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Hoje, ás 20 horas, o sr. José A111erico de Almeida, Candidato Nacional á successão presidencial da Republica, durante a ses• 
são civlca a realizar-se no Theatro João Caetano, na Capital Federal, falará ao Brasil, sendo o seu discurso irradiado por cincoenta 
diffusôras, inclusive a P, R, A, • 2, do Ministerio da Educação, em ondas curtas de 31 metros. Por determinação do governador Ar• 
gemiro de Fig~eirêdo, a Radio Tabajára retransmittirá a oração do eminente candidato das forças vivas da Nação, 

José Americo, Candidato Nacional A DECORREU BRILHANTE 
QUARTA SESSÃO DA "SE
MANA DA TUBERCULOSE'' 

O MINISTRO JOSE' AMERICO FALARA' HOJE, ÁS 20 HORAS, NO THEATRO "JOÃO 
CAETANO", NO RIO, SENDO O SEU DISCURSO IRRADIADO PARA TODO O PAIS A magnifica communicação dos drs. Osorio Abath 

POR 50 ESTAÇÕES TRANSMISSORAS e Arioswaldo Espinola A palestra, hoje, na 

O Candidato Nacional seguirá, amanhã, para Salvador, a fim de presidir ao Con
gresso do ··partido Social Democratico" da Bahia 

Escola Normal do dr. Hygino Costa Brito A 
sessão solenne de encerramento ás 19 Yz horas 
na séde ~a Sociedade de Medicina A irradia

O MINISTRO .JOSI~ AMERl<.O 
FALA HÁ lfü.JE, AS 20 HOR,\S 

AO PAiS 

• IUO, 29 t,l. //.) Am:inh:i. 
ns 20 horas. no The:1tro ".Joâo 
Caetann" ser~\ preslndn gr:1nde 
homenagem ao mini~lro .Jost~ A
merico, saudando o ca11did;;to 
nucional o sr. Bnptista Luznrdo. 
presidenle dn Commissiio de 
Propaganda. 

Falnrá, após, o rninislro .fos(• 
Arne1·iro. que pro1utnci~n:i iln
porlante discurso político. 

Cerca ,le fiO estações de radio 1 

h~radint:lo, pnn.1 lodo o país. o 
discurso do eminenlr brnsilciro 
e candidato elas forças rnajoris· 
tas á presidenci:1 cln Republica. 

A VIAGEM DO CAND]l),\TÓ 
NACIONAL A BAHIA 

i-a ú presidencia da Republica, çã~ da P. R. 1. . 4 - O almoço, domingo, nas 
lerú a sua plataforma de gover- fontes Santa Rita 
no . 

NÃO SERÃO REALIZADAS 
FESTAS SENSACIONAES 
NA CAPITAL BAHIANA 

SAIXADOR, 20 (A. B.) - De 
"ccõrdo com a vontade do minis
tro José An1eríco não terão as
pectos sensacionaes as festas 
promo\'ldas aqui. 

O candidato nacional. depois 
de Yisitar a capital deste Estado, 
percorrer:i as cidades de Cachoei· 
,.,.. llhéos, Feira de Santanna e 
Santo Amaro. 

SC!SÃO :'110 P. C. '! 

Perante vultosa assi:stencia teve lo- t.orno os drs. Moniz de Aragão, Lou 
gar honiern, a quarta sessão da Se rival ~oura. Onil<lo. Leal, João Soa.res. 
ma~a da Tuberculose, pres1d1da pelo e Hyg1no Costa Br1~0. Est~ ultimo 
dr. Oscar de Ca:,;tro, secreta.riado pe- \ em seus, com.men.t8:nos, salientou o 
los drs Onildo Leal e Hy~1no Costa ' facto muito hsonJe1ro para a S. M. C. 
Brito. · P., que era a assidui~ad~ do desem

Após palavras de enthusiasrno pelo bar~ador Paulo Hypac10 aos tra41llhos 
brilho que alcançava O emprehendi- da . "Semana ~a . ,:ub~rculose" dand_o , 
mento <ln S. M. C. P., o presidente assim. uma s1gmf1cativa demonstraçao 
concede a palavra ao dr. Arioswaldo de .amôi: aos grande~ problemas da 
Espinola para fazer a leitura de tra- nac1onahda.de. Terminando os seu-s 
balho que. em colln.boração com o rir. commentar1os, o orador se con,gratu~a 
Osorio Abath, trazia áquella sessão. com o .desembargador Paulo Hyp~cto 

A communicação tios clrs. Osori.o pelo brllh~ do trabalho do dr: Ar1os~ 
Abath e Arioswa\do Espinola sobre waldo Espinal.a, que naqnelle rnst~nte 
"O problema diagnostico na tuber- lhe dava motivo. de tanta alegria e 
culose t·enal" alcançou o maior sue- orgu.lho. As ult11!1as palavras do dr. 
cesso, não só pela 0 pportunidade do Rygino Costa Brito foram coberta!-
mesmo, como também pelo grande va- de prolongada salva de palmas em 
\or scientifico que encerra. homen.agem ao desembargador Paulo 

Os autores abordaram o assumpto Hypacio. 
de suH. thcse em todas as i;.uas minu- Com a palavra, o dr. Arioswaltlo 
cias. fazendo um estudo completo do Espinola respondeu com muita segu
problema diagnostico da . tuberculose rança e ap-rumo as objecções feitaF-
renal demonstrando solida cultura ao seu tr~balho. 
especializada. (Conclúe na 8.ª pg.) 

RIO. :W (A. 13.) - O ministro RIO, 211 (A. B.) _ Noticia-se Illustrando a communicncão os nu-

.José Americo seguirú don1ingo. oo,·amente uma provavel scisão ~~::s pe:~::::nt~ran~e~;e~~~~s CO~l~
8
~;;:~ Departamento de Educação 

do Parhdo Sociaj De1nocrnlicu nalistn de São Paulo, consequen- um corihecimento profundo do as- (NOTA OFF'ICIAL) 
p::ira a B.nhia,~on_cle~10 congresso no seio do Parlido Conslitucio- documentação, donde se evidenciava 

daquelle Estado, r/i. e homologará Minü .. tro Jo!ijé Americo le da creação de uni novo par- su;0P5~: em discussão a these apre- A Dírectoria do Departamento de 
H apresentação de sua candidatu- t'd · d f - Ed · e ·me t 
------------------ _ 1 o em via~ e ormaçao. sentada, traçaram commentarios em do ~~f~~-i!~t:e:St~ ~~~I:{ ãcicon~e~ 

MANCHAS O 1 ° CENTENARIO D 4 FUNDAÇÃO~·º~~~~ ~~·.:ft~~~~~·i::~J~i.~0~= 
s O 1 /\ R E s vo "coLiEc10 PADL RE Ror 1M" 1rl~~if;g~1J~:ri;~~~:rJ~ 
E e A T A s T R o p H E s . J ' deD~ci~lC~nai,:;~~t"::~ibªcio assumpto 

T E R R E S T R E• S A brilhante palestra do dr. Salviano Leite, realizada hontem ao microphone da ~~"ii;~s!rt;~t;";r;g âf ETJ:ili~r,~ 
Radio Tabajára As commemorações em Cajazeiras - A leitura do resumo ~f:f:e~tS:nio cfa=

5~! ct;~~~~r!!. 
da vida do polyglota sertanejo nos grupos escolares e escolas da capital - ~~~ª~sc::~s~~r~~º~u!e i:o~~ªt~= 

PIERRE Rou;;sEAU Falará hoje ao micro9hone da Radio Tabajára o escriptor Coriolano de Medeiros [:;~[uafªt!ctu:!'1~·~1
• certamen intei-

<Exclusividade da A tr"1IAO na Parahyba) 

Será que 814 fren<•Ucns ugitn~ões 
humanas pxercem infloE>ncia ~obr(' n 
nafu-reza? Será que a ter-ra. o mar e 
o céu ee perturham, porventura, em 
"om,equencin do~ sohré•.nltos da no~
sa turbulenta humanidade? De feito. 
nf'ste!'I mêses moviment.ados, em QUl:' 

11~ pnixoR b<'llicosa.-. e a-. manifc~ta
tões oratorias de odio se entrecru
zam 1,or toda a superficie do nos!-1.0 
planeta, é common~nte vêr que se re
leza para segundo plano o rugido du 
lf'mpest:ldf' que sl' pl'(>dpitn sobre as 
costas da Europa, uo mPsmo tempo 
em que o lumulto du"I inundarões as
sola os territorios do Rio Sam. em 
,1ue. no fundo, se pt-rfila o phantns• 
ma de uma ~J•idemia de griJ)pl:', e t•m 
t,Ue, nos seus bastidores o astro do 
dia, t>nlrnndo em novo · p('riodo d.._, 
uctividade. aprf'sf:"nta o s(·u globo ru
tilante dei,pedatado por catoclysmos 1 
,:.m compar:u~lio aOfi quaes o mais tra
&ico dos nossos tei:-remotos con~eguf' 
M'r, quando muito. um I ranquillo sor
riso St>ria presum,>tão, sem duvi, 
da, lan(,'Dr uma ponte que uni!-1.st• l'II· 

1 re 11i pheuomt>nos tão diversos. Toda~ 
via. não é de todo destituido dl' int<"
Tf'S~e a obscrvac:ão segundo n qual a 
famosa epidemia de grippe de 1918 s<' 
produziu eJ?,ualmente em época t:"m 
11ut> o sol transbordava de ardor, e 
que a presença, no st•u dl~co radinn
le, de manchas sombrios, do tama
nho de dez€'nas de milhares de Jdlo
metro~. eoincide, frequentemente, com 
homboH de agua, com lerrernotm,, com 
lnundaçõe... e outra8 amnhilidnde!I 
maitt, &em coutar as aurora,; hnn>at>s 
e os furacões magneticos culu cffeHo 
f!, felizmenh·. mais e,;pectnetilar do 

O dr. Salviano Leite Rolim, secretario do Interior e Segurança Publica quan,do proferia, ao rnicrophone da. 
Uadio 1'abajára, a sua. palestra sobre a personalidade do padre-mestre Rolim, vendo-se, ainda, auxiliares do 

Govêrno e reda ctores da A UNIÃO. 

que, temlvel. Passa amanhã o 1. 0 centenario da 
O PARECER DE Ul\t 1.-.:~PECJALl81'A fundação do "Collegio Padre ~olim ", 

E\1 AS8U)1PTOS SOLARES ) ~e~{~0 E~:~a ac~~11~~~~~e~to Cs~1::r:~ 
Que i,io UBa& tempel'll&deM descom- llo com Px_pre.ssivas comm-e~orações 

munaes Que contorcem rtetttea dia• a- naquella ddade._ por significar wn 

~~.hdam,, 11:r.:~nnc~:v:rªl':!:~n~:":1~::;; l ~li:i:/'\~:~n!e~fa::1~~r~~~;:::~~a na bis-
temer qut, os huma~o,t ~ a JH·quPnn I l!~.,iis festividades. que nlli t>E' vêm 

(Gonl'lU~ na 2.*' pg > 1 P".1llzu1nJo dc·Mll' o dta 19. por inicia 

tiva dos elementos mais represeuta
tivos do importante munJcipío encer
ram antes de tudo. uma expressão 
de homenagem á memiria do grande 
educador padre Ignacio de Sousa Ro
Um verdadeiro pioneiro da in ~truc
çã 'l • em nosso Estado , 

A biographia do padre Rolim é o 
mais real documento de uma vida 
sinceramente voltada para a capsa 

<la fé c:hristã e da civilização em nos
ao E,tado_ digna de ser revelada pa
ra exemplo e admiração dos seus 
conterranro.s 

O que se tem dito desse sacerdote e 
de sua admirav-el obra desenvolvida no 
interior parahybano vem ao encontro 
dos reflexas que .a mesma espalhou 
por todo o E~tado. legando ao padre 

(('ondút" nu 2.• pg ) 

"COMITE' UNIVERSITARIO 
PRO'·JOSE' AMERICO" 

Sua reunião de hontem 

Reuniu, hontem. em assembléa ge
ral. o "Comité Universitario Pró-Jv~~ 
Ame rico". para a eleição da sua di
rectoria que ficou assim constituída· 

Presidente, Clovis Bahia; vice-dito, 
Mario Rapõso; 1.0 secretario, João 
Fernan<lE!S; 2.0 dito, Mario Rezenlle; 
oradores, Orlando Paiva e Leont>l 
Coêlho; thesoureiro. Wa:athington Ca· 
valconte. 

Ficou marcada outra reunião para. 
amanhã. ás 15 horas, na Associaçãu 
Commercial, na sala da succursul du 
"Diario da Manhã'', na qual serão no· 
meadas a,s respectivas commissôe~ <)Utt 
integrarão o Comité. 

O presidente solicita o compareci 
mento de todos os membros do Comi 
tê para aquella importante reuníao 
universitarin. 

CONSÊLHO PENITENCIARIO 
Reuniu-se, hontem, Jl.s 15 horas, no 

salão central da Cadeia Publica destu 
capital, o Consêlho Penitencia.rio do 
Estado. 

Aberta a sessão. o dr. Evandro 
Souto. na qualidade de presidentlé' 
eventual do Consêlho, deu execuçüo 
ás sentenças dos drs. juizes de dirt>i 
to das comarcas de MamanguapP "-" 
Areia, que concederam, respectiva 
mente, livramento condicional aos de~ 
tentos Manoel Jacyntho Franci1co (' 
João Sebastião Domingos. Ao termi 
nar, o mesmo conselheiro proferiu 
alguma~ palavras a respeito daquf'lllt1 
solennidade. 

O clr. Adhemar Vida!, preaidente et 
fectivo do Consêlho, communicou qut• 
deixava de comparel:er a esta reuniüo 
pelo motivo de se achar, na mesmu 
hora. funccionando em sessüo de jul 
gumento do Juízo Federal no carac
ter dí' procurndo-r da Hevublica. 
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0-1 ~ º CENTENARIO DA FUNDAÇAO 
DO "COLLEGIO PADRE ROLIM" 

A B A T H , c·11. 

ESTIVAS EM GROSSO 

Os melhores artigos 
pelos melhores preços <Concluslo da l.' pg.) 

Rolim aquella aureola de apostolo 
1-vm que santamente morreu 

Nã~ foi elb sô o fundador do secu
lar •• Co11egio Padre Rolim ", o pri
meiro est2b~lecimento de ensino se
cundaria do interior "Ond~ quer 
que estwesse fundava uma escola, 
: ·mpre a mVestigar os meios de i:ne
lhorar a instrucção e mais provelto
~.:unente d1ffundil-a como se nisso 
Ylsse a pedra de toque, o momentoso 
problema do aperfeiçoam~nto de sua 
patria''. 

Cejo.zeiras na~ceu ao bekal de sua 
escola. As suas primeiras casas fo
ram se edificando á pr.oporção qu~ 
~ tama do Collegio chegava a tcdos 
os recanto~ do Estado. E, cem annos 
depois o ·· Collegio Padre Rolim" co
lhe as· glorias dessa influencia que 
exerceu na evolução da bella cidade 
sertaneja. 

As commcmoraçôes de amanhã, as-
1ignalando o centennrio do Collegio 
e 'J 138. u anniver.::ario do seu devota
do fundador têm r:ssim. um elo 
quente sentido civico. 

