !1º R10, jecto n. 0 1 e Estabelece a obrigatorie
communicando a sua ausencia nos d-ade nas escolas d'J Estado da propa-
trabalhos por motivo de saude. ganda contra os credos txtremistas) . 

ra o d~· e~':d~:~ d:o~âi!,in~!~e~~~ Votação da Redacçã.o final do pro-
etc. jecto n. 0 7 <Augmenta os vencimentos 

O sr . Emiliano Nobrega pede a pa- da M~gistratura e dos membrcs do 
laYra e suggere a installação de um Magisterio Publico) 

~~c:~f1~fd~e geº ~~~in~~ fr~b~~bl~!~ o sr. Adalberto Ribeiro apresenta 
.sem irradiados e. assim. aprectados uma emenda á redncção final do pro. 
pelo povo. Em seguida., envia um pe_ Jecto . da qual _discorda o sr_. Sá i: 
dido de informação á mesa., sobre as Bene\11des manifestando-se amda os 
emendas ao projecto do augmento da srs. Rodr'igues de Aquino e João de 
me.gis:tratura. Vasconc€llos favoraveis á emenda. 

o sr. Newton La,eeràa, a seguir, Em seguict'a !oi a mesma e.pprova_ 
procede ã leitura do parecer da Com- da ' 
missão de Sa ude Publica ã petição Discussão unica e votação do pare. 
do sr. Aristides Villar de Azevêdo cer n. 0 34 á petição n. 0 134 do dr. 
Filho. opine.ri ão que fosse ouvida a Severino Gome.s Procopio (Empresti
Commi,;;são de Ju.stiça. Ainda com a mo de 50:000$000. para o desenvolvi 
palavra. s. excia. apresente e justi- menta de sua industria "Agua Mine
fica um projecto sobre a reorganiza- ral santa Rita". 
ção do Montepio dos Funccionarios O sr. Lauro Wanderley fa2. um re. 
Publiccs, o 9ual contém 38 artigos. querlmento no sentido de que o pare
Fir:.almente o deputado Newton La- cer em apreço, emlttido pela Com
c~rda faz Um pedido de ínformaçáo missão de Jw;tiça, seja encaminhado 
accerca do projt:cto de sua autoria. à Commissão de Saude Publica para 
que institue premias para os alumnos uovo estudo 
da Esc~la Normal. O sr. Fernando Nobrega discorda do 

O sr. presidente submette á consi- requerimento. aUegando que a Com
deração da casa o parecer da Com- missão de Justiça tinha analysado 
missão de Saude Publica, que é ap- sufficientemente o a.....,;;,sumpto dentro 
provado. de. aspecto sobre o qual convém a As-

o sr. Delfina Costa pede informe.- sembléa decidir. 
ção sobre um requerimento que en- O sr. Lavro lVanderley volta á tri
viára á mêsa a qual lhe respondeu buna para def:·nder o seu requerimen
já. ter providenciado a respeito. to. sendo aparteado pelos srs. Fer-

0 sr Lauro Wanderley vem á tri- nando Nobrega, Rodrigues de Aquino, 
buna e tece alguns commentarios em João de Vasconcellos e Emiliano No-

~J~~op~do rec:~~ile~~:a :u~sto~t~r~~ ;~~g~el~~nst:sar~~t~~ r:~~âa: ~~~ 
importante assumpto social do nosso Mattcs. 
pais, requerendo s. ·excia. a inserção o sr. Fernando Nobrega, novamen. 
drsse documento nos annaes da As- :-,e com a palavra, combate o requeri
ecmbléa. menta pelo cunh'O different~ que em-

Posto á consideração da casa foi presta ao assumpto, dizendo que cabe 
o requerimento approvado unanim.e_ tão sómente á A.ssemblée. decidir so
mente. b:-e a finalidade do credito que alli 

O sr. Fernando Nobrega procede á se pede 
leitura do parecer da Commlssão de O sr. Newton Lacerda vem á tri. 

;~;;;~~ã:ºeJr~::~ J$uc~utâ~~ro~ i ~~!ntiº
1
!da~~~fr~~~~o c;m t~at~~quJ; 

priedades ruraes e urbanas. como as.sumpto de grande importancia. so. 
tambem a desappropriação por uti- ~,re o qual de\'e ser ouvida a opinião 

;;~~~~oru~~ic~~d:.regl~aie::r~~~~ ~ºa o~~~~:~~i~e ds3"at~;u~ii~à .que 
clue- a sua. apreciação opinando pela Usaram a.inda da p::a.la\'ra os srs.. 
aprrovação do projecto em apreço. Fernando Nobrega, João de Vascon-

cn~iasrà ::~=ri:~ ~ctici'ou~e~Ilfo~:~ ~rà~ss. !s~li~~~~~r~~~t~a~~ e ª~e~:~ 
çã.o rnb~e o serviço ~e ~gua. e esgôto querfrnento, sendc o assumpto deba-
ne.<.;ta cidade no peI'icdo tido detalhadamente. 
1930-1936. . ' Após submettido á con.sideração da 

o .sr. M1quel Bastos pede a prefe_ casa, foi o requerimento regeitado. 
1 encia, na Ordem do Dia, do projec- Discussão unica e votação do pare~ 
to n. 0 5, que ~utor1z1 o Govêrno do :Qil n. 0 36 á petlçã? n." 146 do sr. 
Estado a adquirir terrenos pe.ra a Walfrêdo Duarte da Silvo solicitando 
cc1u;trucção de uma villa o~raria equiparação do,;; seus vencimentos aos 
ne.sta capittl. · porteiros da Rc-cebeàoria de Rendas. 

Em Seguida, p:is.sa-se ã Fci approvado centra os votos dos 

ORDEM DO DIA: 
-::rs. DJifino Cmta. Severino de Luce
na, Romualdo Rolim e Emiliano No
brega. 

O sr presidente annuncia a se- Em seguida é levantada a sessão 
guinte matêria, que é e.pprovada; designando-se ·cutra para hoje, á horà 

Votação em 3.• dfscussão do pro
jecto n. 0 5 e emendas < Autoriza o 
Go\'erno do &:tndo a adquirir terre
nr~ para e. construcção de uma villa 
or:erar1a) . 

Vohçiío em 2.ª di'ic~ão do pro
jccto n. ·· 2 , Abre o credito de . . • • 
1~0:0C0$000 ])l!fa occorrcr as depé.sa<:: 
da atqlllq,icão d:1 apps.relhagem tech
nlca parn o Hcspital Regional de ca . 
j"zeiras) . 

Votação em 2. ª discu.s};ão do pro
jrcto n.• 23 ,contagem do temp0 de 
1ervlço publico do &. João H arclman 
d" Barro~) 

tlo costume. 

ACTA DA NONA SESSAO ORDINA. 
RIA DA TERCEIRA REUNIÃO DA 
PRIMEIRA LEGISLATURA DA AS
SEMBLBA DO ESTADO DA PA. 
fü\HYBA, EM !~ DE SETEMBRO 
DE 1937 

A hor~ regJmenLnl. sob a presiden_ 
cil do sr José Mnciel, recretariado 
f:i'los srs. João de Vasconcellos e A
dalberto Ribeiro riP!pectivamente 1. 0 

e 2. 0 secretarie,,' é feita a chamada 
e abrrta f, sessáô com o. presença dos 
rs. Fen12.ndo Nobrega, Rodrigues d_; 

Aquino. Alcindo Leite. Miguel Ba..<;to.s. 
1:t1ula e Silva. Odilon Coutint:o. Pau-

la Cav3lcnnti. Celso Ma.ttc~. Jo~é An
tonio da Rocha Romualdo Rolun, A
nacl::-to VictorinO Delfina Co!ta_ Lau
ro Wnndf..•rl"Y, R

0

aul N_brega, Sá e 
Bcnevidr;s e Newton LJ.r:erú1.. 

.Df-ix.;.rem de comparecer sem causa 
ju.,.;tificadu.. os .<.;rs. P..!rcgrino Filh?, 
José T:ugino, Amc"I"ico Maia, Octav10 
Amorim Severino de LucC'na. Per 
nando P .. .sf.ôa. Ernani 9atyrc. Emi
liano Nobrc·ga Tertuli no Britto, 
~aymundo V~aima, Grremias Venan
c10 e A~cendmo Moura e com causa 
Justifi';ada. os ~rs. Aloysio cnmpc.s, 
P::-dro Ulyss- s e R phael Sébas 

E' lida e approvacta, ~f'm ob.serva
~fus. a ar.La dl .. e. ão ant~rior. 

Entra a hora do expedí{'nte . 
O u. 1. 0 S~creL1;io procede a lÊi-

1. ura do .sLguü1l.e expedíentf"; TELE
GRAMMA DO DEPUTADO RAPHA
EL SEBAS n".S (; r:110) que se 5e_ 
gi;em ··Pr::-siclent:' Asscrnblêa Legis 
!ativa - Joflo Pe~C~. Sr e.stiYesse 
,rest'nte &-fsão 3 - lt>mbro voturia a 
favor moção 1pplawo;; obra ajminí."-
trativa .:mlidari •do.ele politica ao che
fe d::- Pt1n.ido Progre~,<,;1.,;;-ta. o eminen_ 
tf' Governador Argemiro de Figueirê
do Saudaçõ?s. Ranhael Sébas de
putado". COMMUNICAÇAO Do' DE
PUTADO PEDRO ULYSSES ju.stifl. 
cando suas faltas esta Assembléa 
por motivo de doenC':l 

CcntinU3ndo a hora dn ex!)<'àiente. 
uede a palavra o sr. JoRo Ce V:-tscon
~ellcs, 1"C'querendo teja nomeada u·a 
commi'<5o a fim d vislt:u o depu_ 
tad::) Pedro Uly ses que se enco!1tra 
,2"ttfermo 

AGENCIA FO RD 
RUA MACIEL PINHEIRO, 38 

João Pessôa \----
e:ontrn incendio. P:i..s.."-O a lêr um ccm-11937. - 1'.'leu c::i.ro Oscar Soares -
mcntario do Jornr.l do Commcrcio. Logo que chegou e.o meu poder o ex
de Panambuco... cerpto do "Correio da Manhã". do 

O 5r. Lauro Wand.erley: - V Rio de Janeiro. que lhe foi transmit-

~~~~c1~~~~ c~~~
1ªà~~ª Co~;;njc~~

1
;f;;s?cto c~,~1oi

1
ior:: t~ctict~o~neª~ic1:rec't~~n:; 

O 5r. Jofto de Va,Sconcello,;: - e d_ados, por sa.~r-me autr:r da le1* 
adiantando 1lluí.e:_ que não enào~o to- criticada. pro~urc1 c01~h'ecer a fonte 
cio,· o::; poniõ.s commentatl:os J)<"lO ar- da informa(?ão, o beletim semanal d~ 
t iculis, a A 93ociação Commerc1al daquella c_i-

0 orador IC o commtntario & que dade, de 30 de julho ult_lmo, Só hoJe 

e ;e~'.re Alcindo Lriies - Ha tod9. a ~~~~~i-im1ro\, e~:;~t~~~írod~e m:s~ 
raz:to n~':te particular. "',~mbléa ~eputado . João de Vasc~n-

0 sr. João dr;_ Va.\concclfos. pro:o~- c01los. ELS o motivo_ da demora m: 
guindo no seu discurso p:-ocede á lei- voltmtan.a da respo.-:;ta _q~e devia a 
tura cl:1 lei n. 0 100 <' co!nm::-ntando su~ gentilezJ. Acho a cntica do com
um de seus artigo:-; diz : no ca.,;;o do 1r..entador das ."Notas & ~ac_tos'' do 
algodão é differente porque não ha bem _feito bol~t1m da Ass~c1açao Com
quem r.,oo;sa prever o .seu valor para mercial do Rio de Janeiro natural, 

osOc:~a/ ~u!~a
0
~do Nobrega: - Talvez ~~ra~; _f~~~~~~~tc!.n~~o P~~~m~~ 

v excia. não .saiba o que inspirou es~ o COI]l-mercio, ge!'almen~. grande pre
~a lei. O nosso algodão estava .c:endo v~nç~o com as il':1novaç~- em mate
qurimact~ antes de ser export.1do. O n1 fJ.Sc'.ll. E a minha lei mereceu que 
ttcambarcamento cstn.ngeiro foi que lh2 fcs~e marcado um. p~nto. Um 
nos irupircu e<,sa lei. gr~nd~ pcnto de r.~iraçao~ pc;.que 

O sr. President!." attendendo. desig
na o: srs. João d'., Va.<:C'oncellos, Ro
mualdo Ro1im e Miguel Bastos. 

Pede a. p:ilavr~ o s:,. An:i:cleto Vic~ 
tcrino. 

O sr. João de Vasconcellos · Adianto f01 classificada como inven9ao. IN
que n[o me inspira nenhum intcres- VENÇAO FISCAL". como diz a nota. 
ff· particular nes~? as..c:;umpto: estou ~ mesmo. posso dizer do suelto do 
-llla.ndo a situação do pequ2no indus- Jcirnal canooo, apezar ~o _azedume_ e 
trial ôos conceit_os desaprec1atlvos. Nao 

o Yr . .&ld-J1dc Leite: _ Nestas con- desejo. 12orem_ meu c~ro Oscar, sim
r2icões a t:i deYia ser modificada. e ples gr~1ha, m~ enga_lmar com. penas 
~1f:.o revogada de l?avao. A mvençao de obngar 0. 

o sr. Jcão de v;:..sconcrllos: _ Pcs- ~o_bnr COf!1.seguro eventu~Udades, su
so cii::ar aqm com exemplo e saco da Jeitas a sm1,;tros não é mmha. E d.o 

O sr. Presidente: - Tem a palavra SANBRA que soffr~u incendio nos deci:eto federa~ que regulou essa obri-
o deputo.do Anacleto Victorino. ~nts arm'azen.s cm campina Grande gaç_ao nos ac<:identes do trabalho, cu-

o sr. A nacleto Viclorino: - Sr e . além do prejuizo ainda foi citada JO numero nao me_ recor~o de mo
Pretidênte: A classe trnbalhist.:i. da pare. pagar O imposto corresp~.ndente menta. __ Comtudo, ~a.o declm~ dB: ~es
P~rahyba acab-.1 de passar por u:n a t'xportação do algodão queimado. r,:c~1sab1hc_!.ade de .nao poder Justificar 
grande golp? com o desapparecimen_ Estn C'."iU~a está em juízo e já teve a mven.çao. A lei. par1hyba~a q~~ o 
~o de um dcs seus melhores elemen- sentença favoravel dada por um juiz gove1:n_adcr Arge!Il11"o . d: Ft~eiredo 
tos: Elysio Jo·.;é de Sousa . A morte daquella comarca. dr Julío Rique, classifico~ de_ l~1 _sabia e _acuna d~ 
de~e oi:;.frario trouxe um9. grnnde la_ "'endo recorrido para a Côrte de Ap- tudo, lcgica, Jund1ca e previde~te. Fol 
--:urn1 difficil d:> s~r pre~ncl11da. Ely- pellacão. clla o !·esultado d~ uma medida que 
"ia Jaré de Sousa ~empre se d::>~tacou O sr Alcinctô Leite Neste ca.so S< .1,ffiPOS e qu~ nao passou desaper_ 
àe sem; c:mpanh('iros pelo modo leal v. E:xcia. deveria aguardar a senten- ceb1da a.os leg_isladores pa_rahyt:,anos. 
e sincerf'J e d ~vr-10 com qne 01'..'!arava d e· te e~~ consequencrn dcs r~peodos mcen-
-;;s causas de int('rcs.t;e ela cl&$.<;e á ça a or · . _ A- dms de algodãc destinados á exporta-: 
Qual ~empre cmpre<'tou as: m~Ihàres O . sr Jcll ·J de Vascon~ello~ · _ ção. nos qua?s o unice prejudicado fo1 
de suas en~rgül.s. Eº a elle que os credi~o que O que t~nha_ inspirado es o eraríc publlco pelo não recebunento 
trabalhos da Panr·.11Ja dP.vem grande sa l!"i tenha. sido O mtuito de acaute- de cent"nas de contos. Eis o seu as
wmmn. de s· rrifH io~. Ex· mplar pat: l~.r o.:,: ~interesses do E.i;;t_ttdo, mas acho ptcto 10K'1co. Se o .reguro cobre o valer 
de familia. bem arti5ta. trabalhador, 9ue n:-_o se dev~ c~mtmaua~ 1 pagi;d~ total do producto ou mercadoria, in_ 
sincero em toàa a extt-n..c:ão ela pala_ Ul_!POStv de expci t~çao d qu 1 0 ien ! :Iuidos nesse valor preço ou custo, 
vra. E a As!embléa, que tf"m ctemons- nao ex~rtou e lffiJJ?Stos de ~ã6 beneficiamento. transporte e despêsas 
trado compartilhn.r dns ciõres qut: sof. l m.,rcantis sobre e.quino que se correlatas. claro que nos productos 
frem f!!" clas~s trabnlhl~t'.=I,;; de nossa v~ndeu . - Vascon- ~rmazenadc.c:; para exportação, nelle. 
t:-.:rra. tamtem ha ck.: sentir comnósco Em regutd t:i_. 0 sr· Joao de . ,. estão ou devem estar tambem inclui-
a morte de Ely~io Jo~é de Sousa. Ré- cellos encaminha á M~sa '?6 proJe .... ~ dos os impostos e despêsas de em
queiro, portr-nto. sr. Pre.c;ic1ente um« LOS ª que se r~fer~; ProJecto 11~_ br:..rque. Logo, determinando a abri
voto de profundo p· zo.r pelo seu fal- ll) Revogaª lci n. lOO, d_e ~~ de ~; gação. não fez mais a lel do que pres
lecimento e p2ço mandar constar da zembro de 1936 · que mstitun ° ~- - crever cm um dispositivc de ordem 
act~ de iios.c:(":3 trabJ.1!-!o:,, guro priré; os productos de export~çao ! publicà e fiscal, uma circumstancia 

E' attendido ~ma:ienado.s e pr,ra ª~- mercadvnas I Ce afect,- já preexistente. Agora. o 
O sr. Oàil'Jn Ca11t·nho: - Sr. Pre m~lamma_veis~ em drpasito. A A~Sf'~- ~onto tfü.d.5 importante. O seu funda

fide-nte. peço_ a p; 1avra ~~~a A~g~la0t
1
~ ~~a P::::{,bJ; ~es~i 'ment-0 )uridico. Indiscutivcl que. per-

d"~U;;dop~J~f;~'f~:,..,;,'f~rnª pala\.Ta 
O 

11 _0 ~co.". d~ 19 de ~ezembW _de 1936. ,~~nC:;:ª~asos~:~~~'f.~ d!x~fJ>s~~~~:~t~ 
O sr. Oàilr'Jn Cotrfnho: '·Sr pre.. que 1:15ti~mu O f'"gmo pnra 0~ produ~- ~os Estados, a elles tambem compete 

i::id~nte; Ve-nho cumtI'ir um de1·er de tos d ... cxportaça? a~maze~a~,.s e par2. àecretar as normas de sua cobran<;:t. 
trazer ~rante v. excia. e mM..1.s dou- ;5 c:~rrca~ona5a mfl un~uveis~ em d_~- ·'.? fisct.Jizacão. E' um direito soberano 
tos e i!htstfe.<;: pa:·ê.1 cl .:ta AssE>mbléa pos~t~. Att · 2 · - ~evogam-"'e as d1.:.- àe lançar up.postos e taxas para 
::-s motivos detf"!'tllimmt,('i; de minh:1 J?Osiç~s em contnno. 8 · S., C:m 13 clliitcar as despêsas com cs S('rviços 
ausrncia nesta Ga: :1 ha alg1m!'õ dias. o e e setembro de 1~37 · 1 a·) Joao de çubllcos" ensina Ce.rlos Maximiliano, 
mctivo dr en_f~mlid,11~ grave de um ?ª~cnc:filC?-5. ~PrcJccto n · 

0 12 > ~= '1~ "Her"meneutic_?. e Applicação do 
membro d"' minlrn fe.mili r~z com que \og« ª Lei 11 · 130_. de 29 dr dez-.m DIT~itc". 2.~ ediçao pgs. 388. Donde 
me ; ranspo1't2t~ u.,.g·l'."n ..... mcnt"" ã ca- bro de 1935 · A Assembléa ~gislahva a se corlclu1r que as necessidadzs de 
pital alagonn1. ê o t-empo nft.Ô fôra d~ Parahyl:.:a. decre_t:i · 

0 
Ai t · 1 · º - ardem publica são que justificam os 

sufficiente p;ira d·,r contas á A...-..sem- Fica revog:~d2. a 1;,ei n · ; 3o,. d~ 29 imp:stos. "As attribuições financeiras 
blé:1., de~a via;zem ant s dP fazél-a de d~ze~~ro de 1936, Q';le 1nst1tm~ ª das legi<~laturns estaduaes e dos mu-

0 .sr. Joü.o dr V(t<·ronc-Allt:. Prço ~ c~ntnbu.1ç::i.o para O serviço de extmc- nicipios d~correm do codigo basice da 
p2Juvra ~r. Pl'·c:,id"'n' çao de mcendio. nesta capital, de vez Uníãc, em primeiro lugar; do Estado, 

O sr PreSid~nf,.. Tem 1 palavra O que O &~tado já cobra tax~ P
0
ara. e m segundo; da edilidade em ultimo" 

sr. Jr:ãc d<: V ~cori~ilos: 1:1eimo. fun. segundo a Lei n · 663_ é ainda lição do abalizado mestre. A 
O s-.... J~cio cl l"atcn,icr1[o'i: - Sr ae 14 c,e novembro de 1.9~8. Art. 2.º lei n.º 100 não e.ffccta quaesquer dis-

Pr€si,:1ente: P"tii a r"'laV'r1. para sub- - ~vogam-se as di.sposiçoes em con. positivos das con.st1tuiçocs da Repu
rnctt-~,. á c<Jn~i,1c .. D"'si ria Casa um tnno. S. S .. _ em 13 de setemb:,o de blica e do E'.':tado Enquadra-Se no 
projedo qu~ ma11(1 r~vo~nr a lei no 193? · fa.) ~1?ª:l de V~concello.c:; . Art. 8.0 f da primeira, e no art . 4 ° 
130. Trrt:11!'1-.·c d~ rn,1.1 1'"'1 OUª insti- º· sr. Presidente 5'nv1a os !efer!clo:-i inci.scs · 1.'o e 6.º f, da segunda. O 
tue a ta'l>t~ pnra o 5 TV ~o dr f'Xtincção rroJC ctcs â commlsrn.o de LegLSlaç~o e engano do comm€n~ador e5tâ. em ~r 
de tnccnd10 ne:oi:tJ cnpF'.il. Prelirr:!nar. Justicf:.. _ . firma.d:, o sru conceito no presupposto 
mt.nte r1innto tfll"' votei a fa\•or. na. Pa.'!..:ti.-.sc a ord<'m d.o ~lia_ de 9ue " o imposto de exportação é 
ignorancia, porém e: , um1- lei que já O . sr - f dalberto Rihetro · - Sr dE:nqo quando se faz exzx>r1:ação e o 
rxic:ti:1 CQm o f;>C mo fim. <Procede Pre.~_idcn_t... PfÇO 41 palavra para u'a Jrnposto de vendas mercantis quando 
á l:iturc1. d:" kíl <::xphcncn. > pessoal '7 venda se realiza•· "Fmqunnto esses 

O sr F<rnanrlo /\'()r-,rPga Mas ~s O sr. I'residrntí': - Tem n palavra actc~ não ~e consummam, continua o 

g:s 11~ 
1~o~:ir.,t~n~i ;1 l~l\;~.-;~. o. são, o br srAd~lr-;rt~rl:il~i~~iro · - Sr :

1
~~;n~r::/ºse n;~~;~mtr~~\;? e~mva~ 

O :,r .l'Jií.o de ·va, ')ncerrrr A.in Pre:-ictert~. dr.sele que o deputado João lor monet:\rio e poss...1. ~er coberto por 
da r'.cm• a. pai~vr r Pre~idcntc sub_ i1 Vasconccllo!) .,,.presentou um pro c;-,r>gurc". Nada mais falsa,do que cs
metto ~. r..prrctac~o r!:1 A ·ntblén ou cct.c n .. , .. ,:;::mdo n l. i n O 100, lendrJ ~a ficção. O direito cio Estado se tra. 
tro rroj~r'tn Qllf' revor,;, a 1'. i n." 100 c~mm('nt,:irí.os do Jorn;;J do Commcr_ cluz no poder de decreta_r ílS leis por_ 
Sobrt: .ast. t e)"") adbnt. r que nã'.:l eH_ do. peç:, llcença l.i.mb~m bara lêr ql'c se dfva reger., respeitados no e.r t. 
tavn 1Jre~cntc LJU°'i,.,clo "Ht1 m r_\cf'u a uma cart.:1 qn~ endcrec<'i no dr Os- 7." da Con.stituiçao da Rcpubl 1c:1 que 
noprnvaçi'io rlr- C.11c:a. "J'lflm elh de.s- c·r Sonr'.'s a r'.!speito d:i mt:sma. lei. a Constituição do Estado reproduziu 
te:'.ndo cr1m111"'nt:i,i" r1T' uma revista E' um ohu.o o:ue vou faz-e,r no_ artigo 4. 0. inciso l.º. Cô]ll as se. 
tecl'níca cio Rio dn J n~iro. Tn.,titu~ O sr. Jofio de 1/asconcellos: - Não gumtes palavras: "decretar". as leis 
o im1::oc:.to clf' venda~ m(":T~mti sobre 3.pciado. A A~sembléa ouvil-o-á com por que ~e deva reger. respelJ;adas as 
m~rc ·dcriag Rrm:--z!'.'nc1dqs e (111" mm~ 1.cda a attenção. leis !ederr-.es e o.~ principias desta e da 
ta.s \'" ':, não chep:1m ft. ! r exnorta- O ..-r. Adalberto Ribriro· - rlen. Constituição da R-:publka''. Fóra. das 
do.s pc·· meto cio um rhr,i:n~do têglrro I elo, "João Pessoa 18 rle agosto de <Con cJúe na 7.• pg .1 

GRANDE REMESSA DA AFAMADA MANTEIGA "LYRIO" 
ACABA DE CHEGAR A ESTE ESTA DO, COM GRANDE NUMERO DE CHEQUES IJE DIVERSOS VALORES ATE' DE 

1:000$000!! ., 

NOTA: - Os fabricantes da manteiga "Lyrio" avisam também que estenderam a distribuiçao de cheques á manteiga "ZIZITA ", em latas 
de 3 kilos , 
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IINFORMACõES TELEGRAPHICAS 
a 

NA CI o N ALIO AD E1
:~~~0PHONICA A 

DE SPERTA 
PR l- 4 

RADIO TABA JARA DA PARA
HYBA 

(Copyright da União Jornalisti
CJ Brasileíra p.1r.1 A V 11ião ) 

Programma para hoje: 
l\lONTEIRO LOBATO 

11.00 - Programma aperitivo d.1 
rnw.\ de grandes grupos são agl{res. P. R. I. 4. 
sh m e organi:c1dos; jtÍ o infrreHt' 12,00 - Programma variado dJ 
nacional só conta com uma d,:fC'- P. R. J. 4. 
1a; a hom .,tid11Je do homl'!u que o 18-00 ...- Programma p;i,r.1 o jan-
pais cit'l'a ao mando rnJ1re1110. Se r.s- tar, 
H' homem não Jw.ssuc 11m(t temJJcra 18,45 - Hora do Br:tsil. 
.lc # aco, transige inn·ita1:elmente e, 19.30 - Pro~ramma m1scdanc:1. 
rnérifiea o intcre:He 11acio11al. 20,15 - ]vlu,;ic:is varíad:1s com 

Lntre nses j1rolilcmas d!'siaca-u· Gcnv Slntos. 
; do Jn·lrolco, que_ ainda niio lemos 20·30 - EducJc:io. 
nj,nar Jaç nossas formidaL·cir; Jwsü.. 20,45 - Qu.uto de hor;i com :1 

bilirladcs /u,frolifcraI, jJOr que go.. Emb:lixada do Conjuncto Pcrn:un
i erno nenhum omou fy.·rir o.~ intc~ buca.no. 

A EFrIC'JF'llf'I \ DQ '\PP\RFI HA-
1\IESTO DE <.:OMBA·f1, AO FOGO. 
No mo 

RIO, 27 -- (ARGTJSl -- Cidade de 
uo!)t:laC:.íJ drn',a, com p:n·ndes bairro 
:ommerciaP-s e iní'•1slr e o Rto está 

apre!éentou um;:i formula de pacifica
ção, mas o cnn~elho delib-?rattvo da 
1,iQ"a A. Par2.':'nl'te. recusou. preten
dendo que essa formule. fe:-ia varias 
iten d um pacto precedentemente 
a· ignado 

suje:to ao::i s'nhtros w•:; irn-:::..,:o pi·- \ DIVIDA EXTERNA DO BRASIL 
los incf'ndio~ que t!Jnto :·llJ T"t J-
Yc .. ~m enL.r o.; habi!<.1r.' dos !'l'fl'l-
des ~~glom_ :~cdo:- lH1ma11G d l'l~ 

f ;~~;~m~~cl;)1a~!'·. ~'1~~~;~~ ·_ ~~~;º· f 1~ 'ne ~r: 
do p.l:i; ~;tati•lic-1. cl · ~1n·<:tro· nrL 
ginados pelo fôr,o. o Rio C'm compa
!'!lÇ~o a out .. o e· nt :·; rc, 71 
nórJ.e va:1g10 r -1:1 J: · g· 1.1 1, ... -
Tlim~ nu orr ·reci,:, EI.O c01 fl 1. •) d 
anied~õ"s. Lo:;so de çer: 1 n· 1\J r·"'-

RIO. 27 - r ARGUSJ - O ministro 
~i'.l Fazf.'ncl3, p e~tando informaçó?s á 
c~mara, forrv:•i..:eu os seguintes dados 
,ocrf'! a div'.dn externa do Brasil, re
~lu ido5 e. libra~ -::::terllna as diversas 
merda~ Em 1ee9 - 46. 350. 950 libras 
r' ::: :;na r>m 1930 - libras . . 
lr>IA:°>P.251 e em 1937. até agosto -
1 J.U2.4f.i lil'na.s esterlln~:s. 

vela a pff:ciE'lCÍfl do 11', ) PJ T•l' 1
" A .\PRESt::NTAÇAO na,: ORIGIN'.'\ES 

mrntn clP co:nb'-lt 1 ac fLgO cr.rto I,:\ "l?IS1'0RIA DO THEATRO 
cspi.rito <lc prrvidf'nci~ r vlri!anci" I!1{AS1LE1RO" 
da parte 1.1~ mo dt ."l!'"'p1·:et·~r rle 

QuafrorcufoI anno\ j1d,rnl! Porfu. 
gal como crrdor da 1 ngfatar,r. fW 

tarado de dit·idas até as orelhas, e 
depois do rosario de rcz'oluções que 
se seguiram 1í JHocl,rnw(âo da re
publica, foi tido e hal ido como 1w .. 

ção irremcdiai'Cimcnlc i11w/1•an·I 
S11bito, aj,part•cc um homem - 0/i 
i·eira Sala=ar, e o maior de lodos m 
milagres se oj,aa: o rclbo dcTcdo, 
da Inglaterra J1aHa 11 crrJor. Tuda.1 
as diL'idas foram J,agas i11frxralml'l1 .. 
te, a dC'sordt·m Ji1rn11ccira n·.m1, OJ 

orramcutos orlram ,t ser i·rrdadc, m 
an11os fina11cciros .,e C'lltnTam co111 
saldm tão grandes cftff Sala;:;ar come. 
ca hoje a rralizar o milagre 1111mcro 
dois: a baixar o.t im Jiostos. 

·1'Hl'-~ lflll' S('. bc11c/1ciam com a nos.. 21.00 - Jorn;tl offici:t!. 
'ª a11H·11cia do mercado 11wm!it1l co... 21·15 - Arm:indo Boud,1ux 
1110 /1ais producior. José Amertco Jazz d:1 P. R. 1. 4. 

e i~1:fc°;·cd:·1. p~i7·~~-\~~ : º· ;1
°1} 1 

;.· >; 1~ 
RIO. 2"1 - r ARGUSl Encerra-

" a 30 1o coi r'.nte o prnzo para a 
.,. _ :>re11fgçJ(} do· orig!na(,; d:i "His
r :~ , ·, 'Ih Bra• ll,..iro ". obra pa-

tatar o que ags\:.veramo.-; ••cr ninr 
tem a 11ect.·ssarit1 cniagadura j,ara 21,30 - I\1u'iÍC,t5 populares 

,no e 110., daní J1t•trolco - e com Esmeralda Silv:1. 
com ;~~~rj~ t;~n:tl~noCi~~l 1;1~ ~~\~, ti - ,, a qua 1 foi or-rto, p~la Cui:nmis<:âo 

rlle r, f>t'dra 111c.çtra da uosrn inde- 21,45 - Jorge T.1vares 
clios ocr2~·-<>n-1 ri:im m··lnr r·· .;u1:,:..1 

com mu_ que r111: 1935 _ _A\nd0 ::l" 1m. O' (: do· 
e~tat1st1cos coll1(J'•rb P"l" <"'erç2·, f' )TT' 

T11 _ at ro :t'~q· iL, .T3.1 rio Mrniste!"IO 
cl· Eclucar.;ão un-. concur>o, com pre
,,i,, )' o"'rt\vame1:'P de 15, 10 e 5 

Esll! facto f lido pelos ,·com,mis 
tas do mundo inteiro como o maior 
dos assombro, da hisloria coutem· 
pora,wa. Nação latina qur /nga di .. 
,,Mas, que realiza equil,brio orça .. 
,nentario, que bat\a imposto oh.' 

/h·11,fr11cia cco11omico. E tambrm sicac; v.1riad;1s. 
tem a c,1/ibralura moral nrceuana 22,00 - JornJl falado 
/Jtll"ll rcwl1·cr dr t•r:: o encarnngado I. 4. 

da P. R. ~~~1:f[2 ~ar l~o!;~~ .. f~~v~< 'l)" ·1 r''lrpv <'Cn'r ·· ct · rc Todns Cl!; mformaç5( 
nrce~~ · ta 'i, fí'rneciclas ~.., Jo s~rvL 
ro d Publi-:idar~e (V) Mini.sterio da 

Qual o scgrcdo d(sle i11co1Lccbi-
1·el milagre? A/Jcnâs isto: um ho-
1:iem de bem, f11mla111c11talmo,tc ho .. 
11esto, 11a d1rccçáo ~lo J1ai::... Sô· Mah 
11a la. 

Porque 11ão ha de rcali::.ar o Bra· 
sit um milagre idcntico, já </fie Iam. 
bem, possuc ,um homem do mt'smo 
estofo, fzwdamcn'talmeute honeito, 
incaJmz, en-1 ca~o 1/l'nhum, de sobre. 
por aos interesses commum dd na .. 
ção qualquer interesse J1arlicular ou 
de grupo? Por que não dá J,ara o 
Brasil fazer o que Portugal fr= com 
Sait1z<1r: arrecadar dez e gaJtar oito 
;sto é, applicar 11a gerencia da coi .. 
sa Jmblica os mC'smos pri11ci/Jios de 
l'conomia que orientam q11alc111rr boa 
,lona de casa? 

fnobicma do ferro, e os cnct1ranga. 
11 22,15 - Regional d.1 p. R. T. 4. 

di:·úmr.JS J,roblcmu, dr.1 can·.iio r do 22,30 - lnforrn:içõe,;. Bôa nOlte. 
lrt(!,O. Jior bniYo dos l/Utles a mesma • 
/r~111a de inlcrmcs r/e gru l>O le111 "Liberdade" publica hoJa 
;111 J1c,liclo que o BraSJl se lrbertc J,, Casa para cachorro. 
tuhlas desmoralizanlc.L Os três "ismos'' <Artigo do professor 

N,ío (; necl'ss,rrio que t·á ~lém· S,· R~be;J~i~IJ!~· e O representação redr-
o .H'll go1 rruo cor/ar eHn quatro ral- Uma candidatura que deve victo
uós goriltos icrtÍ frito pelo Brasil riar. 
r1u1t.<; do que todos os gon·rnm a11.. trafo;:~~:~Jf:1. p:r dentro. 
fcriurcs, somados e muftiplira.fo.,; eu- Falta de nickeis para troco. -
frr si. A cm pr('ltada não é tarefo o Brasil e o seu Govêrno em face 
para um homem da bilo/a cummum, do Continente. 
los {ftlf> tranúgem. dos que.. fraque.. Ed~fa_ro~~:~r edições da Companhia 

iam, dos que amam o poder J1elo j,o.. A Agua de santa Rita na Assembléa. 
drr, e /1ara nelle se consen·arcm i.ão Notas policiaes. 
injeccócs sedatiL·as na consciencia. -------------
l\,fas d tarefa J1aro José Americo. NQT AS DE 

O Brasil 1eslrí em vesperás de jo-
!{ar uma ca,,ada deciÚl'ª para os seus p ALA C IO 
dcslinos. Ou confia no homem de 
bem que já deu toda.~ as medidas da Por tclegramma dirigido ao sr. 
rna C((pacidade realizadora ou GoverT1ador, o sr· hfanuel Danta~ 
ro11ti11ua. Ora, como é i11di.rf1r11sa. Rocha· agradeceu a nomeação de 
n.>l que o Bra1il não co11iim1C' - náo sua filh;1 Maria Adaucta Roch:1, Dl

co11ii11uc a trislc coisa q1;e rent scn . ra o cargo de professora de Bdém, 
do até aqui, nJo /}()demos vacillar no municipio d1.: Anthenor Navar
na nossa escolha uas urnas. Se o ca- ro. 
so é dum homem com ~maiusculas, 
será .rnicidio o não elegennoL 

Mas o instinclo de co11sert·arão 
da nacionalidade já despertou José 
Amcrico será umso futuro pre_1iden. 
te. 

José Americo, o Sala:ar b,-;úleiro, 
constilue a ultima c.~pcrauça ccmsti .. 
fztcio:101 deste jN1iz. E.~tamm .wb o 
regimem duma noi·a carta mcJgna 
É boa? Seri:e-nos? Ajusta-se ás 110h 

sas necessidades? Não o sabemol 
ainda. AnieJ de 1:eslir uma roujJa 
1101:a não podemos saber se e/la .1:e 
adapta ao nosso corj,o - e a 11oi·a 
Co11sliluição está a esj1era dum ho ... 
mcm que faca a /noi·a. Jo~é Amcric(J 

E.~teve honrem, em visitJ de cum
primentos ao sr. chefe do Governo, o 
dr. Luciano Jacques de Moraes, en
genheiro àe Minas e Civil· -que se 

(fncontrava de passagem por esta ca
p,tal, 

é º homem 1,rodigioso caJ,a7 de ,r,,. Serviços da Directoria d·& 
licar esse milagre; 'cs/(1' "º Braül Prcduc,.,ão em Pindobal Durante o dia de hontcm, o sr. 
a sua Consliluioio. ~ governador Argemiro de Figue1rêdo 

Porque nos j1aizcs. la!moJ c1 Cons O agronomo Bencdicto Barbvni recebeu em ,;eu g;1binetc de tnb.l-
tiluição uão cxislc /1art1 ler mada. em determinação ao pbno chborJdo lhoc;, as sc~uintcs pcssôas: dcput:t<l0~ 
É rouj,a p11ra 1nglc::. i lr. PaHa u p,.:Li Din!ctona de Producção, ac:tba Newton Lacerda, Fernando Nobrl·
maior parle do tcmf10 110 cttbiclc, \ de ,proveitar _sr.1nde p.utc de ter- ga. Lauro Wandcrley, ti.liguei B.ts
susJ,cma 110 ganchinho do estado dt: r.1s do alto Pindobal com diversls toe;, JeremiJs \'enlnCio, Celso M.i.t
sitio, ou no ganchão do estado dt culturas. tos, Odilon Coutinho e Pedro Uly)
guerrtt. Onde 11unca está é no corpo Nesse sentido, 0 sr. chefe do Go- '-es; prefeitos Praxedes Pitanga e Sá 
tio j,aiz J,ara o l/ttal foi feita. A vêrno recebeu O 'icguinte despacho: Cavakanti; drs . José Mariz, Dus
gra11-de e.tpa,enua qur José Amcrico "Mamanguape, 25 _ Communi- tan Miranda e Oscar Soares; sr. Ccl
nzi /a:er é essa: inifrcar se o Bra .. co a vosscncia que de accordo com so Mariz,, tte. Diogo Fernandes, CO

úl- jJOde andar 1 cs!itlo 11a rouJ,a que o plano de trJbJ.lhos da Directoria nego Nicodemus Neves, ttc. ccl. 
os alfaiafrs co111tilucio11aeI lhe fize- de Prod1.1cção, plantei na parte do Francisco Coutinho <lc Lima e !\-[ou
ram, ou SC' l'HQ rouJ,a ncio H'n·e e elle alto Pindobal, doze hectares de di- ra, e sn. Maria Adcli.1 Amorin1. 
tem de continuar nlÍ, com suas tau~ versa-,: culturas. A parte da varzea ·- ----- . 
gas de emergencia. .lproveitei com plantio de cinco he- Gar.anta o ~eu negoCJo registrando 

E como apj,licador da C(),rs/iiu,.. ctan~s de algodão. Estot: .. prepann- ! :::t !1
;;

0;n:e!::1d~on~
0
J;~:i~t:~:e;; 

cão, lerá Jo-~é A merico de .rnh,·r do terrenos de pJul. Respeitosas sau- t Procoradoria MINERVA r ua Maciel 
uma serie de /1roblemas tios mal.': w . d.1ções. (ass.) B,·11cdieto Barbo:a, Pinh eiro n.º 306, sala d~ 4'.º !Jartorio 
rios: os j,r()úlcma.1 em que os Í!ltc"' :lgronomo. f do TaheUião Trava!õl~;os, 

dr Bombeiro,;; hf' uot1.v- 1. Em H.n'j 
1936 o namr~1 f dé' inr·t•nrlirN foi r,.. -
!~P:;Uv"rn :·.t rl 0 1·111 e l !ü D,..stes 
1Q fora1.l ... · :.-:.ec; rrn l!JJ5 f' 2..t c1n 

~;1uc1~iC:,°'u;e~j~~icJ~s f4· 1, 1fJº ho~~;.ar, 

!.!:· ~e~;rC:t1~:;,v::.~1 -~~t~~·rªt~t1 e .. ~~ Cru HANATO D. ULRiC3 
5.l,'Z:13' ,n·1 em 193-;. e fm . 
16.202:6GO~fJOli. em 1S3G. Oc; pr-iui7ns 
realmFnte v L;;:1.c~ cm CO!l~c:iuen
(;ia drc; inf'"'r1,,iw c11 19::.~ f~1 d· 
592·7A5~0C1 t:'m 1936. 1 9Qtl:OOCJOOO 
Compar.--dr:l. e~:-d .. cifias - o valor 
dos ~ef'1:• J,:- P o. n 1u:zo." Of'C'.'l ,ir>n'."-
!'am, dir,o. O:'.'C::l"ÍOOêldC" - f'.C"' brr11 
patente o gr~nde ~rniço pr-stado 
~?lc~ "::olõa(lf'r. cln f ,ro" e. b-:::··n a.:;_ 
~im. pelo Polir!'!, Civil através de sell~ 
or~am~ prcvcntiVcs e r~pre::<.avos nr1· 
incendio:, propositac. ,; . Do total de 
lr.'.'1.mc.vei1 ._mL t· :tdr -. (' acin!a ref.~n
do<s. convem noL.r <'lm l.-) não esta
vam seguros cm 1935 e 30' em 193A 
Y:.C'lrc: "'X'1mr~ frite · i:i:lot:: technkcs 
da Policia, quanto á natureza rl0s in
:endios. foi a seguinte a conclusflo · 
'C'..'lo::uaes: - f>m 1935 - 35 e 1916 -
110: Pt'::>JX', ... irnf',;; '. - 2 1 193~ e 2 

T ~nJo c;,d-> trJnsfcrido dac; s'!X

t:ts p.,r:'! .1~ c .. rç1c; fcir;1s .1 cxcr;1cção 
(h Lacaia d1 P.1r1hyba, avisa :t CJr,,_ 
miss5o do Orphanlto D. Ulríco que 
f:trá dist ·ibu1r hoJC• o brinde que 
v:ie offcrccer aos bemfeitores do 
mesmo A5ylo, constlntc de um ra
cfo m:1~:cJ "Phil1ps" 

BOLSAS PARA SENHORAS - Mo. 
delos elegantes, confecção e'\merada 
acaba de receber a. CASA \"ESUV10, 
rua l\.laciel Pinheiro. 160 

Provincia! Casanova 
em 1936: Duv~dc:o'- - l:5 r·n 1!"35 e Encontra.se ne:;ta capital desde sab.; 
11 em 1936: Sem e5n"·if 1 ··fiilC~". - "'7 bJdo p::issad:> 0 Rvdmo. sr. Frei Jose 
~~ ~;;31~eç4;. 

3
;~~1,{~;~ · ~~ l~~~~J~! Ma~ia ca.sanova; provincial dos Car-

eram, em sua .maioria. utilizados por mehtas. em Reci!~ visita 
casas commerciaes e estabêlerimentos Sua Rvdma. veio fazer uma 
indtl..itriaes.,. á Vene;·avel Ordem 3.~ do Car_mo que 

J !':~ reumu ante-hontem em sessao espe
AP:'Ar.rcPt' 0 !.U,)TE "FNDf'.\_ c1al para red~bel-o e acert~r ao mest_no 

,·ouRD 1,, t~mr,o uma vista do Colleg10 Apostclico 
·Qe Goyana, onde estudm actualmen~e 
ctez parhybanos num ~otal de 30 matn
':'Ulados, á nos.sa capital f1c3:Ildo tudo 
, certa do para novembro proxnno. 

RtO. 27 - (Ml0U';,l - Not; ·ia 
proce<lenles d; V":1 ir'.'."5, I>"'rm1 ·lITI 
:1ue 0 ,:l)ITº'iJ:"Ond ·nt cio .. r r:-01;11 
News·· rm Hc;ta d "i · .-· C'P n _.· 
'"Endcavou:cl I", aue e t · cJ ,~-
re12id-J .ct 0 sd"' o dia 1~1 t,) 

flUando P~ de'·ga"roU de "r' -~-·.,,· l
ia ... :r.or oé12a:~Íáo ele 111·. t ~npe r,a 1 ·, 
foi lc:áhzado nu: ,a dhl.· ncia de al
guma - C' ntr~1as ci,~ mill~as a .td(J\;: :t.~ 
dos Açores 

A P,\CIFICAÇÃO l;>OS Enü.RTES 
PARAENSES 

RIO, 27 - ( APG1JC., - l'i 1t1( ,;1 

víndas de B lén1. 1,11 l mnP1 Ci'i ll~ 

circulo pQr' 1 1 •r111 '"'·1.r-
< besi para li nau! ,. , F . v 
P:iraen:-: de FnoLBall e " L1~, A . 1 • 1 -
tica Faraen~e. aqu. lla .. r_jf e··P '"'· 
lizarla, e<· .·io se F abc. As. clUa!:> c..;r
n ntes, "t~,n~tanto, mPnt' r:-i--;e ~ind::i 
irrcduc:.ive1~. pr'Jpondo rimt, ,., f!J1mu
las inac-ceilav,1· A r .>eito. a AHO~ 
cüi.çio c1os Chron t · n\- 1rn1 Il:'1-
ta .~!":bre o de~ ha ,,, •1 'l r1U" 
domina O'I clrcubs 1-pJ1 1•.,r,cJ
nh::mdo ella mesma. a fbmn·, · l · 

Hcntem. á tarde o governador Arg~
miro de Fi5ueirêdo recebeu-o em au
diencia pre\.iamente solicitada. 

Sua Rvdma. volta. hoje, a Recife, 
'éde de suas acti~dades espintuaes. 

REGRESSARAM 
A BIMANEIRAS AS PRU· 
f'ESSORANDAS DE f 9 3 l 

Pelo trem Jo horario voh cu, hon
rem, .1 B:in:incir:15, :t turma de prc
fessonnd:i, do Collcgio Sagr Jdo Co
r.1ç.ll> d:: ji.:-su~, d.,qU1.:ll.1 cidade, c.,
t.1ndo prc.,cntes ao ,;eu bota-;ora .1, 
.1lumn.1s ~lJ Escob Normal e Cole:
gio c.b!:i Neves, desta Capit;1.I. 

DINHEIRO HAJA! -
paz. Apc~ar da,: propnstr.s o:-:wnsh-•v 
de ambas aqu_llas; entirJadf's. prose. 
gll:? a neta do:; Chronisu.s Spr:-!tivo 

~~t~,;1 ::sa1Ji1 J,"~11~. p.er;~~n,i ;. n~ O l.º premio da Loteria Fc
a.,smoralização do , , ·ts , c'r ct deral no dia 9 de outubro 
quell .. s que nd.o ~s!':evem c.--i J( r :.i 

o i::ref, no Alcindo Cac 0 ll> m . e , será de 2.000 contos ! ! ! 
muito e.sttm:"!.dO nt:s m:.•!o:- spv1, , o 

ABATIDOS DURANTE O i\-11,;S DE 
AGOSTO 1?2 AVlóES NIPPONJ. 
cos 
SHANGHAI, 27 - (A UNIAO, O 

EstadtJ Maior do Exercito chmês an
nuneia que durante o mês de agmito 
foram a.oatidoo; 122 aviões nacionalis
tas. tendo sido cripturado:. 112 avia
dores e Ob restantes mortos na queda 
de suas machina :i e carbomz"ldos pela 
explosão. 

A Guerra Entre O Japão E A Chin 
(c~n e du no.t'.:' de hojr. veriíicand'J
se ;,;; Jl" ataou<'s s·Jbr<' Cantão. três 
centra Nank1n. um contra o aerodro
:110 Kw .... ng-Tel,. p?rt0 de Nango
h~·,1. um contra as fortificações de 
I{i111w1u ó. mr,rg"m do rio Yang_Tse 
A aviac,.5.o do t-xrrcito dlf"di::'1LoCe e~P--
1alm !IIC a ahcar as po 1çC'es da ar

tilharia thmê~a nas prílXimidades de 

ml CIIIN>:~ES A\',\N('AM r. OESTL 
DE LONG.(;HEW 

AS TROPAS JAPONÊSAS DOMINAM INTEIRAMENTE O HOPEI ORIENT L. - O ES
TAD0 MAIOR CH!NtS INFORMA QUE DURANTE O MÊS DE AGOSTO FOR'\M BATI

DOS 122 AVIõES NIPPONICOS 

S.hanghai, dando prefcrencia ~ r~gHi.o 
~ic M'"1.c·hla~ que são de cons1dero\"el 
1•1,1,r·t:1'1cia 
f.~I 'lEH,,A DA P.\Z FnI T1EN. 

1 ;;r·' E PF.1-PL ·r. 
Sl!ANGHAI 37 - <A B l - ln 

forma(oe:, de pro(· ·denria n.ppc,mca 
NANKIN, 27 _ fA UNIAO, _ As ciucncia do inten~o fôgo das mctra - , Ju~ga-~e aqui que a perda das dua- cerim0rn1 d(d! 1Ja q, ro11<::gr:i. ão de .,•<=-'gurnm que acaba <l':' ~onstit~ir-sc 

tropas da 87 .• Divisão a\·ança.m a lhacloras lccahdades não sómente .aHcctarã ao I antepa~:~dú do I ''P,"".,. f r 0 chi ne-t:1. cc.pital uma commissão mter-

oestc de Long-Chev.·, A QtTFO~ DE PAO-TING E TANG- ~:ir~~in~~~~~~ª~.o~f;~~ªJ/1tot~·~i~ ~;5~\1~;.:~~~ :c;~:a ~t· j

1
i10 >, ,\~~1 ~a ~:-r1::,~.;;r~ ded;~;_:i~e:Pª}0~ªn~~1~!!~ 

os NIPPONICOS DOl\UN,\I\I o no~ KO\\" como tambem influenciará a_ mn.rcha nico<.;, ctai~clo .Pl"t' 1, ::i1 r·1da ..v.,. 1·.1. 'n presidente de,<-n ct~Jim: 5,.3.0 0 e_x-
PEI ORIENTAL SHANGHAI, 27 _ < A UNIAOl -1 g~~l~~~:!~~u~e~~o~~~~ provmc1a~ de ~~~1~-:, ar, 

1
~:~{~:~

1~1,:vv,1;1~;
1\º Lro1 10 dlrectcr da~ Rllandt't"Os; d~ Ti n-Tsm. 

, r IA qur~~ de Pao-Ting e Tang-Kow, AS CHUV ~.:. r~!' Jl IHCA\J \s ~~e~~e;r·.·,k~;~1~<'op;o;~~::i'~~1cª~nf~v:~ 
TOKI~. 27 - A UNIAOJ -:- Com na cpu11ão de m~Uta~es Japonl-'"cs, Aro·s O G RITO " B ANSAI '' 0.S OPERA('OJ.,/DE GI r:R \ trn commi~são venha a ~rr ronst1t:n~ 

fl eonqu.sta ~e Kalgan. Ta_-roung marca um ponto decisivo nas oper.a_ JAPONtSES LA'SCAM VIOLEN'l'A 
~:i~~~n1;r~c:~r~~~P3toJ

1
~P~O~~-~~·ín~?; <;oe, na China Scpt~ntrional. . OI·FENS:1\"A NA . F R ENTE DE op~:!.~:~B~j-lita~-rs ;1A. t~~; ,IP - ~~ I ~~ ~f11P~~~n~:mci;a~~un~f}i~·;~f'Et~l~ 

do Hopei Oriental incln ve gr'.Ulde Essas duas loe~lidades, ~ode10.sa- SHANGH AI Sha:·1ghai mantiveram-SP e -,\,1,c10l· -1 favo ... io Japão 
parte de Shansi _ ' · l, ' 1 mente fo,rtificadafi, ~ran:. ~s cha~es r~ r·. ta m:inb:l. impcdif:1s por a :na- O PitOXlMO B0Mll \RDEJO AEREO 

Actualmente. o obJectivr> das forças &e~eas das .d~fcb11.S chme.sru; e a sua Sf!ANGHAI, 27 -~ <A. B.l - _Em cri1~ ir'"i tent~ "'le 11 ..i 1 'a: 1.1 Jin. ~IFPONIC'O CO. 'TR.\ C'A.1'"71\0 
do M1kado é Tang-Kow, porlo milit.?.r P._<1.ctn affecuiá t~da ª .eª. mpanha. toda.· s as linhas ele combate japone~~ g::i~ c:tc:1~-Jcs d j, rrr>1·.o ~'l que µa_ HONG-KONG. 27 1A E ru 
chin' Pao-Tlng e T~ng-Kow !oram for_ occorreu esta. manhã commovcdora iC.·e o, Japcnl-3!'" nnt{'T- e-ão n:ts autc·11~ade m1Iitare nlppomcas com. 

t1flcade.s rm 193ól, de Hccordo com os cer11nonia, que :;urprehendeu profun- actua~'S po'içõe.'. iem yr~t.endir :1v n- tnUJJC' 1 m ~ias rrpre."cntnnte~ d1plo-
N AS K IS NOVi\;\,JENTE H0)1BAR. planos tracados. na Chma do Norte damtnk os chinêse.s. Em clnd.o mo- çi1r N <.~e momento c:r:ncent ... ~m d- maiirr, e consuhre:s das pot n~1a,-

Dt::ADA I contra os Japoneses . mcnto os japonê..,e.s CC'~rnrnm o fôgo 1 -~ pnneipalmtnte n1a att·nç:lo na. r~tr me ira, o proximo bornbnrd1i(, 
A prrda de&aJ praças obriga os f' voltaclo- pant o noroc<;;te. inelin·,_ r,rr-Anizaç:v> clo!ó. hoJTJh;uclc os ·~ér os ria c,-1.-,.,1e rlc C~nt:~H e eia estrada dr. 

NANHIN, 27 _ <A UNIA01 - A chinés_cs a abandonar seu.') planos es- ram-sc profundamente na dlrecção a.tsim. c.:pre~1.ndo quebrantai· o moral c,rro que hga Canton â capital chJ
avlação nlpponica tornou a bombar- ratcg1cos e a aar aos exercitos ja_ do longlnquo palac1o imperial d~ dai; trop"s chmcs:15, e na po1,ula<' •1 nr.;;a. conv1àand& os subd1tos e tran~ 
dear uta cidn.de. morrendo numerosas penes fortes bases avança51H .. para: o Tok.Jo. Milha res de s::,ldados _gritaram civil. So as.sim :;,e explic~m o.. !r· - ,elro<; a não f"~ Ut1hzar m durant O.'.::o 
pef ôas não corn'oatentes P.m canse- prosegulmeoto ela& operaço~s. ..Ban.so.i". pontllhando assnn e~~a q!JcntP"' e.ti que ac1 o. cY ,, 1 'l. proxll.nos dia ctac,ucil,\ feirov,a. 



A UNIÃO - Terça-felra, 28 .ie setembro ô.e 1937 

p A R T E o F F 1 e 1 A L 
A.DMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR, ARGEMIRO DE FIGUEIR:tDO 

Govêrno do Estado lic~~~~o P~~~bf:t~fa~i~~ja r~~u~:~~~ Meno, por estar passando leite de um p R E F E I T U R A M u N I e I p A L 
vidro para outro na via publica. á.., 

7 horas do dia 27 do corrente. D E J Q Ã Q p E S S Ô A 
PREFEITURA l\lUNICIPnL DE 

EXPEDIENTE DO GOV~RNO DO n. 459 á avenida Conceição. - Co-
DIA 27: mo reciuer. 

Alfredo Pereira de Almeida, reque-
Decretos: rendo licença para construir duas ca

.sas de taipa e palha na avenida Snn. 
o Governador do Esta.d& da Para- , ta Julia. - Deferido. 

hyba nomeia o sargento Ananias Vi- Ze~erino Alves da Rocha, requeren
cente da Silva para exercer o cargo do h~ença para construir. uma casa 
de sub-delegado de Policia da cir- de taipa e telha na a.vemda da Re
cumscripção de Immaculacta. do dis- dem!?ção. -:- Como re9uer. 
tricto de Teixeira. LUIZ Cassiano de Bntto. requereu-

o Governador do Estado da Para- do licença para constnur uma casa 
hyba exonera o sargento Anani9.S de taipa e palha na rua Desembarga
Vicente da Silva. do cargo de sub-de- dor Novaes. - Como p~dc. 

~~ªJ~cáde d:0~~:ic~ª d~iri~~ccrpção ça 
0

~1:~d~ur~rrii~s. arec~t~~~~d~~c~~: 
o GoVemador de ~tado êa Para- sa.s de palha ns 66, 72 78 á rua da 

hyba exonera o sargento GuilhermL Paz. - Deferid<?. · . 
no Pereira do Amaral do cargo de Anna de Azevedo. requerendo hcen
sub-delegado de Policia da circums- ça para renovar a c~berta da casa. de 
cripção de Araçá, do districto de Sa- pallta de Sl,Ja propriedade. á averuda 
pé, Senhor dos Pa~sos. - .como requer. 

o Governador de Estado C:a Para- 1 Dr. Appolomo Carneiro da CunLa 
hyba nomeia o sargento José Ferrei- Nobreg~. requerendo licença . p~ra 
ra de Lima para exercer o cargo de construir uma pedra com iru:cnpçoes 
sub-delegado da clrcumscripção de no carneir~ n. 7, no cemiterio publi. 
Malta do distrtcto de Pombal. co desta c1dá.Cle. - Como requer. 

o Governador do Estado da Para- Antonio UrsuUno requerendo carta 
hyba nomeia o sargento Guilhermina de habitação para um predio recen
Pereira do Amaral para. exercer o temente construido á avenida Cruz 
cargo de sub-delegado de Policia. d_a das Ar~as. - Deferido .. Expeça-se a 
círcumscripção de s. Miguel do Ta1- respectiva carta de h1b1taçao. 

pud ~ovd~:~~~~~ ~~ ~~~~so d~a F;;~â- co~â~t:~~d~~sre~~~:ec~~
1
~ªrli:nç:u~l~~ 

hyba exonera o sargento Manuel de ra f~zer uma ampliação no predio n. 
Lima ri,.,Iadeira do cargo de sub-dele- 7G a rua Fernand Delgado. - Como 
gado de Pohcb da circumscripção de reque~ . . 
s. Miguel do Taipu·, do districto de Alc1des _cor:de1ro _de_ Lima. requP-
Pedras de Fôgo. rendo carta ae hab1taçao para o prP. 

o Governador do Estado da Para- dio recentemente construido á aveni
hyba nomeia o sargento Manuel de da Mira Mar. de propriedade de d 
Lima Madeira para exercer o cargo Jul.ietta de Figue1rêdo Pinho. ·- De
de sub-delegado de Policia da cir- ferido. Expeça-se a respectiva cartq. 
cumscripçáo de Araçá do districto de de habitação. 
Sapé. · João Simplicio Caldas. requerendo 

O Governador do Estado da. Para~ licença para installar agua no predio 
byba contracta o cirurgião dentista n. 549 ~ avenida Cruz das Armas. 
José Moraes para prestar seus servi- - Defendo. 
ços profissionaes no Grupo Escolar de Maria A1_1nunciada dos Santos. rr:
Conceição servindo-lhe de titulo a <!uerendo hcP.nça para fazer repnrtn 
presente Portaria. no muro do predio n .. 379, ~ avenida 

o Governador do Estado da Para- Floriano Peixoto. - Deferido. 
hyba exonera o Sargento José Ferrei- Eliezer Alves do N3..scimento. re
ra de Lima do cargo dt:: sub-delegado G.Uerendo licença para renovar a co
de Policia da circumscripção de São berta da casa de palha de sua pro-
Francisco do districto de Sousa. priedade. á rua Perillo de Oliveira, 

· 23. - Como requer. 

LEI N ° 6 

AREIA 

OE 15 DE SETEMBRO 
DE 1937 

Considerando que a subida da li# 
nha do Travessão contribue para be
neficiar a cultura do municipio; 

Considerando que o municipio ficou 

1 

bastante prejudicado com a faixa de 
terra de agricultura que perdeu com 
o abastecimento dagua de Campina 
Grande 

A Gamara Munícipc.J de Areia dr::
creta e eu sancciono a segllinte lei. 
que passará a vigorar logo que esteja 
construida a linha do referido Tra
vessão. 

Art. 1. 0 - Fica a Prefeitura Mu
nicipal de Areia obrigada a cons
truir com quatro fios de arame uma 
nova cerca que sirva de Travessão. 

§ 1. 0 - o Travessão tem comr 
ponto de partid.a. a Fazenda Umbigu
da. pelo lado ~o Norte. subindo para 
o volume sahmdo em Gruta FundR 
pela serrà do Mendes com direcção a 
Serrcte Queimada e serra da Tamia-
rana, procurando o melhor ponto r. 
encontrar o Travessão de Esperança. 

§ 2. 0 - Nos pontos cortados por ~s
tradas publicas serão collocados ma
ta-burros e cancellas. 

Art. 2. 0 - Fica prohibida a. cria. 
ção de gado cabrum e ovelhum alérr 
do Travessão quatro kilometros em 
toda sua extensão. 

Art. 3. 0 - Revogam-se as disposi
C"ões em contrario. 

Sala das Sessões da Gamam Muni
cípal de Areia. em 14 de setembro de 

s1. 

(Ass.) João Rodrigues de Oliveira. 
presidente. 

Jayme Cabral de Metlo, 1 ° secre
tario. 

J.csé Rufino de Almeida., 2. 0 secre
t.ario. 

Secretaria da Prefeitura Municíp"l! 
de Areia em 15 de setembro de 1937 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
27 DE SETEMBRO· DE 1937 

Saldo do dia 25 .. 
Receita do dia 27 

RECEITA: 

2:821$371 
10:267S700 13 :089$071 

DESPESA: 

Adeantamento ao almoxarife, para 
despesas de prompto pagamento 

A' D. e H. Municip:11 idem idem 
A Justo Bernardino,· por 'conta d~ 

serviços desta Prefeitura pelo car
torio do Registro Geral de Immo
veis 

Ao director elo Instituto "s José". 
subvenção 

Saldo para o dia 28 

Em documentos de valor 
Dinheiro em caixa 

239Sl00 
70%000 

300!,000 

333S200 

2:004$800 
9:511$971 

1 :572$300 

11 :516$771 

11 :516$771 

Thesourarla. da Pro.'fe1tun Municipal de João Pessôa em 27 de 
setembro de 1937. 

435. Sebastião Alexandrino :fa Silva 
e 888 Fernando Pires do Nascimento. 
visto se acharem ausentes sem licen
ça desde o dia 17 do corrente, comple
tando desse modo o tempo de espera 
marcado em lei para constituir-se o 
,·eferidc crirri:- . 

O primeiro dt-stcs 'iOldE,dc-; r:ond;:. 
ziu ao se ausentar peças de farda
m~nto não vencid:1s no valor de .. 
109$600. inclusive um fl) par de per
r,eiras que deve ser d~scorregads. un 
1:arga da. J.'l. Cia. da mesma unida
Ge. 

Ca.ss.) Delmiro Pereira de Andrade, 
coronel commaodante geral. 

· Pires Filho_ 48$000; do enc. de S€c
c-.lo_ severino de Arauj0 Queircga, 
) 80$000 e do fiscal Louri\'al Eugenb 
de Sant'Anna, 80$000 também de em
i.,restin:os r~p1dos Que devP.rfi.o st:r 
ciescontados no corrente més confor
me commumração da4uella 'Institui-

~!~te c::~d~a1:!1di.ff1cio n 337. de 23 

III - Entrega de carteiras de iden
tidade - Entrega-Se à SIT., para os 
clevidos fins. 9 carteiras de identidade 
pertencentes a div~rso.:3 ",~haufíeurs ·~ 
e remettidas a esta repartição pc· ~ 
dfrectoria do Instituto de Identifica
ção e Medico Legal. com o oíficio n. 
164 de 25 do corrente ct1tado. 

Secretaria do Interior e ce~~S,: P~~!z r!~~·;rh~. :oeb~~e1;i~º e~~ 
Segurança Publica , ~~t:ct.1'ªà~ª ~a~~~cf.r.7,pri'.":addc~~ 

Leonidas Santiago prefeito . 
Raphael Freire. secretario. Confere com o original - .EliaCJ 

Fernandi"!S, major sub-comm2.ndante 
COMMANDO DA POLICIA MILITAR interino. 

IV - Petiçáo despachada - De Fla
"Ío Porphirio do Nascimento, .. chau ~. 
feur" profissional por l'Sta repartição, 
.5Clicit.ando 2.ª via de sua carteira 
nnr ter se extrRviado a 1. ª - Comci 
requer. 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO i requer. 
DIA 27: Manuel Rodrigues Chaves de Oli-

veira, . requerendo lic,nça para re
constrmr parte do muro divisorio do 
predio n. 333, á avenida Maxlmiano 
de Figueirêdo. - Como requer. 

~gRiiTADO DA PARAHYBA DO l f11i'SPEC'l'ORIA DE 'TRAFEGO PU, 
BLICO E DA GUARDA CIVIL 

Decretos: 

O Secretario do Interior e Segu
rança Publica nomeia José Lins Mo
reira para exercer o cargo de 2. 0 sup
plente de sub-delegado de Policia da 
circumscripção de S. Miguel do Ta.i
pu', do districto de Pedras de Fôgo 

O Secretario do Interior e Segu
rança Publica nomeia o sargento Lau
ro Torres pua exercer o cargo de 1. 0 

supplente de delegado de Policia fü) 
dlstr!cto de Pedras de Fôgo. 

O Secretario do Interior e Segu
rança Publica exonera o sargento 
Lauro Torres do cargo de 1 . 0 sup
plente de delegado de Policia do dis
tricto de Espírito Santo 

Prefeitura Municipal 
Petições: 

EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 
DIA 27: 

Petições de: 
Waldemar Gomes Carneiro. reque

rendo matricula parJ.. um aut.omovel 
"Ford", de sua propriedade. - Fa
ça-se a ..lllll.tricula. 

Mariã José de H. Chaves, reque
rendo licença para renovar a cober
ta. da casa de palha de sua proprie
dade. á avenida Alberto de Britto. 
60. - Como requer. 

João Simplicio Caldas. requerend:> 
licença para construir 113 metros de 
muro no predio n. 549 á avenida Cruz 
das Armas. - Como ·requer. 

Mauricio Rosenthal & Irmão, re
querendo licença para substituir pa_ 
ra telhas a coberta de vidro do pre
àio n. 444 á rua Barão do Triumpho 
- Em face das informações deferi· 
do. · 

Anesia Alves de Lima requerendo 
licença para fazer divei-sos serviços 
no predio n. 644, á avenida Miguel 
Santa Cruz. - Em face da informa
ção. deferido 

Manuel Rodrigues CJlaves de Oli
veira, requerendo carta de habitação 
para dai.e; predios recentemente cons
truidos á avenida Maximiano de Fi
gueirêdo. de sua propriedade. - co
mo requer. Expeçam-se as respecti. 
vas cartas de habitação. 

Dyonisio Carneiro âe Araujo, re
querendo licença para fazer diversos 
reparos no predio n. 526, á aveniaa 
Fellciano Dourado. - Deferido. 

Alfredo Vicente requerendo licença 
para construir uma casa de taipa e 
palha na Travessa Conceição. - Co
mo requer 

Amaro Gomes, requerendo licen('a 
para construir urna casa de taipa e 
palha. ll...9. rua Professor Cardos.o. -
Em face das informações, deferido. 

João Cardoso. requerendo licença 
para construir urna casa de taipa e 
palha na avenida D Moysés. - Co
mo pede. 

Laurentino de Sousa. requrrend) 

~~!~b~1J>ª;ª a:~itr~~ :~à~t~=d~u~~ 
predlo n. 833, á avenida Pedro II. -
J)eferldo, 

Antonio Soares de Oliveira. reque
rendo licença para forrar duas de
pendencias do predio n. 29 á rua 7 
de Setembro, de propriedad·e da Or
dem 3.ª de São Francisco. - De
ferido. 

Joaquim de Farias Barbosa, reque
rendo licença para construir uma fos
sa no quintal do predio n. 30. á rua 
Porphirio Costa, - Deferido. 

Convite: 

São convidados a comparecer á D. 
E. F., os srs. Severino Pereira. da 
Silva, Francisco Ferreira Guedes, 
Francisco da Silva Giovanni Gioia e 
d. Flavina A. da' Costa Oliveira; á 
D. O. L. P .. Mozart Torres de Car
valho Barbosa e João Simplicio d':' 
Caldas; ao Archivo d. Anna Lins 

Multas: 

Foram multados pela Prefeitura os 
srs. João Silvino, por estar enchendo 
vídros de leite na via publica. á rua 
Silva Jardim, ás 9 horas; José de 

(Auxiliar do Exercito de 1. • linbal 

QuaTtel em João Pessôa, 27 de se
tembro de 1937. 

Sel'viço para o dia 28 (terça-fo;_ 
ra). 
Ca~t~~ci3J

0 
d~;!~· 1. 

0 
tenente José 

Ronda á guarnição o 1. e sarg!!nto 
Othoniel de Sousa Maia. 

Adjuncto ao oficial de dia, 3. 0 sar
gento José Dyonisto da Silva. 

Dia á Estação de Radio, 3. 0 sar
gento Severino Dias de Sousa. 

Guarda do Quartel, 3. 0 s.u.·gentc 
Severino Aprig10 de Luna. 

Guarda da Cadeia. 3. 0 sargento 
Antonio Pe<lro de Oliveira. 

Dia á Secretaria. cabo Manuel Ro
berto de Lima. 

Dia ao telephone solda.do telepho
nista Clarencio Bezerra. 

Boletim numero 211 . 

XVI - Exclusões por deserção -
Descarga - Sejam exclwctos do es
tado effectivo desta corporação e do 
1. 0 Btl., a contar de hontem, por 
crime de deserção. os soldados ns. 

THESOURO DO ESTADO 
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO 

DIA 27 DE SETEMBRO DE 1937 

RECEITA 

Saldo antencr . . . . . . . 
Recebedoria de Rendas da capital -

Arrecadação do dia 25 . . . 
L. Costa & Cia. - Caução .... 
Pedro Pessôa - Renda de Aguas e 

Esgotos do dia 25 . . . . . . . . . 
Banco do Estado - Cjmovimento 

Retirada nesta data 

DESPESA 

Banco do Estado - Clmovimento -
Deposito nesta data . . . . . . . . . 

2. 094 - Diversos funccionarios - A-
bono n. 144 .. . . ......... . 

1. 972 - Luiz E. Moreira Franco -
Adeantamento . . . . . . . . . · 

1. 985 - Dr. Italo Joffiiy - Folha 
de pagamento . . 

S:1ldo que passa para o dia 28 

22:000 ººº 
1 :200SOOO 

1 :329$600 

1 :735$900 

92:535$900 

1 :658~400 

40$000 

37$500 

119:545$5)0 

26:265$500 

145:811SOOO 

94:271 ,800 

51 :539.;200 

145:811S000 

Thesouraria Gerai do Thesouro do Estado da Pnrahyba, em 27 de 
setembro de 1937. 

conter~: 

F. da Gama Cabral 
Pelo contador-chefe 

Jauberllta Arra ela Nobreca 
&cr1'Jturarla. 

: . (ass ) F. Ferreira de Oliveira. sub-
19:7~ João Pessôa, 27 de setembro de ~:J~ctor, respondendo pelo expedi-

Serviço p.ua o dia 28 Cterça-fe~
raJ. 

Uniforme 2.0 (kakD . 

ch~:~~m~~e~t.d \ S_T1P .. guarda de ~ i: 

Permanente â S IP., guarda de 1. '· 
classe n. 2. 

Rondantes. gl!arl)as cte 1 ª classe 
ns. 3. 4 e 5. 

Plantões guardas ns. 18 - 154 -
144 - 79 :_ 27 - 155 

Boletim n. 214. 

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

I - Entrega de guias - Ent~eg-i
.:;e á S T. 32 guias de registro de au
tomoveis, sendo 30. remf'ttids.s pelo 
sr. estacionaria fiscal de Sant.i. Ln
zia do Sabugy, e 2. pelo de Taperoâ. 

II - Desco,nto para o Montepio -
O sr. almoxarife pagador desconte 
para o Montepio dos Funccionarios 
Publiccs do ~st~.do as seguint:?s im
portancias: do fisca: g~ral José Fran
cisco da Silva. 800$000. que será amo.·-

~:~ieªni:~te 
21

do p~:~:;:~rm~e a 
31~~ºrin 

prazo que ccntrahiu; ainda do mes 
n~o. 113SOOO. de cmprestimo rapido: 

1 ci'> guarda de 1. 0 classe Manuel Ale
: andrir,o elo Nascimento 67 ... 000; <10 
üto de 2. n., Josué Perefra. da Silv1 
30SOOO; do escripturario Manuel Jo~~ 

VIDA ESCOLAR 
LYCEU PARAHYBANO 

Prova parcial 

Foi affixado hontem na portaria do 
Lyceu Parahybano, edital chamando 
hoje á prova parcial todos o.s alumnos 
matriculados nas seguintes turmas: 

A's 8 horas 

Historia Lª serie turma - e. 
Mathematica 2.a serie turma - G. 
Chimica 3.ª serie turma - K. 
Francês 4.ª serie turma - M. 

A's 9 1 '2 

Historia l _a serie turma - D. 
Matbematica 2.ª serie turma - H. 
Chimica 3.• serie turma - L. 
Francês 4.m serie turma - N. 

A's 13 horas 
Geographia 2.ª serie turma - E. 
Português 3. ª serie turma - I. 
Inglês 4.ª serie turma - O. 
Mathemati~a 5.• serie turma - Q. 
Historia Natural 5.ª serie turma -S. 

A's 14 1:2 
Gecgraphia 2.ª serie turma - F. 
Português 3.o. serie turma J 
Inglês 4.ª serie turma - P. 
Mathematica 5.°" serie turma - R. 
Hist.:ria Natural 5.ª serie turma - T . 

A "RAINHA DA MODA" 
tem o prazer de avisar á sua distincta freguezia 
que, correspondendo á preferencia com que tem 
sido distinguida, concede1·á uma bonificação real 
de 10% em todos os artigos elo seu variado stock 
(excepto linhas), durante o período de 13 deste 
mês a 16 de outubro proxmo. · 

Deste modo proporciona ao publico uma opti
ma opportunidade pai-a comprar artigos finos e 
modernos quasi ao preço de custo nas fabricas. 

A visa tambem que já iniciou a sua formidavel 
liquidação annual de sêdas, tecidos finos, meias, 
bolsas, gravatas, perfumarias, etc., a preços ex
eepcionaes, 

Rua Maciel Pinheiro n.0 206 

AVELINO CUNHA & CIA 
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DE SYPHILITICQS 

\\~g~~~!TDOER A MAIOR DESCOBERTA] 
8 E l J A F L D PARA A MULHER 

EXISTEM NO 

MUNDO 

MORRE DIARIAMENTE GRANDE NU
MERO DE SYPHILITICOS 

PARA COMBATER A SYPHJLJS E' UM 
DEVER IMPERIOSO USAR O 

l{ij 1 ;;:;~; EJ.·D, 
NO FIM DE 20 DIAS NOTA-SE: 

1." - Sangue limpo de impurezas e bem estar geral. 
2.• - Orsapparecimcnlo de manifestaçies <'Utanea.., de 1)rigem syphiliUca.. 
3.• - Desappa.recimcnto completo do RHEUMATISMO, dôres nos ossos 

e dóres de cabeça, de fundo syphilitico. 
4.• - Desapparecimento das manitestaçôes syphUiticas e de todos os 

incommodos de fundo sypbilitico. 

..,_ é mesmo de eucalypto ! 
LEGITIMO E !NCONFUNDIVEL 

A' VENDA EM TODO O BRASIL 

O GOVERNADOR DO RIO 
GRANDE DO NORTE EM 

CAMPINA GRANDE 
(Conclusão ela 1.• pg.) 

do Abai:;tecimento d?,.'1tta e Esgôto, 
desta cidade, emprehendimento que 
só por si engrandece a administração 
profícua do .seu conterraneo governa
dor Argemiro df' Figuelrêd~. 

A VISITA A' BI\RRAGEM DO PAU 
FERRO 

, • ~I[{, Ili A 11 :i j ,~:~, 
(O REGULADOR VIEIRA) 

A mulher não soffrerá dôres 
Allivia as colicas uterinas em duas horas 

Emprega~se com vantagem para com
bater as Flôres Brancas, Collcas Uterinas 
Menstruaes, após o parto, Hemorrba.glas e 
Dõres nos ovarios. 

E' poderoso calmante e regulador por 
ez:cellencla. 

FLUXO-SEDATINA, peta flll> cÕm
provada e!!icacla é receitada pnr !Dais de 
10.000 medicos. 

FLUXO - SEDATINA •o.contra se em 
toda a pane. 

5.0 
- O apparelho ga.stro-intestinal perfeito, pois o ºELIXIR 914" não 

ataca o estomago e não contém iodureto. 
E' um Depurativo que tem attestados dos Hospltaes dP. especialistas dos 

Olhos e da Dyspepsia Syphilit!ca. 

O govPrnador Argemiro de Figuei
rêdo em companhia do illu.stre chefe 
do govêrno do vizinho Estado do 
Norte, commerciantes, políticos e jor
nalista,;, esteve, hoje, pela manhã em 
visita á barragem de Pau Ferro. onde 

~~~-~~~a~~~c~~~cieif~
1
°:ra~~~;iigg:as~n- V J D A OPPORTUNIDADES 

COMMERCIAES 

O PODER AGGRESSIVO DOS AVIOES 
(Conclusão da l.' pg. > 

b~f~bs~iso ~ov~:~~~;:r J~t~ae1
5 ~e~~ 1 R E L I G I O S A 

nandes mostrou-Se maravilhado com 
essa grande realização do governador 
Argemil'o de Figueirêdo. 