A essas homenagens. emprestou o 
G::J\·êrno do Estado o seu inteiro a
poio decretando feriado o dia 22 e 
rerommendando a cooperação da Ra
dio Tabajara nas mesmas solennidn
àes. 

data do 1. ° Centenario do Collegio 
por elle flmdado e que em Cajazel
ras especialmente ascenderão á al
tur8. de um espectaculo con.Sagrato
rio e emocionante. 

PRAÇA ALVARO MACHADO, V. 

E' aliãs o re;=gate de uma grande _J 
divida da legendaria cidade do oeste J O A O P 1\ S S O A • 

~~ ::i or;~~l~h~g~t~~usra;:~zõ!~~eja I l!e============='· 
Porque, na ve~da~e. foi. elle o au- Ignacio de Sousa Roltm que, é, legi

tor de seus pr1me1rcs lmeamentos timamente um padrão de glorias no 
~~~º an~~~o a~~v~~~!ª~~iarr:u~~~~ rscrinio ctà civilização parahybana. 

cativa os rudimentos da civilização Quero terminar sauC:ando Cajaze:. 
e da cultura do hinterland parahyba- ras; saudando.a numa evocação ao 
0

°Fundando ha um seculo o Colle· ~!~~:ºài~a~~ap~~d~u~u~s~;e ~~~~ 
gio que ainda hoje. alli existe, como na saudade de quem não se esquece. 
guardião de glorias que o tempo, em E' a minha emoção que fala, senti
homt.na.gem ao passadó. conservará do ainda as badaladas plangentts da 
intactas marca-Se dahl para cá, ª sineta do velho Collegio Padre Ro
modlficação no ni.vel cultural da ju- lim reunindo-nos a:. silencio do sa-
ventude sertaneja, láo de C!:ltudo ou aos actos de contric-

E' que antes as distancias que se- · pelinha de ncs~as orações 
paravam' os filhos daquellas regiõec; ;o a n~~~a meninice de ~collegio, so
matutas tornavam-lhes inaccessiveis bredoirada pelas illusões de um dia, 
os centros de estudo e de~sa fórma, mandar a Cajaze1ra.s como mando 
os mo~·os de então não avançavam hoje.· um beijo de gratidão. São as 
na prPparação do espirita muito ::1:- reminiscencias de uma era em que a 
lém dos fundamentos da escola. pn· vida é tão leve como se não existisse, 

ma~l<lp.adre Rolim foi o desbravador ~:iu~e º~~e~~n~~in;~e;~!:1 ct! f:1~~: 
deste rstado primitivista, m~ntsti:ando dade. 
o eru;ino das letras iS vanas lmha- E neste instante Cajazeiras. eu 
gcHs que m~is tarde luziam no cam- ::tuero te rever daqui c.om a tua ca
po da inte:.,,tencia e sobretudo na thedral de agulhas baix.as, cheia .de 
csphera cta política. fieis numa mLssa de domingo, ouvm-

1\ BRJLHANTE PALESTRA, BON- E quando depois occorria o seu do is ladainhas angelicas das beatas 
TEM DO DR SALVIANO LEITE d-es,1,parccimento . já elle deixara,..., da santa casa. aos accordes daque.1-
sÜBRE A VID:4. DO PADRF ROLil\Í ~i~rt~isoc

0
1:ii~.~~t: ;~l~s a~~~ ái~~i! la serafina fanhosa que nos enchia 

Inaugurando a série de palestras, pulos. 'todos ou quMi todos com a e:r ri6:i~o t~ad~lm~n~b~P1es~~:rJo~~ 
que serão realizadas sobre a persona- inteHigencia. forrada per abundante lho sobre aquelles mesmos sentimen'."' 
!idade do padre Rolim. occupou, hon- mésse de aproveitamento. tos my;..ticos que te conduziam aos 
tem á..s 20 horas o microphone da A clarividencia dessas razões. aw templos sagrados todas as manhãs 
Radio Tabr:i.jara. o dr. Salvinno Lei- broquelada na verdade i~cont~ta- numa rythmada parada de fé christã, 
te Rolim secretario do Interior. vel e eloquente da historia, indica apanagio secular e sublime de tua 

Transcie\·emos, a seguir a ~~ilhan- ao padre Rolim. uma funcção prima- gente. 
te palestra do illustre auxiliar do cial n3 influencia da evolução serta- E' assim Cajazeiras de meus dfas 
Govêrno Argemiro de Figueirêdo, fo- neja. E de facto, se investigarmos as de menino· Cajazeiras de meu pae. 
calizando os aspectos mais expressi- causas e a genese dessa formação, que eu te · vislum.brn daqui. nestas 
vos da obra do padre Rolim: temos de conclamal-o. po~ força ~a noras em que festejas a memoria do 

'"Parahybanos: just1ç..a._ o luzeiro que abriu o _ca1~1- maior de todos os teus filhos". 

PARTIDO PROGRES
SISTA DA PARAHYBA 

SERVIÇO DE ALISTAMENTO ELEITORAL EM 
JOÃO PESSOA 

Encontram-se em regular funcctonamento, nesta capital, os 
seguintes postGs eleitoraes a cargo do Partido Progressista da Para
hyba: 

Posto Central "Argemiro de Figueirêdo" - Dirigido pelo de .. 
putado Pedro Ulysses - Rua Duque de Ca.xlas - EXpediente : de 9 

ás 11 e de 13 ás 20 horas. 
Posto Eleitoral "João da l\latta" - Dirigido palos jornallistas 

Alves de Mello e Anchises Gomes - Redacção do vesbertino Liberda. 
de - Expediente : 9 ás 11 e de 13 ãs 16 horas. 

Posto Eleitoral do Roggers - Com séde no Centro Beneficente 
Parahybano - Expediente : de 8 ás 11 e de- 13 ás 19 horas. 

Posto Eleitoral da Torrelandla - Com séde na Sociedade Al .. 
berto de Brltto - Expediente: de 8 ás 11 e das 13 ás 19 horas. 

Posto Eleitoral de Cruz das Armas - Com séde no Centro Po_ 
lítico "Argemiro de Figuelrê.do" - Expediente : de 8 ás 11 e de 13 ás 
21 horas. 

Posto Eleitoral de Jaguaribe - Com séde no Nucleo Polltico 
Local - Expediente : de 8 ás 11 e de 13 ás 20 horas. 

Noticias ~o hterio r 
RUSSIA Os amad:res rle radio foram ins

truidos, pelas estações emissoras, no 
N:ntido de que devt m dirigir todos os 

MOSCOU, 20 (A. B.) - O interesse esfcrçcs para procurar quaesquer sig
geral está desperta~o para a sorte do naes: dos aviadores. A despeito das 
aviador Lewe.nowski, que desappan•':eu providencias tcmadas. prevalece um 
quando tentava realizar a vti.got·m pe;simismo quanto á pos.siblliddade de: 
transpolar aos Estados Unidos. Sah-1 eucontral.os. 
enta_se que a Russia é grata ao go-

~~~tad;o~~-~:':i'~f!~~ ~,
10

qu!";i~~ MESOPOTAMIA 
ta cem cs seus proprios recursos para BAGDAD, 20 (A. B.) - A óamis.são 
encontrar os aviadores perdidos. do Gabinete foi consequencia da situ

ação pohtica criginac.a com o assass1-. 

MANCHAS SOLARES E CA· ~~ªt~ºd~J:~~~ª~!é!~:~!~to c!i~ g,~ 
TASTROPNES TERRESYRES solucionada .. crise. Minha presença aqui neste momen- nho á.s conquistas da preparaçao 111-

to dando inicio á pequena serie de tellectual da mocidade do sertão eri
palestras em louvor ás festas cente- gindo em bases firmes, a égide' aus-
11aria5 da fundação do Collegio Pa- tera das letras secundarias que co
dre Rolim, primeiro estabelecimento meçando a emergir nas mal.tas fron
óe ff.sino secundario que surgiu nos dosas das cajazeiras. espandiam a 
sertõr:, elo nosso Estado resulta de rnguir. as suas linhas multiformes 
V? .. r!~s motivos cada uni ponderoso dentro e fóra das fronteiras do Esta
para mim. e á influenciã dos quaes do sabido como é que ao Collegio 
d,,..e de subordinar a minha vontade por elle inaugurado vieram ter. se
quanc'.o o m::u preclaro amigo D duzidos pelo renome do mestre, estu
João da M!'tlla Amaral bispo de Ca· dantes de terras Ionginquas e estra
j-. ·,eiras. dcsvaueccu-mê com o con- nha,. 

i~~t~tlrºo H~J:u~~s DE;C~t.;! (Conclusão da 1.• pag.) FRANÇA 

v1t, a qur_ ne;.te instante, procuro Por Já passaram o menino Arco. 
dar C\!mprimento. verde. hcje Cardeal do Bra~il. José 

Eu na"' ?Jouia. assim. exonerar-me Peregrino que governou depois a Pa
a esta honra. principalmente. sendo rahyba. Paulo Primo. o chefe do ser
Ece0r0tpaenreajçºaºonaa·o umdev"a'"co"nºL~·~1

1
· •• nªenmt

0
inh

111
.a_ tão padre Cicero para só falar nos 

-- q~e· mais. alto subira~n a escala da 
tidamente sertanejo. que tem por vida pubhca. Todos vmham de loga
palco de sua irradi.n.ção commemora- res recuados; eram ricos; e abanC:1,0· 
t.l.va. a cida~e de Cajazeira. s, berço de 

I 
navam o conforto dos educandario~ 

m.inha iniciação espiritual e terra das capitaes. para se internarem no 
vmculada aos meus sentlmentos af- predio rustico da Serraria. com as 
tectivos por traços de união indissi- suas parêdes toscas e os seus moveis 
paveis. 1 de pobreza desalinhavada, mas onde 

Além disso o alvo dessas posthu- existia uma abundancia que tudo 
m.1s tributaÇões. é um homem que compensava, que era o saber do mes
difticUmcntc se confunde com outro tre amantis'-imo e modesto. 
homem ainda que perlustremos com o padr<' Rolhn, na verdade. sym
agud:"Za dr observações a rota é a balizava alguma cousa de sobre-na
' • da de succes.sivas gerações sertane- tural. Se não tinha o dom da omnis
J:18. ciencia que é um attributo de Deus, 

O padre Ignacio Rolim foi real~ era em todo caso um vulto que ain
mt1~ie um varão que se isolou' entre da ·não foi configurado nem definido, 
os seus contemporaneos, pela forma- dentro dn realidade objectlva de seus 
(:lo de traços e aspectos excepcionaes. :ncompars.veis merecimentcs. 

Dctt'ntor de notavel capital de sa- Sua vida toda foi uma tangente 
berlorla, falando ao seu • tempo dez que se rumou numa s.ó directriz: fa
lmguas era elle também, um profun- zer o bem mortificando como um 
do cultivador da.s diversas modalida- anacorêta sua alma de bemaventu
ctes da rclencia humana. sobresahin· rado. Foi um apostolo das letras e 
do...se no estudo das sclencias natu- um patriarcha da virtude. Alimen
rae!'; a cujos meandros e segredoo at. tava-se pouco e dormia sobre tncom
tlngiu com a clareza de sua visão pri- modo catre abstrahlndo-se por sys
vileg:1ada e singular. tema a tudo que pudes.~e exteriori-

Não foi só Isso porém que o dis- zar a sua marcante invulgaridade. 
tinguiu na época em que viveu Traçou uma constellação de exem-

As suas \•irtude.3 moraes e christães plo.s moraes que ainda carecem de 

~r.ig~-~l~;do. ª~~e p°:ot~~:Ui~om~t~lr :~l!W~:ã~: ~~~~~e. oitt;~
1!!1 s~i:dte!; 

iu.1-as no curso de uma existencia tem escl'ipto sobre o pioneLro da ins
lcnga. dedicada toda, a espontaneas trucção e da fé nos sertões nordesti
i~acriflcios. COf!l um edificante c_oro- nos. O~ que delle têm se occupado, 
Jario de despreso ás relações sociaes, não penetraram ainda o lmmenso 
e.os preconceitos não individualistas ::ampo de sua immensa obra de sa
c ás vaidPdes humanas. E foi, por cerdote e de educador 
~·erto. grlclças a e~sas faces de sua Só agora Cajazeiras sua tcrn .. 
individualidade. que logo se gerou a mãe que tel11. no seu Bisi>o um cons
mystica ainda hoje tão celebrada na tructor de tneditas realizações, vem 
sua terra. de qUe o padre era um promovendo pelo e5forço de sua ini
Sa b10 e er:1 um SBnto (:ia tiva. ajudado pelo Govêrno do 

Rt'VL'.-::.tern por isso. um _sentido de Estado, al) homenagens qu<.' desde 
1lgorosa Justiça. as solenmdades que bontem s?codem Pm vibrações inten
a Parahyba. atravez de seu honrado sas n alma placicia da prlncésa do 
Governador. do clero e do povo. vem jertão l?rn;ando arsim a() conheci· 
preltcando é. sua tmperecivel memo- meuto da nova geração contcrranea 
ria, nesses dias que se avislnham á a figura do padre mestre, do padre -------~~ 

CARROS E CAMINHOE USADOS 
FORD e de outras marcas 

em optimas condições e a preços modicos 

AGENCIA FORD 
RUA MACIEL PINHEIRO, 38 

Joio P11161 

DO PADRE ROLl,'1 bola que os supporta receba os <on- PARIS. 20 <.A B.) - O jornal "Le 
Por determinação do sr .director tragolpes? E' isto o que fomos per- Jcur" ~torma ;!ue do~ dos de~te 

do Departamento de Educação. de guntar ao mais sabio dos especialis- dapesdpare20 °J ~r il ~se:~canpe°fasv1g1: r~s 
tas francêses em 8!-.~Umptos solares, e e r P O au O -

accôrdo com a resolução do sr sr. d'Azambuja astronomo do ob~er- dades francezas do aero6~omo p~rislen_ 
Secretario do Interior, será hdo. vatorio de Msu·don rede Trussus, como de--tmados a Espa
hoJe, nos. g1 upos escolares e ~cola<:. _ As manchas ;olarcs _ disbe-noij nh'a verm~lha. levantaram vôo a. 15 
desta capital, o resumo da vida do elle _ são geralment~ consideradas de Agosto durante o .!nomento em que 
padle Rolim. recentemente impresso como sendo immensos turbilhões em a guar<1--a se ausentou , com rumo des-

Esse gesto do poder pubh.co. pondo que a mate ria interna do astro, aspi- conhecido. Um de~s apparelhos. ca
a obra do grande educad_ot em con. rada por sucção á supcríicie se et1- hm n~ mesmo aer?drcmo e outio a 
~cto ~om a n.~ssa g~raçao estud.an- 1 fria e fórma uma zona mais· ebcura. 1111s k1l-:.n~etr~ ma~s longe. <;:>~ res
tma. e ~a das ma~ s~mpathicas Seu numero e a sua extensão attin. ~2.ntes ate ~ re. na.o h~. _ notlC18:5. ~ 
mamfe: t~çoes ?,e solldariedade ao gem ao maximo a cada onze annos, e, 1 Jornal suppo~ ue os 11vi~ attmg1-
centenano do Collegio Padre Ro- estand proxima 8 época deste maxi- r_am a '?8:tahrn a, pois que dispunham 
im". mo O 

O 
sol manifesta, neste momento,. ae sufhciente combustivel para tan_ 

exti-nordinaria actiYidade. Desde que to 
~!L~AD~J:ÀB~~AR1I~i[~~~; o observo. islo <'. desde 1905, afóra • -------------
'I'OR CORIOLANO DE MEDEIROS ~~t:rr

8
°:içf~~o d:ctf~:anc!~

0
G:~::-r~. nunca ;:;:~:;do inundações. tempe~tadeR e 

E retirando uma chapa photogra- - E Qual é o mechanismo desta 
Hoje ás 20 horas falará ao micro

phone · da Radio Tâ.bajara o mustre 
escriptcr Coriolano de Medeiros, . so
bre a person2hdade do pa~re Rollm. 

Essa palestra do conhecido educa
dor conterraneo será a segunda da 
série que se vem realizando em torno 
da obra do immortal pedagogo ser
tanejo. 

phiCa da bacia de agua, o sr. d'Azam- h}~t~~t~~i/oer::;~pa~ ifnafaªrgmam
09

osd·. is-
buja mostrou~nos uma mancha solar "'-
que acabava de ser pbotographada to. Quando muito, 1>odernos conceber 
naquella mesma manhã. O comprl- que as particulas electrizadafó! frra .. 
mento tles~a mancha. de ponta a diadas ~elo ~oi, e que já at.rctll sobre 
ponta, é de 150.000 kilometros ! a parte díl atmosphera denominada 

O furor solar, entretanto, se tra~ .. ionoi;phcrn", agem também sobrl' a 
duz tamb~m pelaR "protuberancin!-i", nossa atmosphera. e, portanto, sobre 
{ormidaveis penachos de gaz forte- a nossa n1 teorolor:ia. Note-se, ainda 
mente luminosos semelhantes a Jaba- que o obse.rvatorio de Greenwich já 

O DIA DA CIDADE HONTEM, EM redas gigantescas. A gente a<, vê lon- poz em evidencia certa relação entre o 
CAJAZEIRAS çarem-se, na velocidade de centenas ardor do sol, a sua periodicidade e o 

Em Cajazeiras realizou-se, hon
tem o Dia da Cida.de em continua
ção· ao triduo civico cÜltural que alll 
se vem realizando com brilhantismo. 

Fci levado a effeito o seguinte pro
gramma, com a cooperação dos po
deres publicas e classes organizadas: 

8 horas - Sessão sportiva, no cam
po do "Collegio Padr~ Rolim ··. 

17 horPs - Sessão ,rolenne - I 
the!)e: Padre Rolim Fundador de 
nossa Civilização - · II Saudação a 
Cajazeiras - III Poesia - IV Um 
quadro da vida do padre Rolffn 
V Representação das Auloridades -
VI Representação das Classes. 

ÁS COMMEnIOl<AÇOES DE HOJI: 

Cajazeiras. encerra hoje, o triduo 
cívico cultural com o DIA DA AC
ÇAO CATHOLICA. estando projecta
do o seguint.E' programm.a · 

17 horas -- Sessão sc.lcnne no sa~ 
Jão nobre do ·· Collcgio Pndrc Ro~ 
lim" - I thesP: Padre R'Jllm. Apos
tolo da fé e da Educação - II Sau. 
dação á Mãp rtnn;nhH III Poesia 
- IV Repre•Tntaçáo da Acção Ca
tho11ca - V Gratidão de CajaZE'iras. 

A CO~IITI\"A QI;E SEGl'E HOJ!i 
DE "TA CAPITAL 

A fun de tom.ar parte nos festejo., 
com que CaJazeiras commc>m0rará 
amanhã o 1. ° Centenario da. tUnda
ção do "Colleglo Padre Rollm ". se
gue hoje de automovel ás 8 horas, 
um representação estudnntlna, com
posta de antigos alumnos daquelle 
estabelecimento. 

Integram esta. commissáo. os pre
paratoriflnos Moysés Gll1f1:arãcs Coê
lho e Clovls Matt.oc; de Sa. membros 
de disUnctas famillas cajazeirenscs. 

Igualmente, se tronsport.arão á
quella localidade. os HS. Alberto 01-
ntz Antonio Brnyn~r e Ivan Bicha
ra • representantes da A UNIAO e 
"lmpl"entm," que irão colher repor
l'felll de !,Gqas as solenni<lades 

de kilometro8 por segundo. elevarem• ·•empallidecimento" que ai, ondas 
se a 200.000 e a 300.000 kilometros de curtas do radio i:.offrem. Mas ainda é 

:!~~ra, deformarem-se e desappare- ::~t\c1!!rifi~:~~ deduzir-?108 conclu-

Accre!11centemos que as manehas so
larel:l são visiveis com blnoculos sim
ples, e até a olho nú, protegido, é cla
ro por meio de Yidro esfumatado; -
as' protuberaneias, entretanto, exi,tem 
apparethamento enormement c:omple
xo, de que hz parte o .tspectro
helioséopio" sonda delicada que per
mitte que a ViRta penetre em difíe
rente!õ. ninis da atmosphra do pode
roso Phebus. Os astronomos de Meu
don possuen1. precisamente, o mais 
formidavel e o mais maneja"·el espec 
tro-helioscopio do mundo. 

"Que me importa - dirá o leitor 
- que o sol se entregue a este ou 
áquelle typo de furor? Sinto-me tran
quillo, aqui, nn terra. no meu peque
no lar, a 130.000.000 de kilometros de 
distancia do lõlol". 

Não nos pr<'cipltemos. Outamos o 
sr. d'Aumbujn: 

- Queiramos ou não. i.• forço!'ln 
actmittir que o no;;.-:o planeta ~P re
:-<>nte dos eífritoi; d1\ varhtçllo da tre
pidnnte actlvidnde solar. Não é de 
hoje que ge ob"er,·a a sua periodici
dade; ei.ta. por 1,;ua vez, coincide e 
~e npetl" nn occa'iião de detnminadm~ 
acontecimento:~ terre!dres. Pol~ niio 
~e notou (IUC" o numero de aurôra:-. 
Fõolar<'"' <" n!i agita~ões da hu111i;ola it

companham o me~uno r)-·lhmo fatidi~ 
<"o? Sem que po-."n npres,..ntar a pro
Hk de ca,rn!i indivlduaei;, é licito ucr<"· 
ditar qu(' o !Sol exerce uma a<"ção 
qualquer HObre n terra. 

"De re1o1to, é muito curioso 8!4&igna
lar que os preços do trii;1;0 se ap<"f!&m 
a <"sta p<"riodlcldade. o mesmo Mon
tee('ndo com o ni'l'('I de al~uns lagoi,., 
com &!i fom('H na Jndla com o nume
ro doM .. ic<'h,·rgM", e aié com n:i1 peJ
le!. de coi-lho collectadae i,ela compa
nhia da bahia de Hudson! E' pmud
vel que at1 meamas força.s qu! abar
c11m bllhõe11 e bilhÕH de 'kllom('trolll 
cubico8 de meteria aolar provoquem 
aa dHorden~ actaae1 da noa1a at
mosph"ra e cto, noeeo11 oceano11. dei-

HYPOTHESES CONTROLADAS 

Nem todos o~ amantes doE- c:-tudo" 
reiathos ao céu e oo sol manifestam 
a prudencia do sr. d'Ai:ambuja. AI· 
guns. até, já quizernm imputa~ ao 
in(ortunado astro-r~i a r"'sponSabili
dade . pela~ noi,,.-sas erupções poliUcas 
e sociacs, dizendo. egualmcnte. que os 
tormentos que .sacodem o grande dis
co luminoso acarretam, para os hu• 
manos. guerras e revoluções, e que o 
a.-.p<'cto tranquillo do- mesmo globo 
de fo,ro annuncia ao <'ontrario, a paz 
e a prosperidade.' O dr. Maurice Fau
re não hesitou, entretanto, cm affir
mar que as phases de e:tasperatão 1110-
lar correspondiam. cá em baixo, a 
época!,. de dearci:rramento tlob e11piri .. 
lo,; de acddente1-,, de crime111 e de 
Kuiêidio~. Por fim recordemos que 
não k impos1dn) aUribuir á epidemia 
de grlppe uma parte de orll{cm coi;
mica, de accórdo com n hy1,othe:-te 
lançatla pelo eminente director do 

.ohservatorio dt' Pari'-í. sr. Emeat E,;
clangnon, a proposito da epld.-mia de 
1'18 

Em »e~umo .• pótl<" dh.er-~c. ao e,aue 
pen-.arrrol!I, qut• u longinqua fornalha 
t-Olar tem parle das J"<'6pOn1,1abiJida
<fe:,,, ºº" malei,. fJU(· acabrunham a fn. 
gil humanidade. ,\l~a:r('mo-noti. 1w111, 
pelo facto de o M·u mmdmo real de 
actividadt'" &ó se ,cf!ifi('i.tr em 19:lM, 
ou em 1939. Para 011 lcitores que t.én .. 
tem calafrios ao lêr o que ,·ae dito, 
repitamo~ as palavras do proprlo •r. 
d'Azambuja, prohridaw quando deh:a
,·amo .. o i,eu lal>orntorlo de i\1eudon: 

- Dii.ra aoe 1teus lt·ltoru que a a • 
tronomia marchn a 11a11180~ pcqut>noit 
e prudentes, e que o papel da nlcn
cla urtlcl•l é. não o de i,:e ('n,·olv"r no 
córo doi,i rharlatãeK, mas o de võr a 
humonid&d«'' ao abr'.;o dOH r,-;plorad<•· 
ree aprc11entando ao publico, •I 1140 
ceriezae, pelo menoa tt,,polh('Mf'11 fft• 
clonalmentfl controladRS. 



A UNIÃO - Sabbado, 21 de agosto de 1937 
- -··- -----

CRUZADA NACIONAL DE EDUCAÇAO NASCEU UM GRANDE POETA 
O dr, Gustavo Armbrust • visitou os grupos escolares 
"Epitacio Pessôa" e "Isabel Maria das Neves", 
fundando departamentos juvenis da Cruzada - A 
visita do illustre educador ao quartel do 22,º B, 

C, e ás escolas do Centro Estudantal Parahybano 

HORTENSIO DE SOUSA RIIIEIRO 

Foi uin bl' llo dia para a Itnlfa, es-

1 

lar que todo homem nascido na Italia 
crevc Picr-Angc lo Fiort-ntino, o dia sabia de cór. A primeira edição da 
em QUl' Donl t> nusL"<' U. Cor r'ia o m ês sua obra apresentava este módes to ti
de maio do onno de 1265, qu ando uma tulo, que cont lm o resumo da vida 
creança era co~dnzidn. ú egreja de do poeta : .. }.,s aqui o começo da co
São J oão Baptititu em Florente, em media de Dante Allghieri, Florentino 
cujas fontes buptismaes recebia os pelo seu n ascimento, não por seus 

H ontem, pela manhã o dr. Gustavo da mesma corporação executou um do- : nomes de Dante AliRhier i. Repro- costumes". 
Armbrust. em ?Otnpanhia do dr. ~a- brado. encerrando. assim, ess~ ~esta l duziu-se O milagre do J ordão: Deus 
~~e~ef1~. ~~~;~~1:a!~~-e J i:,r!~~~:: de ccrdialldade, cultura e paLnotismo. 1 tocou a fronte do fflt'nino prede~tin a· ci::!: ~:cu~:: i:~i: ota~~e;an::;~i: ~: 

e vice_presidente do NucJeo Regional NAS ESCOLAS DO CENTRO ESTU - do, a creança tornou-i.e homC'm, e de agosto de 1823, Antonio Gonçalves 
da Cruzada. e profcs..wre_s. e alumnos f DANTAL PARAHYBANO I cantando operou prodigioJo-. Pela voz Di as. Apesar dos 114 annos percorri -
do Lyceu P arahybano VJ..Sltou OS di- . d do se u ~stro immortal di1:4~e O poeta dos, mais de cem annos de evolução 
;e::iº: ~~~t~~!~~}n;~~;º.:\~~ ~~!1~ºnf:!; j vi:~0 ~

1
º!~e :co~es~~~~t!st:sª n~:i~fi~a~ a &ua palria: Lcnm la-tt>! - e 8 na- social e esthetica de um povo, o nos-

"Epitacio Pessôa'" e "I~abel ~arta das pelo. centro Estudantal P~rahy~ano ção se ergueu nu ma ca\"nlheirc~ca at - so pais não produziu um pueta que se 

~aeJ:S~ de;t:~~r;:i~u~il~ d~0~~~: ~~~:g:s ii fe:c~1J.ª~:nt;ui~:e~fca: titu~c, sacudindo dait suaN ~c~tes tn. lhe possa comparar. Excepção feita 8 _ 

tuid:s: j no bairro da Torrelandia. j lares as. nodons com que ti!. '.mprcg- . penas para Antonio de Cast ro Alves, 
Grupo Epitacio Pessoa:_ P~sldente Nessas vi.sitas foi. o dr. Gustavo naram nnte ~eculoA de barbarrn. Pal- ! 0 poeta dos escravos. 

de honra: prof. João Vinagre; fiscaes: ArmbTust recebido c:m as maiores lido de cmotão dhina, disi.;e o Dante 
profas. Adamantina NeYes, Maria de de~onstrações ~e <:arinho tendo oppor_ á arte e á poe~ía italianas: Avante! Entre tantas a tm-as lyricas e inspi-

Loif!~~o~!r:j~~~ti:a:Ge~y Pl~!fà~~i:: t~~~aO~e p1~fe~~~~~ t~r;:;o/e }OU_ - e de repente as C&thcdraeR, OS r adas de que nos podemos ufanar, 
Maria Nazareth Barreto; vice presi- Acompanhou o dr. Gustavo Arm- dau~t ros e os cemilerios se cobri ram nenhum p<,et a brasileiro vingou pelos 
dente· Edith Diniz; secretario': J oié brust na visita ás escolas do C. E. P. de obraq primas. Através das pagi nas seus meri tos inc<m teetaveis a posição 
Ramo&; thernureiro: Josebias Sanks. u~ nosso repn~sentan_te. a quem s. s . da 1- ua "Divrna Comedia" Novo Tes- de destaque que é sem favor attri-

Pr~~~~~·=s~:~1:~~ve1:. N:i:~~r;-1 ~ !:.~loª~ª~~~c~?:!~~ enthustas- 1 tamento ele glorin <' de' esperança, l buida a Gonçalves D~as, já pelo largo 
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Y IDA 
flADIOPHONICA 

P. R. 1.- 4 
RADIO TABAJ ARA DA PARABYBA 

Program ma para hoje: 

11 .00 - Progrummn 11pcritivo da P. 
R. l.-4. 

12.00 
ll. 1.,. 

18,00 
jantar 

ProgrammH 

Programmn 

vuri Hlo da P. 

oara o 

18 45 - Hora do Brasil. 
19:30 - Musica~ variadas com Or

lanrlo Va~C'oncello~. 
19.45 - l\1u~icns po11ulares <'orn 

Genny Sonlo~ 
20,00 - Di,-cur:<10 do 11rofcs~nr Co

riolano de :\fodciro5, sobre ª"' com
memor~çõei do Cn1tenario da Funda
ção do CollPgio "Parlrc Rolim" 

20,15 - Antonio .\fathias (! Recio
nal. 

20,30 - Pale:;tra do dr )Iun1z de 
Aragão, sohre n th<'ma; .. Tubcrcu!o
"'e e casamento". 