O REGRESSO A NATAL 

FEDERACAO ESPIRITA PARAHY -
- BANA 

Durante a sessão publica de estudos 
philosophicos, a realizar ...se. hoje, ás 

Após a visita á barragem, 0 gover- 1 19 _e mei3: horas, na séde dessa agremi
nador n. orte-.riograndense pro':eguiu açao tera logar _ uma pale_stra, sob o 
viagem para p seu Estado. de auto- thema: Percepçoes e soffrmientos dos 
movel, v1a-Ca1có. Espíritos. 

DE PERNAMBUCO 

A Liga do Commcrcio leva, por 
nosso intermedía", ao conhecimento 
dos interessados as seguintes "oppor
tunidades commerciaes": 

As casas seguintes se interessam em 
i•ender os seus productos no Brasil: 

- Soubeyrs, Chavane & C , -
Ferramentas para sapateiros e sirgc.;
ros (Marca Blanchard); - Ste dcs 
Vernis Pyrolac - Discos sem grava
ção "Pyral"' · para registro Phonogra
phico directo, pcrmittindo a grava

podendo, no ca~o. medir a deriva. nem atiram 450 obuze., por minuto. O peso 
calcular a ve-locidade absoluta. os desta arma é de cerca dl' dncoenta 
aeromoveis ~l' orientarão: - de noite, kilo· ; o C'omprirnento do canhão che
pela navegação a'-tronomiea; de dia. ga a um metro e vinte- centimetros, 
i;elo calrulo inferido do-~ pontos de o obuz p~a cerca de 350 grammas; 
referenda visiveis, naturae!s ou artL a bala explo5-iva, 170 grammas. A ve
ficiaes. A orientacáo radio~oniornetri- \ Jocidade inicial do obuz é um pouco 
ra perwitte que os apparelhos tomem ínferio~ á. das balas dP metralhadoras: 
o caminho de determinado objedivo, de seiscentos a ~ctecentos. metl'os RECIFE _ (Correspondencia espe-
contra. o qual 1rnclerão effeduar o por segundo. Um unico tiro, acertado cial >. 
"bombardeío cégo''. Desfa. maneira. T.la e!ttructura de um avião, provoca A ~itua<;áo do operariado de Pes
os erros correntes de apreciação e de rombas que vão além de um metro qurira _ o industrial Manu'?l de 
calculo dos atira.dores passariam a de diametro. Estes rombo:s são quasi Britto, gerente da emprêsa a que per
não ter impot1ancia alguma, em pre- garantidamente fatae~. mesmo para tencem as fabrica 5 de dôce de Pes
sença da superfície atacavel de dEter- avióe,; de grande tamanho, e sobretu- quell'a, onde trabalham mais de mil 
~in~dos centros: "'7. capitaes de pro- <do. si o appart:lho attingido '.'.Ôa a ve- operarias, concedeu uma entrevista 
\-'~nc1~, base~ 01anhmas, agglomera- locufa!1es proxrmas dos 4ü0 krlometros de grande mteresse sobre o problema 

" A Festa da Mocidade". a iniciar-se ção immediata sem preparo e frc
e~0::fabri.i~1~~;!~~Z. a festa ,Jestfl quentissima rcproducção sem :iltcra
anno se realizará no Jardim 13 rle ção do som ; - Ramey S A -
Maio, que já foi cedido pelo r;o.nrnen. Perfumaria, productos concentrados, 

~e~td~a eRe1{~Ini~aJgcª1
0
!:~rá 1~

1

·_
1A~õ r- Perfu?'aria preparada para venda 

lampadas. No interior do parq~1e d" (~ncar:ina eventualmente a .exclus1-
diversões ficarão ~ "stands" Ue pro-, v1dade de venda) - Essenc1as artt
p_aganda commerc1al, theatro r,:»s11111. ficiJes para confeitari3 çoes 1ndu.striaes, etc. horarl(l~. da assistencia ao~ operanos de suas 

"Paris e a~ suas redondezas cons- O apparecimento do canhonete fabricas. 
tituem - é. preciso oue n~o ~os e.5- aéreo p~crmiUe que os comb<!tfs no I Declarou que esse problema vinha 
queeamos disto - um ob,Jecüvo ex- ur se deem a 300, a 400 e ate a 500 sendo encarado ha muitos annos. an
trcmame!1tc sensivel, de rilais de du- .metros de di('.tanci:'-, ao passo que _as tes mesmo de haver l€gislação traba
zer~tos kdom€tros quadrados Co!ltra m€!ralhad~ras ob~1gam os adversaraos lhi~ta 110 Brasil. Disse que a funda
~emelhantes alvos, cujas .forçaJ vivas. a ficar !!la•s pro:oamo!'t. , , dora das industrias "Peixe" apresen
em pessoal e etp mat~nal. s.ao des- O av1ao. de caça, p~rtanto, de_vera tou grande numero de velhos opera-. 
mesuradas, appUe-ar-sr;1~, brutaln1en- e~tar mumd_o de ~anhoe:s _ qu~ atirem rios da fabrica, con~ervando integros 
tt;, em radencia. precipitada .. o ma.- com cad~nc1a i:ap,d~ pro.,ecb~ t:im.: os salarios. __ -.A ella devemos a 
XImo de recursos, sem necess1datle de bem rapdos. So as~1m elle podera, s1 ccnstrucção do primeiro grupo de 
os ae-f{rtssores :~hir"m da sombra.. tiv~r a s~rte de l'~contra.r ~m adv~r- casas operarias e a fundação de es
De resto. os ~v1oe~ de assalto podem sane ma1~ ~finto. hrar proveito d~ sua colas primarias. Desde o seu tempo 
chegar f:ID voo SIiencioso, porque a ma.nobrab,_hdade, para atacar, seJa de sempre temos tido serviço de assisten-

ci1r~deração Carnavalesca resfll"-?, 1 As seguintes f~rmas querem com-
apoiar a festa dos estudant~s: prar em nosso pais: 

Assim se re3;lizarão exh1b1~õe,; clP 1 - Albert Honoré Bouy - L5s; 
~1~::;á ~!~~~fJãi· deet~in 2~~~iamP'1te - Emile Truffaut -:- Pi,.assava, ba-

Todos os domingos se farão irradia- gas de mamona, cacao, cera. de car-
ções carnavalescas. naúba, nozes de b1bassú, pedras pre

~~.;:~~!ª:u!ºse Ti~~~~m,d~m~:~:~ ~ee:;r:~l,~CJ: rarx:r~~ra°\i::sm: e: ~\~êl~ecIJ~ª cÍin~d!e ~o;tr~r;~~ ~1!1b~~; 
mente, tanto a. sentmella como o ap- cima para baixo, aproveitando os an- onde os operarias se medicam conve-
parelho captador de sons. gulos mortos determinado'3 pelas azas nientemente 

"Por fim, o empre~o de silenciosos. e J?º~ ~utros _ orgãos at~vés dos quaes > Quanto áS residencias. ~o,neçamos 
commandado'w pelo pdoto. l' a facul- o 11~1m1g~ nao plAI«:_ responder. . a construir uma nova villa operaria 
d.ade de. ~e parar e '!e se rcrollocar _ ~~-se-a que o av1ao _de bombar:ie10 cujas primeiras casas já estão con
em mo,•1mento, .em vo'?: o motor de m1mI}!O tambem podera _fazer 1;1-so do cluida.s. o nosso intuito é dotar es
acropla.n~, permittem, .Jª ~gora,. lon- canhao. em numer~ muito maior do sas. casas da maior hygiene, mas a 
r.as i;lesc1.:las em perfeito ~lem.·10. que o dos apf1arelh1~_ de cat;a falta dagua em Pesqueira é tamanha 

"Para mcll~or provoca,:a.o da sur_ Novo typo de av1ao, :;caba de ser que não podemos resolver definitiva-
prez~ .. os mf'.103 de_ ataque, embora creado, acarre-tand'? ser.ia. subversiio mente O problema. A cidade com cer
f:ªr!1c1dan~o de ac<'ao t·ommum, PO- de valores na tachca ªt:rea. Tr~ta-se ca de s mil habitantes dispõe de \11'1 
dera o partir de numer«?rns pont.D:;. e de um a ooa relho que pode serv1r, ao service de abastecimento dagu:i ctefi_ 
de ca~pos de pouso _d1vcr.:os. A~~1rn, mesmo_ tempo, para ? ataque, para c~entissimo. 
:ts eou1p~gens tomarao ~mo? . d!ffe- ap:e!a~oes de reconhe_c1mento e, pa;a A nova vílla operaria que esta!l1~s 
rentes. Ou;persos, m~ n~:O dlvid.Id:ts, acç~es de bomb~~de10 leve. E . tao concluindo obedece a um plano geral, 
os aeroplat•os pass:-~ao hOladamente iapdo como o av1ao de c,aça, e 1g-~al- tendente a concentrar o operariado 
IJ;tl~s ... malhas do f1lao de escuta, e ~ente bem _armado; pod~ re~hza:r num bairro especialmente seu. Ahi 
so. •rao concentrar-se e f_onnar esq_ua- voes-- d_e eons1deravcl. d~raçao. pois. o nada faltarã, desde O local para '!:€:
drilhas em mas,;a quas1 na verhcal (',e.u raio d~ autoncm1a e de 1.4&.> ki_lo- creio das crianças até grupos esco
do ~nto a ser. ataca~o. . mt:.tro~·; pode levar qua~rocentos krlos 1ar€S com capacidade para duzentos 

"'Nao sendo. mforma~o de co!~1.. ai- de bombas, o que perm1~te qu_e elle alumnos. o total das casas a serem 
guma, "" c:hete da d(tesa. anb-aerea cau~e damnos bem cons1d~r.ave1s. Um construidas sóbe a 250. 

:r.:;;0
:r~~!a~~~tar. de prompU>, me- ~f~ª:~tºr:r~~~e~ar1::

1s~!~~~~ ;~c1:: ráA ãª~i\~~~1!_ci~a~ef~~ic1
~~~ Qu~;~~6; 

Onde está o avião dr caça, cm todo 
tssc drama? Em n1•nhum togar. Em 
tcdo caso. não e.-.tá ondP seria pre
ciso que estive~e. ,\.lém do mai.a;, é 
po~sivel qw. os apparclhos. dP ca~~' 
com suas c<1uipa'°en.... ~erão a.ttin_,fl
dos air:.da na chão, s:uprrhrnddos 
pela5. bombas nos proprios. hanga
res... A.Jmitlamos, entretanto, que, 
mediatamente pre-H·niilos do ataque 
inimigo, h:r.:do rrc•tbido inlom\aÇÕt>.i 
!.uffiC'ientes quanto á approximl.('ão 
o á ciireC'f;ào do-; apparelhos llc bom-

~:~fi~~0's1~b~r ªtô:.~ltu~: r~~:rufn~:ª~ 
encontrar o adversa.rio Admitta
mos, até, que, ,i::raC'as a uma ,,rJocida
de superíor, po~ ... am impôr o com
bate .. 

Vtjamos. agora, o que se pa;;saria 
em caso~ semelhantes. 

Falemos, de~dt· logo. das arm:1.s de 
qur. o,; dois t·ampo:~ dh;pót·m. 

CC"ndios. E' o "Faucheur ", conccb1t!_o por todos os meios levantar o hOSJ·i
P,elo celeh~c <'!)DS~ructor hollande~ tal de que Pesquf"il'a neces3ila. Ji foi 
Fokkt"r, rnJo r:ruueuo_ exemplar !01 lançada. a pedra fundamentnl. e l~,e 
exposto .. no rccen.te salao aerona.ubco I daremos todo O material que fõr pr~
de C~~ ·;~ta machina, tud.~ ~e pôde fa. ~i!~ct~~~~.~ preenchimento ~le suas fi
ze:r: -:- ~ª!" ~aca aos a\'1oes de bom- o entrevistado concluiu talando cl 1. 
b1rdr10 uum1gos. r~roltar e defender , cordialidade reinante entre patrões 
os da propria. na('áo, df?ctcar bom. 1 e operario~. todos trabalhandll com o 
'.Jardlio~ por r-r:nt1 pn.pria, 01:.1 levaT ;1;ntimcnto de uma obra commum. 
a. ter~o operaçoe!-. . de reconhecim_ent~. Disse que uma prova disto foi o baile 
, cmhm. at~car d1rec~amt:nte obJect~- offerecido na Festa do Tom:it~ 'J. cen-

voo; que esteJam no s_.olo, e, em 1!ª~1
- tenas de opera.rios, revelando assim a 

'Ular. as. ag-gJoml'l_.tÇ?C<, de pessoas e harmonia entre os dirigen~~s e os 

~~r~:!rd(';,J! ~cr~~I~~~:sp0~:!.:/ªJ~ .. r!~ trabathadorrii. 
iir, num unico scgur.do. 54 projectis Grande festa tm beneficio llos taza. 
ou slia. H obuzes e 40 balas. Esta ra:s _ Reali:i:a-sc no domingo, 26 cio 
potencia de fogo nur.ca foi atting-i_da carrente, ---a festa promovida por se
cni toda a hhforia. pa..,;ada. da avia- nhoras da sociedade desta capital cm 
çáo de guerra beneficie, do.!> }azaro::,, Tuda faz crêr 

que a iniciativa terá o maior ex1to. 
o programma. da festa consta!á 

principalmente de ballados que serao 
exh:bidos no Theatro Santa Isabel, 
entregues á direcção a mrs. Quick, 
mis:; Gatis, senhorita Andrade Be
zerra. 

Uma itúciativa do Conselho J\,[uni
ci)?al - Os vereadore3 approvar;l.m 
um projecto que manda o municipio 
auxiliar com 25 contos de réis 1 v::1-
da da "Companhia Italiana de Operê
tas Italo-Bertini" a esta capital. O 
maestro Vicente Fittipaldi, do Con
servatorío de Musica. publicou um 
commentario opportunissimo sobre a 
iniciativa dos vereadores, que passa
mos a reproduzir: 

Os vereadores da Camara Munici
pal do Recife arranjaram tempo, en
tre uma tertulia e outra de alta so
ciolcgia e de altissima politica, p'ra 
trabalhar em beneficio dos $eus re
presentados. 

Li com interesse - eu leio t nd..:> o 
que os jornaes publicam: desde o, 
substanciosos artigos do prof. Osw2J_ 
do Machado até ás chronicas leviss1-
mas do sr. Altamiro Cunha - a. rcie
nha dos trabalhos realizados oela ro
lenda assernbléa e lida pelo sr. R~
nato Silveira. 

E me enthmiasmei, confe.sso. En
thusiasmo de artista que vé os srs. 
vereadores deitarem os seus olhares 
penerosos por sobre os campos vastos 
- mas. ai! quão abandonado.s'! - da 
Arte. 

Lá está, na resenha: "Auxilio de 
25 contos para uma temporada da 
Companhia Italiana de Operêtas Italo 
Bertini". 

Isso consola, palavra de honr:i. 
O theatro é altamente educativo 

já dizia o conselheiro Accacio ( f. issO 
hão de ter dito lá com os seus bot6es 
alguns consp1cuos vereadores) . 

A musica, então, nem se fala. DPf-

~:r~~r~i. ~u~-~ :n~1~:~:~s (~n~:~~~~ 
rançoso medico dr. Waldem·tr cb Oli
veira jã escreveu uma alentada the:.::c 
.::obre o valor therapcut.ico da IDU$ica) 

Ora, opêreta é theatro e 1nusica, a~ 
mesmo tempo. Tomem lá, pois, 25 
contos. e tragam-me a rica operet:1.~i 
:,ha. Não importa que a musica seja 
barata, dessa que fica á flõr da pelle, 
sem despertar coisa nenhum'l. ~ãc 
importa, tambem. que o thea~rn esteJa 
lã pelo de trocadilho3 escab:·cso.5, Ge 
piadas picantes e de maridos... sof
fredores (vide: .. Casta Suzanna ", 
''Sonho de Valsa", "Viúva Alegre'', 
etc., etc). 

A primeir:.L- arma, utilizada em \'ÔO, 
foi r fu1:il de infantar~J. o... azes 
i'rancêscs, do (·omtço da Grand~ 
Guerra. abatiam o adHrsarlo qua-;1 
que a quei~a-roupa Depob, passou-

O sr. é funcdonario publico no in .. 
terior e a distancia diíficulta o rece .. 
bimento dos seus vencim<"ntos, contas, 
ltabilitaçáo ao Montepio. os requeri_ 
.mentos aos seus direito~? Não vacille. 
Dirija .. sc ao F.scriptorio de Procurado .. 
ria l\UNERVA e encontrará a soJução 
dos seus negocios. Rua Maciel Pinhel_ 
ro 306 safa do Cartorio do Tabelliáo 
P..;_blic 'Travassos. 

Mr'-. Quick apresentará um arran
jo sobre o conto de penanet: '' A bel- o povo precisa de ~heatro e de mu-
la adormecida no bosque•·. sica. Que venha, polS, a chalaça ca-

• e do fuzil â metralhatlont. e, agora. 
todos º" aviões militar~ dispõem de 
arma:,; automati<·.as. 

Miss Gatis dirige os emaios ae um belluda e a valsinha sensual. 
conjuncto original no programma. E, agora, falando serio: sabem o~ 

As mctralhador2s modernas clispa- 1~------·-----
A .senhorita Andrade Bezerra, !!re- sr.s. vereadores. o que se poderia da1 

ctora do curso de danças do Cons~r- ao povo por 25 contos? Isto, apenas· 
vaLorio, foi encarregada de um gu:i- 12 concertos symphonicos, 12 audiçõe; 
dro ~obre motivo:, cigano~ "Um anu- de óôa musica. com o seu Beethoven 

ram o-. pr oject1t a uma ve Jo, idade que 
vae além dt· hCJ mclrus por ~egundo, 
deflagrando l.2GO t.iro.; pdt minut.o. 

Dcpob da metralhador.a. vem o 
canhc1:cte afreo. Trata-W dt> arma 
especialmente creada para a aviação: 
astemelha-se. á metralhadora pela ra
pidez dos tiros, e ao canhão prlo fa
cto de o projectil ex.plodir ao attingir 
o alvo. O calibre desta. canhonetr, 
t~.to e. do obu..z Por < lle Ianr:ido, varia 
segundo os moddos e os typo'i. Ha 
cs de vlnte millimetros, de vinte e 
três millimf'tro , e de mais ainda; 

Sorria. sempre . . um sorriso 
bonito e perfum:,,Io ! 

Use diariamente a 

PASTA 

ORIENTAL 
g~;~~ra1é~m d:ci~P!;!;!~f~ c~~re~!~!~ ~eie~a~~~

1 

·g>61r~fs~ o ~:~u ~iJJ-~~~:: ~ ~ 
phico de dunças nacionaes. Este nu- e g'ratis, por cima. Com as portas do 
mero será acompanhado de Jazz-band. theatro e:·:ancaradas. Com alto-fa. 

Além do:; bailados, haverá um nu- lante em todo:; os logradouros pubh
mero de revista com diversos '}\ln.. cos 
dros, · inclusive .. Motivo de uma livr1 Tudo isso se poderia fazer si não se 
de arte num salão antigo'', em .:J!le estivesse a d.ar, .de mão ~ljada. o 
estarã ao piano a. sra. Odenhe1mer. nosso rico dmheiro ao prune1ro ec;_ 

0 dentifrioJo ideal ! - trangeiro que nos venha traz€r, com 

A
' VENDA EM TODO O BRASIL A Festa da Mocidade - Está sendo 1 • sua tome de lucros. musica barata 

promovida pela Cata do Estudante a e theatro pornographico .. 

ciosas em bruto, mineraes ( chromo. 
tungsteno) - Josef C1basson - Ar
roz 

Desejam as segui.2.1.es casas enten
der-se com um ageule para represen
tai-as no Brasil: 

- Pascal Fourquet - Filós, ren
das, bordados ( deseja rcprcseótantes 
nas diversas capitaes dos Estados do 
Brasil, excc/1/uamlo-~e São Paulo 

- Josef Kudr - fabricante de li.. 
nho p1ra mes:1 1 toalhas e guardana
pos, e linho adamascado 

- Vve Paul Bur & C • - Vinhos 
de Ch1mpagne 

- Franz Deutschmann & C ' fa_ 
bricanre de molduras peças para cor
tar, folhe:'tdas, douradas e prateadas 

Desejando outns "opportunidades 
commerciaes" e informações mais de
talhadas poderão os interessados diri
gir- se directamentc á Secretaria ,da 
Liga. do Commercio, á rua 1 . 

0 
fie 

Marco, H - 2 ° andar_ Rio de Ja-
nelro 

Você é BRASILEIRO, mas nio é 
CIDADÃO BRASILEIRO porq11.e não 
tirou o titulo de eleitor ! 

ASSOCIAÇõES 
ASYLO D$ MENDICIDADE CAR

NEIRO DA CUNHA - Boletim da se
mana de 19 a 2& de setembro de 1937. 
Visitas. O Estab<!ledmento foi visitado 
cor 6 pessôas cujos nomes constam do 
livro de pre!,"'nça. 

Serviço Medico. O dr. Francisco Por
to que esteve de semana, visitou o Es
~abelecim~nto receitando a 6 asylad~, 
sendo O receituario aviado na Pharma
:ia Confiança tãmbem de semana. 

Donativos. Foram feitos cs seguin
tes: Costa & Filho um garrafão de Vi
nagre,_ renda do sitio 3$000, Irmãos 
Fernandes de Lima 265$000. 

Movimento de indigentes. Existhun 
103 a.sylados. Entraram 2 sahiram l. 
Ficam existindo 104. sendo 44 homens 
60 mulheres. 

Escala. do Serviço. Pelo Conselho 
foram designados para o serviço ,da. re
mana de 26 9.: 2i10l1937 o Dlrecior dr. 
Virgilio cordeiro, o Medi:o dr. Osorio 
Abath e a Pharmacia Confiança. 

NOTAS 

Além dos asylados matriculadc.s, 
existem mais 9 em observação. 

O estado sanltarlo do Asylo continua 
sem alteração. 

SENSACIONAL ! 
CASA AZUL resolveu liquidar por 

completo todo seu stock de Dlercado. 
rias a preço nunca. visto. 



A UNIÃO - Terça·fcira, 28 de setembro de 1937 

BIBLIOGRAPHIA ROTARY ILU-8 DE CAMPI, 
NA GRANDE DtSPORTOS "IMPRENSA MEDICA" velhinha que vive voltodn para o pas 

:Imprensa Medica", a magnifica re- ;nno·s. seu Leocadi~. o velhote dos 23 u .. ~te ml'S mai.c; uma sessão d~s.se 

1 

!':ado Cleonice e Pio noivo.e; há onze Realizou-.se nA ultima quíntn fE'ira, 

~~!.\iu:~i~~l ~= ~~~i~t~oe J~f~·t: ~r:;:r!~~· ~~~~a~~c~~!~~ .. ~el~~~f~~íi~~ ~~~ci ~
0
r~~~efi.~csi;e;;~t~r~~odl~l::-

rna1s de 12. annos, ~aba ~e passar poeta. musico e entendido em alma- Lima Netto e Com a compareneia de 
por wna r3:dical translormaça~. Assim I nnch<es. outras personagens desfilam, crescido numuo de rotarianos. 
é nue de Janeiro para cá ennqu-;ceu- desta~ando-se entre ellas Vasco, um A conYlte d'J club e do rotariano 

O JOGO DE ANTE-HONTEM - O "FELIPP"tA" VENCEU 
O "SPORT CLUB" POR 4 Y 1. 

se de novos redactorei:; e augmcntou o rapaz de aspecto selvagem primo de Luiz Soares tomaram parte na reu- O jogo de nte-hontcm não consti- , Tibiry, e o "Santa Rita Sport Club'', 
nl!mero. de suas paginAc; de ma teria ClRrissa. ' nião a.o; srs •. Joaquim de Vasconcel- tuiu uma exhibição do verdadeiro a.'>- 1 os dois melhores conjunctos da vlZi
~;:~/~!:~:11~~:~~s;eusM~~Í~ ci~;~~~i\~ o que ve!n:s nes~as_png~nas é a v_i- los. L1snector da Cia. Ag-;J'.a de Sr.bá rnciation. Tudo havia em camp: me- nba cidade. 
a~im os prestigiosos nome'i de Abàor. da duma ci~:1de do mtenor do .Rio Ltda. de Recite e Antonio Ncgueira, nos o foot-ball bem jogado. Os doi.s lu-

1 
Os santariteru:~s esperam. com an

Lins Abreu Fis.lho, Ac!aucto Botrtho Grande d,~fllar em camera-lenta dmn- repre1-:'entünte du Exportadora Llmi· ctadcres, no primeiro meio tempo_ actu- siedade. este pr-:x1mo jogo QUI?' vem des-
Americo Valeria, Areskt Amorim, Aus- te de ;11oss?5 ?lhos.. . . Lacl:1 de FortRlezn · aram em r,:rfeita cordialidade, notan- i:ertando muito interesse no meio des-
tregcsilO Barbosa Vianna. Berard1- A histo~rn e escnpta com s1mpl~ci- F'dh a apresentação dos visitantes a.- ..se, até. muita camarada:;em. 1 portivo dalli. l 

ºctuelalri.doC~p!re1igrleilol~se, ~.saste-tl1l·iat•, BLai,:·,r1e,to.FiEo-- dFaadzep~. ertelmdgauasgeer:"e dee dreomcoannstcersuco,;andºe· pelo Director do Protocollo, o presL E a puina la. assim, até final. Ee não Ao club vencedor do jogo será entre-
.a.\ "' i-, . "' _ ,, ~ •ente agradece :l pr~sença dos mes- fi:~8€ a pouca educação c~portiva de gue a taça por uma commissã-0 com-

ravanti dl Pi~re.' Helion Pé\'c>a.·Hcn- vf'mos "C!:ui.~c:a". "Caminhos Cruza_ mm. mundando f!ssjgnalíl.r, tam~m. alguns amadores do club de Carlos pos~a dos srs. dr. Edscn de Queiroz, 
rtoue Roxo JPffPr•on de Lemoc:; Lu- dcs" e "Um Lugnr a-: Sol". a pre~Ençfl do pequeno PETER. de.s- Neves. J1ymc Ferreira. João Quirino. tenente 
thero va1~âs. M. RC'iter Pedro A.· Pi_~- . E_m MUSICA AO LONGE, Erice ye_ cE:ndrntc cie allrmftes. que. pre..c:ente Quando o "F€lippéa" com<>çou a Elpidío. José Cahino. Salvador Guedes, 
to, Pcregrmo Jmuor. P',;rmnnbu..:o Pi- rFsimo rev-ela-no.s todo o seu prodiç;i- no hotel fez questú:) d~ far..er parte vencer. o gramado não parecia mais Luiz Emillo professor Francisco Bayá. 
lho. Raul Pitanga Santos. R"'nnto aso vigor de romancista. off<.>'"ec.endo- da me<.fl: rotarinnR, vindo encher de occupado por verdadcir~s amadores. A philarmonica ··são José" compa_ 
Kehl Rena.t~ Sou..<=a Lopes Rocha nos uma obro. cuja leitura é ve?·dadei- graça e inf.a.!l:.ilici'lde O ambiente ele O juiz Spinelli, QU!" agiu com abso- recerá ao -ca,mpo para maior brilhan
Vaz. 

1
Rolando Monteiro. Ulysses c~e rrimente illeEf'l11eéível. MUSICA AO hoje. O 1:cqu::10 Peler, ê filho de um luta imparcialidade e maior criterio. tismo da. tarde desl)Ortiva d-e domingo 

Nonohav Waldomiro Pir~ etc além LONGE ê um VÕlum"' de extra-rdina casJ.l rllemão qu~ se acha hospedado poz em pratica toda a sua energia para proximo, em Santa Rita. 
de uma dczeno. de mestrrs frnnCC' .. :-::. e rln merit0 :uti.sti.Ao e litefario. J)Odend~ no Campina Hot~l e ccnta, apenas, re!rf.ar a axaltação dos exaltados. E 
allemR.es. os qw1~s pel3. qualidé.de de c~llocar-~e a par das grandes obras da seis R.nno::.. .merf'ceu. o juiZ Spinclli, todos os lou-
sua.s collaborações tornam .. Imt..'rensa ncsc;a 1it.eratura. Este notavel livro Ftitas ª~ apresentações rot&rias, vons dos desapaixonados. 
MecUca •· .iá ago1::1., _in~i..,.cl'tiyelm~11:te. de Erieo Veri...c:simo é um do~ pouc:s ro- r.a<.'.~a 5€ a HORA DE CAMARADA- A lucta te~minou com o resultado de 
a melhor e ª.1!1: -' hnoa r.cvi5ta qur~- mance brasileiros que a critica de todo GEM_ -~ qual decorreu num ambi~n- 4 x 1 favoravel ao ··Fc!Jppéa Sport 
}~!l ~~;r~~\~

1f~ª chi~~~-r~
1ªes~~ ~~~~~. o país consagrou unanimem~ntc. • te 0~.,e~~~r~~oa~·,~;~sc~t;in~~~~~à~ª~~· Club". 

foram necessario3. porém 12 annos de Pr. J. Lenz _ SINPHONIA SIDE- r~ctünLe. convindo dest.icar um cm·- ar:i~rimi'!t~n~c~~~~~es~~gi~~JÇ~ 
1111;! I~~:e~~!cite~~~1c~ .~.ontie~~t~Ctanlo, R.AL - A' primeira vista parece que ~!º s~~ã \~rJ~~:ni;rl~~~!n~~ ~~~à :a1~! Filho. houve empate de 1 X 1. 
d&de Janeiro cte~te anno c ... tá app~- te trata de mais um li\To de poesi'ls. d Sf' d , . - d 
recendo. nor~J1Ime11te com 100 pag1- ~.~o'n·º .. m•n,·agrinaoº·aElc·aunmce cdoemtpodenodslº. Ode!_~- 1gt·.ri~1ng~-~ t~~;~J>i1\~n a~~~i.:iÍ~i~.aç?i REUNIAO NA LIGA DESPORTIVA 
na de texto todcs os dias 1 e 1 5 d"" s.-· relo anninr~ario do club de Bahia·. PARAHYBANA 
,,.dS. me·s·, º•· ndo dir,·g,•'a· p•. lo ·Pr•,l.·. Lenz .. com um estvlo claro ro_lori<io 1 
\.,-a,. «- ~ ;.,A cfficio d: rlub d .. S. Paulo appellan- - . . . . 
NHes M:rnta. Preço drt ~·;1:ignatnra €', fac1l no:; desvenda o~ mystenos do do para &r continuada a defela do ~av;ra, ho_J:". prt'S1d:cta pelo <lt. Orr~ 
annual: 60$000. Para qcac:;quer infor- 'C'fU.e t-o .. na_ com~rehen.s1vel aos nossos T!e~so pJtrimonio historico; commu- Ea\bo~n, m~L'i u~a r- uniao_ ex.raordl
m.:.ções dos 5 rs. eliniccs ref• rentes á/ ouv1d~~ a smhoma ~os a5:tros. Nun:'.l r:icacão d-, clnb de Crato de haver n_a.i.a da directo~,a da Entidade Ma
collaboração. noticiaria de classe-. et,;:.. ~ emanou astronomia d,:,~tc modo tao ~ido ·nome2.clo repr:'~Wntant.e d~sse ch.1- x1ma de~ de')port._s par~hybanos, send.o 
ó:; íntEre~~ados poderi'o dirigir-:-.e R a<rradavel e pittor"sco. O,; tremf"ndos t,~ junto á::iuell~. 0 rotariano B:.pt!sta nece-:Sano. o COU1p8:rec1mento de ma~ 
Caixa Postal_ 2.316. Rio de Janc,ro. ,c:p~reàO'! d::i,; esphnas a eter.ia i'llcn~- ÊJqueira; communicação do novo ~s .dJect01es An.ch1._c;e~ Gomes. Luiz 

nita do tempo e do e<.paro sfío tra+::t_ c:nt:éll· 0 Dir~ctor do f'lube de Pe. .:.oPn~lli, Carl~s Nevt~ da Fran_ca, Paulo 
d:s aaui com uma naturalidRde e rom lctas. '!>- S?Crr-f--.Ti3, expediu um offi- Fe~eira da Silva._ Joao Nogueira e Vf:.
uma trrnça QUC espantam. E o leitor rio de solirlr.rico..icle 80 rotariano Pra_ i;elippe de Almeida. 
-"'f:' supieh·~.,derá :i.o de,cobri•· sabor d'.'! z~res co.:.Iho de Joãtli. Pcs("ôa e um 
romance neste liV!"O de divulgação da te-legramnrn 8.o dr. Ab lard,o ·Andréa UM IMPORTANTE ,JOGO EM 

SANTA RITA 

FELIPPE'A S. C. 

~m· motivo de terem faltado ao jogo 
ofüdal de d:mingo ultimo foram sus
pem,os os seguintE:s jogadÕres: 

Sev,:fino do N_ascimento, por _60 clias; 
Ascendino Rwdngues, por 30 dta.';; Ap
rolonio Mar:ins, por ::!O dias; Ernani 
Berto, p:r 10 dias: José Bnbo~a FL 
lho._ par 10 dias e Antonio Farias. por 
10 dias. 

BOTAFOGO S. C. 

Para a reunião da Dircctoria do Club, 
que hoje terá lugar, o p!·esidente enca
rece o compar~cimento de todos os 
mt:mbr-:s directores, pelas 19 horas. na 
séde social. á avenkla Dr, Guedes Pe
reira, n.0 46. 

(MOTO.CLUB DA PARAHYBA" 

Para a reuniã::> que terá lugar ama
nhã_ n3. sé1e do "M. C. P.", á rua do 

MINHA VIDA QUERIDA. de Malba 
Tahan - Irmã.e~ Pon ·tti - Rio -
Lanrado pelos editores Irmá~H Pon
gLtti na. csplendida collecção "O LI
VRO MODERNO ILLUSTRADO"'. es
tá obt~do grande successo o ultimo e 
brilhante trabalho de Mnlba T1t:"::1, 
"MINHA VIDA QUERIDA"' 

A originalidad:e doS seus _corltos_ en
cantadores Justifica perfintamcnt·.:- o 
grande publico que seus li•:I'os ':OnQ11;~ .• 
taram de forma absolut:i. · MINHA 
VIDA C>QUERIDA" enfeixa uma se-
1·:e de 16 contos orienta~s d~ uma de
licadeza de imaginação ext!'aorclinaria, 
numa pro.:m elegante e p:,rfeita. 

A~:~~~;·a traducção de SINPHO- ~~~~~- sobre o accidente que o vic. 
NIA SID"ERI\L 30 Pe. Arnaldo Bntx~l. O i:reii<lentf' inirin á hora dedica
s., J. que verteu livrernent~ o texto de da á commemc:ação do 2. o anniver
Lens para um J>('rtuguês claro e <:orre- serio do clubP. transcorrido a 20 do 
to corrente tr~.enclo c,::mmentarios em 

A edicção aparece com muita'3 illus- terno de sua significação. Dá a Ee
tracões P com uma belle caoa em azul gvir. a palavra ao sr. ArnaldÕ Albu-

Disputando uma 1"L'a taça, que se Rogg~r. ás 19 horas, fi:a encarecida 
denominarâ "Taça da lndustria", rea- 1 a p:esença de toda a Directoria. 
lizar...st:-á. no pr::.ximo domingo, um I O sr. Presidente avisa que os direc
impbrt.ante encontro de foot-ball entre tores f_al'"ososo serão desligados dos 
os clubs o "lndus~rial Sport Club'' de re<=pectivos carg:s. 

Sem duvida. Malba Tahan é um 
mestre e seus contos formam uma en
cantadora collectanea. muito bEm a
presentada pelos editores Irmãs Pon
getti. 

e ouro desenhada por Edgar Koetz. [iuerque que est-nda a fundação do N OTI CJARJ Ü As MA N o 8 R J s 
NA TF.P.R.A DO MAHDI - Karl ~~:C'i~~tl~~~·i!}~~çãâae~a~~ta~J'1~~-. ff 

Mau - Fdicção dn nvraria d() Glnh() tucirnal etc. Commenta a base fun- Ha na repartição dos Correios e Te-
- P. Ale.are - Es+P Jiv,·o P'itÁ. dividido damental de Rotary e o que elle po- legraphcs telegramma retidos para dr. 
em três volumes. o facto. !Ónge de a.s. derá fo.zer cm beneficio da Humani. A:cioly Figueirêdo. Mi I i tares na Allemanhsl 
<:ustar con;tituP notkia agradavel. dade. Recebe, ao final, muitas pai-
Quando uma p;st:crig é bôa, a genie mas. VIDA MUNIQPAl 
niío auer que ella acabe. Pede a palavra o dr. Jo.'ié Pinto e 

T "'mos com farilidade. interessr- e diz da sua sati!"ft.ção cm registrar a 
delLia os três volumes que compõem commemoraçãn de hoje. Estuda a ac .. 
est~ aventur~. tuaçãc do Clube em Campina Grande 

Pa::iss:t-Sf..' ella no Errvpto e nos põe em e diz esp:.rar que o decorrer do tem
PILAR 

" ""tl+acto c0m camf>ll<n. !'-.imouns pira- do eesegur~ ao m~~mo o direito de ter AS COM~fPl\.fORAf:()ES DO "Dl.\ 
mides. rriumia.s. aventurei,.os oa,;is. mu- cumprido o µrogramma a que se O- DA PATRIA" 
lhefl=s honitas e mvsteriosas. thP<=ouros brigou. Congro.tula.ee com a daW, 
escondidos. ~gredos milenares. E' uma pa;ra a qual pede a salva de palm.as O Dia da Patrin foi festivamente 
f>Venhr'"a ernfim' rotarias. ccmmemorado no Grupo Escolar «Dr. 
o::py- dos melhores romances de Karl São relatados boletins doti clubes Jcsé Maria·· de·t ...... viila. Aprov:itan-
May. 1 àe Rio de Jan~iro. Porto Alegre. Juiz do o trans:ur6o da magn:1. data nacio-

<rca M'.vuCou,çvccdvo H THTIT,r ~10;161~~-ta~;~;:· [~}~t~a~e~I~::_ ~~~ifiird~~~'1\i~il:1~ uu~~R ~~~i!~1i;si1~:= 
A GARRA DE CHRYSTAL _ Wil_ ~io '(~loso, Basilio Arau.jo_ Àbelardo gem de Chrísto Crucificado gentilis5i-

1fri7,, Lt:! Quewr - Edição rin Livraria Fonseca e dr. Lima Netto. ma offer4i do Padre José App_olinario, 
,,,, Globo _ P. Alegre _ Foi como ª- Pede a J>c1.lavra o rotant.no Euieni') virtuo~o vigalio desta Paroch1.1.. 

BERLIM. 27 (A. B.) - A, ma· 
nobras militares durante a noite 
passada foram uma bella demonstra
çio da evolução nio sómente tcch
nica, ffiJ.3 ta.tica das tres armas de 
terra, do ar e do mar. Aff1rma-se 
a impressão de que essa, manobras 
constituem, não sómente pela sua 
extensão, como tambem pelo seu 
realismo, um cnsuio de guerra to
tal. 

O principal thcma das operações 
:ictuacs é o da realização do com .. 
m:1ndo unico de todas as forças, 
assim como a colla.boração perfeita 
de todos os elementos de combate. 

P."ente do Servico Secrl"t.O InJ?lê,;; que Le Vrlloso que faz ~cf.erencias ao regres- As c~rimonb<:. uvicc-religio.'sas renli
c::>ucnx apnndeu muih cou.c:::i rio mun- so do dr. Wergnuud Wanderley, bor. '-2.daos no dia 7 c!e sf'ttmbro foram ini
r-11 de,<= criminosos. dos c~piões e dos dando elogios em tornC> das activiC&- ciadas pel3 m~nh5 com o hasteamcn-
d?rteth··?s Ces do mesmo. quer como homem de to da bandeira no edifirio do Grupo A ;n·iação cmprcga-~e não sóment<1 

Suas novellas a~rndam pelo que ta- (scol qun como ro~~riano ~ pede pg_ra E"colar. RO !-'"Om elo hymno nacic,nal cm apoio .ao cxcn:itli) e á marinh:, . 
zem de novo. de imprevisto e de es- e mesmo a saudaçao rotana. Agr··cte- cantado pcio'i alumnos com acompa- ma'i aind:1 como arma de a.taque .ic, 
tranho cendo, o dr. \Vergnfa.ud comprom~t nh~mento da b.tnda d" mu ic:1 local. p.,is inim,20. Nc'i'iJ iJb b.1,cou·sc 

Os Crimes de Maddick, de David 
Home - Livraria Moura - Rio - Es· 
5a livraria carioca de Moura Fontes e 
Joaquim ;F'l!)res acaba de distribuir 
nos mercados livrescos "Os Crimes de 
Maddick" que é um livro dmamico 
e arripiante gangsters londrinos. E' 
a historia de bandidos modernos que 
fazem do crime um negocio orgamr.n
do: assalto á mão armada, em pleno 
dia, e até mesmo assassinios. A orga
nizaçã.o criminosa. com as suas tre
mendas ramificações. é dirigida com 
c:fficiencia diabolica. O jovcn Michael 
Cardby, filho do in.spcctor Cardby d< 
Scotland Yard, acceita o repto dos 
gangsters e_ª· obra constitue a n:u
rativa emoc1onant,e, dessas luctas. que 
nus obrigam a ler o livro dum só fo
lego. O autor, David Hume, ex-repor
t.er criminalogista. de Fleet Street -
sede dOS maiores jornae5 do mundo 
......,.. cor..hcce mtimame-nte os baJ-fond~ 
de Londres. Segundo a abalizada ei
tica inglêsa. é elle o digno sucessor de 
Edgar Wallace. 

A Garra de Chr:vstal é- a hist:ria ro- te-se a apresentar. n-a proxima reu. AJ:..JS e::~.,. ~"Í'J a me :iin::. Dulce Nasci- ~ 
ma11tic~ e sangrenta oue fJ2 oas<=a Jl') mão. o nlato do quanto ipreciou em ãe~~~a d!~~~~!'n~~~ªe Pcºs~~a p~.!~~~;! J acção do cxacito vermelho, com

LclrfH C' Arfr,. _ Circulará, cm meio dl nf've. Por sobre a cnbeça de o:i-ztros clubs do sul. durante a sua vt. parte dac; _o::oknnidade.'> c:im O hymno posto de grandes forças, nas quae, 
um jO\··en par pesa uma am.Paça. Ap::.- sita a outro,;; ~tado'i da Ind~ç?nd':.'ncia. se integram centros cconomicos e o 

dias de outubro proximo, nesta capi
td, essa revista illustr.1da. de litera
tura, mundanismo e novidades, que 
obedecerá á dirccç5o do pJ.cto con
tcrraneo fcrnando Pinto, tendo como 
dircctor-gcrcntc o sr J Barbosa da 

~~/: ;f'Csj:ra_al my:,tcrioso duma sacie- bo~ ir~·it~t~~~\·e~t!~r~ttiai:;z d;e~gi: Em se~u.id_a O) alumn~s. incorpor_3- c·.,fego de Berlim e, cm menor es
Nf' fim de rontflS o QUe temo~ é uma de Sab_á cffertada hoje ao clube em ri~i~\ d~:;r~~!:a ~~tr~~ç~~d~e ª;;.':= cala :im?os OS porto~ da provinc~a 

novrlla df> leituri muito a~rad~vel aue ben-:fic10 ~; Na_t~) das Crianças Po- cas celebrada pdo Revmo. Vig2río que I dJ. Pru'>SLJ. Onental, 1sabd.1. do pa1z 
ha de fazer a delicia dos apreciadores bres. Acceita ª idea, 0 sr· Alfredo de pronunêi-ou. r!)t1o eloqn_.-nte sermão peio celebre "Corredor Poloncz"~ 

Revista Policial da Parahubu: _ 

d-:, genero. Ba.rrns lemt-r-:1 que a mf'sma geja lei· b R 1 p t 
loada na pre:-·ente reunião. abrindo O f.cAr,e t~rdee ~~:J?<;:r:rn}/·~~o '">ateo in- . Outros probl~m;1s especialmente 

Silva . . T~mos sobre a nos~a mêsa de trabalho 
O primeiro numero de Ldras e Ar- o numero setf, de~•a public-1rão <::ahida 

l(:s trará abundante colbboração de 

1 

<lfls offlcinas da Imprensa Official. cor_ 

prec;o de 40!00C. O ~r. Luiz Soare'i terno do Grupo Escolar. coni O C1'.':m- mtcressantcs, derivados do ttanspo1-
~~fJ~e~c-~~0;~~~~- "~fl:\rº;6i ~cn!~~~ parecitnen~n d" todn o seu corpo di.G- te de tropa, foram executados pelo 
a.rrrmatada p~r lOOC:000 "JÃ\l'a o cam- ~;~;:m:!~~~s rl~t,·:;-~!~f~.~~" populares exercito azul, .tr;~nsportado por ma1 

intcllcctu:tcs em cvidençia no país rcói~~e~!~1;r:.st: i;;1;i8ta Policial da 

o Brasil lndust;ia1· _ o sr. Bar- ~a~c~hvba traz mater_i~ bem_ e.sc~lhi<la 
th.:;Jomcu B de Ol;veira. reprcsenta~tP - f ien_tf' R fact_os !1,::,hci~es .1llw; r_ad::s 
em Jo- Pessôa do "D1ario Cario"a·• com nitid?S cl,(:he~. alem df' oot:mas 
crterec~~-ncs ~Tl cxempl_ar do livrn .... in~ ~o1bb~r!çoes. merecendo uma leitura 
titulado O Bras1l lndustnal, de autoria ttencioLa. 
do sr. J.,F. Sant'Anna, e impresso em ------------
S. Paulo INGLATERRA 

A capa ,com as côres da bandeira 
braeileira, tendo. por baix:. o mappa 
do nosso p.ii:\ é sug:gcstiva. 

O BrasH Industrial, pelo interessante 
as.sumpto de que trata.. •:-stê di~o da 
lei~ura dos que se intere"Sam pelos pa
norama industrial brasileiro 

O seu autor. o sr. J. F. 8ant"Anna, 
fe mostr~ da primeira á ultima pc1gL 
na, á f!; ltura da materia a que, com 
tanto interesre. se dedicou. 

o Brasil Industrial cncontra-.c;e á 
vellda. na Livraria Popular. do sr. A. 

, Baptista de Araujo, ao preço de 7$000 
o exemplar 

Ertco Veris.simo - Musica ao Lon
~e - Este romance, que mereceu em 
'193$ o premio Machado de Assis e que 
agora aparece em 2.ª edição, é uma 
das mais nota veis obras de Erico Ve-

i risstmo. Em suas paginas, cheias de 

' ~~::: :~~::ntt~:m?tt~ut:~ f\~ 
uma .erle !nlinita de delice.<lliislma.B 
emoçÕe6, 

E' a historia de Clarissa em sua ci
dade do Interior. Lemos a.s paginas do 

. dlario dessa moça e através de suas 
1 

Jmpreasões vamos eonheceudo as ou
tr1111 personagel)S, JOio de Deus, cstan
cl!!lto arruinado, Jovlno e Amanc!o, am
bos tambem em dlft!culdades fimince
rp.s ~O& pelo vicio. D, Zezé, UD111, 

T.ONDR.ES. 2! (11 B ) - O 
jonu~ "MJn1..:hc~tcr (1l11rd1an" cx,1-
min:1 hojl' no ,cu artigo de fu.,do :i 

questão coloniJl, critic.mdo o ultimo 
di .. cuno pronunci;ido a css:.: respeito 
pelo ch.mccllcr Anthony F.dcn O 
mesmo jorn.il reJffirma. nov:1.mcntc 
o pontn dt' vi,ta. g:~~rJl dos partid'.1s 
tnbalhista'; britannicos i.;co é rec0_ 
nhtcc que a qt1('1>tão colonial n:io so
mente é uma questão de matcn;1 
priina. mas uma quesr:io politic:t d:t. 
maior importan<.:i.1. N c:.SJ'i condicções 
as suggestões do sr Anthonv Eden 
apresentam uma generosidade ·ficticia 
e minima Prov:1.vclmente o sr 
Adolf Hitler, chefe do i;ovêrno do 
Rcich não levará em con!'lideração a 
offorta do sr AnthonY Edcn consi
derando-:t completa.mente insuffici
entc. 

O jornal citado concluc o seu im
portante editorial com estas t<'Xtuaes 
palavras: 

"Mesmo concedendo a todas as n,_ 

~ões li•r~ açces,o ao• 111ercados pro~ 

çincnse-Hotel. revertendo o prcducto Pe-la~ 16 hor•1c: r-s ::1lumno5• em pas- d:iquella provmc1J, 1•wlada do 1e:,-

para o fim o.cima. seata civica. é.'lnpunhnndo bandeirolas to do p:iiz, até á cidade Stctin. Lo-

a ~fJ~~t~u~~ 8 ji~:: c~~g~~~ul;;seci~t"; f:i~~fn~~~~~~~~~~:c~\~~npdJn~fp~uJ~~~ gic,1mcnrc. esta circunstancia attraiu 
em conjuncto ao ln!.pectcr presente i 1- villa r,,coihcndo-se_ d··pois. ao Gru- .1 att'cnção do exercito adversa.riu 
n est:l reunião, diz!'.'ndo que· o fim do po Escolar onde a mr>nina Zaira Pe- que tentou obstar ou, pelo menos, 

~):i~\f~~ tr~~n~~t~~~~1!~d~in~~~t°ci~ ~~-~·aª \~cfc~~~â~n~íi~ei~~s rf:a1:irr~s·p~~~ difficulc1r o transporte. Para t.into, 
1 Vl'-ita do sr. N::-gu~ira. pedindo ao elo Qll'!' o RPvmo. Vigario. rm palavra,;; empregou principalmente subman-
mesm,> que. cm Fortaleia.. levc os cum c.hfias de fé e de patriotismo. fez uma nos e navios lança.-minJ'i· Com esse 
r:i~~~;g~ -:w rotariano Carlos da Cos b:~~1~~:gt~~~;·ri~f~rc~~~

1
~:~;a ~ nrrca- obj·~ctiv~,, oi, n:1.vio?. cffcctuJr;1m -~ 

O ~-r Arnalcl0 Alb1J.Qt1crque refere- mento do pavilhão nnrional. ao som I tnn;portc do exercito a1.ul, reuni 
r "f'O annivnr'i;,n..., ele hoj<' C' lembra do ret:perti\·o hymno I rJm.sc no corpo cm comboio, pro

te-legra1~har no rotariano João Mar. Com prof11._-a cl~ .. ,t.ri.iJ_u:çã, d" bon.1- tcgido por navio, ,c'!.pcciali~ta·, bus-
\.'1âit.afuenr~~~~rj.i~~ocl~~~t·Jl~~~~J1:;,ct~~~: ~~:;.sp"~ ';~tf{/!~-~i~;d~~ia;~~;n~:~::~= c,1-min,1s e navio-.. de guerra rapido!!• 
l. .. bclecimento vas do Día da. Pc1tr1c1 no Gru1n Es;c0- 11~m de couraça.dos; e aviõc5. Du-

03 srs. Ba .. ilio Araujo ~ Luiz Soa- !::ir "J?r. ,lo~e Mrirw" pam ttt.io êxito r;.mte a noite parte do comboio 
fS, ju~Lificam a sua ausencia á se:~- !s ~~~f~-.s~;!l~o M~~l!º Oi~vl~~r:::i~~~~1 achou-se l'tn ;itu:\<.;á? difficil, ex
~~o p~/:r;:r1!~~· /~n~~il~;ir:n;~~~:r ct~Jê .Âlayde de Luna Freire e Maria José posto JO ataquê concentrado de for
qut' frequenta css? clube. do Na'icime-nto. - íO Corresponden- ça-. navacs de supcrffi.:ic e subm:1.ri-

O .sr. Abnla.J"cto Fonsêca lembra vi- LL?L n:is, a,;1,im como a g
0

randc'i ataque'> 

;~a, J ~~ot;~~~~rrn1! ~~ii;ct~ r~~~ 1 "'~ .. ~<=ivrl :-·_cmlo r,.,...,.. .. v~l rer ••alta" aéreo'>. Não ob,t.rnt.:, graças á af
jà O visitcu ,...0 r um 1 commi.ssão 00_ r utto br~\e (ici,.nLe ddcsd• pcwde levar o i.:om .. 
meada anteriürmente. en:.Z.Ctanto no- . Agradece_ o clr. presidente. aos ~L boio até á costJ. d.1 Pornerania. 
mcarP outra commi..<tSáo para fazel-O fJtan~:s a preu•nça á r~unHio de ho~e. Entre as opcracõcs do cxerc1tu 
novamente. romPOSta cios srs dr e~Ç-('.Clalmfnt. ao reuresentc.nte da C1a. • f 
wergniaud wanderlcv, dr. José P!n. Agu:::. ~e . Sabá Ltda .. á qual pede cm terra, JS mais impressJOn.antcs O

to e Abel!Jrdo Ponsêca Communicl trans:rr,1ttir o ma~vllhoso resul_t~do de ra.rn os ara.que'> mutuos com ca.r 
que o estado do mesmo é o melhor ~~(an~~~~~~ i~Ir~i~a~~c; ~~~h~gta~~~ ros de assalto, que se realizaram du .. 

A seguir. sttsJ)(ndc a .E.C~ão. r:.mtc a noite na região comprchcn~ 
duccores de nutcrias primas a quc'i
tão colOllial continuará existindo Cobranças feitas por conta proprta, 
Não se trata de uma questão que pos.. nem sempre' dão rauttados positlTos. 
sa ser retiolvid:1 pacific.amc:nte Serão Confie snae cont .. ae Eacriptorlo de 
neccssarios meios raalicaes, energia. e Procuradoria MINERVA. Serviço rapldo 

e 11>rantldo. Rua Maciel Pinheiro. n.• 
firmeza para resolver de uma vez, 3INI, sala ,.. f.º Cartorlo d1> TabrlUio 
e,se angustioso pro!;lema", , fnlVlllfll, 

dida entre as cidades de Bremen, 

H:1n1;1;over e Hamburgo. ----

NO DIA 9 DE OUTUBRO 
2.000 CONTOS 

Loteria Federal 
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Noticias ~o Exterior g~::?~~ AssEM:~uEt::1sunu 
FRANÇA . ·gov~rno sovietico ac_JbJ ,k .,pprovar ACTUAL lf' v· N D o 

PARIS, 25 (A D ) _ O con. crcdttos extraordinano, na 1mportan. ·uÜ ER O (Conclusão da 2.• pg.) 

flicto que ha tempos se verificou nos eia de l 200 m1l rublo.s ouro para a m:~;~và~º p~~par:~~e~~ do Departa
Presidente: Acabo de ouvir a brilhan-

cstalciros da companhia Fiat, em Pa- constr.~cç:io de duas g~andcs caSJ'!i de 
rís, provocando sua completa para- detençao r:nodelo nas c1.dadcs de Cha
]yzação, ainda não se conseguiu re- kow ~ K1tw, nccess~rrns e,?1 _ conse
solver, apesar das continuas conver_ q~e,:ic1a das n~mcrosas pnsocs que 
saçõcs entre 05 dois grupos em causa d1:1namcnte c~tao sen_do .lcv,1da'!i a cL 
Agora O conflicto puCce que se re_ feito Cll) todo ~ ternto~,o da U R_ 
solverá pel.1 greve geral dos met.1Ilur_ ~ S As ca~e1Js public.is ~bs m_ais 
gicos de Paris, se não se chegar a um ii:npo:;anrc! cidades d.1 R u~\1a sovi~
accôrdo Jc ultima hora t1~a Jª e'"tao repleta,; e cc:~a de dois 

mil e quatrocentos preso,; achJm-sc 
provisoriamente detidos nos quarteis 

~zi;~~s re~~~~~j_~cio~aespr~u~~a~sà ~i~~~os::ºca~fa ~!ii~~~o a:~i
1
~~~ 