20,1s - O t.eu pro1:n1Tima dan~an
te. 

21,00 - Jornal official 
21.l;j - Continuação do seu pro

gramma dansantc. 
22,00 Jornal fa\arlo d:1 P. R. I-4. 
22.15 - Conhnua('ão do seu pro

tramma dan:-antc. 
22,30 - Iníorm~çôe::; commcl'ciaes. 

Bôa noitC'. sidente: ÔuhnaT 011V{!ira; 'se:retaria: mad:- com a obra realisada pelo c:n- 1 clle a nnunciu,·a dius me lhoreti de a- sopTo humano e so~ia l que perpassa 
Waldina Barbos::i; thesoureiro. José t~o E~udantal Parahvba,n~. Ella m_ : bunduncia e de pa1:. Bate-u a~ por tai; nos seus ~oemas, ia pela sua prof un
Cavalcant.e de Albuquerque; Presiden - dica o interesse e a dedicaçao dos mo_ do f utu ro e O ponir re.tiponde u com deza de vistas no idealizar e exprimir CONFEDERAÇÃO ESTUDAN• 
te de honra, prof. Francisco Salles. ccs do Lvceu em favor da c_ausa da , igor no appe llo do poeta. Dante so- com imaginação, sentimento, colorido TAL DA "ARAHYBA 

NO QUARTEL DO 22.º B. e. 1 Ci~z~d:ut!'if.t!~J~/:::ic~~~~ isso é ry_ t hmo_, riqueza ve rbal e intuiçi~ . r- _ . 
a abnegação dos meus joV>ens ccmpa_ ::::~u e n.:aech~:::1.da;c:fue:~ uid:~i

7~ª::~~ lus tor1ca, nas suas concepções mag- 1 Reumu, hontem, em sc-J·.ao ordi_ 
A's 14.30 horas. o dr. Gmtavo Arm_ triotas dedicand<:! as suas horas d«=: re - co novo, e com uma daA palavras do nificas, os cos tumes, as t radições, 0 naria no Lyceu Parahybano, 3.5 19 ho

brust. presidente da Cruzada Nacional ;0us0 á educacao ?,e. uma ~aioria seu hymno creou Miguel Angelo. To- longo soffr imento e a alma selva- ras essa agremiacã.o, da elnsse, presi
de Ed~a~~:} e~;ºg11l?ª~hia ~~s p~of~- ~e:lcr~:.ve~~~s b~~~1e~tºJe-iie s~~~nt:; davia, como faz notar ainda O seu i;rem das popu l~ções autochtones do din

1

do os Lrabalh~s. r:r c1clamação O 

r;:u :ar:~~ba~o. 1I~ª·Ba
1
pf~tar d~ '"' amor com que esse,. grupo de ~u- biographo, 0 homem que r asg"ou tão Br'asil,. _e leva~do-.se e~ _seus -~antos, !~: 1~f:f~ ~r"~;~~ stcrelariado pelo 

Mello. dlrector do Departamento de dant·~s tr~ba~ha. ~e c_mm~ accor~o radio<.as romei-;:-.as no firmamento da como 1a a ffirm aram, ate as sublimi- 1 ·Nessa reuniõ.o além dP outrroc; ? ... 
Propaganda. João Vmagre e ~~ .;aquim I com as mstitmcoes e~ucacionaes . 0 . P . d ades da epopéa. 1 sumptos de intere~se geral, determi-
Santiago foi recebido no q'Jartel do Estado em bem do movimento sublime sua patna, promessas que fatalidades t 
22.0 Bat~l11ão de Caçadores ern Cruz da !·nSt~U'.'..'~ão ,n1 Sstado ~a Parahyba. histor icas mais tarde homologaram Isso que dizemos sefii pretenção n~u-se a escolha de uma re~r~s:n 3-
de Armas. F1que1 vivame!lte ;mcc1onado com o I cabalmentt- morria longe de lln, po- nem dogmatismos est reitos, expri me 1,:ao de estud_a~tes, a qual visita á a 

A' e-~trada r-cepcionou os visitantes est(ldo de pnbrorsa ct .. s ah11:nnos dases_ , . . . . ·- ca ital do vizmho Estado do "J ""'"1 P. 
a banda de musi:::i de~sa brava uni colas d? Centro Estudantal Pa-r:ahy~a- . bre e pro,:;cnpto. O pC'destal da sua apenas o medao d~ ~p1mao commum e cofn o fim de promover a campanha 
dade do Exercito Brasileiro. sendo cS no e _v1-me frent.; a :urso.s prima.rios g loria que é O .~f'u poema incompara- sen sata, que . glor1 f1ra, na data de 1 pró candidatura naci.:.nal do sr José 
mesmos re"ebidos oelo sr comman q.ue sao os sonhados _p_la Cruzada. - ·HI, foi publicado nos pedacoJ'ól, lido hoje como nos o fazemos Gonçalves . Al ·d 
dante Tho~é Rodi-i!rUes á fre:ite de g!nte p~bre .. pa1:1peirimri. de condi- avidamente pelas multidões, e se con- Dia:, uma das maiores' expressões amenco de rnei a ~ . 
toda a officialidade do 22.º B. e. e da ç~es de vida .mrenor, recebe_ndo intru~- oeticas da ra bts!oii l-eir a A referida comm1s.c.ao ficou ass~ 
Bateria de Cos'.a aqui f'stacionada. çao com carmho e de~i~açao por pai- verteu numa eSl)ecie du cano;;ão popu- P ça , constitulda: Presidente _ Antonio 

No casino ?--~s offic!a~s. o c~mman-1 te Ada~~~~!~aqu~a~i~~;115~~amEd.ucação , , , 'O , . Brayner; orador - AuguSto Lucen~; 
dant!' Thome Ro~rlgucs em '.lbt~nte ! prestigiará no possível de hoje em CARTAS Ã1 RE9ACÇAO A!;:SOl:lA~ .t_;.:, secretario - Antonio Alencar e mais 

~r~~:~r 1~~ 0ª~i{i1u~iu;;,~~o q~~m~~~~ 1 díante. a obra nobilitãnf_e dos estudan_ .., • 1 os estudantes Ed.son cayalcante. 11_ 
nam o sold,do b:asileiro quando se I tes parah~banos ~ue. tao brlli,:ante= EGREJA D~ I'A. MBAú SYNDJCATO UN_IÃO DOS RETA- deffon.so Lyra_ Pédro Pahtot e Alberto 
trata de realiz~r em pról de nossa I mente estao contr,bumd~ na O mpa . LHISTAS: - ker.,;~,..1H;e, no dia 29 Diniz. 
grandeza. proje:-tando o Brasil para o nh3;, contra o analphabetismo no Bra_ ~cebemos. co~ p!'dido de pubh- , de julho p. findo. a eleição ~a direc- Do cccorrido deliberou ~ fazer com-
plano que elle merece pehs suas tra- sil . . . 1 caçao. 0 _segumte ·. . . . 1 to ria des!;a prestigiosa assric1ação de 1 . _ - _ 
dições heroiras. pela stla cultura e pe_ j Hoje s. s. contmuara as visitas ás "Em fins d:. 1!'33 .nos a~a1xo ass~- C'lasse, que terá. de gerir 05 seus des- mumcaçao ~o reYrno. mons. Joao da 
lR "U intel.Ug~n·.ia o commandante escolas, fundando -em tcdas ellas D e_ nados Jun_ tam ... nte l,;Om .03 5:I'S .. Jcao tino:; daquella dt.ta até l.º de janei- Matha pres1-dente da Afsembléa Lc_ 
Th;mé Rodrig'°ues ~inda salientou o partamentos JuvenLs da C. N. E. Serran~ de A:ndrade Ja 1allecrd~ e /ir. ro dê 19:.:9.. glslati;a dú Rio Grande do N:rte e 

d to d b dr G Alvaro c ... rre1a. actualmente r,.Sluin_ A no•a d·rectoria do Syndicato U . . -fa!~ ~~e;:.ust ~s~a~: ~~~li~ando ~~ T É L A S Ido no Rio de . Ja_aei.!'o nos con.stHui- nião dos ~ talhislas que.., naquell; governador Argemiro de F1guerre~o, 
- . rr· d l'1 C d r1os em commissao com o f1m espe- mesmo clia_ se empossou, está assim orientador supremo da Confed('J"açao. 

no3S_o pais. a irman ~ o qu/Á. a ruza a c!ül de c ... nstnünnos urna nova. egreJa organizada. · 
~acional_ de Educaçao te'á. nc. Exer- & Pm 'I'ambaú. 1 Presidente - José Ayres Carneiro: P Erfumarias Bijouterias e tudo que 
cito Nacional um dos seus mais fo~- 1 Arreca::.ãm:s dois cont.os novecen- secretario - João Figuei rêdo de Sou- pertence a mi{idezas o maior sortimen-
tes bal:1ar~. porque o soldado brasi- p A L e o s to: e vinte mil e duzentus réis . . . . . . sa; thesourei ro - Anton:o de Sousa t o da praça encontra.se na CASA 
leiro nao .. ve cbstacul_os quando se al- cz: 920~200). que depositados de então França. 
tneja O b~m collecttv,.,_ porque ~lle es_ AFLNAL '•R'r1'tOf0 LOUCO ~OJE r,zra ci em ccn_ta corrente na Caixa Consêlho Fiscal : - João Baptista AZUL. 
~á sempre volte~o para a P atna. o~. , E' A7'T.\X HÃ NO "REX" f ti.t:.ral e Op<:ra.i:'..a da Parahyba, r ell Ido Carn10. Manoel Rodrigues .Chaves 
Jecttvando sem~1e U?1 futuro grand1- · fl.é.I'am d~ joros até dezembro passado e P ed"'o Alexandr ino de Oliveira. NECROLOGIA 
os~ para 3:dNaciodnal

0
idade. b t Vamns nssi~tJr. "hojf', no REX, no quinh€ntos ,e. cmcoenta mil e cem réis A respeito, recebemos gentil com- l 

m. segm 3 .0 r. 1fnustavo Arm rus., ~elli.!isimo film du "RKO-Radio", RY. (550$100). municação firmada pelo sr. JoilO Fi-
fala a o~ficial~d:1de old~dos do 22. THMO LOUCO (Swing Ti:ne), em que I Honte~ entt:egamo..,; ao. exmo. snr. gueiTêdo de Sousa. secretario da mes-
~- C .. dlzend., que m tid~ desde O I mai!ól uma ve·1: Fred Af'tarre se apre- 1 D. _Moyses Coelho,. Arcebispo Metro- ma sociedade. Sr. José Tinoco FinOU-<.e h'J-ntem. 
inicio da ~amoanha em pr?l _da Al- , fienta fnrmanJo par com 8 adora"el µohtanc, a cadum::ta da C. R~ O. P. 
phabetlzaçao . do povo bras1le1ro~ da Gin:rer Ro~gers, ~tum romance inte-

1 
com uT!l total dcpo,Jtado de tres con-

part,~ das ,c~a~s a:-madas. uma colla_ / tos quatrocentof:i e setenta mil e tr~-
bora~ão valiosa e constante .. resaltan_ zentos rets <3:470S3C0I, uma vez que 
do. ainda o que.º .sold.ado naCir.nal tem 

I 
uáo r.ret.endemos. por jus.to.; motives 

feito tm beneficio da Cruzat.ta. . espe- nos encarregar mal<: da refer ida cons_ 
c1almente a Esccla Militar que tem trucçao. João Pe5S6a, 19-8--937. (As.J 
emprestado um aux1ho . dec1d1~o _ao Conego .losé da Sllva Coutinho, Pro/es-

Mostr:u, ainda , o dr. Armbrust o ---------------· 

UNIÃO DOS RETALHISTAS, 
Recebemos attenciosa communicaçãt) 
da directoria dessa prestigiosa socie
dade,, de que a mesma se transformou 
em syndicato de clas~e. em virtod~ 
de approvação dt' seus novos estatu
tos e ·expedição de Cart.a Patente. da
tada de 15 de julho p. findo. pelo sr. 
ministro do Trabalho. 

á!, primeiras horas. da manr'.ã, nesta 
capital, o nos.\;o estimado conterran~o 
sr. José Tinoco. conhecid~ e mtelh
gente amador dramatico 

Casado deixa um filhinho e viüva 
José T·in:co conta\·a 32 annos dr 

idade e era commerciante ne~t'l ci
dade. 

grand<2 exito da benemer1ta assocrn.çao. 1 ser José Bapiisfa de Mello''. 

;:u;~~~f10r--~~hia~pa~l~!ic~ !:rfit~ QUANDO o sl'u recept?r de r a dio 
mou a certeza que tem de contar com apresentar qualque~ _defeito: procure NOTICIARlO -
o concurso de todcs os brasileir os I sem demora a. off1cma technica de 
principalmente do Exercito Nacional: Armando Carvalho, á Rua da União, 

" o seu enterre realizcu-.se honte-m, 
as 17 horas, no cemitf'rio do Senh:::r 
da Bôa Sentença, sendo o feretro r.o~
duzido per avultado numero c!e am1 
gos. 

T:::m~.r,J.m parte rto ccrtêjo até :1 ~·t•
pultura diver,os nctores elo ··Grupo 
Gente Nossu", b 0 ln como o dr s,1mu
e1 Campello e e nosso confrade Rimã:i 
P atricio. O ataúde. 0 c..;.rro funebre e 

que vem impulsionando a Cruzada com n .0 70. Serviços perfc. itos e gara ntidos 
o vigor e o idealismo dominante n~ por SEIS Míi:SES. 
seio das forças defemoras da sobe- 1 -------------

ra1i6/~c~;ªciustavo Armbrust expoz I CHEFATURA bE POLICIA 
os planos da Cruzada Nacional de E _ 
ducação. garantlndo que. para a sua 

1 
1'..EMESSA DE ARMAS PARA ESTE 

:~~::ºct~bt~a~~~feir~~~! i~~~ l;~ j ESTADO 

~~n~;~o~~mm~~.;esu~a i:::l!~/n~:, ( f Ri~ ~lej:~~il.ia c~~:~~i:rc~~l Sr~ 
a alphtlbetizaçáo do no,:,~'iO povo de_ Chefe de Policia a r".'mes:s.o das ::;.eguin_ 

f;df~e:i;::t~oiic~e~~frios esforçcs ~~esªr;a;r!:~~ ~~o~:t~d~~v~ve~::i; 1 

O commandant.e Thomé R:drlgu•es, SEte revolveres, João Uchôa. (Campina 1 

em seguida d·?clarnu que ficari:l esta- Fred Astaire GrandeJ nove revol\·eres. Aristides Me.r- 1 

belecida desda iâ. a fundação de uma ques & Irmão, <Patos 2 revotvere.c; e 
escola nesta capital, patrocinada pelo n·s~ante ,·om moldura <lc lrnilados e 191,:) balas e Alvaro Marques (Cajazei- 1 
22." Batal11ão de Caçadores cançõr,, · in{':squeciveis l'é~s) onze revc-lveres e dez garruchas. 
Depoi<- elas pah\P'::Js; rrmrottadorasdo A <sttt'a de hoje no "RtX" serei, 

cornmanda'.lte do 22:· B. e .. seguiu-se sC'Jlt d11v ida, um acontecimP1ü11, rla,ta 
~ parte musical ciq_ rc f'pÇão. que foi a popularidndc de rJUC' A'OZ:t "'li duplH 
f'"'-'"\:'CUtnda pelo harmc-nlt'SO orph .!on quQ~

1
\:\7~~ et

1:u:i'It1:~:snsd~11
"\YTHMO 

:~u;}ld~ ~i~~;~in1~ ~~:~~::ndo LOUCO, "Photoplay". a mn1s pre!;li. 
Lo _ Marcha "Desfile aos her oes .idosa rcvifta cio gcn"r~ no!> E1-;tndos 

do Brasil." u~.íi:s,fi~l~t~n~usedu~:l~l!r~us~nirc-Hoggcr,, 

~:: = ';.;~it~"~:r;i~t~~ª!.~ocidade ~ê.;':ur~rrlºe/est:as o .. ~~\~t~;ir.~.im:ley('~ 
l3ra.,tjleira." mais alegre dr todos, sendo &!t dan-

4" _ Canção "Formosa natureza." sus tão ínlcrC'•urnnt<'s C' attrahenle3 
5.º __ serrnata de F . Sr.hubc:t. que e, .cspl!ctaclor. no sahir do cinema, 
e.,, _ "H ymno Nacional Br9:5ileiro ." tem impclos de dansar no -rua. 
Encerran1o a parte musical qu~ Jia. uma dans~ 110dernissimn em que 

esteve 8 :-argo do tenente severino Fred e Ginge1·, cm um ambiente de 
Gomes foi entoado por todos cs pre_ ir comparanl luxo. dá uma perfo
&entes. · 0 H ymno Nacional . mance chMcogrnphiC'a de e!l'tylo novo 

Cobran",.a~ feitas por conta- propria, \ 
nem -.empre dáo rrsu ltado, positivos. 
Confie sua~ contas a o Escriptorio de 
Procura doria. M INERVA. s~r viço rapldo 
e gara ntido. Rua Maciel P inheiro n .0 

306, sala do 4,° C.n1,orio do 'fa beiliáo 
Travassos. 1 

"Ru111ba" com Gl.'nrg1.• Ruít e f'arole t 

LombardP·, Film ela "P~rnm<Junt". j 
eom bons numl!rO~ de mu~1ca e de 
dansa e perfeito desempenho. 