Rio - Mar:ha para a sua plena e direito de defender o E'!tado os seus car Soares referindo-se a lei n. 0 100. 
fe!iz realisação mais uma grande obra lntc:-er".ies, da forma que julgar mais S. excia. ri'ão tem razão quando affir
do g:vêrno, que ha de marcar .. como consentan~a com e.s circumE:tancias do ma que essa lei é para o E.stado ...e 
tantas outras, a capacida<le constructo- momento e do meio, de maior pr::fi_ acautelar contra o lncendio crimino-

ra E~gct~fJ~ª~ 1
~~~~~~

1
.onde deverá le- ~~~ac

1~s eor;:osmic\5mi~~i
1
ral~6~lijiç~~: ~~is ~~~i~~~~s ~ n~·:oci::se

1
:ê~ia() 

vantar-se a Penitenciaria. do Districto l~tentes. E tanto isto é verdade que interesse de incendia.r a sua merca
Federal já. vae ser aberta agorn. a con- a ficção es(:)bclecida pelo commenta_ daria. S. excia. adianta que a lei é 
currencia para a execução des<;e rele- rio. eu posso appór uma cutra ficção previdente, logica e jurid1ca. 
vante emprehendimento que virá pre- jurídica firmada nas normas do nosso D? certo modo, ~r. Presidente, ella. 
t:ncher uma das falhas mais sensíveis direito civil. Eil-a: "os ~mp:stos ~ pôde ser prev1r.!ent,e; mas. logica e 
da nossa organisação politica e social. taxas são devidos desde o instante em jurld~ca. isso nunca. Veremos o pro-EGYPTO 

militares. 
Ha muito que se fizera sentir a ne- que s~ concretlz'.:lm as ctJndicões exígi_ nunc10.mento dos tribunaes. Nao é 

cessidade de crear _c;e na capital da Re- das pot lei para a sua ir.cidcncia. As- interessante que a Assembléa esteja 
CAIRO, 25 (A B ) _ ParJ ac-1 P'Jblica um es~abele~lmento penal real- rim. antes de sua arrecadação, torn".\- a votar leis que se in~urgem contra o 

cclerar a organizJçâo do exercito BELGICA ~~ne~~iâ~ºn1~~~~,W~a~~~ :~e~~f~~ ~~i:~~1~~~~n~:e!n:~0 i!g~~~t~u~1 t:s~~~im~;~~~ºa d~d~~nsJ~tuJf:-0~ sr. 
cgypcio, deverá hoje ~er levada a CÍ- B~UXELLAS, 25 (A B ) - resa ver que o centro da vida. d..:> pní.s. respcnde. nos termo.~ do art 1 266 Presidente deixa de submetter 'á d1s-
feito uma reunião extraordinaria cn- Realizando uma "tournée'' .irtistica a metropole representativa d.a sua cul- do C~d~go Civil Brasileiro''. E <leste I cussáo e a vot~ção. os parecêres nos. 

trc representantes do govêrno bátan_ na RussiJ _Sovictic:1 :t fo111os_.1 baihri- ~~~a ~~gi~t:fv~·~; ~!~u~~~l~~n?i::~ ~ygi, p!f;t\~iica;~! 1~0 º~!i~~~ãºest~~~ 1 ~a~ci!i ~~s~-~~
1
;::e~~· 1iº~~~rga v:~~ 

nico e do Egypto Devendo por essa na e~plnhola C.1rmcn d~ ~:chcl, co, riortdade deante de muitas capltaes do se ella plenamente justüicada pelo b::ica> e tobre o véto ao projecto n.º 
occ:uião ser assignado um protocollo nhcc1da sob o nome art1H1co de "La Es+ado, já dopta.:las de tnstitulções mo- i":PErativo de direito pubUco que per- 49 cautoriza o <:3ov~rno a concorrzr 

rir na Europa os armamentos e mate- tista não re:ipondc JOS tclegrammas deixaram á mar~Pm dos seus cuidad:s leis 1edera-es. Dis.se ainda o· cim:e~ numero legal. ' 

provisorio, offerccendo .to govêrno Espan.1'', dcsap~~reccu my.lit.criosa-1' delares no genero.. . _ ~l~~h'~isfó~~e~~~0fa1
;:~ t~~,tiui~~~ ~~ma ªca1:f;:~n~! ~\/aºso:g~~p[~i 

<lo Cairo absoluta liberd-ade de adqui- mente Ha 14 d1a'i a symp:tth1ca ar- tyras. se suce.s!1Vaii nctnunist~aç~s da Republica e respectivas 1'" Ido .Prompto Soccorro) por falta ae 

rial bellico de que possa porventura que lhe são di:i.riamente enviados pe-1 ~f!f ~r;~.ê~"I% i-~~r~e~~6r~~m;~~·~e~~ 1 tador que. "a Par.1hyba decretou. a- E' c.pprovado cm l.ª discussão o 
necessitar. Por seu lado o govêrno los seus e.mprcsario~ rarisi.cnses Car- ~ar'gas não o e,;queceu, apezar ~o~ U:uL 

I 

r:v~~t~~
1 

~mic,~~t~~ !º~~i~e~ç~~e:a~e~~ ~~º1~:i~s~ iar~r;~~~m!~~l~m~h,~~ 
do Egypto compromette-se, pelo mende M1chcl, bdlic.s1~a JOven de 2_5 ~tplos e complexos ~ssumptos que pren- der". Rez~ a lei: "as firmas exporta- sos. f~rnecedôres da A.:sembléa Legis
mesmo protocollo, a effectuJr acqui- annos chegou e°: Lcmngrado no dia i~~~1~;!,.ª /:~1~g~ i::~vem O .:1eu deras de ,..Pr ... o~~ctos do Estado, as uzi_ 1 Iati;a, . 
siçáo de material bcllico em outros 4 de ª~?sto: ali, permanc~endo d~- Comprehe.nder.do . as ~iÚicutdades raa:d:i~ ~j;;Jã~arsto a~br.r;!d: ~e ~~~ re:r~ ~:~~e~t:, :ts~~~rv~:e~te.p:~ 
países, somente no caso de que as in_ rance t1es s ... manas Na noite do dia €~ que se via o erano pubh?f para C'n- brir com seguro, em companhia ido- projecto n.º 1 íe~:tabelece a obrigato
dustrias pesadas da Grã Bretanha não 22 de agosto compareceu a uma fec.ta f\:nta.r ob~a de tanta impo~ anela. sa- n~3, o valor dns impostos de exporta- riedr.de nas escal"l.8 do Estado da pro
possam effectuar, nos prasos marca_ arciscica popular na cida?e de Gorky. ~enTt:~~a I!15tit~l~ ~ gov~ino O ::iello ção d:s productos armaunados" çaganda contra os crédos extremistas 
d 1 · Depois a senhorita de Michel n5.o deu pouco 05 ;~~'u e ~ 0 ass m. Pft°co ª <e.rt. l.º)·; ? o artigo 2.º. que não e ac Memorial da Liga Parahybana 

ºto~si~:;:~;easc;~~tivr~evitavel que mais signaes de vida As autoridades para i,re,·er~a~
5

~!u epic,~er;~: d~v~ ~~~te~~~ta~~~'cedou;:u e:~~~:'vi:~~ C~t~\~~~~~~~~~~da designando. 
o govêrno do Cairo, em consequencia sovieticas não responderam até o prc- ~~~~:ac1~s d~s~f~~O:nt~est~i~s ã re= rio_~~ no ,Pleriãrl.j. '~Ficam igualmente se para aª ~egu~te a ORDEM DO 
do supracitado protocollo proviso- sente moment? .aos tclegra~mas ur- ~iedadé. 

5 
a, so :f:~~~a~ IJe~~r1::?oer: e r.:e~Ii:~!~ ?c~!áu~· st~~~~ºnt~~ .PJ:je~9l~~~ 

rio, assigne nos proximos di.is um g~ntes. da polic_ia de\t~ Clpir:I, pe- . Age~~. ÇTa~as a es:::~ .J:l.fUdente me- graphos. na p:-...rte correspondente as para pagamento a divers:::s fornzce
contracto ctm as famosas fabricas de dmdo mformaçoes O JOrnal Iswes- dlda., J.ª disp~ -O Mil'U:)teito da Justiça vendas mercanti.s. as firmas que pos- dõres da A':sembléa Legislativa). l." 
armas Skoda, em l'raga, para forne- tia" do dia 26 de ago~to publicou ii~ ~:is0g;a~r~ éf~;i;rt:n~ª~!h~;~ suam dq~c:_1tos de mercad<?r~ in- distussão ~o p:~jecto n. 

0 
l (estabe

cimento de metralhadoras pesadas e um ~ac~nico tcleg~amma dizendo q~e o devotado iz:it~resse. o ~clarecldo em- ~·~~r::;:isn;nh~~m?m~s~e~~~~tou~ ::ad~ ~~1t~~~g~~~: ~~~t~!c~:\r~~ 
tanks. O joven rei Farouk I já teve a bailanna espanhola Catmen de Mi- :çenho do Ministro Macedo So3:-1·es em Apenas se preveniu contra a Intençtl.o dcs extr{ltnlstas.) l.ª discussão do 
opportunidade de dedarar aos repte- chcl, depois de uma curta doença, ti- levá.r adeante ~~ emprehendimento. de quetmar é contra os queimas m~- projecto n. 0 6 (considera de utiltdaae 
sentantes da imprensa nacional os nha fallccido nJ cidade de VV!adio- :e ser~ ~r ceita mais wn Ut~lô ~e mo sem intenção. E' o lado previ- publica a Liga. Parahybana Contra a 

• . . neme. er. .i~ do govêrno Getulio dente da lei. Satisfaundo O seu pe- Tuberculose e dá outras provid~ncias). 
seus desejos de motorizar o exercito

1 
vostock A redacçao desse JOinal Vargas. dido. meu ooro collega e amig:, não l.ª discussão "do projecto n. 0 7 caug_ 

no menor prazo de tempo possivel. respondeu, porem, ao telegramma ur- tenho a p:et.ensão de convencer·. Sii menta os vencimentos da Magistratu-
gente do empresa:io da dançarina di- ferro com destino á lngbterra. Ac- que. em materia fiscal, é co1.5a que ra.. e d::-s .mem~ros ri.o Mlnisteri':? Pu-

SUISSA 
GENEBRA, 25 (A. D.)-0 Co. 

mité dos 23 da Liga das Nações deve
rá reunir-se durante a tarde de hoje 
para examinar o conflicto sino-japo
nês Assim como aconteceu no anno 
de 1932, os Estados Unidos da Ame. 
rica do Norte serão representados pelo 
nlinistro plenipotenciario da Confe
deração N arte-Americana em Berns 
O Departamento de Estado de Was
hington, opportunamentc dirigiu 
uma nota ao secretario geral da Liga 
das Nações, reservando-se o direito 
de critica livre e independente Nes
ta nota, o govêrno da Amcrica do 
Norte declara não poder assumir 
identica responsabilidade dJ, nações 
que regularmente pertencem á Socie
de das Nações, as quacs, respeitando 
os estatutos internos da ~ D N , 
deverão chegar a um accôrdo sobre 
a sua attitude política e sobre as me
didas eventuaes a serem decretadas 
contra o "responsavel" 

O Departamento de Washington 
conclue que o govêrno norte-ameri
cano examjnará com a melhor bôa 
vontade as suggestões apresentadas 
pelos outros delegados internacionaes, 
desde que as mesmas se baseassem no 
principio neccssario de uma solução 
pacifica do incidente, simultanea_ 
mente decJinando toda e qualquer ou
tra responsabilidade, e necessidade 
de manifestar a sua opinião sobre 
projectos discutidos ou a.presentados 
com o caracter de perguntas t,!,cori
ca; 

HOLLAMDA 
IIAYA, 25 (A D\ - A im. 

prensa matutina de hoje commcnta 
nm seus topicos a mensagem real da 
soberana, pronunciada na Camara 
Alta dos Países Baixos, por occasião 
d,t inauguração solenne da nova lc
gi~latura. Nos commentario,; do jor
nJ\ Dcrr Tefrgraff examina-se a plr
tc da mensagem rcJI dedicada ás des
pesas necessarias p:ira a reorganização 
do Exercito hollandês Segundo esses 
commentarios, o orçamento hollan
dês de 1938 prevê um augmento de 
46,4 milhões de florins em compara
ção com o orçamento militar do an
no precedente, não tendo sido leva
dos em conta os gastos extraordina
rios neccssarios para o projectaJo pro
long.1mcnto do serviço militar obri
gatorio. 

zendo que "nada sabi~ a resp~ito e cresccnra o referido jornal que a re~nl~~ s:ffc::;::rg~~ie ~t
1
J:tifi~!;:e~~ ~~~~~e·r ~~~crs:~ :~6ªp~cf~1taa~aopr~~ 

que o redactor que unha red1g1do o Inglaterra fez e~conrn,endas no va- lei incriminada. está na consciencia de jecto n. " 111 <Força Publica> Dis
telegramm.-.. ac~bava . tamb~m de fal- l lor . de v,:1no'i i:nilhõcc. de libra,; ~s- ' todo o IDU!)dO: pr.incipalmente ne&Se c~o 

0

Unica e \'Otaçâ.:> d~ parece~ n.0 

lecer na S1bcnJ Onental terlmis a fabnc;i sueca de canhõ~.li espirita de JUSt!ç& mnacta da:5 massas 2 .. ob~,.. o véto. ao proJecto n. 49 
":lofors", Trata-se d~ um contracto ~~~.ul~~~

5
•1~t:::~~ sui;ii~~ienicd~~ ~a~~~zrta~c~o~e:nfot~~~rir<;_º~ 

RUMANIA ftrmado para a entrega de grande mentam a campanha pela imprensa. con:::.lusão dos obras do Hcspital do 
numero de CJ11hõcs anti-aéreos, de Creia-.me. como sempre, seu amigo e Prompto Soccorro). 

BUCAREST. 27 (A. D.) _ O 40 mm. de c,libre, destinados á de. patrtc10. -- Adalberto Ribeiro". Paço da Assembléa Legislativa do 
governo rumeno acaba de decretar fes:1 anti-aér~a de Londres. Essa en- J):-~si~flt~~a~gi ~a~~l~~-~os~a;; ~~; :t~i~7 .da Pa.rahyba, 13 de setembro 
uma drastica medida contra O$ es- commenda so monta a cerca de 30 :xplicação pessoal. 
trangeiros residentes no pais. O milhões de coroas suecas. A cxecu- O sr. Presidente: - Tem a palavra ·1 Jo&é Maciel. presidente. 
ministro da Industrii\J e Commcrcio ção .\ia encommenda será possivcl a deputado_ João de Vasconcellos. Jcão de Va.sco~cellos, l.º secr~tario. 
declarou que todos os cidadãos es- unicamente pcb inst.1llaçáo, que se O sr. Jcao de Vasconcellos: - Sr. Ad;'llberto Ribeiro, 2.º secretano. 

TÉLAS & PALCOS trangeiros estabelecidos na Ruma- vem fazendo aliás, naquellas fabri
nia depois de 1918, "terão que sa- cac;, de di5posições cspeciae,; para a 
hir daqui". Acrescentou que os cs- fabricacão por e.Cries, daquclles ca. 
trangcíros occupa.m 1nuitos postos rlfiões, attcndendo a que o preço ·o AMOR E' ASSIM" UM Fil.u.'1 CARTAZ DO DIA 
na Rumania, e que ~s lr11; interna- total da enco111111cn<lJ monta a 40 PARA OS NAMORADOS DE 
cionacs não podi.tm impedir que a milhõc"! <le coroa,. No principio de TODO O MUNDO LJ!;A~:·Mctrt ~~;>.:n, ~~Y!A~~~ 
Rumania se livrasse dos cstrangci- 1937 a fabricJ "Bofors" já havia A'quelles que amam, com esse amôr Ronâld Colman. · 
ros, Em conclusão, declarou o mi- recebido encc111mcnd:1s no v:1lor de subtil e ele(lilnte dagora áqueUes que Complemem.os. 

nistro que a sua nova política havia l l O milhões de coro;is. ~:n:o?:nci~:~~ ;;:.1,t~g'~d~:::t::rrz~ Sôbre e!Se filme estupendo, assim 
sido approvada pelo governo e que lei colleante ou num modêlo de Tra- se maniüstcu o sr. Duarte dé Almei-
seria posta em pratica em um futu- INGLATERRA vis Ranton pan:z esses é dedica.dó esse da. da redacçáo d' A- União. 

ro proximo. Entrementes o minis· • LONDlfü. 27 (.\ D.) - Os ,it:e·{/';;'ª~;;;be~; ;~r~'~ n~~,;r~~ m~\~:!~ ~AM!t~1J{;if!y:';i~;~; 
tro da Industria e Comrncrcio arde- matut~nos de hoJC cxprimt::m ,, opi- collegtal que Zé Delly e sonha com realizou. intellige,ntemente. um traba_ 
nou ás p!incipaes industrias e com- nião dos circulos políticos sobre a Rcmieu. 7;,1ra, o · namorado humilde l lho p:rfeito que. por muito tempo, fi
mercios da naçã~ que empreguem ultim:1 nota do governo japonez que estuda de noite e trabalha de dia, cará na minha retina de fan enthu-
75 rr de operanos de sangue puro com refercnciJ ao incidente envol- ;;;'f:~~ôrm~n~itm~~/ ri~:~~ie;i~o 1~~ si~~~1.ald Colman esteve á altura dos 
rumeno, nos empregos administra- vendo o embaixJdor Sjr Knatch- vida modernizada de hoje. Zuctando E;t::US proclf!_mados méritos artisticos 
ctivos e tcc!1nicos. As empresas terá.o I b.ul.1,. comidcrando O c:iso como de- centra o Amôr. que. teima em conti- De technica lmpeccavet e scenarios 
que cumpnr essa ordem no prazo fm1t1vamentc encerrado. Diz O nu3r AJ.:;~:l{~.V!~ig11;

1
;~~.0J:a~tcat~~ ~f~~b;:~~nfa. ~~i~~ u~Aes~ô~~~ 

de _trez n:iczes, poi~ .do contrario .. Daily Tclcgraph" a respeito que zc th. century qlle O REX annun...."ia herculeo de. cinematographia norte-
s~rao obn.gados a l,qmda~ os nego- com a referida nota o Japão apaga- para estrC'7r sexta-feira proxima amcricam~. - Duarte d.e Almeida. 
cio~ .cm v.1rtude dJ cas~Jçao da!i rcs- rá a má impress:io dcix.ada ,pcb sua Pela primeira 1Jez. após .. Sublime 

pect1vas licenças. . primeira rcspo\ta. A imprensa em ~~:i~~· ;A:riRt'a~l;;o: iv:oe:~~rr 
geral toma nota da segurança de co "lover" de Loretta Young nesse fil. 
que o governo nipponico limitará me encantamento. Robert personifica 

REX: - TRIPULANTES DO Cf:0, 
d.i Internadonal Filme-s,• com Anna
bel:a. 

ITALIA 
ROMA. 27 (A. /3.) - O .1ppd

lo do ministro Goebbcls à popula. 
cão berlinense cm favor da~ mani
Íestações pela chcg.i<la do sr. fü.:ni
to Mussolini enco11tr,1 o mais sym
pathico éco na unprcnsa roman,t. O 
''Popolo di Roma" diz que C'.iSe do
cumento é a melhor prova da cor
dialid:ule extraordinaria com que a 
população berlinense. rcpre~entan<lo 

rodo o povo germanice, se prepara 
para receber o Duce. O jonul diz 
que o sr. Mussolini .,li encontr.uá 
um ambiente de profunJa cor
dialidade, podendo entr;ir cm 
contacto directo com o povo, 
com o qual a lt.tli.1 se dispõe a em
prchcndcr uma jornada historica pl
ra o bem da humanidade. 

SUECIA 
STOCK! !OI.MO, 27 (A ll.) --

0 conhecido jornal "Dajcm Nyhc· 
ter" informa hoje sobre os gran-

Ccmplementos; - Nadonal D. F. 

na mcdid.1 do passivei as hoscilida- ~P!:ft~F%e ~à~~f!doi<f:é~l01~e qu~º
1tod~~ 

dcc. :h zona.s onde a população civil :onham. Ellc não é Cl11.r!.. GablP. nem 
não po<lcria ,;er ,HtingidJ. O "Dai- tcmb:m Roman Navarro. nem GarJI 

ly Tclegr.,ph", commcnt,ndo a no- f,,~~f;:;ct~;led~ fy~!E:1-[aiJ~r:.-~~cr~ 

B. e Ferreiro do Povoado. desenho de 
Terry Toons. 

FELIPPM: - DESTINO VINGA
DOR, com Dic!-: Foran e a 5. ª bérle 
d' O GRANDE MYSTERIO All:REO. 
com Noa h' Bcery Jr .. da Universal. ta j.1poneza, Lv voto<, para a rc:di- feito". 

za~ão de~c.as scguranç.is. d11endo Depois de "Sublime Ol:Jscssóo'' lodo 
que corrcriamoc; no universo inteiro m1,nclo ici conhece Robert Taulor. E 

Varies ccmplemento:;. 

para o aniquil.tmcnto completo se tº;i~tJí::~~n~e t?:;;Jn!:meb~': s~~~~ 
não re,;pcitassemo, nuis mulh~res e tes de artista excepcionol. 

SANTA ROSA· 
CIDADE INFERNAL. 

3 . .1 série da 

Complementos: -· Era uma vez dois 
ualcntes, comedia do Gordo e o Magro. criança'" desprotegidas. · Cem um par deste quilate O AMOR 

E' ASSIM só pode ser mesmo um fil-

ALLEMANHí\ 
BI.Rl IM, 27 (A. 13.) -- O h.v· 

dro-avião '' NordwinJ ., , pertencente 
.í "Lufth:11Ha", foi l:mç.1do, ás 4 ho
ras e 10 minutos <lc hontcm. pela 
catapulta do navio "Scbwabenland", 
que se acha prec.entemcnte ancora
do cm Port Washington, que é o 
aeroporto de Nova York. 

me ··sut gencri,;" JAGUARIBE. - BONEQUINHA 
E o REX e:rhibindo essa :mpcr pro. DE StDA pela ultirha vez em sessão 

ducçáo. de sc.Tta-Jc!ra a domingo, por pconlar, ào preço de 600 • réis, com 
certo con~uist.'lrá mais mn gr(Tnrle e.ri. Gild.1 de Abreu. 
to a ur incllLUUJ aoo, d.e "ftfíguel Stro. 
goff"'. ··Bonequinha de Séda" e "Aâ. REPTJBLICA - UM TEXANO VA. 
verslctade" ! L~~iec~~n~:~ ~ªYJ!~frm~~ 1Jtdjl_-

TRIPULANTES DO Cl:O B. 

Continua, hoíe. no cartaz do REX METROPOLE: - DELIRIO DE 
a notavel peli.cula francesa TRIPU- GRANDEZA com Barton Mac Lane. 
LANTES DO C!'O. em..ocionante reali. juntamente ·com e. 2.ª série d' O 
zação da Internacional Filme. basea. C!iANDE MYSTERlO Af:REO. 
da sobre episodios da Grande Guerra. 

Anabella brilhante cstrélla do cine. S. PEDRO: - MEU MAIOR DE. 
ma curopcU, tem. nesse filme, mn 1]4- SE.JO. com Bing Crosby e Kttty Car
pel bem e.rpresstvo e humano. ao lado liste, da Paramount. 
de outros apreciados artis~ que fa. 1-------------RUSSII 

MOSÇow 2J (A B ) o des fornecimentos de minerio de 

O "Nordwind" chegou á ilha de 
Horta ás 18 hor.,~ e 28 minutos, is
to é, depois de 14 horJs e 18 minu
tos de vôo, batendo o seu proprio 
«record" estabelecido no vôo ante
rior de 14 horas e 35 min11tos, 

zem o"ca,t" d-0. TRIPULANTES DO O TITULO de al4Mlllllla alo ' 
C1:0 ç~l9 lea t ,r,ropff,a t, '9W • 
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ULTIMA 1A MENSAGEM 
do Governador do Estado 

á Assembléa Legislativa (DO PAIS E ESTRANGEIRO) co~~!fci:ia.s~~o ~r~~~10?~ :~~~t: 
cordia 

Por acto de hontem, o governador Benedicto Valladares creou o f,' B, da Força Pu• 
blica Mineira, 3 companhias-destacamentos, e um esquadrão motorizado, - Berlim 
prestou, hontem, a maior homenagem a Mussolini, jamais tributada a um estrangeiro. 

- As senhoritas Hilda e Nilda de 
Queiroz Britto, filhas do sr. Alexan
drino Correia de Queiroz, residente 
em Serra Branca S. João do Cariry. 

- A senhorita Marian11a Oe Araujo, 
filha do sr. José Lino da Costa resi
dente em Esperança. 

Ainda a proposito da leitura de. 
Mensagem do sr. governador Argemiro 
de Figueirêdo, feita por occasião da 
abPrtura dos trabalhos da terceira Le
gislatura Estadual, s. excia. recebeu o 
!:egu.inte telegramma de felicitações: 

- Assassinado o governador da Galliléa. - o menino Waldemir, filho do sr. 
Rio, 25 - Dr. Argem!ro de Figuei

rê.do - Governador Parahyba - João 
Pessôa - Por motivo doença só hoje, 
conclui a leitura da magistral e con
fortadora Mensagem de vosseno\a. Pa
rahybano acima de tudo exulto prospe
ridade minha. terra graças á paz e tra
balho tem sabido imprimir a sua pa
trictica aàministraão. Permittisse a 
constituição a reeleição por dois ter
ços eleitorado. mesmo invalido, iria 
trabalhar em seu favor certo que me
lhor serviria á minha terra. Respei
tosa saudações - Julio Pimentel". 

DISTRICTO FEDERAL sendo 1.000 ~ontos para acquisição lia e a Allemanha negaram-se, hoje, 
Je m:ttcri:11. a retirar os voluntarios da Espanha, 

Antonio Silvino de Andrade, residen. 
te em Gurinhem . 

RIO, 27 (A. B.) - A policia v,
rejou o "Parque de Oivl'rsõcs:" em 
virtude de uma denuncia anonyma 
lev3do ao conhccim!.!nto do segundo 
delegado auxiliar, dr. Democrito de 
Almeida, de que jogo prohibido er, 
:illi cxplor;;do livremente por indivi, 
duos de :mtcccdentcs duvidoso,. 

MINAS GERAES 

BELLO HORIZONTE, 27 (A. B.) 
- O govern:1dor do Estado assignou 
um decreto n:1 Secretaria do Interior, 
creando o 10.0 Batalhão da Forç• Pu
blic:1 do Est:1do com séde provjsoria 
nest:1 cidade, e m:iis três comp;1nhi:1.S
dcstac:1menros :mncx:is ao 1.0

, 5 .º e 
6.0 B:iralhõcs, e, ainda, um esquadrão 
motoriz:ido par:1 o regimento de c:1-
v:11laria. 

BELLO HORIZONTE 27 (A. B.) 
- Por acto de hpjc, foi nomeado pe
lo gove~no par:1 commandar o 10.0 

Batalhão da Forç, Publica do Estado, 
recem-creado, o tenente-coronel Joa
quim Gustavo P:11:xáo. 

Para attendcr ás despesas concer
nentes á creaçáo do 1 O.º Batalhá.o da 
Força Public:1, 3 companhi:is-destaca
mento e um esquadrão motorizado, 
para o regimento de cav:illaria, o go
verno abriu o credito de 2-385 contos, 

MATERIAES SANITA· 
RIOS, electricos, ferragens, 
azulêjos e vidros, aos me
lhores preços, vendem á rua 
B:1;rão do Triumpho n. 0 271. 

1 SAIBAM TODOS 1 
O famo!'.l.issimo colla.r historico 

da. rainha Maria Antonietta. de 
42 dian • ,ntes, ficou de ser vendi
do ,.m leilão em Londres no dia 
1 de julho. Depois de haver per
tencido a urna l'ainha de França, 
a celebre joia andGu rolando por 
diversas rapitaes da Europa, usa_ 
da por mulheres aristocratas ou 
burguêsas, até ser vista no gabi
nête do leiloeiro ao lado de coita
res de perolas perfeitamente ano
nvmos. A reliquia achava-se encer_ 
rada num estôjo escuro com as 
inkiaes e as armas de Maria An
tonietta cm ouro. Seu \'alor fôra 
estimado em pouco mais de mil 
contos da nos~a moeda, mas, no 
dia do leilão. o primeiro lanço, 
como é de praxt, náo <.>xredería. 
de um sbilling. 

BAHIA 

ILHÉUS, 27 - Em Pontal appa 
receu uma baleia morra, de propor -
ções excepcionaes, sendo retirada del
b cêrca de mil Jacas de oJeo. 

ameaçando o Comité de Não Inter
venção caso continue a remessa de ho
mens e munições para a Espanha Ver
melha pela fronteira franco-espanho
la. 

PALESTINA 

- A senhorita Vanda Leite, filha 
do sr. Manuel de Farias Leite, resi
dente em Patos. 

qu~ ~o~éenct~
0 
~~~:.: 

1
r~~i~e~

0
te sre~º:~ 

José de Lagôa Tapada. 
- O sr. Joaquim Francisco de An

drade Lima, ccmmerciante em ca. 
choe!ra de Cebollas 

- O sr. Joãq Caminha, chauffeur. 
residente nesta capital. O facto causou gr:inde curiosidade 

no seio da população, attraindo ao Jo
cJI verdadeira romaria. 

JERUZALEM, 27 (A União) 
Foram detidas, hoje, varias notabili
dades politicas arabes em consequen
cia do assassinato do governador da 
Galli léa. 

_ A menina Cremildes, filha do sr RECEBEDORIA DE RENDAS 
~~t?icgeest~~~zncenos, tunccione.rio DA CAPITAL 

- O menino José Walter filho do 
;;,;teJ~!~t;º~~ai:. Oliveira, éommerci- Imposto de Industria e 

- o sr. Alfrêdo Pereira da Silva, Profissão 
ARGENTINA 

BUENOS AYRES, 27 (A. B.) 
O sub-secretario das Relações Exte
rjores desmentiu que o seu governo 
tivesse feito qualquer nova suggestão 
acerca do arrendamento dos seis des
lro-yen americ:inos ao Brasil. 

INGLATERRA 
~?:rerciante e proprietario nesta ca- I A Recebedoria de Rendas está rece-

O nata.liciante fará em sua resi- bendo. sem multa, até 30 do corrente 
Cencia, a enthronizaçã"o da effigie do , ~ês, o im~to de ~ndustria e Profis
Sagrado coração de Jesus. sendo of-1 sao de q~ant1a s~penor a 1 :~00~ pe
ficiante desse acto o padre Joaquim lo que f1c~m a VlSados. os contribuintes 
de Sousa vice-director do Collegio desta capital. 0Utroo1m, o pagamento 
Diocesan~ Pio X. fóra daquell,a praz.o sujeita o devedor 

ALLEMANHA 
BERLIM, 27 (A União) - A ca

pital do Reicb prestou, hoje, a maior 
homenagem que a Allcmanha já tri
butou a um homem publico e~tran
geiro. 

LONDRES, 27 (A. B.) - Sobre 
o assumpto da conferencia entre o 
sr. Anthony Eden e o embaixador da 
França em Londres, que hontem se 
realizou, os jornaes matutinos affir
mam que o sr. Corbin expoz o pen
samento do govêrno de Paris que não 
·admittiria sob qualquer forma, a re
messa de maiores reforços para as tro
pas italianas que cpmbatem na Espa
nha. 

NASCIMENTOS: 

JOSE' é o nome da criança do sexo 
masculino nascida, nesta capital, fi. 
lho do sr. José Rodrigues commercian. 
te em nossa praça e dê sua esposa, 
sra. Edira Serrano Rodrigues. 

BAl'TISADOS, 
Cerca das 17 horas o Chefe do go

verno iraliano chegou a cidade, sen_ 
do recebido pelo "Fuehrer" e incal
culavel multidão. 

Nessa entrevista falou-se tambem WALTER: _ será levado, hojt>:, á 
dos preparativos para as negociações pia baptismal o menino Walter fi 
entre technicos e peritos que de~erão lho do sr. Joâo José de Oliveira: ct~ 

reunir-se provavelmente na proxima ::m::i~º J~ti!ª A~~~ide ed~eo~~~::~ 
FRANÇA segunda- feira em Paris, com o fim de O z.cto terá lugar na Igreja da Ca

organizar a participação da Italia no thedral ás 17 horas servindo de pa 
PARIS, 27 (A União) - A lta- patrulhamento do Mediterraneo. drinhos de Walter o'deputado Newto,:; 

- - ------- --------- - - ---- - - - Lacerda, distinguido clinico ronter-

A USINA 
GERADORA 

CentrO Politico Beneficente ':o~~:· ~e s1~c:~c:.· sra. Marie. Men-

"A · d Fº · Ad " 1 rgemiro e 1gueire o v1AJANTEs, 

DE KUIBISCHEV SERA' A 
MAIOR DO MUNDO 

Com avultado numero de asso
ciados, realizou- se domingo ultimo 
mais uma sessão de directoria desta 
prestigiosa agremiação sob a presi
dencia do sr. Torres Filho, secreta
riado pelos .srs. Eunapio Torres e 

MOSCOU, 27 (A. B.) - Foi Luiz Torres de Andrade. Lida a 
officialrnente annunciado na capi- acta da sessão anterior foi a mesma 
tal soviecica que em Kuidischev, approvada unanimemente. Presta
antes do valle junto ao rio Volga, ram compromissos 8 associados, os 
J 540 milhas a éste de Moscou, ti- quaes foram seudados pelo 1ssocia
nha sido iniciada a construcção da do Manoel Pires, que, em nome do 
planta ger:idora de força motriz que .Presidente do Centro, agradeceu á 
~erá a maior do mundo, excedendo associada Lydia Pinheiro de Carva. 
cm rendimento as usi~as de Niaga- lho os esforços que tem empregado 
ra e sendo superior ao torai de ener- em prol do engrandecimento do 
gia produzida em roda a França. Centro. Usaram ainda da pafávra 

Essa usina geradora será o mais os srs. Luiz Torres de Andrade, Pi
ambicioso projecto do terceiro plano res Filho, Torres Filho e Cicero Lei
quinquennal sovietico, e a mais es- te e a sra. Lydia Pinheiro de Carva_ 
pectular empresa no programma go- lho, que, enaltecendo a figura do 
vernamenral. Sómente agora se sou- dr. Argemiro de Figueirêdo, disse 
be que o projecto passava de méros que os recem compromissados esta
planos para o campo da realidade. vam firme com a directoria do Cen
Dur::i.nte varios annos, os technicos tro para, conjunctamente, prestigia-

Tte. Wilson de Vasconcellos: -
1.'iajou. hontem_ pelo trem do horario, 
com destino a S. João do Cariry, aon
de vae servir como delegado de polf 
eia lccal, o tenPnte Wilson de Vas
concellos, da Policia Militar do Es. 
tado. 

Acompanha-o a sua exma. familia. 
Prefeito Praxedes Pitanga: - Pro· 

cedente do municipio de Anthenor 
Navarro chegcu a esta capital, desde 
ante-hontem. o dr. Praxedes Pitanga, 
operos,1 prefeito daquella importante 
communa s61taneja e político no mu. 
nicipio de Misericordia. 

Hontem o dr. Praxedes Pitang&. es
teve no palacio da Redempção em vi
Eita ao sr. governador Argemiro de 
Figueirêdo, tratando de e.ssumptos ad
rr.inistrativcs de seu municipio. 

Sr. José de Andrade Mello: - En
contra-se nesta, captal tratando de 
interesses particulares 'o nosso ami· 
go, sr. José de Andrade Mello phar-
maceutico em Esperança. · 

vts1rt~n~o~·se~s t:~~oss.de~ia e:Jf;: ~: 
morando-se em cordial palestra. ' 

AGRADEC1l\1ENT0S: 

sovicticos, divididos em dois cam - rem o eminente Govern:idor dos Pa- Da senhorita Iracema Maia Lima 
.JO\ oppostos, tinham debatido esse rahybanos. r~~f~~o;~~ ~~~~iQu::iet~:O ~:pi~il~: if 
notavel projccto de irrigar toda a Ao encerrar-se a sessão foram ma. fUJ?,CCionario do Superior Tribunal 
parte baixa do valle do Volga, cre- acclamados os nomes do Exmº- Dr. de Justiça do Estado recebemos atten_ 
.mdo um novo centro industrial n~s Argemiro de Figueirêdo e Dr. Raul cioso cartão de agràdecimentos á no. 
:iridas estcppes. de Góes. ~~f:id~uto~~~~ do seu natalicio, OC· 

O plano adoptado comprehcnde a 1---------------'---------- ----

á multa de 6% dentro de. 30 dias e 
lOct depois, ficando além disso o con
tribuinte privado de requisitar guias de 
desembaraço, acauteladora ou certifi_ 
<:adas de estatistica. nos termcs do art. 
12.•, do dec. n.• 467, de 30 de dezembro 
de 1933. 
-----· - ------

JOSÉ AMERICO, 
CANDIDATO ,NACIONAL 

<ConCIWll!.o da 1.• PS .) 

ganização nacional o qual orientar~ 
o seu governo o ministro José Ame
rico recebe mensagens de felicitações 
das mais altas personalidades politi
cas e administrativas, e votos de soli
dariedade e apoio ás idéas explana
das no seu discurso. 

EM ORGANIZAÇÃO O "DEPARTA
MENTO UNIVERSITARIO PRO' 
JOSE' AMERICO" 

RIO, 27 - (A, B.) - O sr. Bap
tista Luzardo continúa exercendo 
grande activldade no sentido de am
pliar cada vez mais o systema de pro
paganda da candidatura do ministro 
José Americo. 

E' prcvavel que quarta-feU"a -proxi
ma, convoque os ~tuciantes superi.J
res do Districto Federal, integrados 
na candidatura nacional a fim de 
organizar um departame'nto univer
sitlrio. 

ENTHRONIZAÇAO: 

Solenizando a passagem do anniver. 
sario nate.licio de sua filha Ignamar, 
o distincto casal Ignacio Evaristo Fi.. 
lho e d. Maria de Oliveira. EvarLsto 
fez enthrcnizar em sua residencia o 
Sagra.do Ccração de Jesus, cuja so
l~nnidade teve como officiante o cO· 
nego Manuel Maria de Almeida vir
tuoso vigario da Freguesia de Lour
des. 

O acto teve inicio ás 20 horas no. 
tando-se a presença· de elementoS re
przsenlativos da nossa sociedade on
de o digno casal desfructa de· real 
estima . 

Um grupo de senhoritas entoou 
varios hymnos de louvores ào Sagra
do Coração de Jesus, tendo o conego 
M,anuel de AlmeC:t\ proferic\> bri-
lhante saudação ao casal. ' 

Acs presentes foi servida. lauta. 
mêsa. · 

Está~se tom.ando alarmante,: o 
crescimento do numero de suici
dios no Brasil, especiahnente no!s 
Estados do sul e no District-o Fe
dera]. Raro é o dia em que não se 
registra um ca ... o. E, ha uns 4 
dias atrás, registraram-!se 3. Pois 
não é que em Campinas se chegou 
a formar um "<:lub de suidda.s"? 
E' vt:rdade que, no momento fixa_ 
do para · o auto-exterrninio dos 
membros desse club macabro, ape
rias 2 se sarrif1cara,,1. . . Pratica· 
:mente, o club inteiro desertou da 
morte, porque um dos que a en
frentaral!', t~ndo _atirado no logar 
do toraçao, isto e, o lado esquer. 
do do peito, pa~sou pela decep .. 
(.·ão'' de não morrer. porque o seu 
coração st aloja no lado direito 
Não importa. Só o facto de se ter 
formado um club de ~uicidas no 
B~il é altamente significativo da 
situaçio tragka tm que no.., acha
mos em tal assumpto. 

construcç:ío <le uma represa de con- A G U E R R A C IV I L ereto cm toda a largura do maior 

l 
,io do Mund.o, justamente depois de 
,uJ juncção com o Usa. A represa 
terá trez k1lometros de largura, e 
Jevar:í o nivel do Volga em 300 pés, 
gerando energia electrica em um to~ NA ESPANHA 

Qual será a enfermidade peor? 
A cegueira ou a ~urdez? J:is o 
thema de um original e largo in
querito feito pelo jornal a~tria. 
co ·• Croix" entre c:égos e surdos 
{naturalmente). O resultado foi 
interessante: todos os cégos in
quiridos. absolutamente todos, se 
pudessem trocar a sua doença, 
prtreririam ser surdos; e todo~ o<s 
surdos interpetlados, absoluta.men
te todos:. preferiam. não se,r cé. 
gos. Em resumo: a. cegueira foi 
cont-idera1a .. una voce" o p~or 
mal. Um dos infelizes privados da 
vb;áo teve e~te pensamento: -
" H a a lguma \·antagem na surdez, 
nas condi(õcs de vida actual do 
mundo; a o passo que ~er cégo, é 
estar morto tm vida". 

tal de 2 milhões e 5 00 mil "kilo
watts". As tropas catalãs annunciam proseguir o avanço contra Huesca. - O general 

Aranda, commandante da praça de Oviedo está tentando um golpe militar contra Gijon 
Essas cifras serão 70 (_f' maiores 

que o numero total de "kilowatts" 
1ue Lenine se propôz conseguir, h a 

gn ª1~~º;- a p;:~d~cç~~i!~ta1°d~t~:~ p~\ih?*~f j>);A1?~~-~ o Ee:: Nr}Jit~~:: : · L:::;A ~~~ t~f :1füt"d~n?cJr~~~iI:~r. }tt~i~Ji 
''ª usina hydro-electrica constituirá commandante do submarino "C-2", emissora de Badajoz informa que se cto Mediterraneo. Tomando por base 
uma terça parte da producção ele- Fernando, um official e o machinista verificou um novo levante ª'narchi::•ta certas informações da. imprensa pari
ctrica de roda a nação. Lul Tabousa chegaram á cidade, no nas ruas de Barcelona. siense. suppõe~se aq'ul oue agirão no-

trem de Bordeus, acompanhados de O movimento é dirigido contr~ o vamente certas forras• para evitar um 
A :ipprovação official do plano dois agentes da Sureté. govêrno da Generalidad. entendimento ítalo-inglês. Nos cirCU-

fez com que numerosos engenheiros, lib!f3:d: g:~~16n:rram postos em Os rebeldes se apoderaram do collc- los bem informados de Roma decla-
desenhist:1s e trabalhadores seguis- gio dos padres escolapios e resistiram ra-se que a Italia não recusará da. 

sem para o Volga, onde se iniciou a A PRISÃO DO CONSUL FRANCl::S ~~~and~arile ~C:ª:i:a:3:1~~;~t~~f~~ul~; ~~de e~i:e~f::it~nri:r:i~~~l /em~~~~ 
construcção de uma cidade para aL EM MALAGA material bellico dos legalistas como grande potencia que é no Me
bergal-os. Além de gerar força mo- prf.1:r:~ c~~s;;i° t~!nc~N;!º i1a'i;;gt ENTR EGOU AS SUAS CREDEN. diterraneo. 
triz, a represa do Volga servirá plra nenhuma ligação tem com a detenção CIAES AO GENERAL F RANCO, Se se confirmarem as noticias de 
recolonizar milhões de acres. de ter- do commandante Trancoso. O EMBAIXADOR ALLEMAO que .se pretende limitar a participa-

Parece que foi motivada por certas SAN SEBASTIAN, 27 - (A. BJ - cão ítaliana de contrôle a uma escala 
ra que agora são inservíveis devido ligações do referido diplomata com os Communicam de Salamanca que o sr. bem reduzida, Paris e Londres se en
J prolongada sécca. legalistas. von Stohrer, novo embaixador da. contrariam logo mutto perto do pon

Allemanha junto ao govérno do ge- to de partida em um impasse defini-
UM par de meia toda de sêda arti. o NOVO ARCEBISPO DE SEVILHA neral Franco, entregou hoje suas car- t iva. Os circulas informados de Ro

iro garan tido por 4$000 só na CASA SALAMAN;, 27 - <A UNI AO) ...... tas credenclacs com o cerimonial ha- ma têm a impressão de que já dU-

AZOL. Pois para. reforma do prtdi0 ~e iª:~i~~ ! · r:·p~~:1i<~t.~a~~r::~~~ ~~ª4,·Al\l EVITAR UM ENTENDI- ~f;ãt; -.t1Íf~~1~i~;1e!m~:n1iaps ri~~f: 
l"t!olveu vender todo o seu stock -de f 1\-IENTO JTALO I NGL · e-
mercad.wías-a-P*s esea1Htalosamen" ~~~sará ~r;t outubro a im de..J.91!18:L _.!__~ - - . _ _:_!_ i!:S 'f~in~~~l~n~u~r~:ci~lâ~• :1°i-e;irz~r:i~~~ 
te barat05, _ !la, _ ROMA, ,!7 -:- (A B.) - Nos circulos I polltlca de entendimento com a It•· 
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JUSTIÇA ELEITORAL CABELLOS BRANCOS 
Evitam-se e lle.sapparecem oom 

"LOÇAO JUVENIL" 
TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTI

ÇA ELEITOltAL DO ESTADO DA 
PARAHYBA 

JURISPRUDENCIA 

ACCORDAO N. 0 670 

Processo n . 0 399. 

Classe 5.ª 

Natureza do processo: - Exclusão 
por fallecimcnto. do eleitor di 6 · 
zona - Areia - Adaucto Alves de 
Almeida. 

Relator - Dr. J. Floscolo. 

O Tribunal Regional resolve 
decretar a exclusão do eleitor. 

Vistos. 
Aeeorda o T. R. decretar a exclu

são do eleitor n. 0 159. da 6.o. zona, 
Adaucto Alves de Almeida cujo fal
lecimento occorreu a 31_:_3 do cor
rente, como comprova a certidão de 
tis. 

João Pessôa, 25-6-193"1. 

de~!:. Flodoardo da Silveira, prc::;i. 

(As.) J. Floscolo. relator. 

IDENTICOS:, 

Accordão n. 0 671 - Proc. 11 . 0 400 
- Inscripção n. 0 622 da eleitora Isa
bel Baptista da Silva da 2.ª zona, 
fallecida em 23-3-19j7. 

Ac..cordão n. 0 672 - Proc. P. 401 -
Inscripção n. 2. B3 do elci~or da 9 ' 
zona - Sebastiã·J Cl·'mentino Medei
ros, fallecido em ~-3--1337. 

Accordão n. 673 -- ~Jro~. n. 402 -
Inscripção n. q24 do Pi·?itor tia 12.ª 
zona - Caetano Gomes de Lucena 
fallecido em :!4- 3---193'l ' 

Accordáo n. 0 674 - Proc. n. 0 406 
- Inscripção n. 266 do e1eitor da 11. ª 
zona - Zacharias José de Sousa fal~ 
lecido em 10-3-1937. • 

Accordão n. 0 675 - Proc. n. 0 407 
-Inscripção n. 0 3. 793 do eleitor d,1 

1.'" zona - Severino Justino Gome.e: 
fallecido em 15-3-1937. ' 

Accordáo n. 0 676 - Proc. n. 0 40B 
- Insc1ipção n. 0 1.523 do eleitor da 
5.ª zona - Severino Henriques Fcr
tei.ta., !allcc,iw) &IP.Jll=L-1937. 

Accordão n. 0 677 - Proc. n. 0 4,s 
- In.':icripção n. l. 907 de1 eleitora da 
1. ª zona - Antonia Virgiha da Sllva 
fallecida em ~1-1937. · 

Accordã.o n. 0 678 - Proc. n.º 451 
- Inscrlpção n. 767 da. eleitora da 
4.ª zona - Anna Carneiro de Albu
querque, fallecida em 25-4-1937. 

Inscripção n. 0 2.093 do eleitor da 
l. ª zona Pedi;p Bezerra de Assump
ção. fallecidou em 2--4-1937. 

Accordão 11 688 - Proc. n. 468 -
Inscripção n. 2. 964 do eleitor da 1. ª 
Zo)la - Nilo Pereira dos Santos fal. 
lécldo em 10-4-1937. ' 

Accordão n .689 - Proc. n. 469 -
Insci·ipçâo n. 340 do eleitor da 13. n 
uma - Jayme Pequeno da Nobrega 
fallecido em 21-4-1937. ' 

Accordão n. 690 - Proc. n. 470 -
Inscripção n. 998 do eleitor da 1. 8 

zona - Joaquim Moreira da Silva 
fallecido em 12---4--1937. ' 

Accordâo n. 691 - Proc. n. 471 -
In.scripção n. 1. 538 do eleitor da 13. ª 
zona - Arnynthas Li11hares da Sil
va. fallecida em 10-4-1937. 

Accordáo n. 692 - Proc. n. 472 -
Inscripção n. 3.045 do eleitor da l.ª 
zona - João da Penha Carneiro fal-
lecido em 6-4--1937. · 

ACCORDAO N. 0 693 

Processo n. 0 723 . 

Classe 5.ª 

Natureza do processo: - Exc1usã0 
por fallecimento. da eleitora da 3.à 
zona - Palmyra de Almeida Santos 

Relator - Dr. H. Almeida. 

O Tribuna] Regional ordena. 
o cancellamento na inscripção. 

Vistos etc. 
Accordam os Juises deste Tribunal 

Regional em ordenar o cancellamen
to da ím,cripção n. 562 da eleitora 
Palmyrn de Almeida Santos, da 3. ª 

~~~\~ctã~
0
~e ~!:~ <irr~~fe~im:nt~is~~ ~l~ 

ludida eleitora, occorrido ~ 31 ,Je 
março do corrente anno, conforme 
lista de obitos remettida á Secreta. 
ria do Tribunal. 

João Pcssô~. 6-6-1937. 

de~~~) Flodoardo da. Silveira, presl

< As. J Hora·C'io Almeida, rrlntor. 

ACCORDAO N ° G96 

Proces.so n. 0 40. 

Classe 4. :i. 

Natureza do procc.s.c:;o - Aµpcllaçã0 
interposta pelo clr promotor Publi
co de Areia., da sentença do juiz elei
toral do. 6, 8 zona. que absolveu e 
eleitor Sebastião Moreira Menezes. 

Relator - Des. M. Furtado. 

O 'J'ribu'jal Regional resolve 
uão tornar conhccimrnto da ap
J>ella~ão. 

Accordão n. 679 - P1•oc. n. q 495 
- Inscripção n. 8.307 do eleitor cta 
1.ª zona - José Tavares dos Pas.':io'
fallecldo em 5-4-1937. • 

Accordão n. 0 680 -Proc. n.º 46'> Vü;;tos etc 
- Inscripção n. 817 da eleitora ctn Da sênLença do dr juiz eleitoral 
19.ª zona - Juventina Baptista de de. Areia <6.~ zona>. que absolvett, o 
Miranda. Iallecida. cm 18-3-1937. eleitor Sebastião Moreira de Menezes 

Accordão n. 0 681 - Proc. n. o 461 denunciado como incur~o no art. 183: 
- Inscripção n. 0 1.547 do clritor dn n. 0 2 do Cod. Eleitoral, por não ter 
13.ª zona - Manuel Ary da Silva votado na.s eleições municipaes de9 de 
fallecido em 10-4-1937. ' . setembro de 1935. appellou o repre-

Accordão n. 0 682 - Proc. n.º 4C.2 sentante do Ministcrio Publico. Esse 
- I11scripçãJ n. 0 40 do eleitor da 3 h, recurso. porém, foi interposto fóra do 

;~~!cido Je:o 1~~~~~~~ de Araujo, fr~!~Jr~~~l, n~u~'lrt d~l~rêJa d1~~- ~~~; 
Accordâo n. 683 - Proc. n. 463 da Consolid~ção aprovada pelo de

- Inscripção n. 992 cto eleitor da 1. n ereto n. 3. 084, de 5 de novembro de 
zona - Julio Francisco de carval.1o 1898. n.pplicavel á especic. "ex-vi·· do 
fallecido em 14--1937. ' art. 177 do Coct. EleiLora1. 

Accordão n. 684 - Prcc. n. 464 - Como se vê da certidão d<' flf;. 11n, 
Inscrlpção n. 4.472 da. eleitora d::i. l.ª o appcllnnte foi intimado da dcci}ão 
zona - Estellita OliveU-a Barbosa a 9 de abril ulLl,l,no, e ~óment.c a 19 
fallecida em 3-4-1937. ' do dito mês interpoz o recurso. Pelo 

ACCORDAO N.º 685 

Processo n. o 465. 

Classe 5.ª 

Natureza do processo: - Exclusão 
por fallecimento do eleitor da 19 à 
zona - S. J. d.o Cariry, Grego rio 
Fernandes de Oliveira 

Relator - Dr. B. Baracuhy. 

O Tribunal R<',:ional onJtnJ. 
a r,dusão do t'lritor. 

Visi,os, cLc. 
Accordam os juizcs do Tribunal tlc 

Justiça Eleitoral em ordenar a exclu
são do eleitor Gregorio Fernandes de 

~~1v2e.i~:4. t~:P~gm~ª d~~. :u~~\:o~º,~ 
ta o seu fallecimenio em 29 de maio 
do corrente anno. 

João Pessôa. 30 de .iulho de rn37 
<As.J l<'lodoardo da Silveira. prcsi

tlente. 
(As.) Braz Baracuhy, relator. 

IDENTICos, 

Accordão 11. ti86 Pro,· 11 4lj6 -
ln.scrlpção n. 00 do ele-ator da J. ·1 

zona Jo~é Galdino PPrf'Jn,, falecido 
cm 2--4-1937, 

Accordão n. 687 - Proc. n. 467 -

que. accordam os juízes do Tribunal 
Regicnal de JusLiça Eleitoral da Pa
rahyba, de accórdo com o parecer do 

~~1;º1·01:~·; ;~:~~~~i~L/ecf!º
1
~~Pe1t~ 

çáo 

João Pessôa, 7 de julho de 1937. 

(As. J Flodoardo da Silveira. pre.:;1-
dente. 

<As. J Mauricio Furtado. relator. 

ACCORDAO N." 697 

Prorrsso n 32 

Classe 4. 11 

Natureza do procisso -- Appcllação 
interposta pelo dr. promotor Publi
co de Areia, da sentença do juiz elei-

Nervoso, inaomnia.. 
eansa,;o cerebral e 
falta de memoria 1r.,;"==•• 
curam-se com o 

PttOSPHATO 
ACIDO DE 
HORSFORD 

O Tribunal Regional resolve 
não tomar conhecimento da ap. 
pellação. 

Vistos etc. 
o dr. · promotor publico da comarca 

de Areia, tendo denunciado do elei
tor Francisco Xavier de Lima como 
incurso no art. 183, 11. 2 do Cod. E 
leitoral. por não ter o mesmo votado 
nas eleições municipaes de 9 de sP.
tembr de 1935. appellou da sentença 
absolutoria proferida pelo dr. juiz 
eleitoral daquella zona. 

O appellante, intimado da sentença. 
a 6 de março, sómente a. 10 do dito 

r~u!nd~e já i~:~f~\xgir~~ir~ºp/!~ 
respectivo que é de três dias "ex-vi" 
do art. 314 do decreto n. 3. 084 de 
5 de novembro de 1898 combiriado 
com o art. 177 do Cod. 'Eleitoral. 

Pelo exposto. de accôrdo com o pa
recer do exmo. dr. procurador reg10-
nal, accordam os juizes do Tribunal 
Regional de Justiça Eleitoral da. Pa
rahyba em não tomar conhecimento 
da appellação. 

João Pessôa, 7 de julho de 1937. 

(As.) Flodoardo da Silveira, presi
dente. 

(As.) Maurício Furtado. relator. 

ACCORDAO N. 0 698 

Processo n. 33. 

Classe 4.ª 

Natureza do processo - Appellação 
interpcsta pelo dr. promotor Publi
co de Areia. da sentença do juiz elei
toral da 6.ª zoda, que absolveu o 
eleitor FranciEco Õoêlho de Albuquer
que. 

Relator - Des José Floscolo. 

O Tribunal Regional resolve 
não conhecn do recurso. 

Vista a presente appellação, inter
post'.l pelo representante do M. P. 
E. na 6.ª zona, Areia; e 

Considerando que intimado da sen-

~~~~0Ji1~~~~eif~ ~i;s co:~~~~e·a~ 
fazei-o dentro do prazo 1eB:a1 de três 

di~doorda o T. R. não conhecer no 
recurso, por ter sido interposto fóra 
do prazo. 