".JAG1.AH.IUF:'" "So11ho de A-
môr", episoclio musical iwbr.- a vitla 
de Listz, Producçüo <ln "Cine-Allian
ça ". o dr. Gustavo Armbrust novn.mcn te e i1rrcbalacl1,r. A mu!Cica de Jerome 

com a palo.vro. agradeceu aqurlla ca_ ~e;cº~c!/:tn~::l'~h:.~~!""::,~·1J;O~'-: ~~:;;nª,: "Rt:PlifiLICA"': - tTm "fa1·-wes.tº~ 
rinho·a manif''itação que af!h·.nou "' "O phr,ntnf:ma do desfiladeiro" e .ain- 1 

:Íst~~! ;;v~
0
i;c~ct~~!º n~~.sl~~'.= ~f,~~~:::•~I~·.?~l•:;i;. '::;'.~;l~l~~~; 3: da um complemento N"cionnl D. F, n. 

perlcre destinas "SÃO I'F.DJ<o'· -~ A 5.ª ai•ri<· dos J 

S, s.·! comitiVÓ foram acómpa.~ h adoS C.ARTAZ 00 DTA "Av1·11turc1ros hL"ro1co ;"', juntamc11tc 
até O portão de sahlda do 22.º B . C.. 

1 
p 'A•' ~;::i

0
:·o corcunda." ,. u111 desen ho ani- 1 

pelofítommo~dante Thonté Rod .. igues ,.ã: 1
~;;,IM~:~s",:a;;-á :':ijfbid:":io ~,~;!~ "MET RO POLE": - "C"oraçúo de 

e 'Emlcd~~ciu íl bandu. de m'll6ica lipp~a" a iptera:saante pellicula. filho". "ºlll J nkie Coorcr. 

DELEGACIA FISCAL 

A Delegacia Fiscal, neste Estado, 
convída o sr. J o'>é Francisco P atriar
cha. a comparecer na mesma reparti
ção, a fim de receber o seu titu lo de 
nomeação. enviado pela De legacin 
Fiscal t:m Recife. 

~:~~~fe-;:;o~~ ~?~~:J;:~~r~i\1~~ ~~ 
qu?-es ainda ~e \_•ia sobre o fnctro um~ 
grinalda ... rt1ficial, com saudc ,a ms
crtpção. 

PREFEITURA DA CAPITAL 
GAIINtTE DO PREFEITO 

Sendo o domingo dia tonsagrado a o desoanço, n Prde-itur.1. 
espera que, em observancia. á.'3. leis em vir.or, o commercio dc.,ta c:1-
p ital não abra suas porta.s n es<.c dia. rvib:ndo, assiro. a~ p,;nalida
des a q11e estão njeitos os infractorcs. 

Nesse sentido, a Prefeitura. acaba d<' fan,r ao ."',(•u' c:-orpo de 
, xactores da. Lei as mais rigorosas reco?1°1enda~õ~ 

As ruas com,Prehendldas na obrigatoriedade pt>L, ultim:, 1f•i, 
são as .secuintes : 

ZONA CENTRAL - Compl't:' hendc 3 . .., pra(~ Alvaro l\.l:1ch'l 
do. 15 de Novembro, Antbenor Na varro. Pedr o Amedt'o. ,'\rbtld~ 
Lôbo, Venanclo Neiva. João Pessaô, 1817. \' lda l df Nt'K rrh·os: as 
ruas 5 de Agosto. Barão da Passagem até a plJaea Au trh nor :'la\'ar 
rc ; Maciel Pinheiro até a au~nida Barão do Triumphll ('ardo·;o, 
Vieira, Gam& e Mello, Duque de Caxi.a.s ; t a venida~ Barão do Trl
umpho, Guedes Pereira,, General Osorio e Bea un1paire Itohan. ate 
a Rua d& Re1tobllca . 

ZONA URBANA - Comprehende a a rea limita.da pela...-. M" 
gulntes vias publicas : 4 de No-, ~mbro, Calda.-. n ran dão, Juarez Ta
vora, Bento da. Gama, João Machado, Corêm:as. AlhPrto de Britlo. 
24 de Mato, Flortano Pelxôto Paulino de Albuqut"rquo. Proí~r:i 
A~na, Borges, Anntda A B. C, 

0

Avenida. Buenos Ayrc<:;. Cruz ele Ar~as 
até o quart, -.1 do Exercito Nacional. voltando por S.1.tumlno de Br1t· 
to , São Miguel, Visconde de Itaparira (trave:s ·a), Republica, ~a
nhauá, Santos Durnont,,.D . Vital, S. F r.1nr i~<·o. (ladeira), .Ulr.1 · 
l\lar, até encontrar o ponto de partida. da. rua 4 de Nov-embro . As 
avenidas Epltacio PeS5ôa, Cabo Branco e João l\'fanr icio con:,.,dc• 
ram-sc como pertencentes á zona w·ba na 



A UNIÃO - Sabbado, 21 de agosto de 1937 

P A -R T E o F F 1 e 1 A L 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. Dlt ARGEMll~.O DE FIGUEIR.8DO 

Godrno do Estade 
EXPEDIENTE DO GOVERNO 

DIA 20: 

sua carta por se ter extraViado a l .ª 
- Como · requer, pagando as taxas 

DO devidas 

Decreto; 

o Governador do Estado da Para
hyba nomeia o sr. Severino Baptista 
de Sant'Anna para exercer as func
ções de official do Registro Civil de 
Nascimentos Casamentos e Obitos do 
termo de SÔledade. devendo solicitar 
seu titulo á Secretaria do Interior e 
Segurança Publica. 

<As.) Tenente João Farias, ins
pector geral. 

confere com o original: F. Ferreira 
de Oliveira. sub-in.spector. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOLEDADE 

Decreto n.!!..1, de 31 de Dezembro 
de 1937, 

Abre o credito supplementar 
COMMANDO DA POLICIA MILITAR em diversas verbas do orça. 

00 ESTADO DA PARAHYBA no mcnto em vigor. 
NOR'l'E Clov,s de Souto Nobrega, prefeito 

{Auxiliar do Exercito de 1 :1 lmha) do 1numcip10 d:? Soledade. usando das 

abre, no orçamento em vigor, a \ erba 
Fiscalização, que tomará o n.0 13. com 
a dotação de seiscentos e trlnta mil 
réis < 630$000) . 

Art. 3.0 - Revogam-se as dispos;çôes 
em contrario. 

Prefeitura Municipal de Soledade, 
1.0 de Julho de 1937. 

Clovis de Souto Nobrega, Prefeito. 
José Elias de Oliveir.~. Secret:irio

thesoureiro. 

PREFEI'l'URA MUNICIPAL DE 
SOLEDADE 

Decreto n.0 3, de 1.0 de junho de 
1937 

Crêa. o lugar de agente e 
sub.agente de Estatistica, com 
os ordenados, respectivamente, 
de 150$000 e 120$000, 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO PESSOA 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
20 DE AGOSTO DE 19::!7 

Saldo do dia 19 
Receita do dia 20 

RECEITA: 

l)ESPI!8A: 

Adeantamento ao almoxnrife, p:1r11 
acquisição de cimento 

Saldo para o dia 21 

a:d11s·121 
2·529:'SSOo 

276 200 

O 341$521 

1 

attrtbuições que lhe são conferidas, 
Quartel em João Pessôa, 20 de a- ad.referendum da Camara Mumcipal, 

gosto de 1937 
DECRETA 

Serviço para o dia 21 í sabbado l • 
Art 1 ° - Ficam abertas na thesou

raria da Prefeitura Municipal de So
Iedade, credito supplementar para e
quilibrio de verbas c.onsignadas no ar. 
çamento em vigor, do modo seguinte: 

Official de dia aspirante Wilson 

Clovis de Souto Nobrega, pnfeito Em documento de valor 
do Municipio de Soledade, usando das D1nhelro em caixa 
attributções attinentes ao seu CJ.rgo, 

2·444$500 
G :620~821 '.I OG5$321 

da Silveira Vascoricelos. 
Ronda á guarnição, 1. 0 sargento 

Adherbal Castor do Rêgo. 
Adjuncto ao official ele dia, 3. 0 

sargento Antonio Siqueira Filho. 
Dia ó. estação de radio. 3. 0 sargen. 

ad-referendum da Camara Municipal, 

DECRETA: 

r 
Art. l.º - Fica creado, a começar 

Verba n.0 3 - Thesouraria 2 :271$900 desta data, os luga~s de Agente de 
Verba n.0 G - Illumlnação 15 :316$900 Estatistica na séde do municipío e de 

to Ayrton Nunes da Silva. 
Guarda do quartel 3. 0 

Misael Balbino de Moura. 

Verba n.0 9 - Cemitrrios 19$000 sub-agente na zona rural. 
sargento Verba. n.0 10 De5pt'.:sas Art. 2.º - E' aberto na thesouraria 

Guarda da cadeia. 2. 0 sargento 
Enio Soares de Mendonça. 

Dia á Secretaria cabo José Boni-
ta.cio Guedes. · 

Dia ao telephone. soldado t.elepho 
nista severino Ferreira de Sousa 

Boletim numero 181 

XVI - Expulsão - Seja expulso 
do estado efectivo da Policia Militar 
e do Corpo de Bombeiros. a bem da 
dignidade e da moralidade da corpo
ração devendo ser entregue á Po
l1cia bivil o soldado hydrante n. 0 

1.019 Sev'crino Vieira de Sow;a, por 
ter. Quando viajava em um bonde, 
subtrahido do conductor do mesmo, 
umR capa. 

1 As. Delmiro Pereira de Andrade, 
coronel commandante geral. 

confere com o original: João rle 
Araujo Pessôa, capitão resp. pelo 
sub-commandante. 

INSPECTORIA DE TRAFEGO PU
BLICO E DA GUARDA CIVIL 

Em João Pessôa 20 de agosLo' de 
1937. . 

Serviço para o dia 21 <sabbado). 

Uniforme 2. 0 <kaki). 

Permanente á S!T P .. guarda n. 0 

33. 
Permanente á SIP. guarda n. 1. 
Rondantes ft~cal Geraldo e guar

das ns. 9 e ·s. 
PlanLões, guardas ns. 144 - lf,O -

79 - 151 - 27 - 18 e 115. 

Boletim n. 0 184. 

Para conhecimenLo da corporação 
c devida execução, publico o seguin
te: 

I - Multa paga - Pelo sr. Fran
cisco Borges, conductor da bicycleta 
n. 97-Pb. foi paga a multa de . 
IOSOOO. po'i· infrac,;ão do art, 338 do 
RLV. 

II - Entrega de rendas á Pagado
ria - O sr. encarregado da S1TIP., 
entregou ne~ta data. á Pagadoria 
ctcsta repartição. a importancia de 
1 :472$000 referente a rendimentos 
da referida. Secção do dia 9 a 18 do 
corrente conforme discriminação a
baixo· · 

PARA O THESOURO DO ESTADO 

De registro de vehiculos 
De multas applicadas 
De vjst.os cm c..uteiras 
De títulos· de habilitaçâo 
De outros em~lumentos 
De 1nscnpção de exames 
De 12 pares de paclas de 

automoveis 
De 3 pares de placas para 

motocycleta 
De 2 placas para blcycletas 
De 2 ditas para carroça 
De 7 meda1 has indicativa.,; 

295$000 
30$000 1 
80$000 
80$000 

315$000 
140SOOO 

240SOOO 

30$000 
10$000 
IOSOOO 
35SOOO 

1 :265~000 

PARA O CONSELHO ECONO' 

De licenças provlsorias 
De selloo de chumbo 
De carteiras de mot.orí.:>tns 
De µromptuarios 
DI! registro de petições 

38$000 
108SOOO 

40$000 
3$000 

18SOOO 

201S000 

III - Re:,ultado de examr - Nos 
Pxames a que se t-iUbmeueram hon
ttm nesta l"epartição os senh::>re.j 
José Ignac1o de Athayde. soldado do 
Corpo de Bombeiro~. deste Estado, 
Heitor Hardman Monteiro dn Fran
ca tnvestigad'>r para "chnuffeur" 
prÔfl%ionnl: Iracy Cavalcanti d(' 
Vasconcellos para motocyclii ta pro
fis.("ional e Hans Jenner e Waldcmar 
Bezerra ·cavalcanti. para "cha.ulfeur" 
amador como resultado sahtram Lo
<IOO o.pprovados. 

IV - P«'"ti"lio dr,pa<'hada - Dr 
Jo ~ Gomes da Silva "chr,uffrm" 
profissional. requerendo 2 • vi.a de 

diversas 11: 112$700 da Prefeitura, a verba "Despesas di-

Total 
versas", do orçamento vigente, o cre. 

28·720$500 àito de um conto seiscentos e oitenta 

Art. 2.º - Revogam-se as disposições 
em contrario. 

Prefeitura Municipal de Soledade, 
31 de dezembro de 1937 
Clovis de Souto Nobrega, Prefeito. 

José J,Was de Oliveira, secretario. 
thesoureiro 

PREFEI'l'URA MUNICIPAL DE 
SOLEDADE 

Derl'elo n.º 2, dt" 1.0 de junho de 
1937 

Crêa o lugar de fiscal da 
a1·bol'izaçio, campo de palmas, 
cmprêsa de luz e fonte pu
blica. 