João Pessôa. 7-7-1937. 
(As.) Flodoardo da Silveira pres1-

~n~. . 
<As.) J. Floscolo, relator. 

ACCORD,\0 N ° 699 

Processo n . 0 31. 

decretar a, perda. do mandato do 
vereador Antonio Pessôa da 
Silveira. 

Visto o officio de fls. em que o 
presidente da Camara Municipal de 
Guara b1ra communica não ·ter o ve
reador Antonio Pessôa da Silveira 
comparecido a n~nhuma das :;essões 
da segunda reunião ordinaria de 1936; 
e 

Considerando comprovadas. pelas 
declarações do proprio vere9 dor as 
faltas a elle attribuidas no alludido 
officio do presidente da Gamara M'i
nicipal de Guarabiva; 

Considerando que tacs fa.lt:;is não 
ficaram devkiamente justificadas não 
só por não se ter feito prova ct"o al
legad~ motivo de molestia. como por
que nao é de aàmittir.se a ignorancia. 
por parte do vereador, da obrígaça') 
legal cte comparecer a todas ::l.'; reu-" 
niões da Cr.mara Municipal de que t.'! 
membro· 

Accorda o T. R. decretar a perda 
do m:indato Co vereador Antonio Pes
sôa da Silveira nos termos do art 
17 da lei estad1.ia1 n 36 de 
2l;XII11935, e art. 27. v : do e E 

João Pessóa. 7VII 1937. 

<As.) Flodoan.lo da Silveira presi
dente. 

(As.) J. Flosoolo. relator 

ACCORDAO N ° 702 

Processo n. 0 3. 341 

Cla.,;;se 5.ª 

Natureza do processo - Inscript5o 
c:lo. eleitora ela 6. ª zona - Areia -

UMcla como loção, não 6 tlnl>Jta. 
Use e não mude. 

Depoolto: pharmacla Minem 
Rm• d• ~r,uhUIIY' - JoAn P....,._ 

(As.) Mauricio Furtado, relator. 

ACCORDAO N. 0 704 

Processo n. 3 . 367 

Classe 5. ª 

Natureza do processo: - Inscripção 
do eleitor da 6. ªzona - Areia -
José Reis, para eífeito de revisão. 

Relator - Des. J. Floscolo. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a. inscripção. 

Vistos etc. 
Accordam os juizes do Tribunal 

Regional de Justiça Eleitoral da Pa
rahyb1. .. em cancellar a inscripção 
do eleitor da 6. ª zona - Areia -
Areia). José Reis, por não ter o mes
mo <Ieclarado o seu estado civil no 
respectivo requerimento de qualifica
ção. 

João Pessõa, 7 de julho de 1937. 

< AJ!.. ) Flodoardo da Silveira, presi
dente. 

<As.) Mavricio Furtado relator de
signado para o accordão. · 

ACCORDAO N. 0 705 

Processo n 3.388. 

Classe 5.ª 

Natureza do processo: - Inscripção 
da eleitora da 6.ª zona - Esperança 
- Josepha Araujo para effeito de 
revisão. · 

Relator - Des. M. Furtado. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a. inscripção. 

Vistos etc 
Accordam os juizes do Tribunal 

Regional de Justiça Eleitoral da Pa
rahyb1. em cancellar a tnscripção 
da eleitora da 6. ª zona I municipio de 
Esperança) Josepha Araujo, por não 
ter a mesma declarado o seu estado 
civil. na respectiva petição de quall
ficacão. 

João PeSbóa, 7 de julho de 1937. 

cAs.) Flodoardo da. Silveira. presl
dente. 

(As.) Mauricio Furtado, relator 
para o acc. 

P.CCORDAO N ° 706 

Processo n. 0 1 852 . 

Class-e 5.ª 

Classe 4_n ~I35ida Barbosa, para effeito de re- Natt~re23. do processo: _ Jnscriptão 

1 

, isao. 1 do eleitor da 4. n zona - Caiçára -
Na.tureza do pr~csso --:-- Appe~Jação Relator - Des. M. Furtado. . Pedro ~uilhermino dos Prazeres, pa. 

interposta pelo ele1tcr C1cero V1anna ra. effe1to de revisão. 
Sobrmho da sentença do juiz eleitoral O Tribuna! R~gi~nal rc~ohr Relator - Dr. B. Baracuhy. 
ria 1. ª zona, que O condemnou como cancellar a 1nscnpçao. 

O Tribunal Regional resolve inc~rso no art. 183. n. 2 do Codigo 
Eleitoral. 

Relator - Des José Floscolo 

O Tribunal Regional resolve 
negar provimento ao r<'curso e 
confirmar a decisão recorrida. 

Vista. esta appellação. interposta 

~:Io5e~:~~~~ ~~cj~z VJ;nr.~ !º::~n:ê 
o condemnou á multa de dez mil réis 
por não haver comparecido ás elel~ 
çóes de 9 IX'l935: e 

Considerando que a justificativa d.: 
moles~ia. invocada pelo recorrente, 
não ficou de modo algum comprova
da_ porquanto o dccumento em que si" 
!un~a é mero attestado extra-judiei..,! 
dest1tuido de valor probante; · 

Accorda o T .R. negar proviment~· 
ao recurso e cofirmar a decisão re 
corrida, condemnado o recorrente na-; 
custas. 

João Pcssóa, 71 VII 1937 

<As.) Flodoardo da Silveira, presi
dente. 

<As.> J. Flo.scolo. relator. 

ACCORDAO N. 0 700 

Processo n. 191. 

Classe 5.ª 

Natureza do proce~o: - Comm11-
nicação por officlo encclcreçado ao 
exmo. presidente do Tribunal pelo 
presidente interino da Camara Mu 
nicipal de Guarabira sobre o não 
comparecimento do vereador Antonio 
Pessô1. da Silveira a nenhuma d~~~ 
reuniões da 2. a. sessão ordlnalia nu 
anno de 1036. ' 

Relator - Des Jooé Flo.1colo, 

O 1'ribuna1 Regional resolve 

Vistos etc. decretar o cancellamento da 
Accorêlam o.s Juízes do Tribunal inscrip('áo. 

Regional de Justiça Eleitoral da Pa- Vistos etc. 
rahyb3:-. em Cfln~ellar a n~s~npçao Accordam os juize:.; do Tribun'll 
da ~leitora ~a 6.ª zona (mumc1pio de Regional de Justiça Eleitoral em de
Ar~1a), Plac1da Barbosa. por nao ter cretar o cancellamento da inscripção 
a mesma provado a sua idade, no Ido eleitor Pedro Gutlhermino dos 
p~ocesso de qual~fi~ação r.equerida: Prazeres. sob n. 739 da 4.ª zona. -
visto ccmo a. ~crt1dao. que Juntou se Guarabira - visto como o doe. de 
refere a "Placlcla, filha de Manuel fls. não prova a sua idade, dada a 
~arbosa "'.'e:1t~ra e de Rlta Bonlfacia communicaçã.o de fl. 14 em que se 
aa Concc1çao _ . emquanto que a re- verifica que aquella certidão com que 

g~:!e~ted;e A~~~~1f:ª B~~b::n~;l ~~~~ ~~-!~~~d~Jlie~~~d~a~~. 1ua~i~:ç:-ci~ 
c:eição. dindo, mandam que se I'emettam os 

João Pessôa. 7 de julho de 1037. 

< As. l Flodoarclo ela Silveira, presi
dente. 

<As. J Maurício Fu1·tado. relator 

/,CCORD/\0 N " 703 

Proccsw n :3.31.> 

Cla...'->Se 5" 
Natureza do proc[':-so: InStripção 

do eleitor da 6.ª zona Esperança 
- Pedro Baptista Fllho para cffeito 
de revisão. · 

Relator - Des. M Furtado 

O Tribunal Regional re-.oln
cancellar a irui:<'ripc;-ão. 

Vis{O!';_ ~te. 
Accordam os ju1u·:,., do Tnbmwl 

Regional de Ju:-.llça Elrit.oral da Pa
rahyba. em cnncrllar a m.snipç;lo 
do eleitor da 6.ª zon;1 fmtmicipio de 
Esper~nçal, Pedro Baptista Filho 
par não ter o mrsmo cl<'clarndo suà 
pro.fissão ,., cstarlo civil, na resprctiva 
petição de qualificnr,:iio 

João Pt·:':h,óa, 7 <Ir _111lllq fl" 1B:J7 
de:

1
~.) Flodoarrln d..t ~ilvt:ira. prP::,i. 

presentes autos ao exmo. dr. procu
rador Regional para fins de direito. 

João Pessóa, 7 de Julho de 1937. 
1 A'f':..) Flodoardo da Siheira. pre~l

dente. 
1As.) Braz Baracuhy, juiz. 

ACCORDAO N.' 707 
PrôC<'SS') n. 4 002 

Classe 5 ª 
Nnturezn do processo: - Inscrlpçã.r 

do eleitor da 6. 11 zona - Areia -
João Impcriano Filho, para effelto de 
revisão. 

Relator - Dr. B. Baracuhy. 
O Tribunal Regional resolve 

decretai· o cancellamento da 
inscripção. 

Vic:;tos etc. 
Accordam º·" Ju1zcs do Tribunal 

Regional dí· Jw,UçR Eleitoral cm de
nct.ar o canccUament-0 da inscrlpção 
n. 261. do deitor Jcão Impcrlano Fi
lho. da 6."' zona. Areia, visto como 
de seu pedido etc qualificação não 
consta t1 sua profissão violando-se as
sim. o arl 59, n. 2 ·do Codigo Elel
t.ornl 

,Toão Pf',1-;sôu, 7 d11 .iulho de 1937. 
f As. 1 FJocloa nlo d(I 8ihclra, prc.si. 

clrntr 
<As.\ Braz Rarac.uhy, reJat.or 

~EÇA NECTAR DOS DEUSES {SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL) lncomparavel. A' venda em 
toduucaaudacidada.. l.. IIIIILIO I Ili 
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E 
REGISTRO CIVIL - EDITAL 

Faço ,..aber que em meu cartorio, nes
ta cidade. correm proclamas para o 
casamento civil dos contrahentes se
guintes: 

Luiz Epaminondas e d. Ubaldina 
de Oliveira. que são naturaes deste 
Estado e Capital; elle, maior, viúvo 
com filhos menores e b.::.ns inventa
riados no cartorio do escrivão HeraL 
do Monteiro, funccionarto publico fe_ 
cteral e filho dos fallecidos Francisco 
Epaminondas e d. Maria Josepha da 
Conceicão; e ella . .solteira. menor, de 
profi~ão domestica e filha de Manuel 
Pau11no de Oliveira e de d. Felismina 
Maria de Oliveira, sendo estes· e os 
nubentes, moradores nesta capital. á 

ru~i ~\:~~~ ~~u~::t~é :f:u~ 6i~Pecti-
mento, opponha-d na fórma da lei. 

João Pessóa. 26 de setembro de 
1937 _ - O escrivão do regi:.tro. St:bas. 
tiã o Bastos. 

EDITAL - t • ZONA ELEITORAL 
- Município da Capital e Sub-Pre
feitura de Cabedello - Juiz, dr. Si. 
zen ando de Oliveira_ Escrivão, Sebas
tião Bastos. - De accórdo com o que 
dispõe o Codigo Eleitoral vigente, 
torno publico, para os effeitos legaes. 
que fornm qua1lficad~s, por dE::spacho 
do dr. Juiz, as seguintes pessoas· 

{Publica.çio repetida) 

Dias 24~ 25 e 27 de setembro corrente 

10.018 - Con.stancia Tavares Mot. 

tai0.019 - Lucas Evangelista dos San

to10. 020 - Severina Mesquita Gue

deiô.021 - Elias Paulo da Silva. 
10.022 - Francisca da Silva Motta 
10.023 - Maria José de Vascon. 

cellos. 
10.024 - Maria Pereira da Silva. 
1 o . 025 - Severino Pereira da Costa. 
10.026 - João Dias Spinelles 
10. 027 - Maria de Lourdes Caldas. 
10.028 - José Macedonio dos San-

tos. 
10. 029 - Maria Carmem Henrique 

de Menezes. 
10.030 - Antonio Pedro da Silva. 
10.031 - Lourival Pereira da Silva. 
10. 032 - Severino Lyra dos Santos. 
10. 033 - Pedro Bezerra da Silva. 
10.034 - !somar Fabrício de Avilla. 
10.035 - Oliveira Soares de Medei-

ros. 
10. 036 - Ricardina Costa de Al. 

meida. 
10. 037 - Idelzuith de Albuquerque 

Fabrício. 
10.038 - Rosells Gome5 Teixeira. 
10. 039 - Agenor Elias Fernandes 

de Albuquerque. 
10.040 - José Calixto dos santos 
10.041 - João Monteiro da Franca. 
10. 042 - Maria Isabel de Carvalho. 
10.043 - Catharina de Andrade 

Silva. 
10.044 - Manuel Rodrigues da SiL 

va. 
10. 045 - Cecila Ferreira dos San

tos. 
10.046 - Joaquim Dias da Silva. 
10.047 - Hercilio Cavalcante de 

Paiva. 
10.048 - Olindl.Ila Maria da Con. 

ceição. 
10. 049 - Felismino Guilherme de 

Oliveira. 
10.050 - Nidia Brasil Nobrega. 
10.051 - João Ferreira dos San~ 

tos 
10.042 - Vicente Pereira Dias. 
10.053 - José Araujo da Silva. 
10.054 - José de Almeida Cunha. 
10. 055 - Ursulina Isidro Ribeiro. 
10.$56 - Maria Correia de Araujo. 
10.057 - Severino Pereira da Silva. 
10.058 - Lindalva Emilia Lins Ga-

ma 
10. 059 - Raul de Oliveira Lima. 
10.060 - José Osmar de Vasconcel. 

los Cavalcante. 
10 .061 - Manuel Moraes Martins. 
10.062 - José Ignacio de Aragão 
10. 064 - Catharina de Moura Ams. 

tein 
10. 065 - Stella Torres Sidronio. 
10. 066 - Manuel Epaminondas de 

Albuouerque. 
10.067 - José Ribeiro do Nasci

mento. 
10 .068 - Josepba Siqueira Rocha. 
10.069 - Anloniel Ferreira da Sil-

va 
10.070 - Maria da Trindade Vas. 

concellos. 
10.071 

ta. 
Corina de Freitas Ba~l'.13-

(Processos indeferidos por varios 
motivos) 

10.046 - Joaquim Dias da fülva. 
10.057 - Severino Pereira da d'lv:t. 
10.063 - Adalberto cavalcante Cha. 

ves 

João Pes.sõa, 27 de setembro ae 
1937. - O e.scrivão eleitoral - SP
bastião Bastos. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL - 1 Secção do Estado da 
Parahyba) - EDITAL - Faço saber 
a quem interessar possa, que o bel 
Maur1ho da Costa Bnto. requereu a 
sua inscripçáo no quadro da Ordem 
do3 Advogados do Brasil, na Secção 
deste Estado. 

Fica marcado o prazo de cinco di?,S, 
para. o offerec1mento de impugnaçao 

João Pessóa, 27 de setembro de 
1937. 

Synesío Pessôa Guimarães - l. '' 
Secretario. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TEIXEIRA - EDITAL DE CON
CURRENCIA - De accôrdo com as de
terminações legaes, fica aberta pelo 
praw de 30 dias ,a contar da data da 
primeira publicação deste edital no or-

A UNIÃO - Terça-feira, 28 de setembro de 1937 

D J: T A E s 
gão official do Estado, uma concurren
cia publica para o serviço de installa
ção ele:trica desta villa, de accõrdo 
com as seguintes condicções: 

l." - A concurrencia abrange o for
necimento de ·todo o mate1ial necessa
río á, lnstallac;ão, inclllSive um motor 
a gaz pobre. bem -assim a execução dos 
trabalhas até o perfeito e completo 
funcci;.namento, prevista a illumina
ção para doze ruas e tresent8$ l1a.J)ita
ções e pn:dios publicos. 

2.0 
- Os ,concurrentes apresentarão 

com as pJ:opostas o ,plano geral do ser
vice, acompanhado de todas as espe
cificações technica.s, determinando com 
a maLr ela.reza a marca do material 
a empregar e o p1·eço unttario e total. 

3." - Em enveloppes separados a_ 
presentarão os concunentes provas de 
stla idoneidad~ technlca e financeira 
que serão previamente examinadas. 

4. 0 
- As pi•op~stas deve1,t1 mencionar 

o pr~ço para pagamnto á. vista. e con
Jicções. para pagamento á prazo. em 
prestações. 

5. 9 
- Recebidas as propostas será 

nomeada wna commis.são para exami
nai-as tendo em vista o preço a qua_ 
lídade do material e as condiCções de 
pagamento, sendo preferida a que obti
ver melhor classificação. 

6:, - O concurrente que obtiver pre
ferencia obrigar ..se-á a a.ssignar o res
~tivo c~ntracto no prazo de vinte 
d1as, mediante o deposito de wna ca u
ção equivalente a 5~ do preço rotai 
do\ser\;'.iço que será levantada trinta 

~;a.s~~?riu!/~~~~u~!~i~~a:e::1~~ 
gular. 

Sancho Leite de Alàuquerque - Pre
feito. 

José Nunes da Costa - Secretario. 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.0 85 - COMMISSAO DE 
COMPRAS - Abre concurrencia pa~ 
ra. o fornecimento do seguinte mate
ria.l: 
PARA A DIRECTORIA DE VIAÇÃO 

E OBRAS PUBLICAS 
(Construcção do Grupo Escolar de 

Santa Rita) 
698 metros qua<i.rado.s e 28 centi

metros, de forro d~ cedro macheado 
de bôa r,ualidade. 

456 metros lineares de cornijas de 
cedro para forro, de 0.07. 

456 metros lineares de sanefas de 
cedro para forro, de 0,10. 

277 metros lineares e 41 centimetros 
de calhas de cobre conforme modêlo 
nesta Commissão. 

75 metros lineares e 60 centímetros 

EDITAL - Scniço Eleitoral - 13.ª 
zona com o prazo de 30 dias - O dr. 
FranclsC'o Vàz Carnt.1ro. jUiz eleitr,
ral preparador da 17.ª zon1. municl
pio de Anthenor Nuva.no, por deslg. 
nação legal etc. 

Faz saber aos que o presente edi
tal virem ou delle noticia tiverem e 
interessar pcs.sa, que pelo dr. Promo
tor. Pt1blico, co:no repre.s~ntante do 

~~~::·a1i::a.!le~~~~~lci~~o~º~~~!c°o.rri~ 
gos 183 e seguintes do Codigo Eleito
ral vigente e artigo 59 e seguíntes do 
Reglmf'nto Interno dos Trib1.1naes R'?
gionaes. em face dns certidões extrn
hldas do Tribunc.l Regional de~te 
Estado. por terem deixado de votJr 
na elf"'icão de 9 de setembro <le 19Z5, 
para verçadores municipaes, cs se
guintes cidadãos: Alexandre Amaro 
de Alencar, Antonio Anacleto Dantas, 

~~~o~~ae!.vª~1;1e1;~i:O F,!"~~~is~~ ~~~~ 
ra, Francisco Assis Moreira, Francis
co Bezerra Francisco Pinheiro Dan
tas. FranciSco Pinheiro Moura, Fran
cisco Tavares Lins. Ignacio Pereíra 
Silva. João Passos do NJ.scimento, 
João ele Sousa Oliveira, Joaquim Fe
lix de Oliveira, José Ferreira de Oli
veira, José Freitas Monteiro, José 
Francisco d~ Oliveira, José Moreil rt. 
de As.sis, José de Sousa Maria, José 
Vieira Bolcão. Manuel TrojJ,~o Filho, 
Mariai:na Celia de Araujo, Olindina 
Leite Rolim, Raymundo Lacerda Lei
te e Romulo Cardoso de Sousa. To
dos eleitores neste município, e por
que não tenham sido encontrados pa
ra serlm citados pesso1lmente por se 
acharem em legares incertos e não 
sabidos. conforme portou por fé o oL 
ficial de justiça encarregado das ci
tações; pelo presente edital com o 
prazo de trinta (30> dias os cito e 
os tenho por citados para todos ~ 
termos da. acção penal que lhes move 
a justiça eleitoral desta zona. Para 
cJue chegue .10 conhecimento de toem; 
os interessados mandei expedir o pre
sente edital que será affixs.do na por
ta dos auditorics deste Juizo e publi 
cacto na A União. ergam officbl do 
Estado, por três vezes seguidas de 10 
em 10 dias. na forma da lei. Dado 
e passado nesta villa de Anthenor 

~ts~ar~~Ze~r:e v~:~:"~ob~~n~~
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~s:rt 
vão eleitoral, escrevi. <as.) Fràncisco 
Vaz Carneiro. Está coruorme o ori
ginal. Dou fé. Data supra. O escri
vão eleitoral - José Bezerra Vianna 
Sobrinho. 

ae conductores de zinco n.0 12, de 4", EDITAL de citação com O prazo de 
de150 ~t:i~deq:~~aºct~· de vidro 30 dias - O dr. Manuel José. Nunes 
branco, transparente e liso, de bõa Cav.1lcanti Filho. juiz preparador 
qualidade, em laminas de tamanho eleitoral da 9.ª zona do termo de 
m.inimo de um metro, de 3 m. m de Cabacelras, ccmarca de Campin.'.l, 
espessura. Grande, do Estado da Parahyba do 

88 gramI>Os de ferro para condu- Norte, na forma da lei, etc. 
ctores e zinco de 4" de diametro. Faz saber aos que o presente edital 

11 mil telhas typo Marselha. virem e delle noticil.s tiverem e inte-
700 capotes idem, idem. ressar npssa que pelo dr. Promot0r 
450 barrotes de 4.00 x 2 112" x 2 ". Publico, em face das certidões extra-
300 barrotes de 3,00 x 2 112" x 2". hidas no Tribunal Regional Eleitoral 
1.000 r1pa.s de 3,00 x 2" x 1 112". · àeste Estado, foram denW1ciados no5 
Nota: - Os barrotes e ripas serão I termos dos arts. 183 n.0 II e 185 e se-

de massaranduba ou sicupira. de pri- guintes do Cod. Eleitoral vigente e 
neira qualidade, serrados. não cieven- arts 59 e seguintes do Regimento In
Jo ter defeitos. terno dos TribW1ae.s por terem dei-

Os materiaes acima, serão postos xado de votar nas 'eleições de nove 
no Deposito das Obrar Pu~licas ou no (9) de setembro de 1935 para Pr~
.3rupo Escolar de Santa Rita feito e Vereadores municíI}aes os elei
?ARA O GRUPO ESCOLAR THO- teres e réos seguintes: Antonio Ouri-

MA~ MINDELLO ques VasonceJios. João Ferreira cta Sil-
215 metros quadrados de tnboas de va . José Rodrigues da Silva José de 

:edro, BPJ?arelhadas, de 4 a 5 metros Mêllo Barros José Gomes de Sousa e 
le ,,comprrmento x 10" de largura x Clara GuedeS Milanez. Todos ~leito~ 
L2 df'. espessura. res desta 9.ª zon1. e J)f'rtencentes a este 
11:~?. !11f~ .. de ferro em barra, d~ município e ,actualmente de _moradi ... 

300 metros de cabo de aço galv. de €m - lagares .g_n?rados, co~f?i me ce~-
t j8". tidoes dos off~r:iaes ~e Justiça enca_i-

5 grozas de parafusos de fenda, lle regados d~s diligencias. E porque nao 
ll2" x 3'16" tenham s1do encontrados para serPTTl 

Os proponentes d1;verão fazer nv cit_ados pesoalmente. pelo presente 
rhesóuro do Estado, umu caução ~m edital e . nos ter~os do art .. 61 * 2.º 
ii..oheiro, de 5$0Do sobre O valor pro_ do refendo . Regimento, os cito e os 
vavel do fornecimento. que .... crvir~1. tenho por c~tados para todos os te_r
para garantia do contracto. no caso mos das acçoes penae::. que lhes .estü.o 
le acceitação da propos~.1. sendo movidas pela Justiça Ele1tor'il 

As propostas deveíão .ser escriptas desta 9!1 zona pelo prazo de trinta 
1. tinta ou dactylographadas e a.<;sig_ <30) dias a contar da publicação des~ 

9.das de modo legível, sem !"~w· ..... s, te edital, sob pena de reveliJ. na for
emendas ou borrões, em du."'s \-!~Lc;, ma e íins da lei. E para que chegue 
sendo uma devidamente sellada (~cllo aos conhecimento de todos mand .. i 
~tadual de 2$000 e sello de rn\Jd.~, expedir o presente edital que será al
~ontendo preço em algarismo e por fixado no lugar do costume e publi
•xtenso cacto no jornal official A União três 

Os proponentes deverão marcar o (3) vezes na forma da. lei. Dàcto e 
)raz~ para entrega do nrnterio.l oL passado no cartorio eleitoral deste 
·erecido. villa de Cabaceiras da 9.ª zona, aos 

As propost~ _deverão ser entreg...iC's 4 dias do mês de' outubro de 1937. 
1esta Comm1ssao, em ·.::nve1cppe, fe- Eu Severino Aurelio Pereira de Arau. 
~hados. até ás or.ox·ml,fa.des da H'- jo · escrivão eleü.oral o escrevl <as ) 
.1~ião do Tribunal da F'a2end~. q\le Mà.nuel José Nunes· CavalcanÚ Filh·o. 
:1ªº será antes das 14 h0ras ao dia Conforme ao original dou fé. Caba. 
) ~~ o~~~~rgp;!~ct~;1~1;ndos ti-ls rro. ceir~s~ em 4 . de sete~b1·0 .te 1937. ? 
postas. os concurrent.~ dcvnão aprP.- esc:iy~w ele1~or~l. Seve1 no Aurel,o 
5entar recibos de ha:,•:r pago os ;m_ Pe1e1ra de Ata.uJo. 
postos federal, t!Stadtu•.l, municip:-..t 
no exercicto pas~ado, brm cvrno, da 
.::aução de que trata ei:te Edital. 

Os proponentes obrigar-:-.e . .i.o a 
tornar effectivo o compromisso .1. q~e 
;e propuzeram, caso ~eja nc ~eita a 
ma proposta, a..c;stgnando contra~t.:> 
'"la Procuradoria da Fazend1, com o 
Prazo maximo de 10 d.las. aOOii sol.i
~ionada a concurrencia. ooni previa 
,auçáo arbitrada pelo Tribunal com
petente, não inferior a 5% ::;rJbre o 
valor do fornecimento. a 11ual rr·,u
terá em favor do Estado, n:, caso de 
re~isão do contracto, sem caus 1. jus. 
tificada e fundamentada a juizo do 
:-eferido Tribunal. 

Fica reservado ao Estado, o dfrel~v 
de annular a presente. chnr.MndJ a 
nova concurrencia, ou deixar de ef. 
fectuar a compra. do material cons
tante dn mesma . 

Commissão de Compras, 16 de se
tembro de 1937. 
J. Cunha Lima Filho - Pela Com
missão de Compras. 

UNIVERSIDADE DE PORTO ALE
GRE - Escola de Agronomia e Ve • 
terinaria - EDITAL - Concurso 
pa.ra professor cathedratico da ca
deira de Pathologia e CUnlca MeWca 
o.• parta.pequenos antmaes) do 
Concurso de Veterinaria. 

Faço publico, de ordem do sr. DL 
rector que está aberta a contar 
desta data e com o prazo de 120 dias 
a inscripçáo para o concurso de pro. 
fessor cathedratlco da cadeira de Pa
thologia e Clinica Medica Cl.· parte 
- pequenos animaes) do Curso de 
Veter1naria. 

O concurso constará de tltulos e de 
provas. O concurso de Utulos com;tará 
da apreciação dos seguintes elemen. 
tos comprobator1os do merito do can.. 
didata 

l.º - De diploma e outras cilgnlda· 
des universltarias e academicas apre. 
sentadas pelo candidato; 

2.0 - De estudos e trabalhos scl
entificos, especialmente daquelles que 

nssignalcm pesqulzas ortgina.es, ou 1 machina motora, tamanho p~que-
revelem conce'itos doutrinarias pe~- no, para beneficiar cereaes. 
soaes de real valor; Os proponentes deverão fazer no 

3." - De actlvidades dtdactlcas Thesouro do Estado. uma caução em 
exercidas pelo candidato: dinheiro. de 5 '.1-, sobre o valor prova-

4.º - De realizações pratic~. de vel do fornecimento. que servirá. para 
natureza techntca cu profissional, garantia do contracto, no caso cte ac 
r:r~~f~~rn.1i.nte daquellcs de inLeres. ceitação da proposta 

o simples desempenho de funcções As propost&.s deverão ser escriptas 
publicas, tecluücas ot! não, a apre. a tinta ou dactylographadas e as~ 
sentação de trabalhos, cuja autoria signadas de modo leglvel, sem rasu
não possa ser authenticada, e exhi- ras, emendas ou borrões, em duat:i 
i"'içã..o de attestados graciosos não via.c;, sendo uma devidamente .$ellncta. 
constituam documentos idoneos. .rsello estadual de 2$000 e sflk de 

O concurso de proVétS constará de: saúde), contendo preço rm a.lg;lfi~1110 
1.0 - Prova escripta. P. por extenso 
2.0 

- Prova pratice e experim~ntal Os proponenLes cleveriio mal'cor 0 
3.Q - Prova dtdactica. prazo para entrega do material of_ 
A este concurso poderão concorrer ferecldo. 

m~;c~!ri:~~ej~\1oesve~-&.~~t~~n~~i:, de O,;; proponentes deverão offereceJ· 
lnscripç-ão, apresentar os segu.intes cota~âo para os matertaes. d~ _proce
docuntet.tos. denc1a nacbnal. ou nac1onallzados, 

1.º - Diploma proflsstonal dtvida- postos na iepartlção requi.·it<. nte e 
mente legalizado. de prOC{:do1cia estrangeira, e. I. F. 

2." - Prova de que é brasileiro r,ato Cabedello. 
ou ?taturalizado. As propo~tas deverão ser entregues 

3.(., - Prova de sanidade e 1done1. nesta Commic;são, em envelopp,->s 1e-
dade moral. chados, até ás proximidades da re11 .. 

4.0 - Documentação de acHvidade nião do Tribunal da Faz~~nun, qL.e 
profissional ou scientif1ca que se rc- não ~erá antes das 14 hoi:a.s Llo dia 
l~cione com a disciplina em concm·r,o 28 do mês corrente. 
acompanhado de reh.1.ção de seus tra- Em enveloppes separados dts prJ ... 
balhos publicndos, que deverão ser postas, m concurrentes .1evc1·f1,) .:..pre 
annexados em três vias, se possivel. sentar recibzy.; de haver µn.go os 1m. 

5.0 
- Titulo ~e docente ou prova postos federal, estadual, municipal, no 

d~ haver conclmdo o curso profi<i- exercício passado, bem como, da cau ... 
s10nal1 pelo menos seis annos antes. ção de que trata este edital. 

6.º - Prova de estar quites com o I Os proponentes obrigat-se.ão a 
servi~o !Illlitar. _ _ . tornar effectivo o compromisso a que 

Mais 1oforma~oes podera.o ser obti- se propuzeram, caso seja acceita a sua 
das na Secretaria da Escola, das 8,30 proposta, assignando contractP nn 
âs 11.30 h.oras. Procuradoria da Fazenda, com o pra. 
e ~c~~rari: da Escola de ~gronomia zo maximo de 10 dias, após solucio~ 

V. t na la, em_ 1~ de IJ?,SJ.O de 1937. nada a concurrencia. com previa cau. 
r1:1cola Verlang-,en Jumor, Secreta- ção arbitrada pelo Tribunal c.,>mpe_ 

· tente, não inferior a 5% sobre o va
ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO 

DA UNIÃO NA PABAHVBA -- EDI
TAL N.0 14-A - AFORA~lll'.'ITO DE 
TERRENO l)E MARINH.•. J,; PRO
PRIO NACIONAL - De ordem cto sr. 
Delegado Fiscal do The.sotH'J !\-acional 
neste Estado faço publico que o sr. 
Raymundo Nona te. d'l Cruz 1~aur:, eu 
o aforamento 1,) ter,·f"no de mannll:i e 
proprio nacional. beneficiado com a 
casa n.0 54, situado a ru'l. Presid~nte 

lor do fornecimento, a qual reverterá 
em favor do Estado, no ca.sõ de res
cisão do contracto, sem -:ausa jwti. 
ficada. e fundamentada a Jllizo do 
referido Tribunal. 

Fica reservado ao Estado, o direito 
de annullar a presente, C'hama.nQO a 
nova concurrencia, ou deixar de ~~ 
fectuar a compra do malenal cons
t2nte da mesma. 

João Pessôa. na villa ~ r.Iistn:::.t!') (;e Commts.são de Compras, 11 de Se-
Cabedello, município de J~::io Fe,-:rôa, tembro de 1937. 
neste Estado. 

Os detalhes technkos f' demais es~ J. Cunha Lima Filho, pt!la Com-
1~are;~~~~!~~ ;°

0
ns~~~1a?º of~~~f:l .~;. miss~o de Compras. 

União", desta capital. em sua edição SECRETARIA DA FAZENDA -
de . . _ . EDITAL N.• 83 - COMMISSAO DE 

.:'-dmm1straçao do D0m1J11o da U- COMPRAS - Abre concurrencia. para 
m~~bi~n; d~ ca,;,·po·s· ~ E.:·r:~1:,rtO ·e0 : ! o fornecimento do seguinte mater1a1: 
carregado da Administ:nçã~ - Clas- PARA A DIRECTORIA GERAL DE 
se - G. SAU'DE PUBLICA: 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N." 82 - CO!l-lMISSAO DE 
COMPRAS - Abre concorrencia para 
o fornecimento do seguinte material: 

Jfara a Escola de <iAgl'onomia do 
Nordéste 

250 grammas de anidro acetlro. 
3 kilos de tanino. 
3 ki!os de mastarda Colmans. 
1 kilo de Ychytiol, em vidro de 100 

grammas. 
3 litros de extracto fluido de casca 

ra de laranja "Silva. Araújo". -
24 latas de farinha gemusln. 