O cidadão ClovLs de Souto Nobrega 
prefeito do muntcipio de Soledade, 
usando das attrlbuições proprias de 
seu cargo, ad-rerel'endurn da Cama:ra 
Mun1cjpnl, 

DECRETA: 

Art. 1.º - Fica crendo. neste mu
nicipio, o lugar de fiscal da arboriza. 
ção, campo de palmas. emprêsa de de 
luz ~ fon~e publica, com os vencimen
tos mem:aes de noventa mil réis . 
(90$000). 

Art. 2.º - Para occorrer a •presente 

mil réis n :680~000), para occorrer ás 
despêsas do presente decreto. 

Art. 3.º - Revogam-se as disposições 
em contrario. 

Prefeitura Municipal de Soledade:, 
1. 0 de junho de 1937. 

Clovis Souto Nobrega , Prtifeitú. 
José Elias de Oliveira, Secretarto. 

thesoureiro. 

PREFEI'l'URA MUNICIPAL DE 
SAPE' 

Lei n.0 13, de t.0 de junho de 1937 

Subvenciona. a CooperaUva 
dos Pl'oductores de Abacaxi do 
Municlpio de Sapé. 

Jose Vieira Lins, prefeito munici
pal de Sapé, no exercicio de suas at
tribuições legaes ; 

consjderando que a Cooperativa dos 
Prcductores de Abacaxi do municipi.o 
de Sapé, recent,: mente creada, não 
1;os~ne. ainda, fundos ~ufficientes pa
ra seu funcclonamento normal: 

considerando ser a cultura que a 
patrocina e estimula, de promissora 
espe1 ança para a economia municipal; 

considerandq aLnda os termos do ap
pello feito á adnútústra.çáo municipal 
pelos membros daquella organização da 
lavoura do municipio, ad-referendum 
eia Camara Municipal, decreta: 

THESOURO DO ESTADO 
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA t DESPESA NO 

DIA 20 DE AGOSTO DE 1937 

RECEITA 

Saldo anterior . . . . . . . . . . . . . 
Montepio do Estad~ Descontos do 

abono n. 124 . . . . . . . 
S. B. Cabral & Cia. - Caução 
Pedro Pessôa - Renda dagua e es-

gotos . . .............. . 
Recebedoria de Rendas da capital -

,urecadação do dia 19 . . . . . 
Erne: to Janner & Cia. - Caução 
A. Pedrosa & Cia. - Caução 
Arthur & Cia. - Caução . . . . . . . 
João Pereira de Castro Pinto - Sal-

do de acleantamento . . . . . . . . 
Banco do Estado - Clmovimento 

Retirada ne:,ta data 

DESPESA 

Banco do Estado - Clmovhnento -
Deposito nesta dala . . . . . . . 

1 727 - Imprensa Officinl - Folhn 
de pngamento . . . . . . . 

1 . 324 - Caixa Escolar de Cabedello 
- Subvençâo . . . ....... . 

1.563 - Frei Amadeu - Subvenção 
á Caixa Escolar do G. S _ Antonio 

1. 743 - Caixa Escolar "João da Mat-
ta" - Subvenção . . . . . . . . . 

1. 731 - Prefeitura Municipal d!" Pi-
ancó - Auxilio do Govêrno 

1.662 - George Cunha - ConLa 
1. 740 - Abel Wanderley - Conta 
1. 749 - Mesa de Rendas (ie Piculn 

- Srpprimento ,em moeda . . 
1. 738 - Diversos funccionarios -

Abono n. 124 . . . . . . . . 
1 739 - Montepio do Er-;tado - Drs-

con tcs do abono n . 124 . . . . . 
1.726 - Directoria Gcrul de Saúde 

Publica - 1'1olha rle pngamt>nlo .. 
l 733 - Direcloria clt' Fom:-nlo 

Folha de pagamento .. 
1 752 - A. F Malta - Crmt:\ 

Snldo que passa para o dia 2l 

427$200 
l :800$0000 

3 :620$900 

5:500S000 
4:500$000 
2: 100$000 
2:000$000 

9$500 

55 : 088$200 . 

66 :Dó3S600 

22:226$000 

200$000 

3 ·000$(){)(1 

200S000 

1 500$000 
615Sú00 
400~000 

15 ooo;.ooo 

1 :883$200 

427$200 

5 :530$000 

33$600 
4 :500$000 

100:563S200 

75 :045$800 

175 ·609>000 

Thes011rnrl!:l Oeral do Thesouro do EstAdo dn Parnhyba, 
ngo•.to de 1~37 

121 :569'~000 

54 :040$000 

175 609:,000 

em 2U d,• 

l"ranca t·nwio, 
T11esourflro ,ieral 

conrerP.: 
1~, Franca Sobrlnbo. 

Conl ador-r:hPte. 

Jaubt>rl)'ta Nobrega, 
bCttPtUr•r4' 

agosto de 'f~3e,jc;~urs.r!a <ta Pr..,feiturr.. M11nklpill dt-' JÓfio PP~.ôa, t'n1 20 de 

Gentil Fema ode9 
Thesou-tro interlnÕ ,------------

0 AMAR A MUNICIPAL DE JOAO PESSOA 

LEI N,º 68 
Aitcra o rf'girnen tle cobrança do impodo 

d<" divt>r"iõ~s io,tituido pela lt>i n ° 47 th• 31 de Je 
zf'mb.-o tle ú,36. · · 

A Camara Municipal de João Pessôa decreta. 

Art 1 °.-Fica alterado o art. 47._ da lei n ° 47. dl'\ 31 de deumbro 
de 1936, elo seguinte modo: a taxa prnporc1onal tem por b:1-.e o valor do H1-
gr-esso e será cobrada de nccórdo com a tabella seguinte· 

de $700 
cts 2SIOO 
clr :1:t.100 
clt-' 4~Iuu 
ele 5~100 
de 10$100 
excedendo 

a 
de 

2$000 
3~000 
'1.:i,.OOU 
5$000 

10$000 
15$000 
15S000 

~100 
$200 
,300 
••OO 
S500 
~700 

ISIOO 

§ unico - Ficam isentos de qualquer imposto os ingressos de valor 
inferior a S700. 

Art. 2. 0 
- Nã.o serão restitu1dos os imposto~ já recolhidos de nc

côrdo com a lei modificada; entretanlo. os imposto:s ainda a rP<·olher serão 
cobrados de accõrào com a presente lei. 

Art _ 3. 0 
- Revogam-se as dü,posições em contrario 

Paç.o ela Camara. Municipal de João Pessõa, em 9 de ngo ,to dr 1937 
Antonio Mendes Rmeiro presidente 
.fo-;é Ma rio Pol'to 1. 0 :se·cretario 
Osins Gomf"S, 2. 0 

• secretario "nd~llO<: ". 

Art. 1.0 
- Fica conct'diLl.:l. á Coope. 

rat1va do.$ Productores ele Ab:icaxi, 
com séde neste municipio, a subvenção 
annual de rs. 240$000. 

Art. 3.0 
- R: vogam-se as dispo.- tções 

em C0\1"/ªrio. 
Secre,\ria da Prefeiturn Municlp.::i.l 

de Sapé, 1 
1.0 de Junho de 1937 

Art. 2.0 - E' aberto á thtsouraria 
o credito ~upplementar á verba 3.ª cta 
despêsa, de rs. 120$000, para occorre; 
ás despêsas no corrente exercicio. 

1A:;s:.) José Vieira Lins, Prefeit.o. 
Severino Compêh, da Fonsêca. Se-

cretario. 

PREFEITURAS DO INTERIOR 
PilEt'EJTURA DO MUNICIPIO DE 

S.'1:0 .JOÃO DO f'ARIRY 

Balnncêtt> da receita e despe~a deste 
municipio, referente ao mê!I de julho 

de 1~37 

RECEITA 
Licenças 
Imposto ele feiras 
Imposto preriial urhnno e 

rural 
Impo sto de estatistica 
Aferição 

7, 289$100 
1 · 100$500 

212$900 
269$000 

' 

Imposto d<· !,:,ira 
i,,Uecima 
Estatística de producçãn 
Registro de entrada e- wa-

hida de meTcadorias 
Gadt abatido 
AferiçJo 
Ta:xa de limpr:--n publicn 
Patrimonio 
Intpo;.to sobr(' vehic1;10~ 
Matriculas 
Dizimo ele lavourn~ 
Ren,lns diversus 

Limpesa publica 
Patrimonio 
llluminaç5.o 

47$000 Dividn aclivn 

Impo 'ilo !::obre Vf'hi<'ulos 
Matriculas 
Imposto territorinl 
Imposto cC!dular 
Rendas diver<:ns 
Divida activa 

202$500 lndnst ria e pr1,fis5/w 
1 IR~O(Hl "ilido ante\·i1,r 

$ 
14~000 

lOOMOO 
Total 

$ DESPF.SA 

6$600 C'onselho \funicipal (f'mprc>-
~2S$000 r 

---- gados) 
Total 9 772$íi00 Prefeitura (empregado<.) 

Saldo que vem cio 
julho 

mf':t d<' Fiscalização (t•mpregndos) 

Total 

DESPESA 
Conselho Municipal (empr"-

gados 
Prefeitura (empreP.:"adM 
Fiscalização (emprc~udo.l\ 
Thesourario (empreg:ido!i) 
Obras publicas 
E~trada <le rodíl.1t('m 
Jllumín3çâo 
Limpesa publica 
Tnstrucção (cont. de 10'·~.) 
Amparo á moternitlnilt•, 

etc. (5%) 
Auxilio para r,1mhut1• fl'l 

1 246$,100 ThP!-ioura.riu (empregndnJól' 
Obras publicas 

11 01!1JOOO f:stradas de rndnf!<'m 
Jlluminação 

'.l:!0$000 
~ 180~0011 

350$000 
1 067$600 
J •,181$<00' 

fíH7$FiOO 
2, S87$200 

'31$000 
$ 

' ~'.?,3$:100 

Limpesa publil·H 
ln::.ti·ucciin (rnntrihuii,·i.11 ,ll' 

10r;:) 
C'flmiterios 
Suhvf'nçi"1r~ 
D1·Sfll'~:ts divt-rsag, 

Dh,iJn pn~i.iva 
ffyg1fH1I"' infantil 

~Ullllll8 

:0::1lil,, par~ julho 

1'otn1 

677$800 
~ 
~ 

41$400 
427$000 
194$000 
132$000 
163$900 

$ 
$ 
$ 

625$000 

' 2: 696$000 
696$00U 

5 97íi$1~00 

' fi43$900 
210ioou 
í,10$80!1 
86$000 

$ 
1 J 00$000 

150$000 

2f,3$100 
:{!'..$0011 
:15$0(/U 

074$900 

$ 
l 1~$!l0tl 

,1 l 1 !S600 
1 866$000 

:'í !l'i'C$600 
ot:êccas 

Subvenções 
DcspesRs divr>l'fl8" 
Oivi;la J!tHt"-iva 

1:12121111 
$ \'1.t,1 -

p,·,~ft>i 1 (•. 

Pt·dro Vlon1111 da Cottla, 

Totul 
Saldo que V!H' 

to 

Tt>tol 

JO Wlo$7IIO 

J8R$:JOO' 

l 1 :f1J\)$0ílfi 

Thf'!'!Oururio chi Prf'ÍE-ifurn Mutd1·i 
pul de ~fto .Toiio do ('ui-iry, 31 ill• ju 
lho d" 1937 

Jo~~ Chaga11 Drltto. thf'@;OlHP1rn 

'MlEFJlJTIIRA DO MUNWll'TO Ili' 
SERRA f'll!TE' 

Ralanl't:;t,· do mfA dt> lunl10 il,• l'l:'17 
RECF.lTA 

Licença, 

\l:1111wl l.t·ond da ('o-.,t•. lhl'..,olllt'l 

1•tn:,, J,Trlln.t Do Mtl"'.Jl('(PIO u1: 
PJANco· 

Bal11J1{'l·lf' IIR rt<('f-illl I' dt'NIH'•a. Tt•r.
rl'lllt· fio 1rlnwi-trf- dt• af1rll a ILHll,o 

d(• 1ct:11 

R~!'Fl'J',\ 

Jmpn ln 111• lil'l"nça 
l111po to d1• ft•iru 
llnfo~to predial 

G r,7.1 r.no 
2 727$3011 

210$000 



Ptl.alo de 
ventre ••• 

:Evite a obesidade com
batendo a prisão de 
ventre. 
Ma.s use um laxante 
1uave apezar de seguC. 

~~g~ v~ºtº .:: c1e: 
llcada.s meznbl'allllll do 
organismo, não crêa 
habito, age como au-
1nulan1e natural. 

"'SAL Ol·ftUCTA• 

ENO 

l'.ntrada (' sal1ida 
C:nJo ab;1tid,. 
Aferi(':10 
lmpost.o ~1,hre \'t>hiculn~ 
Ren,b patrimonial 
('e1niter·io 
Int.lusll·ia t" profi!-:,;.:ifl 
HL'nfla, d1\'e,rirn 
Divida :1ctiva 
lmpo,l<, sohrt- divpr,=;f,n 

235$700 
'l .Cjll:J~OOO 

%$000 
!0$00() 

732$400 
482$000 

3 :539$400 
:ll8$000 
247$000 

2 ,000$000 

Total dn n•1·(•itu '.?0:h7fí$:l00 
Salrln •(Ut- p:i S<iU do mi•:-

anteriut 1$700 

<'anrnr!\ Mlinkipal (empre-
gados) 

J"refcitur:1 (l'mprcg-ados) 
]•'is'cnli1.aç·ão {!'tllpn!P'll<los) 
Thf'~our11ria íi·mprcg11do,) 
Obra•; publil'a~ 
Fstrnda de rodav.<'m 
Jll11111innçan 
Li1npPsll ptil,lil'u 
Jnstrur-~·!lu (1·1,ntnbulr:111 11•· 

'..!O · li77$00() 

200$000 
4 970$000 
3 ,784$400 

800$000 
1 :(HJ3$fiílfl 

200$000 
1 ·808$!)0() 

597$000 

l O',, ) , 2 7HG$800 
rf'miteri11 ' •·· ··U2$00tl 
:-;111,vf'n\OP $ 
Pt>spPS!l·~ divt!t!'tfl~ :i:469$200 
Diviiln r.1"'Aiv;1 $ 

1',,tfd dn d,'~P""ll 2fl MU$fí00 
.Siildo 'JIIP pn t.tl Jllll'II o m.-~ 

!--rguintf> 95$500 

'f'otal 20.íi77$000 

Piant'ó. 4 r!P Julho dt" 19:l7. 

Jn11l' Ll'ill' dl• Ahneid-', the:1ourciro. 
Jofio d{' ~.lu~u J~,)~R. t"scripturnrio 

PREFl'f['l'URA MUNICIPAL DE 
SOLEDADE 

Balancete da rrceila f' cl('spí:.sa. em 
31 de Julho de 1937. 