1 Centrifuga Milena ou equivalen. 10 mil ampôla.s vasias. de dois bicos, 
te. para 110 litros de leite, para im. d\ 

2 
k11~ ceie citrato de ferro amonical 

~j!~ f~r~~;<:
0 
~~~~i~g. numa tnesa em vid.ro de 250 grammas. 

1 machina Miele ou equivalente. 100 galões de oleo de iicino. 
para fazer manteiga, com batedeira d/~ºcxlr:rr::::,a.s de Ichthyol, em vidro 
de inversão para movimento a mão, 20 mil comprimidos de Intermitam. 
::anho n.0 1, para 50 litros de cre. 10 caixas de ampõla.s de gadusan, 

1 machina Miele ou equivalente, pa- fir .1º c. c., embalagem typo hospita-
ra amassar manteiga. modêlo de . 1 kilo de hY!>ophosphlto de sadio, 
0,45. para movimento a mão. Vidro de 250 grrns. 

6 butirometros para analyse de gor- 10 caixas de Sinkol, embalagem 
dura hospitalar. i ~~r~~d:~1/;,~\~06 butirometros. 1 kilo de belladona em folhas. 

4 baldes esmaltados para leite, de ,i :gg 1: ~:r: c1~º~~i:~ª· 
15 litros de capacid<lde. 1 litro de extracto fluido de macella 

2 vasilhames com tampa, para cre. s. Araújo. 
me, com capacidade para 50 litros. 1 k1lo de peptcna, em Vidro de 100 
pa~a b~l~~~~!~~:v~~ :lo~:uivalente, grms. 

1 motor a gasollna, de 2 H. P. otto t;;;:: J;'f~t1:r ~hloriclrato de eme. 
ou equivalente. 2 kilos de chenopodto. 

1 machina de cortar forragem, rna~ 100 ser~ngas de vidro, de 10 e. c. 
nual, tamanho médio. 100 ~rmgas de vidro, de 3 c. c. 

1 debulhador manual para milho, 5 ~11 ampõlas vastas de 3 c. e. de 
idem. idf'm t nm bico, typo Iodoblsman. 

• Quando durante o trabalho surge uma dôr 
de cabeça ou enxaqueca, um comprimido de 
CAFIASPIRINA é providencial. · 

• Com elle o allivio é immediato 
CAFIASPIRINA é o remedio de con: 
fiança contra dôres e resfriados; 
'".arantido pela Cruz Bayer. 



A UNIÃO - Terça·feira, 28 de setembro de 1937 

ADVOGADOS 
IIIAURJCIO GRACCHO CARDOSO e ALCEU DANTAS MACO:L, 

Uvog-a.doe ln!crlptos na Ordem, com escriptorto , rua Republica do 
Perú 36, t.• andar, (aoUga Aisscmblêa) no Rio de Janeiro, acompanham 
causai perante a Cõrte suprema, encarregam.se de preparos, defendem 
Junto ao Soptrlor Trlbonal Eleitoral, Impetram "babeas•oorpus,. e man• 
da.doa •e se,urança, fazem cobranças commerclaes e particulares, tratam 
f1e naturaUzaçio e cartas de chamada de extranretros, eftectnam rece. 
blmentoa nos diversos Mlntstertos, Thesouro e demais repar~lções pu
bllca1 ;,restam e Jevantam fian~. daf!do todas e qua.esqoer lnforma.9õea 
11.11e Íhe1 f6rcm 10Uolt.adaa, tado com HIUl'ança, pru.$eu, e raplies 
•• remeuN. 

500 tubos de hemolyse. 33 metros lln-:!arcs de conductores de 
500 grammas de theobr..:mlna. cm zin~'º n.º 12 idem. idem <typo n. 0 :n. 

vidro de 100 grammas. Os materiaes constantes do presente 

Dr. Arnaldo DI Lasclo 
Ex.Interno do Hospital de Alie. 
nados {Serviço do Prof. UJysses 
Pernambucano) . Med!co Interno 

do Sanatorlo Recife 

CLINJC,\ MEDICA 

Doenças Nervosas e !\1'.entaes 
Consultorlo: Rua João Pessôa, 378 
- 2, 0 andar (Edl!iclo d' A Prl. 

ma vera), De 15 ás 18 horas 
Resld, - Sanatorlo Resl!e - R, 

Pereira dll Costa, 293 
Pbonc 2072 

- RECIFE --

12 dedeiras de borracha com pro_ Edital, serã:; pastos no Deposito 1J.s 50 metros de cannos .ae ferro galv. 
t:ectores. Obras Publica~. dE: 2". 

5 mil rolhas de cortiça, n. 0 G. Os proponent.es deverão fa~r no 10 joelhos de ferro galv. de 2". 
Os proponentes <leverão rãzer no T,w ·ouro do Estado. uma. caução em 55 metros de callllo de fen·o galv. de 

Thesouro <lo Estado, uma cnuç-ão em dinheiro de 5% sobre o valor provavel l '2". 
dinheiro, de 5('~ sobre o vn.lor prova- ,;:10 fornecimento, que servJri pa.rR. ga- 90 reduções de ferro galv. de 112"' 
vel do fornecimento. que servirá pa- r:mti:t do c::ntracto. no caso de acei- x 3 8". 
ra garantia do contracto, no CRSO de taçã:J da proposta. 20 lavatorios de louça, de o. 50 x 0.40. 
a-ceitação da proposta. As pr:postas deverão ser e.scriptas a 2 pias de louça. de O, 80 x O, 50 x o. 25 

As propostas deverão ser escrlptas a tinta ou cbuyicgrap!rn.das ~ a:;-;.J~na. ccnforme desenho nesta Commissão. 
tinta ou dactylographadas e assigna- d~'" cie :-nodo Jegivel sem :t.(.'..trns e- 20 torneiras nickeladas de 318". 
das de modo legivel, sem rasuras, e- mer.cv:-: ou borrões, em rtua<, vias, sen- Nota: - As louças san1tar1as do 
mendas ou bonões. em duas vias, do um.1 d:vidamentc sellada, (sello presente Edital. serão Twyfords, Horn
sendc umn. devidamente sellada (selb esta.dual de 2$000 e sello de .sau'd<') berg ou outras mar:::as equivalentes, 
e..o,;tactual de 2$000 e s~llo de saúde) ,;ontcnclo preço em algarismo e por nacionaes ou estrangeiras. 1 
cont.endo preço cm algarismo e por extenso. Os proponentes deverão fazer no 
extenso . Os prop.onente'i de·IC'r5o marcar o Thesouro do Estado, uma. caução em 

Os proponentes deverão marcar o p~azo. para entrega do maierla.l offere. rtinheiro de 5% sobre o valor provavel 
prazo para entrega do material offe_ rE:c!dc. c(o fornecimento, que servirá. para ~a~ 
recldo. A<:: propostns deverão c;er entregues ra.ntia do c:ntracto, no caso ãe acei

Or. preços c.::mprehcndem-se para o "'l-~~t.~l Commi.ssão, em enveloppes fe· taçãn êa 1 ... oposta. 
rn::itcrial entregue no deposito da re- chz.dos até ãs pr:-x.1mldades da reW1ião N:. propostas deverão ser escrlptas a 
partição requisitante. do Tribunal da F::iz.enna. QUP não será tinta t:l.l dact.llogra;hadas ~ assi.gna-

As propostas deverão ser entregu,::,s antes das 14 horas do dia a de outu- das d.P r.1odo 1eg1vel. sem ra.'it1rnt. e
nesta Commissâo, em enveloppes fe- b·o ,·indnuro. rr...:-nrl.ri.s ou borrões. em duas vio:i..s, Ma~ 
chados, até ás proximidades da reu- Em enveloppes separados das pro- do uma d~vidamente sellada, (sell::> 
niâo do Tribw1al da Fa.1enda, que não pestas, os con-:-urrentes de\'erão apre- estadual <lc 2SOOO e sello de sau'de) 
será nnte.s das 14 horas do dia 28 do ~entar recibos de haver pago cs impos- contendo preço em algarismo e por 
corrente mês. tos federal estadual municipal, no extenso. 

Em enveloppes separados <ias pro_ exere1c10 passado. bem como, da cau- Os proponentes d.ev-erã'J marc:ir o 
postas. os concun-entes deverão e.;:ne- çáo de qu~ trata este Edltal. prazo para entrega do mate1lal offere-
.sentar recibos de haver pago os im- Os proponentes obrigar-se-ão a tor- cido. 
posto~ :eclcral, municipal, estadual, no 

I 

nar. cffcctivo º. compromfas~ a. que se Os proponentes deverão offerecer co 
e~erc1".'10 passado, bem cerno, da cau- p~·couzeram ca<:O seja aceita a sua tação para <:s materiaes de proceden .. 
çao de que trata c::;le edital. proposta. as,<;1gnando contracto na eia nacional, ou naclonalisadas, postos 

Os proponenLcs obrigar-Se_ão a Procuradoria da Fazenda. com O prazo na repartição requisitante, e. de prooe
tol'nar e1fcct1vo o compromisso a que maximo de 10 días após solu~ionada a. dencia estrangeira, C. I. F. Cabedello. 
se propu1.eram_. caso. seja aceita a sua i:·oncur~·encia, com previa caução ar- As propostas deverão ::.er entre~ues 
propc.sta, a.ss1gnando contracto na bitrada inlo Tribunal competente nesta Commissáo, em envelop!)e.;; te-
Procuradoria da. Fazenda, rom O pra- não inferior a 5~ sobre O valor dÔ chado.s. até ás proximidades da reunião 
zo maximo de 10 di_as. após solucio- fcrnecimen~o. a qual reverterá em fa- I do Tribunal da Fazenda.. que não será. 
nPda. a concurrenc1a. ~om prévia vor do Estado, no caso de 1·escisão do antes. das 14 horas do dia 8 de outu
cauçao arbitrada pelo Tnbw1al com- contracto, cem causa justificada e fun- 1 Lro vindouro. 
petente, não inferior a 5% sobre O <lamentada. Em enveloppes separados <las pro-

~-:;~r e!º /1~~~ecJ~ne:~àd~ ~~ª1
c:ove~e deF~c:n~_f:;r~a~~e!~t:st~timºan<lJ~ei~ 1':~:· r~~i~n~~11ie:J:3.r P~~V:~~ ~g:: 

rt-scisão do contracto, seffi causa jus- nova c:ncurrencia ou ·deixar doe effec- tos federal, estadual municipal, no 
tüicada e fundamentada a juizo d-o tuar a compra dÕ material constante excrcicio passado. bem como, da cau-
ref•.:rido Tribunal. da mesma. ção de que trata este Edltal. 

Fica reservado ao Estado, ('I direito Commissáo de Compras, 23 de setem Os prop~mentes obrigar-se-ão a. tor-
de annullar a presente, chamando á t:o de 1937. nar effectivo o compromisso a que se 
nova concurrencia, ou debcar de ef- J. Cu.nha Lima Filho - Presidente propuze.ram c3:00 seja aceita a sua 
!ectuar a compra do material co115_ da Commi..ssão de Compras. proposta, assignando contracto na 
t:int.t> da mesma. Procuradoria da Fazenda. com o prazo 

Commls.são de Compra.s 13 de se- SECRETARIA DA FAZENDA - maximo de 10 dias, após solucionada a 
tembro de 1937. • EDITAL N." 88 - COMMISSAO DE concurrencia, com previa caução ar-

J. Cunha Lima Filho _ Pela Com COMPRAS - Abre concurrencia pa- bitrada. pelo Tribunal competente. 
missão de Compras. - ra o forn€cimento do seguinte mate- não inferior a 5% sobre o valor do 

rial: • 0 fcrnecimento. a qual reverterá em fa-
SECRETARIA DA FAZENDA -

EDITAL N,º 87 - COMllflSSAO DE PARA A D!RECTORIA DE VIAÇÃO 
COMPRAS ,- Abre c·.ncurrencia pa- E OBRAS PUBLICAS 

~fat fo.rne:im.ento do seguinte mate- Construcção d<' Grupos Escolares no 
Interior • 

PARA A D!RECTORIA DE VIAÇÃO 
E OBRAS PUBLICAS 60 metros de ferro em barra, de 1 

1 4" X 1 8", 
(Construcç-ão S~~:a ~~~~ Escolar de x ~0~

6
9ito.s idem, idem. idem, de 3 14" 

360 ditos de cantoneiras de ferro de 
3 janellas communs conforme n./) 1 7,8" x 7;8" x 118". 

nesla Comrnissão. 250 dttos idem, idem. idem de 1 112" 
2 ditas idem c;dc.senho n.v 4 idem. X 1 1 2" X 1 8" 

idem · lúf.Oditosi.dem Tdel"xll8". 
10 oculos fixos c;<le.st•nh, n.º 2 idt:m 4. ditos de vergalhão de latão, 1 1[2" 

idem. · 1 para roldanas. 
1 por. ta cjdesenho n.º 1, idem, idem. , 35 kilos de latão velho Plfundição. 
8 ditas, c 1desenho n.º 2, idem idem. 13 chai:.as de ferro prnto, de 2, 00 x 
4 ditas, clde.senho n," 3, idem idem. 1. 00 x 1 1 16", 
10 ditas, cf desenho n.º 4, iderri, idem. . 1 kilo de arame de aço para molas 
Nota: - Tudo confo!"me detalhes e (Ir f€:-hadura. 

especificações nesta Com missão. 24 metros de Jatão em barra, de 114" 
620 metros quadrados de mozaico de x 3 4• 

duas cores, de bôu. qualidade. 1.:nvian- 210 metro5 de cantoneiras de frrro, 
dv amostra. d~ 3 4" x 3\4" x 118". 

l:onstr'Jcção do Grupo &..:;colar de Ca
baceiras 

l&O metros quadrados de mozaico 
d~ duas cõres. de bôa qual:d:3.de. en
viando amostra. 

1 porta conforme desenho n." 1 des-
ta Com missão. 

~ %~ i~ee~~- i~en~ ~\ 23 i~::· !~~:: 
3 ditas idem idem n." 4 idem, idem. 
2 ditas idem, idem n. 0 5, idem idem. 
1 vão :,;tmµl·.?s c .clc'senhJ. n." 6; nesta 

Commissão. 
. 1 janella commum, cldesenho n." 7, 
1dem. idem. 
. 2 mEZaninos c desenho n.'' 8, idem, 
1dem. 

1 janella de canto c
1 

desenho n.o 10, 
idem idem. 

Nota: - Tudo d<: accôrdo com as es
pe:ificações e detalhes nesta Commis
são 

30 metros quadrados de virlro bron
co, transp!lrcnu:- e liso, de 0,003 de es
pessura em laminas de 1, oo x 0.40. 

220 metros quadrnd06 de- forro de 
cedro macht'.'aclo, de bõa qualidade. 

150 metros lineans de sanefas de 
cedro para fo:-To, d"' 0.10. 

150 m~trcs lineares de cornijas de 

Ct~~Om~r;~S ~~âi-a~~s(JJ; ·azulejo bran-
co nacioital 1co1tro, enviando amos-
tra. · 

80 metro.5 linea1cs .-:Je c:1lhas de co
br!', conforme cte.senho nesta COmmis
tâo <typo n." 2>. 

18 tnPtro5 lmc:ir~ de calhas de zin
to n.0 12, idem, idem (lypo u.° 1). 

Construcção do Instituto de Educação 

PO joelhos de ferro galv. de 2", 
90 niples idem. idem de 1 114". 
40 v idem, idem de 1 114", 
30 'metros de canno de chumbo de 

1 2" 
l kilo d·> estanho, 
100 grampos de ferre de 1". 
100 ditos idem de 314". 
100 grampos de ferro, de 1 1!4". 
3 torneiras de passagem. de 1". 
5 tubos de tinta arlos. 
28 W. W. C. C., com siphão externo 

e F'n'.ilador. 
38 caixas d~ descarga de ferro esmal

ta<lo 
38 c::mnos de descarga, metal nicke

lado. 

X ~4 ~ªt:tot~3~e~:ifet:. O, 61 a 0, 63 

4 ditos idem ,;obre columna, comple
tos. 

4 espelhos c I moldura metallca, de 
O. CO X O, 50 

16 bebedouros de bôa qualidade, 
90 arruellas de metal nickelado, de 

1 2" cte furo. com 1 1 ·4·• de largura e 
1

1 
lG" de gro~ura 

n ~:~i}~~~e~;s 31ii,;~ de mamadeira, 
ijQ Tês nlckelad:s de 3:9»_ 
1 torneira nickelada de baixa pre.s

s&,: de 3!4" 
:i:ã; ~0;1~Í~,~ nickeladas de baixa prcs-

20 cruz,tas nickeladas de 318", 
x ;~

8
~~ducçõ<s de ferro galv de 112" 

vor do Estado. no caso de rescLsão do 
c0ntracto. sem causa Justificada e fun
damentada a juizo do referido Tribu
nal. 

Fica reservado ao Es5ado, o direito 
de annular a presente, chamando a 
nova concurrencia, ou deixar de effec
tuar a eompra do material constante 
da mesma. 

Commissão de Compras, 23 de setem 
bro de 1937, 

J, Cunha Uma Filho - Presidente 
da Commissão de Compras. 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N,0 89 - COMMISSAO DE 
COMPRAS - Abre concurreneta. para 
o fornecimento do seguinte material: 

PARA A IMPRENSA OFFICIAL 
Material para linotypo 

450 ,natrizes d~ 7 122, &>ndo: 
50 A 
50 E 
50 S 
50 ,o 
50 I 
100 conjuntivas 
100 virgulas 
90 matrizes de 7 126, sendo: 
10 A 
10 E 
10 I 
10 O 
10 S 
20 conjuntivas 
20 virgulas 
160 matrizes de 6 94, sendo: 
20 A 
20 E 
20 I 
20 O 
20 S 
30 conjuntivas 
30 virgulas 
90 matrizes de 7 80 sendo: 
lOA ' 
10 O 
10 E 
'10 I 
10 S 
20 conjuntivas 
20 virgulas 
3 peças F 2272 
5 peças C, 938 
6 peças C, 1264 
3 poças G, 1527 
2 peças G, 34-05 
12 peças X . 103 
24 peças J , 4391 
6 peças F. 72 
12 peças D, 6 
12 peças E. 355 
12 peças E. 1272 , 

Para maah!na de pautação, 
100 discos n. 0 3 conforme amostra 

nesta Commlssão. 

"TEMIA QUE MEUS 
· DENTES NUNCA 

TORNARIAM A SER 
. BELLOS" 

RESTAURE A BELlEZA DE SEUS DENTES 
QUE satisfação sente uma 
mulher quando sabe que 
seus dentes estão claros e 
brilhantes! 

Faia Isto: 
Pela manhã e á noite, 
usando Colgate, escove os 
dentes superiores da gen
giva para baixo, e os in
feriores da gengiva para 
cima, Enxague a bocca,, 

50 discos n.º 3 l [? conforme amostra 
nesta CCmmissão. 

50 discos n.º 4 conforme amostra 
nesta C<::mmissão. 

50 discos n.0 5 conforme amostra 
nesta Cem missão. 

50 discos n.t> 6 conforme amostra 
nesta Ocmm1ssão. 

50 discos n. 0 44 conf:rme amostra 
nesta C<:mmissão. 

10 dis:os n.0 3-6-3 conforme amostra 
nesta Ccmmissão. 

10 disca.s n.o 3-S conforme amostra 
nesta Ccmrni&':ião. 

10 discos n.0 37 conforme amostra 
nesta Cem missão. 

10 discos n.0 8 conforme amestra 
nesta Com missão. 

1 fogareiro "Primus" n.0 2. a kero
sene. 

Depois , ponha na lingua 
um centímetro de Creme 
Dental Colgate e dissolva-o 
com um sôrvo de agua. 
Bocheche com este liquido, 
fazendo-o passar entre os 
dentes, Torne a enxaguar 
a bocca, 

Além de clarear e em
bellezar os dentes, Colgate 
remove os resíduos de co
mida que causam o mau 

halito. Conserva as 
gengivas rosadas e 

firmes, Deixa 
na bocca uma 
deliciosa sen
sação de fres
cura, 

:Rropo.sta, assignando contracto na 
Proçuradoria da Fazenda. com o prazo 