RECEITA 
Licenças 
Impcsto de feira 
Impo..c:.to predial 11rbano e 

rural 
Gado a.batido 
Aferição 
Paitrlmonio 
Tmposto slvehJ:-ulo~ 
Tt11po.c;to sldJvert,;i)f>s 
H:·ndns dlVf>l'SHS 

Saldo <.lo 111<.._<; 'lf' junho 

DF.SPF.SA 

r,onrclh• m11nirlp:1l 
P1-etellm.1. 
The.sourarla 
Estradas df' r(\rta•"'Pm 
Jllumlnaçáo 
L.unpê:,i:1 publica 
R111Jvencúo 
lk.'Spt·!'ia::. tli\'n~a:, 
l•'i~t·ali.~aç!tn 

506$000 
685$600 

1 682$300 
214$200 

6$000 
132$400 
135$000 

60$000 
169$300 

4. 590$800 
2 323$100 

6 913$900 

70$000 
780$000 
643$200 

50$000 
1.372$400 

102$000 
:nosooo 
631$700 

90$000 

4 .109$300 
Suldt• JJúru o rur· tlt• :11:0sl.o 2.804$600 

G.913$900 

A UNI ÃO - Sabbado, 21 de agosto de 1937 

MAIS fOIIÇl 
MAIS E 

Melhor em todos os detalhes 
CARACT.E;RISTICOS extra, menos 

custo de operação, eis as du as gran
des razões que fizeram do Chevrolet o 
caminhão mais popular n o mundo. N un
ca, porém, apresentou tantas vantagen9 
como agora, tantos melhoramentos ca
pazes de poupar e fazer render o seu 
dinheiro, como em 1937. O famoso 
motDr de 6 cylindros é mais possante, 

temi mais força de tracção, gasta menos 
gasolina e oleo que o de qualquer outro 
caminhão da sua c1asse. Tem mais 
espaço para carga, melhor distribuição 
do peso. Centenas de melhoramentos 
fazem-no mais forte e mais duradouro. 
T em caracteristicos como molas mais 
macias, cabina mais confortavel, freios 
hydraulicos, eixo traseiro inteiramente 

fluctuante, virabreqnim de quatro man
caes pnnc1paes e 1nnumeros outros. 
Mais uma vez cs compradores de ra 
minhão, e1n todo o mundo, hão de
preferir o Chevrolet, porque é- o de 
menor c.usteio dr optTação, o 1na1s 
duradouro, é. emfim o e .1nnnhúo que 
proporciona mais economi.:t µor tran\, .. 
porte e roais lucru!i. 

É UM PRODUCTO DA GENERAL MOTORS -CAMINHAO CHEVR.OLET 
AGENTE~ CHEVROLET EM JOÃO PESSO~: 

J. BARROS & FILHO - Rua Maciel Pinheiro, 172 

AGUA DE COLONIA 

OABlf U de BAZIN 
Jn dispensavel no seu toucador 

O m elhor dos perfum es na melhor 
agua de Colonia 

i\' VENIV EM TODO O BRASIJ. 

~;:tufM:. de Oliveira - Secretario

VISTO: - C. Nobreça - Prefeito. 

PREFEITURA MUNICIPAL D0 
BREJ•O DO CRUZ 

Balancête da Receita e Despêsa ha 
vidas nesta Prefeitura Municipal de 
Brejo do Cruz durante o 1.0 trtmestre 
do exercício de 1937. 

RECEITA 
Licenças de Portas Abertas 
Imposto de Feira 
Imposto Predial 
Ga<lo Abatido 
Aferição 
Luz e Força 
Patrimonio 
Matricu1a de Vehiculos 
Matt.ricula de mercadores 

7:560$000 
1 :413$900 

$ 
1 :252$000 

274$000 
s 

329$000 
120$000 

ambulantes 1 :120$000 

OUTROS .lGENTt:S EM TODAS AS CIDAD~ 00 BR \SIL 

ImJjl\sto de Ind. e Prof. 
50% 

Renda cedular das Pro-
priedades 

Rendas Diversas 
Divida Activa 

Soma da. Receita 
Saldo que vem do exerc. 

ant. 
Total 

Conselho 
Prefeitura 
F iscalização 
The.scuraria 

DESPESA 

Obras Publicas 
Estrada de Rodagem 
Luz e Força 
Limpêsa Publica 
Instrucção Publica 
Gemiterios 
Subvenções 
Despêsas Diversas 
Divida Passiva 

Soma da D e.spêsa 
Saldo que passa para o 

trimestre segundo 

Total 

$ . Optima opportunidade para/ 
s ,

1 

se fazer fortu?a com pouco 

1 
s capital 

2 :767S400 1 vende-Se uma das mais acreditadas 1 

16: 547$300 :its:::s a P:~~;b:~c:~ta~~j:\n~r~:~~ 

76$1181 o Estado e deixa um juro de nunca 1 
16_:623$418 menos de 10% sobre o capital empre

gado. 
210$000 Os interessados podem verificar tu-

3 :250$000 do. Agora quem não estiver em COll-
3 :~~~ diçôes de fazer o negocio é favor nã.o 
1 ·257$400 Tambem se acceita u~ socio l'Om 

· 50$000 uma entrada nunca inferior a 50 con-
150$000 tos de réis. 

CASAS - Vende-se a ca
sa n." 53, á avenida Joito da 
Matta, nesta ciclacle. A tra
tar ('Om o dr Cámillo ele 
Hollanda ou l'Om a ~P11hori 
nha 1\1:iri:1 .l11:-1é dt" ll nllu11 
da Chave:-1, rPHid(0 11tt· :'t á\ P 

tiida (;e-1H'l";1I <>1h1rw nu IJ:t, 
nt-•::1t.:i <'idadt·. 

BOLSi\S PARA Sl·:NHOltAS - Mo-
delos elegaott.-s1 1·u1ll'c:C'(,'áú t".'!lmf'rada, 

750$000 Cartas a T. Trindade, nc,sta. 
$ dacção. 

re. at·a.ba de rt•(·t-bt'f' a l' \SA VfSIIVfO, 
1 rua. l\lac•id Pi11hf'lro. IGO 

390$000 
$ 

2:235$800 
75$000 

11:860$500 

4:762$918 

A MAIOR DESC0BERf-A1 
PARA A MULHE R 

16:623$418 

'fh4·•,nur:1ri:t <l,i Pn•fritura M de So- Taxa de Lirnpêsa Publica $ 
lr·ih.t<h·. Jl de- Julliu_d_e_l_9_37 _____ E_sta_t1_st_1c_a _____ ___ 1 :_7_11_$_000 

P refeitura Municipal de Brejo do 
Cruz 31 de março de 1937 . 1 ~ ~ 1 f] 1 a;i ~ 1 J: i j 1 ~ 1 ~, 

SQLY&40 PAUJAUBERGE 

J oão de Paiva Maia - Thesoureiro. 
Joaquim de Queiroz Fonsêca _ Se~ 

cretario. 
VISTO: - Antonio Olympio Maia 

- P refeito. 

Sabonetes de GAl l Y 
Superfinos e ultra 

perfumados 
Não são os mais baratos, 

mas são os melhores 

(O REGULADOR VIEIRA) 
A mulher niio soffrerá diircs 

Allivia as colicas 11terinns em <lu:1s horas 
Emp1 ega-!;;P com vuntrigt,,n µ:1ra c8'fff.:'

bater as J;<.,Jôres B:rancas Culll"r1'J Uter1mu 
Men.'-lrua~~ ui.,os o JJitrt;,, Ur"r11orr11ugl~ r" 

Dores no·. Üvano~ 

E' J)(l(JeroM ro.1ma11tt t' rrgLi.1 acJC\r por 
excelh·nct l 

f1,UXO-SF.DA'J'INA. fll'UI. l"U~ 1·om
provNla l'lttcac·h1 ~ rt"Ct>lltt<la 1,>111 ulo.1.lj eh· 
10.QO<J mt·dll'O.S 

J,'J.UXO-!=JRDATtNA f'1lf'onrrr. u, f'm 

toda a Jmrt.t>. 

A" VENDA EM TODO O BRASIL ~·========== 



8 A UNIÃO - Sabbado, 21 ele agosto de 1937 

JUSTICA 
----L.. 

EL EITO RAL-
TRIBUN.\L REGIONAL DE JUSTI

ÇA ELEITORAL DO ESTADO 
DA PAR,\HYBA 

JUll!SPRUDENCIA 

ACCORDAO N." 584 

Proces.so n.0 1475, 

Classe 5.ª 

Natureza do processo: Cancellamen
to da.inscripção do eleitor da 3.ª zona 
(Itabayana) Orestes Bernardo da SiL 
vá. por não parecerem as m~mas as 
aS.Signatura.s do eleitor nas petições de 
inscripção e qualificação. 

Accordam os juízes deste Tribunal 
Regional em cancel19.r a iruscrlpção do 
eleitor da 3.• z.:na Orestes Bernardo 
da Silva. scb n. 0 

0

1740, porqu~. íicou 
apurado, á chita do exame penc1al de 
fls .. que não ha relação de fisicnomia 
graphi~a entre as assignaturas do e
leitor na petição de qualificação e na 
de inscrtpcã~. parecendo assim de pu_ 
nho differente. 

Joã.":> P~.sôa. 22 de dezembro de 1936. 
( AssJ Paulo J-Iypacic dei Silt'a -

Presidente. 
<Ass.) li. de Almeida - Relator. 

ACCORDAO N.• 585 

Proces..o:;o n.u 1714. 

Classe 5.ti 

Naturez:1. do processo: Cancellamen
to da 1nscripçào da eleitora da 3.ª zo
na. Maria do Carmo de Menezes. por 
nâo pa •·ecerem as mes!~as as a.ssigna
turas das petiçõc., de inscripçã~ e de 
qualificação. 

Vistes, etc. 

Accordam cs juir.es deste Tribwial 
Regional em ('ancellar a inscripção da 
eleitora da 3.ª zona - Maria do Car
mo de Menezes. sob n." 1704. porque 
ficou apurado, á vista d-" exame peri
cial de fls., que não ha rdação de fisi_ 
onomia graphica entre as assignaturas 
da eleitora na petição de qualificação 
e na de inscripção, parecendo assim 
de punhos dif!erentes. 

João Pessôa. 22 de dezembro de 1936. 
<Ass.) Paulo Hypacio da Silva -

Presidente. 
(Ass.l H. de Almeida - Relatcr. 

ACCORDAO N.0 586 

, 
cancellar a inscripçá-0 do referido elei
tor. 

Jcão Pessôa. 22 de derembro de 1936. 
<Ass.> Paulo Hypacio da Silva -

Presidente. 
(As.s.) Jioracio de Almeida - .Relator. 

ACCORDAO N.0 589 

Processo n.º 919. 

Classe 5.• 

,\CCORDÃO N.• 599 Francisco Domingos, da 2 .... zona. 1 
Relator: Des. J , Floscolo . Processo n.• 1.

220
. 

o Tribunal .Regibnal tesolve , 
excluir o eleitor por não ser in-1 Classe 6.ª. 
teiramente do seu. 'J1T(l'J1ri.o pu_ 
nho o requertmento d.e qualifica- Natureza do processo: revisão da 
ção. ins.cripçii.o n.º 343, da eleitora Maria 

Jounna do Espirito Santo. da 2.ª zona. 
Vistos etc. 

Ac:ordo. o T. R. decretar a exclusão 
do elcitcr José Francisco Domtngos, 

Natureza do processo: Exclusão do inscripto sob n.º 585. na 2.• zona. por 
eieitor da 2.• zono., José Simão Duartz. não ter sido 1nte1ram~nte escripto do 
inscripto sob n.º 825, por não ser do feu prop1·!0 punho o requerimento d0 
r-:-op.rio punho o requerimento de qua-, quali!1q1.çao. com-;J o comprova a cer_ 
l!ficação I tidão de fls. 

O Tribunal RC'gional resolve 
cªncellar a in"crtpção por não 
ser inteiramente do proprio pu
nho da eleitora o requerimento 
de qualiflcação. 

Vistos, e-te 
Ac'-'"ordaot os juízes do Tribunal Re

gional de Ju!>tiça Eleitoral da Parahy
ba em cancéllar a imcripção da elei
tora da 2.ª zona. Maria Joanna do 
I\'ascímcnh;. cujo requerimento de 
qualificação não foi totalmente es. 
cr~pto pela propria requerente, con
forme portou por fé o tabcllião, a 
fls. 2 v. 

· Sala das ses.sões, 2-12-1936. 
Vistos. etc. Pr~:d~~t:aulo Hypacio da Silva 

Accorda o T. R. decretar a ex:lu~ (A.!s.) J. Fl.Dscolo - Relator, 
são do eleitor José Simão Duarte ins_ \ 
c:·ipto sob n. 0 825, na. 2.• zona, p(>i, não ACCOROÃO X" !>~5 
ter sido por elle inteiramente escripto 
o requerimento de qua11ficacão. como 

I 

Procl·~-~º n." 1.228. 
o comprova a certdão de fls. 

(.lasse 5.J. 
Sala das ses.sões 2-12-1936. 

· N~1:ureza do prl.)ccsso: 1•cvisiio da 

Joií..o Pes.)Ôa, 22 de dezembro de 
rn:16. 

(As.) Paulo Hypacio da Silva -
Presirlente. 

.(As.) Mauricio "Furtado - Relator. 
(Ass.) Paulo Hy])(.t.eiO da Silva - · inscripç.ão sob n:· ~-10. Jos:é Lemos 

Presidente. 1 BarÜú~a. <lo 2. 0 
zona. 

cAss.) J. Floscolo - Relator. 
O Tribunal Rr~ional r1·l!lolve 

ACCORDÃO N." 600 

ACCORDAO N.0 590 cancellar n in~nipção por não 
Prvccsso n.u 1.17G. 

i-;N ínt<'~ramenle do proprio PU· Classe :-1.•. 
Pro:::esso n.° 1058. 11ho do cJ('itor o requerimento 

1 

de qualificai.ão. Natureza <lo proces::-o: revisão dn 

Classe 5 • , ,..,to~. etc. , t:~,r~t•j: ~1ú\a~\~1 02 _. e~~~t:.r Tiburcio 
Natureza do processo· Exclusão da Accc,rdam os JOlt.cs do Tribunal Re· 

elettcra da 2.• zona, Thercza de Je- l!ional de Ju,-,t.iça i::1e1t~rnl_ da Par8:hY· 
sus Nobrega, p:::r não .ser do proprio ba em canedlar _a 1n~cnpçuo do ele,t?r 
ptt!lhO o requerimento de qualifica- da 2.' zcna. Jose Lcm<:'s. Barbosa, cuJo 

ção. ~~;u;):~~~~~topo~c fé q~ai~~:rfit~·. ~~~f~~i f 

O Tribunal ReJ:ional resolYe 
cancellar a in!'lcripção por não 
ser inteiramente do proprio pu. 
nho d.., eleilor o requerimento 
de c1ualificaÇ"ão. 

VJst.os. etc. totalnurnte escripto ptdo proprio re. I 
4uer~nte. • Vi~tos f'tC . 

Ac::ordam os jui~s do Tribunal RR _ 
gional excluír a eleitora. Thereza de 
Jesus Nobrega. inscripta sob n. 0 566. 
na 2.ª zona rpor não ter sido p~r ella 
esc1ipto, do· propr1o punho, o reque
rimento de qualificação, como o com
pr:;va a certidão de fls. 

Sala das sessões. 2-12-1936. 
(Ass.l Paulo Jiypacio da Silva 

Presidente. 
(A.s.s.) J. Floscolo - Relator. 

ACCORDAO N.• 591 

Processo n.º 1057. 
Classe 5 • 

. Jono Pessoa, 22 de dezembro de I AccC'niam os juizcs_ do Tribunal Re-
H)3G. :, _ . . gional de Justiça Eleitoral da Parahy. 