~~~::ei~I.º !~' ~fi:i!º~U:~~:daar~ 
bitrada pelo Tribunal competente, 
não inferior a 5% sobre o valor do 

~~~n:im~~!~o.ª r!u~~~e;re~c~ f~~ 
'eontracto, sem causa justificada e fun
damenU.da a juízo do referido Tribu
nal. 

Fica reservado ao Estado, o direito 
de annular a presente eh.amando a 
nova -concurrencia, ou deixar de effec
tuar a compra do material constante 
da mesma. 

Commissão de Compras, 23 de setem 
bro de 1937. 

J, Cunha Lima Filho - Presidente 
da Cornmissão de Compras. 

52,500 folhas de papel oouché, de 30 -------------
kilos. PREDIO - Vende-se o 

5. 000 folhas de papel couché, de 4-0 
L kilOS, 

1 

20.000 folhas de papel assetinado de 
16 k!los. 

1 
20. 000 folhas de papel assetinado de 

20 kilcs. 
5.000 folhas de papel"A.G,", 
1 peça B, 63 para linotypo, 
6 peças F, 28 para llnotypo, 
l peça E, 1121 para Jinotypo, 
Os proponentes deverão famr no 

Tht-souro do Estado, uma ca.uc::ão em 
dinheiro de 5% sobre o valor provavel 
do fornecimento. que servirá p1ra ~a
rantia do c:ntracto. no caso de a-:ei-

predio n.° 81 localizado á 
Praça 1817. A tratar com o 
proprietario á rua 13 de 
Maio n.0 456, ou com os srs. 
F. PEIXOTO & IRMÃO, á 
Praça Anthenor Na varro, 
30. 

ta,~o ir~;~=."· dewrão ,narcar e OURO - Agrippino Lei. 
~/~a

0
zo para entrega do material off<rc·-j te, compra ouro de 10$000 

tin~ P~i~~~~t1~~=~~.:; !sc!~~f:~a~ a 17$000 a gramma. 
!";\J:, ~;~0 ,~6!/:°~m sed~,;·~;;ts,;,~: Rua Duque de Caxias, 
do uma devidamente sellada, <sello 312, - Pharmacia Véras. 
estadual de 2$000 e sello àe sau'de, 
contendo preço em algarismo e por 1 ------------
c>..-tenso. 

0 3 proponentes deverão offerecer co
tação para. o.s materiae.s de proceden
cia nacional, ou nacionalisadcs, postos 
na repartição requisitante. e de proce· 
dencia estrangeira, C. I . F. Cabedello. 

A~ propostas deverão s~ entregu"'s 
nesta. Commlssão, em envelopj)~ fe-
chados. até ás proximidades da reunião 
do Tribunal da Fazenda. que não será 
antes das 14 horas do dia 15 de outu
bro vindouro. 

Em enveloppes Separados das pro
postas, os con:urrent.es deverão apre
sentar recibos de haver pago os impos
tos federal, estadual, municipal, no 
exercicio passado bem como, da cau
ção de que trata este Edital. 

Os proponentes obrigar·se-ão a tor
nar effectlvo o compromisso a que se 
propU2eram CILSQ seJa aceita a sua 

ALUGAM-SE 
A optima casa para familia, na Ave. 

sida Epitacio P\?ssóa, por 200$000 
mensaes, as Chaves junto e a da Prai 
de Tambaú, Gonçalo, para a tempo .. 
rada balnearia. A tratar na Rua Ma 
ciel Pinheiro, n.0 303. 

ALUGA-SE 
Na ·?raça da lndependend,ia um 

bunga1ow com pomar, quintal mura. 
do, accommodaçÕb para numerosa 
í11milia e dependencias para criadagem 
e garage. A tratar na resldencia de 
AnnJbal de Gouveia Moura, na. mes 
ma Praç,L. 
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NAVECAÇÃO E COMMERCIO 
L L O Y D B R Â S J L E J R-o-=------.--A-$-1 L ___ E ___ U_G 0--M~E-S----. A-gen-•• ----

( P A TRIMO N I O NACIONAL) Praça Anthenor Navarro n.' 31 .:_ (Terreo) - Phone 38. 

PARA O NORTE PARA O SUL 

Linha Belém - S. Francisco Linha Belém - P. Alegre 

Paquete COMMANDANTE RIPPER 
Linha Belém - S. Francisco Linha Manáos - B. Ayres 

Paquete CAMPOS SALLES 
<P• ' Sahitá no dia 16 do corrente para Natal 

Fortaleza, S. Luiz e Belem. · ' 

POCONE' 
Paquete PARA' 

Sahirá no dL:t 4 de outubro para Re~ife, 
Maceió, Bahh, Victoria, Rio de Janeiro, San
tos, Paranaguá, Antonina, S. FrancLsco, Montr.
vidéo e B. A:.'l"Cf. 

(Cargueiro) 
Linha Tutoya - P. Alegre 

MANTIQUEIRA 

Sahirá no dia 27 para Recife, Maceió, Ba-
Linha Belém - P. Alegre 

Paquete AFFONSO PENNA Sah!rá no dia 2 para Natal, Fortaleza, S. ~~, ~:~% R~o5 ~eF;:~:f:~. Santos, Parana-

Luiz e Belém. 

Sahirá no dia 23 para Natal, Macáu, Arela 
Branca, Aracaty, Fortaleza, Camocirn e Turtoya. 

Sahirá no dia 5 de Outubro para Recife, 
Maceió, Bahia, Victoria, Rio de Janeiro, San
tos, Pelota , Rio Grande e Porto Alegre. 

Acceitamos cargas para as cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. 

LLOYD - ACIONAL S. A.-- SWE RIO DE JANEIR 
IIESTIÇO a.&PIDO PIELOI P.&Q1JIEDI •0&1• IENTSIE C.&IIIEDIELLO S POSTO .U.SGU 

PASSAGEIBOS 
Sahldu u Qnart.,-felrn 

" S U L " 
PASSAGEIROS "NORTE" 

PAQUETE "ARARANGUA" - Es. CARGUEIRO "ARAGANO" - Es-

pera.do no dia 6 de Outubro sahindo perado de Antonina. e escalas 110 dia 

no mesmo dia para Recife, Maceió, 1.º de Outubro sahindo no mesmo dia 

Bahia, Victoria, Rio de Janeiro, San. para. Natal. Areia Branca, Fortaleza. 

tos, Rio Grande, Pelotas e Porto Ale- s. Luiz e Belém, ,ara onde recebe 

gre, para onde recebe carga e passa. 
carga. 

.geiros. 

PARA DEMAIS INFORMAÇõES COM OS AGENTES: 

CUNHA REGO IRMAOS 
~scriptorio. - Rua 5 de Agosto n.0 125. Telephone n.0 360-Telegramma: "Aras" 

ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedello 

e Porto Alegre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO "OLINDA" - Esperado do sul, deverá chegar em 
nosso porto no proximo dia 14 o cargueiro "Olinda". Após a necessa
ria demora sahirá para os portos de Natal, Ceará, Tutoya e Areia 
Branca. 

CARGUEIRO "CAXIAS" - Esperado do norte, deverá. chegar 
em nosso porto no proximo dia. 12 o cargueiro "Caxias". Após a ne
cessaria.. de,nora sahirá para os portos de Recife, Maceió, Rio, Santos, 
Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

CARGUEIRO "OSWALDO ARANHA" - Esperado do sul, de
verá chegar em nosso porto no proximo dia 9 o cargueiro "Oswaldo 
Aranha". Após a necessaria demora sahirá para os portos de Aracaty, 
Ceará e Camocim. 

CARGUEIRO "PIRATINY" - Esperado do sul, deverá chegar 
em nosso porto no proximo dia 19 o cargueiro "Piratiny,,. Após a ne .. 
cessaria demora, sahirã para os portos de Recife, Maceió, Rio, Santos, 

Rio Grande e Porto Alegre. 
CARGUEIRO "PORTO ALEGRE" - Esperado do sul. deverá 

chegar em nosso porto no proximo dia 23 deste o cargueiro "Porto 
Alegre". Após a necessaria, demora, sab.irá para os portos de Na.tal, 
Ceará, S. Luiz e Belém. 

CARGUEIRO "OLINDA .. - Esperado do norte, deverá chegar 
em nosso porto no proximo dia 26, o cargueiro "Olinda". Após a nttes.. 
saria. demora., sahirá pa.l'a. os portos de Recife, l\Iaceió, Rio, Santos, Rio 
Grande e Porto Alegre. 

CARGUEIRO "CHUY" - Esperado do sul, deverá chegar em 
nosso porto no proximo dia. 28, o cargueiro "Chuy". Após a necessa.ria 
demora, sabirá para. os portos_ de Natal, Ceará, Tutoya e ~eia Branca.. 

CARGlTEIRO "MACEIO'' - Esperado do tul, <levera. chegar em 
nceso porto no proxirno dia ~ de outubro, o rargmüro "Maceió". Apôs a. 
necessaria. demora, sabirá para os :pc.rtos de Recife. Maceió. Rio, Santos, 
Rio Grande e Porto Alegre. 

Agentes - LISBOA & CIA. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
l\h=RUA B=ARAO=&A P=ASSAG=EM J.'i.º=13 -=TELEP=HONE=N.

0 

229= 

10$ 
ou mais diariamente poderão ganhai' em sua. proprla casa, 
quando dedicarem suas hoi;as vagas á original, artistica. e ren
dosa industria. "M. A. N. 1. S. ". Para informações. escre-

8I!RVJÇO SEMANAL DE PASSAGEmos E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

VAPORES ESPERADOS 

"ITABERA" 

~e~ado do~ pórtos do sul no dia 30 do corrente, 
quarta.feira, sahirá no mesmo dia para: Recife Maceió 
Bahia. Victoria., Rio de Janeiro, Santos, Parana'guá, An~ 
tonina, Florianopolis, Imbituba, Rio Grande, Pelotas e 
Porto Alegre. 

~ - --- ·-,.ROXIMAS SABIDAS: 

"ITAGIBA" - Domingo, 10 de outubro. 

A~SO 

Recebemos tambem cargas para Penêdo, AracaJll, 
Ilhéos, S. Francisco e Itajahy, com cuidadosa baldeação 
no Rio de .Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em trafego mutuo com a "Leopoldi!la Rallway". 

A Companhia t"cebe cargas e encommendas até a 
vespera da aahida. .<!lls se1.15 Yapo~es. 

Os ·constgnatarlos de ca.rga5 devem retirai-as do tra
plche da companhia dentro do prazo de tres (3) dias, 
após a descarga, findo o qual, Incidirão as mesmas em 
armar.enagem. 

Pata -pusageu, encom.m.enda9 e valores, attende-se no escrlptorio até ás 16 horas na vespera da sahida dos paquetes . 
.&li demaís Informações serão dadas pelos Agentes : 

WILLIAMS & CIA 
Praça Anthenor Navarro n.0 5 - Phone 234 

CLINICA MEDICA E PARTOS 

DR. MIRANDA FREIRE 
(E:x: .. lntemo residente e ex.medico interno do Hospital Pedro II do 
Recife. Pratica. nos Hospitaes de S. Francisco de Assis e Santa 

Casa de Misericordia do Rio de Janeiro) 

DOENÇAS DO CORAÇAO E AORTA, ESTOMAGO FIGADO, IN-
TESTINOS E RINS ' 

CONSULTORIO: - DUQUE DE CAXIAS, 558 
RESIDENCIA: - ALMEIDA BARRETTO, 236 

João Pessôa --:::-- Parahyba 

IR, JóSl IAGALHIES 
•SDI00 SIIPSOI.&LIITA 

CASAS - Vende-se a ca
sa n.' 53, ã avenida João da 
Matta, nesta cidade. A tra
tar com o dr. Camillo de 
Hollanda ou com a senhori
nha Maria José de Hollan
da Chaves, residente á ave
nida General Osorio n.' 113, 
ne~ta cidade. 

Cachorros de pura raça 
policial 

Vende.se ao preço de 50$000, na 
travessa dos Estados, 81, no Bairro 
'Iberezopolls. Proximo ao talhe de 
carne. 

APIARIO MARIA IRR· 

ver• a. "M. A. N. I. S.", R. do Passeio, 56 - sala. 141 - Rio de Janeiro. 
Receberá um folheto gratis explicativo. Se desejar amostra do trabalho e 
executar, basta remettcr 116. 3$000, mesmo em sellos do correio. O mais 
extenso e variado sortimento de calcomanias, iudustriaes '!I artísticas. 
Cata.logos ~a tis. 

~-., 

DR. ISAAC FAINBAUM 
Ex-assistente de Clinica. Medica. do Hospital do Centenarlo, Medico do 

Hospital Santa Izabel e do Institui<> de Protecção á Infancla 
DOENÇAS DAS CRIANÇAS 

Doenças do adulto: Coração, aorta, estomago, intestino, ftgado, rins, 
sangue e nutrição. Tratamento da neurasthenia sexual, gyphilis. 

Com1ull<>rlo: RUA BARAO DO TRIUMPHO N.0 420 - 1.0 &ndar 
(Por cima do Banco Central) . 

Consultas: - De 15 ás 18 horas, dia.riamente. 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCEITA CHAMADOS A QUALQUER HORA 

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

DOENÇAS INTERNAS 

l'AZ Qt>ALQUES TBATAMENTO I! OPEBACOl!II DAS DOIUIQ&ll 
DOS OLHOS, OUVIDOS, NllIZ S GABO.&NT.& 

NE _ Vende puro Mel dt· Especialidade: - Molestias ln!ecto-contaglosas 

11-ltorlo: - au D•IW de Caxlu, IM. De I la 1 ..... 
-•-: - au vi-., .. .. Pelotu, NL 

10.1.0 ••••o& 
..: 

Abelhas "Italianas e Urus- TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR PELO PNEUMO. 
sú. Av. João Machado, THox ARTIFICIAL E DEMAIS PR~sos 

1155 ou Cap. José Pes-1 Consultorlo: - Rua Duque de c'artas, 348 - 1.• andar. 
Resldenela: - Rua Engenheiro Retumba, 231 

sõa. 25. - - - - !.'>l.-=o=a:=;:;C;:;O=N .. s_u_L .. T"'A_s .. :.D-A=Si=l:;;6;;AS=·18_H_O;.RA"""'S~D~IAR~:;IAMENTE;;;;;;;;.;:.;:;..,.:s::=..JJ 
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D :e e A D o 
DR. OSCAR OLIVEIRA CASTRO 

DOSNCAS DAS CRIANÇAS - CLINICA MEDICA 
--- EM GERAL ---

ClonsUl!ior!O: - Rua Duque de Caxlaa, 812 <De H ú 11111.> 

--- Telephone, 281 --

RliSID!lNCIA: - AVJ!;NIDA VIDA!, DE NEGREIROS, 111 

--- Telephone, 155 ---. 

CLINICA. DE DOENÇAS DE OUVIDOS, NARIZ E 

DR. CASSIANO NOBREGA 
1 

GARGANTA 

FORJl,.ADO PELA UNIVE&SIDADE DO RIO DE JANEIRO 

1 
Especialista do Hospital Santa babel, da. lnspectorla Sa• 

Ditaria Escolar e do Dispensario de Tuberculose 

[ 

D lATHERMIA, ELECTRO-COAGULAÇAO, RAIOS 
INFRA-VERMELHOS E VIOLl!:TAS. 

Consultas diarias: pela manhã, das 11 á.s 12; á ~rde 
das 16 á.s 18 horas 

ConsuJtorto: - Rua Duque de Caxias, 312, l.' 
Res!dencla: - Rua General Osorlo, 180. - Te!. 259 

V S. PRECISA DE ADVOGADO T 
PROCURE O 

DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
CAUSAS 

1 

COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL 
IRINEU JOFFILY, 218 

-::-
ACCEITA CHAMADO PARA O INTERIOB 

JOAO PESSOA 

1. :lENÇAS DE SENBOBAS - PARTOS - OPEBACOl:8 

DRA. NEUSA DE ANDRADE 
Connltorlo: - Ru Bario do Trlamphe, W-Lº o.no,, 

CONSULTAS - DE H A'S U BORAII 

-- Realdencl&: ----

&UA Ul'tKCTO' ".PESSOA, '· lfl -- - "''· 

SANATORIO RECIFE 
Director: - Prof. ULYSSES PERNAMBUCANO 

- Rua Pereira da Costa, 257, 293, 331. 
End. l'eleg. SANATORIO - Teleph. 2072 - RECIFE 

Casa de saúde destina.da. a. doentes de clinica medJca.. con
valescentes, necessitad0g de regimens e repouso, nervosos, 

mentaes, intoxiaulos, etc . 
PAVILHOES SEPARADOS PARA 'As DIVERSAS CLAS. 
SES DE DOENTIJ:S. - ENFERMARIAS DE 2 LEITOS, 
QUARTOS INDIVIDUAES, APARTAMENTO DE LUXO. 

Situado no centro da cidade em lugar discreto e tranqulllo. 

Laboratorlo, Metabolismo Basal, Serviço de Electrotherapla 
e Electrodia.gnostlco a cargo de especialistas. 

Aberto a todos os medlcos que poderão dirigir o tratamento 
---- de seus doentes ----

0 DIRECTOR E O MEDICO INTERNO RESIDEM NO 
PROPRIO ESTABELECIMENTO 

Agrimensura - Cadastro - Vistorias 
Arbitramentos 

l!:SCRIPTORIO DJ: ENGENHARIA 

CALZAVARA & CIA, 
loio POMÕa - A~enlda Guedes Pereira n.• SI 

Telegr . CALZAVARA - João Pessôa. 
Peçam sem compromissos ~<>rmações e preços. 
Opttmos descontos para trabalhos de vulto e leV&nta

mentoa em eonjuneto. 
Atteuciem-se chamados de qU&lquer ponto dos Estadoe 

de Pt.rahJba, Rio Grande e Per..ambw:o. 

p 

IR, IEWTOI LACERDA 
OONSUl,TAS COMMUNS AS SEOUNDA•PEIRAS, QUAR• 

TAS E SEXTAS, DAS 8 AS 13 HORAS 

Noe •emau lllu ateia, •6 attenoled no consnltorlo, OI cll
aateo em hora previamente marcadil 

OLINIOA MBDIOA 

Doeaóu Nervoua e Meataea. Tratamento da Taberealo1e 
pelo PNEUMOTORAX • a FRENICECTOMIA 
Rua Duque de Caxlaa. 60t. - Telephone, 111 

DOEN(.:AS DOS OLHOS 
IR, H. COSTA BRITTO 

EX-ASSISTENTE DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO PROF. 
SANSOU NO RIO DE JANEIRO 

OCULISTA DO HOSPITAL SANTA ISABEL 
Tratamento medico e operatorlo du doençaa •oa olh• 
ConaUltorlo: - Rua Duque de Cal<las, 312 (Alto da Phar

macla Vérao, 1.0 &nda.rl 
Restdenlca: - Avenida Ju~ Tavora., 113 

ConaUltu: - Daa 101J2 u 12 e daa 18 '8 11 horu 

IF-~=================~ 
GABINtTE ELECTRO-DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINDlLVA GAMA 

Clinica-Cirurgica e Prothese Odontologica 
Odontopedic 

Cona11Harto: - Daqae de Culu, 501 - 1.• ani&r 
CONSULTAS - DAS li A'S 11 BORAB 

t,===========l.i 

1 R • J O A O S O A R E'S 
OLINIOA DII 0BIANÇA8 

Oa Crtcllle .. CU& dd Exposto. •o Blo •e landn 
(Servl90 de lactenteo) 

!dedico do Serviço de Hyglene In!antu do Estado 
e do Instltu~ de Protecção e Asslstencia á Infancia 

Consuitas dlarias das 16 ás 18 horas, á Rua Direita, 348 
(Altos da Sorveteria Werncr) 

DSID.l!NCIA: - Rua DIOJo Velho, 214 (Parqee 
Sololi de Lucena) . · 

ADVOGADO 
Escri!)toriô: - Epitacio Pessôa, 113 

CAMPINA GRANDE 

DOENÇAS DA PELLE E VENEREAS - SYPIIILIS 

DR. EDSON DE ALMEIDA 
DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D, S. P. CHEFE DA CLINICA DERMATO-SYPHILOORA• 

PHICA DO HOSPITAL "SANTA ISABELn 
Tr•ta.mento por processos especlallzadoa de ar-ne ( Npl• 
Dhas), pytirlasls versicolor (pannoa) eaze"\u, "'11!,t.,. 

doenças das unhas, affecçóes do couro cabeÚudo •v 
Orientação moderna na therapeutlca d& Syphllia e da 
Lepra - Physlotherapia dermatologlc& - (Ultra violeta 

-Infra Vermelho - Cromaye1') - D!athermo coagulação 
para o tratamento dos tumores mallgnos da pelle 

DIARIAMENTE DAS 141J2 A'S 17 HORA6 
C<,maltorlo: - Duque de Cul ... , 50l - L o.núr 

JOAO PESSOA 

DRA. EUDESIA VIEIRA 
- MEDICA -

Tratamento pela chlm!otherapla associada , physlothera.pta: 
(Ultre;vtoleta, ondas longas, curtas. Ultn-c~ e 

bydrotheraplal. 

Re.,1denc1a e COnsultorlo: - Rua Duque de Ca:rlaa, &19, 
Consultas: Secunda!!, quartas e ••:rlaa du I ia 11 e ... 

14 i• 17 horaa. 

Terças, qUlntu e sabbadQI elas H '8 n horu • . 

=================:,, 
CLINICA DE VIAS URINARIAS E DOENCAS 

DO RECTO E ANUS ~ 
Tratamento especializado d" BLENORRBAGIA & nu 

complicações no homem e na mulher . 
VARIZES - HEMORRJIOIDAS - cura prantlda sem 
operação e sem dôr. Seguro tratamento da.s fissuras re. 

ctites, estreitamento do recto, etc. ' 

DR. JOSÉ BETHAMIO 

t 
(Ex-assistente do serviço de PROTOLOGIA DO 

HOSPITAL CENTENARIO) 
CONS\JLTORIO - MACIEL PINIIEIRO, Zll (alt011 ela 

Souza Cruz) d a5 14 horas em deante . 
RESIDENCIA : - HOTEL GLOBO 

DR. J. WAIDREGISELO 
ESPECIALISTA l!M MOLESTIAS DOS OUVIDOS, 

NABIZ E GABOANTA 

Conaaltaa ua li ú li 11.oru 

CONSULTORIO: - Rua Duque de Claxlas; 348 - IP anda• 

RESIDENCIA:, - RUA DA PALMEIRA, 208 

tr==================\\ 
DR. ANTONIO DE MESQUITA 

ADVOGADO 

Escriptorio: ...... Rua Maciel Pinheiro, 164 I
" DR. ALUIZIO AFFONSO CAMPOS 

, ==================:di Campina Grande l ·::t..\=-== ====-=-=====--' 
-:- Parahyba 

~ / (i===========·==========,~~ 

JOSÉ MOUSINHO ri 
ADVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Pessôa 

BEL. PEREIRA IIIIZ 

Consultor Juridico do Estado 

ACCl!ITA OAUSAS cms. CO!lfMl:RCIAES li CBIMI
NAES NA CAPITAL E NO INTERIOR DO J!,STADO 

.A.VIINIDA JOAO MACHADO, ltl 

JO.&O P:Slll!IO.A. 

HORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

ACCl!ITA CHAMADOS PARA QUALQUER PONTO DO 
INTERIOR DO l!STADO 

!lell•encla: - Annlcla Joio do Matta, 117 

CAMPINA GRANDB 

DR. LOURIVAL DE GOUVEIA MOURA 
Tlslologista e radiologista do Dispensado de Tubercal

e chefe de clfnlca. da Santa Casa de Ml9erlcordla. 
Tratamento da Tuberculose pelo pneumothorax arilflclal, 

t!lberc"1inltherapia, phrenlceptomla, phrenlalcoo. 
Usaçâl>, etc., etc • 

Comnltorlo: 31Z, 11,113 Duque de Ca:du 
Das U ás 13 - Das lb és 17. 

Ttlephone 198 JOÃO PE8116A 
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I c::::::t::~:B o JarOim De Allaíl 
DOMINGO! 

1 N l'l'E D 

Propriedade de Wanderley & Comp. Ltda. 

Hoje! Soirée ás 7 1 /2 hs. 

Ultimo dia do monu· 
mental film da Metro 

A ,ue~a ~a Bastil~a 1 

REALÇANDO·SE 

RONALD COLMAN 
Complemento-iHE'l'RO'rO,E e 
n .uo )10i'\'l'l\'1DEU-RIO 

(NACIONAL) 

PREÇOS - - 2$100 e 1$600 

Por motivo de força maior 
ha matinée amanhã 

ás 16 horas 

Meu filho é meu rival 
.Joel llle ('ren. Edward ilr

nold e J?ranees l?armer 
PREÇO UNICO 700 REIS 

li 

Uma comedia deliciosa, inebriante, con-1 
tagiosa ... Um idyllio numa noite, onde 

as noites duram seis mezes ... 
ROBBRIJ' MONIJ'OOMBR!I 

EM 

TYRANNO IRRESISTIYEL 
com MYRNA LOY un1 fihn .METRO G. MAYER 

C0mplemento-O GORDO E O llli\GRO Elll DUEl.-1.,0 J\. UEIA. 
NOITE J\. COIIEÇ.-IR DE A.llJA.Nll .'lL A.TE' 8EX'l'A. Ji'Elllil. 

SANTA ROSA Hoje ás 7 1/2 
Cidade 

horas 3.ª serie da 
.lnlernal 

Complemento-O GORDO 
UMA VEZ DOIS VALENTES .. 1 

E O MAGRO em ERA 
Preços-1$100 e 700 rs. 

,-------------------------------------·----------------------------

""'c-=-1-RU--R--G_I_A...,...__G_E_R_A_lwP-A_R __ T_O_S4 I Vende~A!Aru~

1 

E~!~~!"{ (até [ e LIMA e o XAVIER DA eu N H A l 
- pouco Vidal de Negreiros), a casa n .0 

• A D v o G A D o 
84, de regular accomodações, oitão li ACCEITA CAUSAS NESTA CAPITAL E INTERIOR D O E N Ç A S D A S S E N H O R A S vre ao nascente. Com os serviços da 

D R • L A U R Q W A N D E R L E Y ~J~\t~:~~! ::r:.";!~:;,c;:. ;::t~r =======R=u=a=da==P=alm=e=lr=a=, "'35=8=-=J=oã=o=P=es=so=·ª======= 

CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADE 
CHEFE DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO DE PRO. 

TECÇAO A' INFANCIA. CIRURGIÃO DO HOSPITAL 
"SANTA ISABEL" 

TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO UTE. 
RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 
RUA DIREITA, 389 -:- DAS 3 A'S 6 DORAS 

PHONE DA RESIDENCIA, 20 

\...-._....,.,.._ ---------
Importante e Urgente 

PONTO A' VENDA 
Vende-se um ponto para negocio 

com uma moenda electrica para cal 
do de canna. Optimo ponto para ca 
sa. de diversões. Tratar na avenida l.ç 
de Maio, 601. 

BOM NEGOCIO 
Vende-se um grupo estufado de 3 

e 3 centros, 1 cama frejó com cabe
ceira, um toilette com espelho. A tra
tar á rua Borges da Fonseca n.0 126. 

Optima acquisição 
Vende-se uma bôa casa, construcção 

moderna, toda de alvenaria, bons 
commodos para familia, com instai
lações d 'agua e ltrn, opttmo local, 
bairro de Jaguarige, avenida Floria
no Peixõto, trata-se na mesma ave_ 
n!da, 360. 

EM BANANEIRAS 

COFRE 

Armando Carvalho executa com 
perfeição e presteza todo e qualquer 
reparo em Radios. Electrolas, appa
thamentos de cinema sonoro e tudo 
que se relacione com a Radio-Electri
·idade . 

Dispõe ainda de machlna apropria
da para enrollamentos de qualquer 
typ0 de transfonnadores, bobinas Ho
ney-Comb, etc. 

Off!cina: Rua da União 70. 
<Em frente á Padaria Paulista). 

VENDE-SE na Rua Benja
min Constant, a casa n. 0 

404 e o terreno adjacente. 
A tratar na mesma. 

VENDE-SE um carro 
"Chevrolet", typo 34, em 
optimas condições e uma of· 
ficina de sapateiro, a tratu 
á Rua da Republica, 706. 

Compra.se deposttos de arue!ra LECIONA-SE vlolio. pratica e theo-
para. aguardente, novos ou usados. ricamente. Avenida da Concordia n.º 

Cartas a Luiz Bc·zerra, em Bana.. 561. Vicente de Andrade ou seja Fer-
ileiras. rolbQ. 

na mesma. t; 

S 0' BôLO 
O Escriptorlo de Procuradoria MI

NERVA, vende, por um preço que só 
se acredita vendoJ a casa da. rua. AI 
berto de Britto, n. 0 266. 

ESCRIPTORIO DE PROCURADO
RIA MINERVA. - Rna Maciel Pi 
nheiro, 306. 

ALUGA• SE 
Um appartamento espaçoso 

para Escriptorio Commercial 
Medico ou Dentista, no ponto 
mais central da rua Maciel Pi
nheiro, 74, 1.º andar, com ins-1 
;:~f;ão sanitaria e agua cor-. 

A tratar com o sr. Antonio Me· 
nino dos Santos, nz. portaria da 
A UNIÃO. 

ALUGA-SE 
Aluga-se o 1. 0 andar da casa n. o 

122, á rua Peregrino de Carvanm. 
Opttmas accommodações. 
A tratar na rua Duque de Caxias 

n . 0 614. • 

VENDE-SE a casa n.0 

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

ENGOMMADEIRA 
Maria das Neves San

tiago, habilitada engomma
deira, avisa á sua distincta 
freguezia que se acha á dis
posição da mesma, á rua 
18 de Novembro, n.° 121, 
(Roggers). 

Entrega rapida em domi
cilio. 

Dr. Gonçalves 
Fernande1 

Ex-Aux . Techntco da Dt· 
rectorla de Hygtene Men. 
tal e Assistente Inst. de 
Ass!.<tencta a Psychopathas 
de Pernambuco (serviço 
do Prof. Ulysses Pernam • 
bucano) . Medico especta
llsta dos Hospt taes Santa 
úabel e ,Juliano Moreira. 

Cllnl('ft. es)Lecfallzada das doe--nças 
do SYSTEMA NERVOSO. 

Com. - Rua Ruqae de Caxlaa, 
348, - 1.0 

Resd. - Av. Molitelro ila Fnn. 
ea, 7Z. 

- JOAO PESSOA -

DR. OSORIO ABA TH 
O&nrirllo b Alolalencla Paltllea 

• •o Doopltal Santa haltel. 
OPEBAÇl>ES li Viu 
- UlUNAJUAII -

TN.tamento medico e c1rurgUo 
dai doenças da urethra, Pl'<>I• 
ata, bexiga e r'.na. C7•~ 

plaa e uretllroscopla1. 
Oonlultaa du 10 ú 11 • llu 

18 .. 11 oc,ru. 
f.lOnlUltorlo: - :RM Dario ~ 

l
i _Trium~~º-· 480. 

BARBOSA, ANDRADE & Cia. 
A VISAM ao commercio em geral 

que, transferiram o seu estabeleci. 
mento commerrial para a Praça AI
varo Machado, n.0 38. nesta capital. 
onde mdhor attenderão á sua nume: 

1 

rosa e distincta freguezia. 
Joio Pessôa, Parahyba, 25 de setem

bro d~ 1937. 

ARTE CULINARIA 
Marta das Dôres Tavares, pro

fessora diplomada, avisa ás ctis
tinctas familias desta caplltal, 
que lecciona:, e executa, mediante 
preços mod1cos, qunlquer serviço 
concernente á Arte Culinarta, 
como sejam: bôlos decorados, sal
gados, etc. 

Informações â rua 13 de Maio 
n. 0 656. ' 

Aluga-se por 300$000 
A casa de n.0

• 5 3 8, recentemente 
construida, na Avenida dos T::ibaja
ras, p'roximo ao Instituto de Educa
ção e á linha de bónd, com regulares 
acommodações. A tratar no Parque 
Solon de Lucena, nà casa de n.0 625. 

Confecção de Flôres 
Confeccionam-se flôres para cha

péus, Yertlrto.." para enxoval de crian
ça., glinaldas e ramalhetes para noivas 

J e flõres par:i. tumulos. 
Avenida Coremo.a, 489. l - JO.I.O Pl'.SSOA -

------------- -------------··---
ALUGAM-SE as casas de FORMIGUINHAS CASEIRAS 

numeras 791 e 799 sitas á 
avenida Epitacio Pessôa e 
recentemente construidas. A 
tratar na mesma avenida na 
casa n. 0 821. 

Só desa.pparecem com o uso do unlco 
proclucto liquido que attrahe e exter· 
mma as formiguinhas caseiras e toda 

especle de baratas 
"BARAFORMIGA 31" 

~contra.se nas bõas Phannaclas e 
Drogarias 

DROGARIA LONDRllS 
ll.WI Maciel Plnbeiro 1:18 
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O "GALÃ 
NEMA 

DA MODA" NO 
SEXTA-FEIRA 

MAIS DOCE 
PROXIMA NA 

ROMANCE 
TE.LA DO 

DO c, -
REX 

A historia de amôr oue vae apaixonar milhões de corações ! Um po tão real e sublime 
como a propria vida ! Uma novella de amôr que é uma homenagem aos que amam ! 

R O B E R T T A Y L O R - o novo ídolo 
ao lado da mimosa - L O R E T T A YOUNG 

- em 

o AMôR É ASSIM 
- COltl 

Patsy Kelly Basil Rathbone 

Uma joia encantadota da famosa marca ! 

QUINTA-FEIRA NA SOIRtE DA MODA - NO - R E X ! ! ! HOJE MATINe.E EXTRAORDINARIO NO 
As avenutras do maior anarchi ta francê-s e o seu grande caso de nmôr ' A'S 3 HORAS COM O MAIOR FILM NACIONAL ! ' ' 

R E X i 
CHARLES BOYER 

o galã da actualidade - em 

PELA ULTIMA VEZ AO MENOR PREÇO PARA QUE TODOS POSSAM APPLAUDIR 
O MAIS GLORIOSO ESPECTACULO BRASILEIRO • 

FELICIDADE 
GILDA DE ABREU - a rainha do theatro nacional 

BONEQUINHA DE SÊDA A 
Uma. obra prima da 

O FILM DE MAIOR EXITO NESTA CAPITAL - UMA PRODUCÇAO DA - D. F. B. 
PREÇO Ul'jICO: - S600 -----INTERNACIONAL FILMS 

DOMINGO NO FELIPPtA 
Homens que sacrificam a propria vida A PATRULHA AÉREA' 

pelo cumprimento do dever Com FRANCES FARMER - JOHN HOWARD. Um drama da - PARAMOUNT 

R E X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CHIC FELIPPÉA JACUARIBE 

--- Soirée ás•7,30 --- --- 8oiréc ás 7 ,15 --- Solrée ás 6 e 8 horas 

O maior film de aviação da cinematogr~phia francê~a ! Um "far-weet'' com bõas emoções num ambiente elegante! Definitivamente p.:la ultima vez em - SESSAO POPULAR 
O film brasileiro de maior succe,so ! 

ANNA BELLA 
- em -

TRIPULANTES DO CEU 
Uma producção da - INTERNACIONAL FILMS 

Complementos: - NACIONAL D. F. B e FERREIRO DO 
POVOADO - de.senha Terry Toons. 

tt;=.================.,=====~. 

CINE S. PEDRO 
O MELHOR CINEMA DA CIDADE BAIXA 

HOJE A'S 7,15 HORAS IIOJE 

"FUZARCA A BORDO '" - MUSICA ALEGRE E BRILHANTE ! 
SITUAÇÕES DIVERTIDAS ! 

BING C~OSBY - o crooner adoravel 

MEU MAIOR DESEJO 
Com KITTY CARLISLE - Uma remedia mwical da PARAMOUNT 

QUINTA-FEIRA - "Sessão das Moças·· - O mais grandioso espectaculo 
da cinematographia mocl,êrna ! A"i aventuras do homem mais 

infeliz do mundo 1 - FREDRIC MARCH, em 

ADVERSIDADE 
Preço: - Senhoritas: S400 

DOMINGO 3 Um drama eüarrecedor 1 ! ! Da vasLicláo do tempo vem 
esta historia dos mortos-vivas para abysmar os m.ais fort~:s ! 

GLORIA IIOLDEN - OTTO KRIJGER - em 

A FILHA DE DRACULA 

GARAGE-Aluga.se uma CASA A' VENDA 

D I C K F O R A M - em 

Com NOAH BEERY JR. - UNIVERSAL 

--- Complementos ---

Um fllm da - D F. B. 

Preço unico: - t600 

~ fllESOURO DO POVO 

• 

Club de !Uercadorlu M 
TOUlUNHO & CIA. 

Carta Patente n.' 1 

Av. Beaurepa1re Rohan o..• 26'1 

P~o "Bôlo t;porUvo Para. 
hybano" 

Resultado dos sorteloa para 
contagem de pontos do plano 
"Bôlo SPortivo Para.hybano", 
realizado em sua sé de, á a venlda 
Beaurepaire Rohan, 267, no dia 
27 de novembro, ás 19 1 2 hs. 

1.0 Premio 
2.u " 

4." 
5.u 

.. 

.. 

2555 
',998 
2546 
92Z" 
G397 

J. Pessôa, 27 r:I-! set:?mhrc, de 1937 

ADERBAL PIP.AGIBE, Fiscal. 

1 Mo~!.!~o~~uLE 
1 HOJE - A'S 7,15 HORAS - HOJE 

D E L I R I O D E G R A N DEZ A 
Com BARTON MC LANE 

Juntamente a 2.ª serie de 

O GRANDE MYSTERIO AEREO 
Quinta.feira - A M O K - O Louco ela Malasia 

VHDE-SE 
garage muito espaçosa e Vende-se uma confortavel 

Tourinho 
narlos. 

& Cla ., concuslo-

J~ea=========fl VE>n<le_~I!' optimn ca~n na avenida 
General Osorio, de oitões livres, com 
amplas salas de visita e jantar, 8 ea_ 
paçosos quartos com janellas, sala de 
copa o cozinha, gabinête sanitario, 
grande t,:,,rraço ao Indo, toda assoa
lhada e forrada, porão hnbitave1 , com 
2 bons quartos, gabinête snnitario fi? 

banheiro, quintal murado, etc. 
n.;r

8
a
6
t;:se á avenidq Epitacio Pcssõa 

SITIOS 
Aluga-se ou arrenda_se um optimo 

sitio. com casa de morada, contendo 
tnumeraa fructeiras e prestando_se 
para um grande estabulo e possuindo 
grande arca para plantações. Locall_ 
zado em Mandncarú, distando da linha 
do bonde cerca de dois kilometro!i. 
Tratar no Palacête da Associação Com
mercial com o sr. Edgnrd CavaJcnnti !'J:1~1.tn

92
~u na avenida Epitncio Pes_ 

optimamente situada á rua casa em Ponta de Mattos, f> 
Borges da Fonsêca. Alu. rua Coronel Aureliano, n.0 

guel: 300$000. Tratar no 49. 
Banco do Estado da Pa. Tratar na rua 13 de MaiJ. 
rahyba, com a Grrencia. 172. 

ALUGA-SE 
Uma. casa recentemente cosstruida, 

com bom commodo, agua. e lw:, tran5.
versal á avenida F,pitacio Pessôa. Prc• 
ço c()mmodo. A h·.i.tar com Vicente 
Lyra na c~sa. Griza. 

-~~ t.J'tJwa e I N E R E p u B LI e A :o~e~a~ou~:ª 7se~~~~ "INTERESSANTE CONCURSO" Q U a F f a• f e j F a 
H O J E 

l 

O valente cavalleiro K E N M A Y N A R D. 
no empclgnnte fllm d:! aventuras no "far-west" 

U M T E X A N O V A L E N T E 
Esse \VESTERN" da RADIAL pó:> aos nossos olhot o_ verdadeiro asoecto da vida tragica 

e accídentada dos bandoleiros e malfeitores de toda erpecie. 

Complemento: - Um NACIONAL (D. F. B.) 

Preços: _ 1.• elas.se 1$100. - Crianças, Estudantes e 2.• classe $600. 

wuwu:w;:wu -

As "Cintas-Reclame" para 
este Concurso, devem ser en
tregues na bilheteria do Cinema, 
no dia 30 deste mês. 

A aouração e distribuição 
dos brindes será a 1. º de Outu
bro. 

ARREBATADOR! 

ESTUPENDO! 

FORMIDAVEL! 

LANCEIROS DA INDIA 

com GARY COOPE~ 

DA "PARAMOUNT" 



8 JOÃO PESSôA - T e r ça-feira, 28 de setembro de 1937 

's E C Ç Ã Q.--·i?\t'V1R E 
THE GREAT ytsrE11.df~ijAz1L 

RAILWAY COMPijl :(t,tTED 
~ ~ . AVISÔ\: AO :..PUatltt 1 

ESTAÇÃO' BALNEAR IA 

No dia 4 de Outubrn pl'oximo vindouro começarão 
a circular os trens extraol'dinarios de passagefros que 
todos os annos durante a estação de banhos salgados 
trafegam entre Cabedello e João Pessôa e vice-versa. 

Ditos trens correrão diariamente, com excepção 
dos Domingos, e obedecerão ao seguinte horal'io: 

I D A - Cabedello . . . . 
Poço ..... . 
J acaré .. 
J . Pessôa .. 

VOLTA - J. Pessôa 
,Jacaré . 
Poço .• ' ••• • • . .. 

pal'tida 

chegada 

partida 

Cabedello . . . . . . . chegada 
Recife, 24 de Setembro ele 1937. 

A ADMINISTRAÇÃO. 

MARIA AUTA D E S A' MELLO 

7." e 30: dia 

7,00 
7,11 
7,19 
7,33 

17,22 
17,37 
17,45 
17,55 

José lgnacio Pcrcir,, de Mcllo, senhor., e filhos, Mm.1 M.1Ll1ildc Pe
reira <le Ar:rnjo Dias, esposo t: filhos. Jo.,quim Jo.1b Pereira de ,~1cllo. c,po
sa e fi lhos, Rozaura Guedes Alcoforado e f.rn1tl1,1 (au,cntco:;), lgnê, f--fo_ 
?ena Pereira Frazão e filho, Don1till.t PcrcirJ. de Mcllo e filhm, Comorcia 
Cezar Pereir,1 de Mello e filhós, Maria de Jco:;us Pereira <lc hgucirêcjo e fj_ 
)has, João B:tptista Pereira de Mcllo e fam,l1a, :1inda consternados pelo <lc-

FAVORITA PARANY• 
BANA 

Olub de Sorteios de Aumdlno 
Nobrera & Cia. 

Praça Antonio Rabello, n.• 12 
(Antiga Viração) 

Plano l'arabybano - • Dlarne" 

Resllltado do sorteio dos cou
pons..br1ndes gratuitos r ealizado 
pelo Club de Sorteios F a vorita 
Parabybana, em sua séde ã Pra
ça An tonio R abello, 12, no dia 
27 de setembro, ás 15 horas. 

l .0 Pl'emio 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 

- Plano "Noctnrno• 

1,378 
0503 
2270 
~749 
1951 

Resultado do sorteio dos cou
pons..brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sor teios F a vorita 
Parabybana, em sua séde A Pr~ 
ça Antonio R;abello, 12, no dia 
27 de setembro, ás 19 horas. 

1.<> Premio 
2.· 
3,• 
4.º 
5.' 

9724 
9557 
9601 
7852 
2085 

J . Pessôa, 27 de setemoro de 1937 

ADERBAL PIRAGIBE, Fiscal. 

ASCENDINO NOBREGA A 
CIA.. f'.ODCffSlonsnto.. 

JUSTIÇA ELEITORAL 
AVISO 

o director da Secretaria. do Tribu
nal Regicnal de Justiça Eleitontl 
deste Estado, avisa aos interessados 
que o Juiz r~lator por despacho exa. 
iad0 no processo da ciasse l.ª. n. ?:J, 
assignou dilação probatoria. de dez dtaf: 
ao denunciado Josê Tertuham.1 I 1e~~o. 
~fficial do rf-gisiro civil do r:listnrto 
do Jericó municipio de Catolé .h> 
R~cha a 'contar desta data. 

Sccri?taria do T ribunal Regional, 
em João Pessôa, 24 de setembro d~ 
1937. 

Carfos Bcllc Filho. c:irecto;. 

Tribunal Régional de Jm
tiça Eleitoral do Estado da 

Parabyba 

l Tinge em ~r~o ~ ~sta!h!. G !s!te Oaos baüoa 
quentf;!s, frios e de mar. =======~ 

EncommHdas e volumes 
expressos a Re_cife 

Expedição feita por intermeclio do 
Bureau Commercial "Zayra ·•, de 
Gonçalo Martins, á Av. Gued':'!S Pe
reira, 40 l.º andar. Sah ida diar!'.1-
mente á; 6.30 horas da manhã. Dis
tribuição em ~ ceife ás 11 horas. O 
Bureau recebe volumes e encommen
das diariamente até ás 18 horas. 

VENDEM-SE 
dois motores, um de 16 k., a gaz po
bre e outro de 12 k. a oleo, além de 
du~s bombas propriás para irrigaçáo. 
Tratar com dr. Adalberto Gomes, 
Serraria P arahybana, rua da Gamel
leira. João P essôa. 

G RAVATA S CINT OS E SUSP EN. 
SORIOS, as ' ultimas novidades aos 
melhores preços encontram-se na 
CASA VESUVIO. rua Maciel Pinheí
ro, 160 . 

CASA A' VENDA 
Vende-Se uma de construcção re

cente na Vasco da Gama, 429, no 
bairro de J aguaribe, com bôa commo
didade agua e luz . 2 minutos du 
bond Óircular. Vende-se tambem um 
optimo terreno sito á av. da Concei
ção, 510. A tratar no Bureau Com 
mercial, "Zayra .. , de Gonçalo Mar
tins, á Av. Guedes Pereira, 40, 1.0 A.D
dar. 

QUEIMANDO .1 
o E5cript.orio de Procurdona 

MI NERVA, á rua Maciel Pinhei
ro n.0 306, está queiffiando as ca
sas ns. 277, 279 e 285 da rua da 
Concordia e as de ns. 160, 162 ~ 
168 da rua Maximiano Machado, 

por um preço que só vendo se 
acredita. 

8 ANNOS DE RHEUMA
TISMO ARTICULAR! 

"A MASCOTTE'' 
Proprietario 

LELLIS DE LUNA FREIRE 
1 

Restaurante o mais antigCl 
da capital. 

Cardapio variadíssimo, 
agraaando ao mais fin .. 

paladar. 

Aberto até alta noite 

«ua Duque de Caxias, 31:S 1 , 

JO Ã O PESS ó A 

Fabrica de bebidas e de vi• 
nagre, refinação e tritura• 
ção de assucar, trituração 

de sal 
Vendem.se três bem montadas ins

talla.QÕ-CS, todas em perfeita ordem 
para funccionamento, inclusive regu
la r stock de vasilh a me e ma.teria pri. 
ma. já p reparada para fabricação de 
bebidas. 

A t ratar com Leonel C. Duarte -
Praça 15 de Novembro, n .0 21. 

OPPORTUNIDADE UNICA 
AOS I ND USTRIAES D E F I AÇÃO 
Vende-se abaixo as machinas des-

criminadas: 
1 

1 dobradeira. de panoo PLATT 
BROS Co. Ltd. 

1 potente calandra JACKSON & 
BROS Ltd. 

1 esti~a.gem com 3 ~abPças e 3 en
tregas para marca MASONS ROCH
DAl ,E. 

2 pt !tas de ferro com 1 metrc e '12 
cent. ce.da ur.rn. 

3 espuladeiras de afamado !abri. 
Tengo el mayor gusto de C"Ttl!lcar cante LEESONA. 

J~e 8 h:!~n: ;i~~is:~ :~ic~:p~ 1 motor psxa caldeira de pre58ão de 
habietldo estado en assistencia. médica 10 HP. 
sin r esultado ninguno, por cndicación 2 reostatos para motorefi electricos. 
de un amigo usé el " Elixir de Nog11ei- Trata..se com o sr. AntoriJo Borges 

sapparecimen:o de su:1. quenda e eternamente: lcmbrad:1 mãe, avó e ,;ogr;:i I AVISO 
~~~1~t.;i de. Sá .M<:_llo, agradecem a todo'> qu:mto gcncrosan1cntc a vi':i i-

0 
::ir desemb-:irgaàor presi~ntP 

t~ram e p,edcsamente .compareceram ao '>l!ll cntcrrJ1!1ento e tam?cm co.n- designou· 
0 

dia 29 do corrente. ás 14 
v1dam aos mesmos amigos e parente,;; e <lema,-s pessoas que deseJcm assis- horas. para julgamento dos seguintes 

ra " d€l F arm.-Chim. Juan da Silva. da Cost1!, praça Clementino Procopio 
Silveira quedé definitivamente curado n.º 95. Campina Grande. Estado da 
com 9 frascos. Adernas dejo expressa P arah}'ba.. 
constancia. de la presen te. Sin otro 

1 
_ ____ --------

~~; ic~f y 1r:< ~J:::itª~1 d~o~ ;a.~: V E N D E • $ E 
tir ao<: actos religiosos que se farão celebrar peh saudosa extincta, m quacs processos: _ 

ter,ão logar ás 6,3 .º horas do dia 3 O do .corrente na C~thcdral. desta cid.1Cic cc~t:a 4J~ão cl'i'~~ja~~ª d~ A~ç:i?es. P~ft~! 
e as 8 hora~ do dia 23 de Outubro prox1mo, na Matriz da V11l.1 de Serra- cial do registro d-e obitos de conce.
ri:t. ç~o. Campina Gran<ir. 9.n z.on?.~; 

y a.utoriso a Vds. hacer uso de esta Um motor de fabricação americana, 
en forma que crea conveniente . com 6 ca·,allos de força, com dispositi-

EMPRESTIMO POPULAR 
DA CIDADE DE RECIFE 

sendo relator do f€_ito o dr. Horaciv 
de Almeida. 

N ° 45, cla~se 1. n < Acção penal c?n· 
Lra M8nuel Gustavo de Fanas Leite, 
official do rl"gístro de obitos de Fa
gundes rr. 1.1nicípio de Campil\a. Gran · 
de 9.ª· zona); sendo relator do feit 
o dr. Hora.etc de Almeida. 

N ° ~99. cla!-::;e 5, ª f Cor.sult.a C,..:, 
Juiz preparador de Brejc,. do Cruz so -

ASSUNCiôN. Paraguay. 

Lino Portlllo 

B lc. Venezuela primeira. y -t.0 oa.m. 
blo Grande. 

(Firma reconhecida.) 

BARATINHAS MIUDAS 

1 vo para queimar os seguintes comb?s-
tiveis: Gasolina. kerozene, Oleo cru e 
gaz pobre, assim como podeyá ser ac .. 
cionado por Magneto, Bacteria ou vella 
Tubular (cabeça quente). 

Perfeitamente novo garantindo_se 
seu perfeito funccionamento. 

Uma machjna de gelo de fabricação 
allemã produzindo 160 kilos em 8 ho
ras ap

0

enas de trabalho ou 450 kilos 
em 24 horas. 

Preços de occasião. Vêr e t ratar com 
Aristides Fantini, leiloeiro., praça P e_ 
dro Américo, 71. 

RESÚLTADO DOS SORTEIOS REALIZADOS NO Oii\ 25 DE SETEMBRO ~~?o 'Yu~e~f~~~;Jº: g:r~?t de;~i~~;: 
DE 1937, NO THEATRO 8AN'fi\ IZABEL DE RECU'E. mas com domicilio eleitoral naquen,, 

3ó desapparecem com o UM do unice 
producto liquido que attrahe • exteT. 
aúna as t ormlglnha3 caselru • Loda CASAS A' VENDA 

Aos cinco premíos sorteados. no lotai dt· 11 :000$000, só concorreram 
as apolices vendidas 

I,º premio - 7:000SOOO, apoiice n," 135,221 
2,º premio - 2:000$000, apoiice n," 128,811 
3,º premio - 1 :OOOSOOO, apoiice n," 102,958 
4,º premio - 500$000, apoiice n," 136,312 
5,º premio - 500SOOO, apoiice n,º 136,591 

lermo devem requerer transferencm. 
e mb01:a pertenç .un á mcsm-a zon~. • · 
sendo relator do feito o de:,. José 

especle de baratas 
º BARAFORMIGA 31" 

Floscolo. l:ncontra_oe nl\3 bõas Pharm&olae e 
N.º 642. das.se b.ª <Com.ulta do · Drogar1Bs 

Vende-se uma bõa. casa á beira. m a r , 
em Ponta de Ma ttos e outra á. rua 4 
de Novembro 271 nesta capital, a 
t ratar á A v~n.ida' Cap. J osé Pessôa., 
n .,,, u i:i. 

juiz elc1toral da 9.ª zona. Campina Dll\OGARIA LOND&!!I 

~:;,niia1,1?~;~0!i i:1o"1;:;,~~:;:ie
0
"diul~~.- Rna Maciel Pinheiro, 

121 
OPTIMA OPPORTUNIDADE 

c.ii;o anterior µodtm ser inscript.s Vende.se uma. P ensão Familiar si .. 
tomo eleitor es ainda que faltem ai- OPTJMA OCCASIÃO tuada em ponto centrl\l desta cidade. 
e.uns requisitos em face do Coditc A tra tar á r ua Barão do Triumpho, ~c;~~~fd ~:n~~n;:i1J!~r do feito O dr o Escriptorio de P rocuradoria MI- 371 . 

N.º 596 classe 5.ª llmpugnação rJ.t NERVA vende por um preço excep- -----
inscripção' da eleitora Raymunda Ga- cional um optirno terreno á avemda Acham .. sc abertas as ma triculas de 

SEGURE O SEU DINHEIRO. ADQUIRTNDO QUANTO ANTES UM CERTI- delha Santcs. domiciliada ni cidade Caturité, medindo 10 X 50 15 a 30 de setembro para as 
FICADO DO EMPRESTIMO POPll l,.<\ 11 IM (' IDA IJE DE Jtli(; ll"E. de Cajazeiras. remettida a este T ·:. Não percam esta opportunidadc de AULAS DE ARTE CULINARIA 

João 

AGENTE NESTA CAPITAL, 

e. ROSAS & e o. 
RUA GAMA E MELLO, N." f,8 

Pessôa 

DR. GIACOMO ZACCARA 
ESPECIALI S TA 

Parahyba 

V i a s u r i n a r i a 8 -- S y p h i l i s 

Es. .. tnterno do11 serviços do pror, liae-na. na 8. Casa, do prof. Bf'l-
mlro Valverde na Polyclinica. Geral do Rio de J aneiro, na Funda-

çá<> Gaffré Guinle 

Con&Ultorlo: Rw, 13arlio <io 'l' rlmnpho, ie9 
Diariamente daa 2 fl3 6 ........,--~~ 

~~a;â.,;.;at;~·~J====~=;:.::;;=-=======-....... .:::.· ~ !J 

bunal n.1 fórma do art. 81, do Cod!p;c adquirir um bom terreno por pouco de 
Eleitoral>: sendo relator do feito o dinheiro. MARGARI'l'i\ CIHAR 
dr Se!~~!~i~ d~ /ri~;~~t ·.Regional de Escriptorio de Procura~oria MI- Rua Borges da Fonseca, 162 
Justic;;t E leitoral, em 27 C.:e setembro NERVA. Rua Maciel Pinheiro n.0 306 . compostas de 25 aulas de carda.pios e 
de 1937. SaJa do Cartorlo do Tabelllã o Ti \A. 12 de confeitaria 
_c_a r_1as_ ·_B_e1_1o_F_ilh_º....c·_ '_'1_re_c_to_r ____ v_A_s_s_o_s_.________ P reço sem comparação. 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para Grippe, Resfriados e Febres diversas; remêo 

iios que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia. 
A "CASSIA VffiGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VffiGINICA" regula a funcção aos Rins ~ ~ wn intl-febril 11en1 
Igual para Grippe, Resfriados e todas as febres lnfecciosu. 

_ Diatmraid• e•• menção henreaa •• 2: Conrre11e Medice de Penamli•ct -
<YID• PROIIPSOTO QUII ACOIIPUBA CADA TIDBO) 

----- A' 'fD9A WU Qllffm".&V '9AP•t«Ytl ----
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