(A~.) 1 aulo ll)pac10 da Silva - ba em cancellar a inscripção do elei. 
Presidente. . . j tor da 2.ª zona, Tiburcio Gomes da 

(As) l\Icur1cw Furh.do - Relator. Stlva, cuJa petição de quali!icaçào não 
ACCORDÃÔ N.º 696 1 fõ1 totalmen.te esc,ppta pelo pro~r10 

1 1equerente. confoime portou por fe o 
_ 1 tubeJl,ão a fls. 2 v 

Processo n" 1.2 ,8 Jo:10 Pessôa. 22 de dezembro de 

Classe 5 •. 
19

~'.\:..) Paulo Rypacio da S1ln -
1 . . - d 

I 
Presidente. 

in ;~r~;:~u s~li ~~~º~~~~~~ el:1~~~ºAma~ (As.) ltauricio ~rtado - Relator. 
l'O Quintino <la Sih•a, <la 2.• zona. I ACCORDAO N." 601 

O Tl:ibunal Regional ttsoh·e i Processo n.º 1.253. 

Procesro n.0 2031. e1!ifotr~re~~ ~~. ~~~:~~ ~:~~~~ ~: !,ro i~~·ircªi:'i~:!e 0d\:::::l:e;~~ Claglie 5.ª. 

cPncellar a in~cri.pção, vor não l 
Classe S.t1. ~:u~!u c;r!;J;0 pi~n~~o t:;e~ ;:g~%~: de quiilifica~ão. · . ~~~ur!za d

0

0 processo: .revisão da 
Natureza do processo: Cancellamen- menta de qualificaçao. v· t <.: t. insc11pçao n. 601 do eleitor Manoel 

ta da ins~ripção a da. eleitora_ Joanna I A~:r~~ànt ;~ juízes do Tribunal Re· 1 Gabriel dos Santos, da 2.• zona. 
Cavalcanti, da 3. zona. por nao haver I Vistos etc. gional rle Justiça Eleitoral do Estado 

O 
T 'b 

I 
R 1 1 1 decla~ado na petição de qualificação · 1 da Parahyba cm cancellur a inscripção , ri una. eg º.!'ª reso ~e 

a sua residen:ia ou domicilio civl. 1 Accorda o Tribunal Regional decre- do eleitor da 2.n zona, Amaro Quinti çanc~lla~ a lnMCrisçao p~r nao 
Vistos, etc. . . , tar a exclusê.::t da el'êitora Severina. de no da Silva.· cujo requerimento de !~r 1~~e•r:;::ft:te O r::::;i1!e!:~ 
Joanna Cavalcantti_ eleitora mscn- Paula Cabral, lns:ripta sob n.º 565, qualificação não foi totalmente es· d O IT - r 0 

pta na_ 3.• zona (Itabaya;1~). sob n." 1 na 2.• zona. por não ter sido escripto, . cripto pl'lo proprio requerente. Visto! ~~: 1 icaçao. 
12~8, 1:ªº declarou. na p~t1çao de qua-1 ao todo. do seu propr~o punho. o re- j Joãc Pessôa, 22 de dezembro de Accorciam ~s ·uizes do Tribunal Re. 
llf.1c.açao .. C!~al a sua res1dencia ou do- querimento de .ql:!aliflcação, cerno o 1 1936. . . • .,.iC'lr,a1 de Ju::..tiçJa Eleitoral da Parahy. 
m~~ilio c1v1l pelo que, acco~d~ e:11 comprova a cert1dao de fls. ~ (As.) Paulo Hypnc10 da S1ha - 1 ba em cancellar a inscripção do elei-
T11b1:1nal cancellar-lhe a 1.nscnpçao Sala das sessões. 2-1~-1!)36. . Presid,mtc. . . tor dn 2.• zona Manoel Gabriel dos 
ex.vi do a~. 59 combinado com o 76 (Ass.) Paulo Hywcio da Silva (As.) ;\1ru1hc10 Furtado - Relator. Santos cujo rc.querimento de qualifi-
doJ ~dp Ele.itor

2
ai' Presidente. t·Pção ;1ão foi totalmente escripto pelo clªº essoa. df' de~embro d_e- 1936. (Ass.) J. Floscolo - Relator A<'CORDÃO N.'' r:.u7 pcticinario conforme portou por fé o 

Prestd~~t:aulo Hypacto da Silva - ACCORDAO N.º 592 Proccsr;o n,., 1.2;;1. Labelliào a· !Is. :t v. 
(Ass.) H. de Almeida - Relator. 

ACCORDAO N.o 587 

Processo n.0 1745 

Processo n. 0 920 . 

Classe 5.• 

Classe 5.ª Jl.)âo Pcssóa. 22 de dezembro Uc 
1!.J:JfJ. 

Natur('rn do processo: revisão da p (A·"j) Pnulo HJ,pacio da f/lvn -
in~cripcão ~ob n.0 f,12 do eleitor ('i. reslf enb!. • 
c.ero Rodrigues da Si!Va, da 2.1. zona. 1 (A~.) i\laur1clo Furtado - Relatoc 

, Natw·eza do processo: Exclusão do 
Clas.5e 5.• eleitor da 2.0. zona - Paulo Pessôa de O Tribunal Regional resolve ACCORDÃÔ N. 0 602 

Vasconcellos. por nâ::: ter escripto de cªncellar 3 in1:1crlpc;ão por não Procesos n."' l.2:i6. 
Natureza do pr~cesso: Cancellada a seu proprio punho todo o requerimen_ ter 

O 
eleitor escripto inteira· Cla~fe 6.ª. 

1nscripç-ão do eleitor José Paiva de 

I 
to de qualificação. mente 

O 
requerimento de quali. Natureza do processo: Tevisão <ln 

Magalhães. por não ser do pr:prio pu_ Vistos etc. ipscripção n.º 930 do elcito1· Luis Josê 
nho a petição de qualificação. Acccrda o Tribunal Regional decre- ficaçii.o. de Lima. ela 2.• zona. 

1 tar a ex:.:lusão do eleita Paulo Pessóa Yisto~, e,tc. O Tribunal Rt""g-ional re;.oh·e 
Vistos ~tes autos e consid~rando de Vasconcellos. inscripto sob n.0 527, Accord•m: os juize!i do Tribunal Re· cnnccllar a in~c\..,i:,ção por não 

que a P,!:t1ção de qualificsção é toda na 2.ª zona, por não ter sido escripto. gional de Justiça Eleitoi ai da Parah\ _ ~<'r inteiramente do proprio pu· 
ella escr1pta com letra de differente do seu proprlo punho o requerimento 11 0 in~cupç:io do elet· nho do eleitor o requerimento 
da ~ig:1at~ra do eleitor na formula de qualificação. como o comprova a ~:; :~

1 
2c~n::naar Cicno Rodrigues da. de qunlificaç&o. 

de mscnpçao e nas duas vias de ti_ certidão de fls. i ~ilva cu·o re ~erimc-nti, de qualificc.1-1 \'istos. etc. 
tulo com-; fez c,e,rto o exame de fls; Sala das sessões. 2-12-1936.. r ··iio ·conforme q rnrt.ou por fé O tabeJ. Accnrdam o~ jui7.cs do Tribunal Re· 

João Pessóa. 22 de dezembro de 
1936. . 

(As.) Paulo Bypacio :la Silva -
presidt'nte. 

{As. l 1\L\uricio Furt.ado - R~lato:·. 

ACCORDAO N. 0 604 

Processo n. 1.252. 

Classe 5.ª 

Natureza 
I 

do proce')So: Revisão da 
inscripção n. 820 da eleitora Luzia 
Maria de. Ccnceição, âa 3 ,o. zona 

O Tribunal Bcgiona.l resoh"e 
cancellar a in~-rripção por náo 
ter sido inteiramente do pro
prio punho da Pleitora o reque
rimento de qualificação. 

Vistos etc. 
Accordam o:s jui1,es d.o Tribunal 

Regional de Ju.:,tiça Eleitoral da P,·.
rahyba em canC('!l...,.r a inscripcãv 
da eleitora da 2. ª zona Luzia Maria. 
âa Conceição, c.ujo requenmento d~ 
çualificação. conforme podou por fl:! 
o tabellião a fl . 2 v . não foi total
mente escripto pela propria reque
renl.A". 

João Pessôa 22 de dezembro ua 
1936. • 

(As.) Paulo JlypJ.ciD da Silva. 
presidente. 

(As.) Mauricío f'urtado - Relator 

ACCORDAO N. 0 605 

Processo n. 0 1 . 2:t4. 

Classe 5. o. 

Natw·eza do processo· ReTisão dA. 
inscripção n. 92 do eleitor Antonio 
Domingues do Nascimento. da 2. 11. 

wna . 
Relator - Des. hiauricio Furtado 

O Tribunal Regional resolve 
ca.nceUl.r a. inscripção por não 
ter sido inteiramente do pro 
prio puroJ10 do e1eitor o rcque
rim<.>nto de qualificação. 

Vistos etc 
Accordam os juizes do Tribunal 

Regional de Justiça Eleitoral da Pa
rahvba em cancellar a in.scrip<;ão 
do ·eleitor da 2. ª zona Antcnio Do
mingues do Na cimentà. UJ.J reque
rimento de qualificação, conform ! 
portou por fé o tabelliã.o a !ls. 2 v., 
não foi .totalmente escripto pelo pro· 
prio requerente. 

João Pessóa 22 de dezembro d~ 
1936. . 
~~·e\~~ulo Hypacio da Silva 

(As.) Mauricio Furtado - Relator 

ACCORDAO N. 0 606 

Processo n. 1 257. 

Classe 5. ª 
Natureza ~o proce!="so: Revisfío da 

inscripção ri. ( 931 do eleitor Affonso 

B~!fat~;"~ ·i!s~·~!~~f1cio Furtado. 

O Tribunal Regional resolve 
canccllar a inscripção por não 
ter ~ido mfeiramcnte do pro. 
prio punho do eleitor o reque
rimento de quahtlcaçao. 

Vistos etc 
Accord~m os juizes do Tribunal 

Regional de Justiça Eleitoral da Pa
rahyba em cancellar a inscripçá0 
do eleitor Affon~o Bento Alves. cujo 
requerimento de qualificação. con.. 
.forme portou por fé o tabellião, não 
fci totalmenLe cscriµto pelo proprio 
requerente. 

João PeSsóa 22 de dezembro d~ 
1936. . 

(As. ) Paulo Hypaclo da Silva. 
presidente. 

{As.) l\Iauri<:io Furtado - Relator 

ACCORDAO N. 0 607 
O Tribunal Eleitoral cancella a ins- <Ass.) Paulo Hypaci.o da Silva ;:. • f1 _ 9 _ 

1 n:°io foi totalmente cs· 1.donal de Justiça Eleitoral da Parahy· 
cripção do eleltf?r. J_osé Paiva de Maga- Presidente. c1~º t: :io ... ;~i1rio 'h:qucre,,te. ba em cancellar a in~cripção do elei· Proce("so n. 653 
lha.e~. do n:.iumc1p10 de Itabayana. (As.5.) J. Floscolo _ Re:lator fouo PPc:.sfa. 22 de dêzembro de I to~ da 2." .zona. Lu1s Jo~é. de_ Lim~a 

Jcao Pessoa, 22 de dezembro de 1936. 193fi cu10 requcnmento ~e quahf1caçao n~o Classe 5 · ª 
(Ass.) Paula Hy]Xlcio da Silva - ACCORDAO N.u 593 f ~ ... , l'llulo H)pll'!iO da Silva _ foi totalmente ('s:cnpto pelo propno 

Presidente. . Presidl•ntf'. punho. do reque_i:_ente. conforme portou in:~r~~:: 
11

~o2~r~c:~?c.ito~;::~~ts~~ 
(A.ss.) Anton.zo G. Guedes - Relator. ~l~~~_.º-'' 835. (As.) Maurkio l·'urtado - Relator. PºI~f~ ;e~~t~

111ªi2 ªdt
6
·c1!zcv~bro d~ D~~~s;gr a.:_ L~t:1t.· A~u~i:i~;~rtado. 

ACCORDAO N.~ 588 Natureza do processo. Revi.são elei- 19:16. · 
t-cral da tnscripção s,:-b n.º 733. da el-ri_ ACCORDAO N." r,t18 (A._.) rauJo Hl1>at'io da Silva -

Proce~"º n." 94.5 

Cla~:e 'l.-" 

Natureza do proocs.so C:.t.ncellada a 
1nscripção n.0 486 do eleitor Luiz Gon
zaga de Miranda, por não haver pro_ 

1 vado devidamente a filiação. 
Vistoo. etc 
Luiz Gonza~q, de M:iranda eleitor 

ins:::rlpto na 2.111 zoua, scb n.0 
0

486. de_ 
clarou no requerimento de quálifica
cfio ouc { ra fllho de Luiz Carlc.s de 
Miranda ,r instrnlu o requerimento com 
uma certidão do Reg, C!Vll. cm que 
epparece como filho apenas de J~anna 
Maria do Nascimento, Na formula de 
i~cripção e vias do titulo disse ser 
filho de Manuel Simplico da Silva e 

1 rle Joannu Maria da Concclcão. tor
nando cada Vt>z mais c.cnfusa e pro-

~~~ªa.Annthalta Vieira da Silva. da 2." Processo n.º l.2f'1 Pr(l~~)nl~~urido Furtado - Relator. 

Relator: Dcs. J. Floscolo. 

O Tribunal Regional resoh,e 
excluir a eleitora Anathalía Vi
eira da Silva, por não ter escrL 
pi.o-ao todo o requerimento de 
qualificação. 

Vistos. etc. 
A-:-corda o T. R. ordenar a exclu!;áo 

da eleitora Anathrilia Vieira da Silv.i. 
tnscripta rob n." 733, na 2.• zona. por 
não ter sido escrlP'W. ao todo, do seu 
r...roJ)l·io punho. o 1-.equerimesto de 
qu3Jificação como o comprova • cer
tidão de fls. 

Sala das sessões. 2-12_1936. 
< Ass.l Paulo Hypacio da Silva 

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

Cla~se 5.ª. 

N" rltu reza do procesr..o: rC'Visão Uu 
inscripção n.º 3:1:l. d,, eleitor Abdon 
Caetano da Costa. ,Li 2.• zona. 

O Tribuna} Regional retô!Oh-e 
c-ancellar a inHrio<;ão por não 
.. rr lnteiram('nte do proprio pu· 
nho do elf'itor, o requerimento 
de qualifica("ão. 

\'istor.. et<". 

ACCORDAO N. 0 603 

Processo n. 652. 

Classe 5. ª 

Natureza do proce~ho: Revisão da 
inscripçã'.l n. 158 da eleitora Cenira 
Accyoli Leite, du 2.ª zona. 

O TribWlal Regional resoh·e 
cancdlar a ln~crtpçáo por não 
ter tjdo inteiramente do pro
prio punho da eleitora o reque
rim,,nto de qualificação. 

Vistos etc. 

Accordam os juizc,s do Tribunal Re
gional El,~itoral da Pnrnhyba em can· 
C!!Ilar .i inscripçüo do eleitor da 2.• 
zona Ahdon ('rll'tar,o du Costa. cuJo 
n.·qu~rimento de fJ.Uulificação n~<J foi Accordam o:s juizcs do Tribunal 
LC1talmf'nte <'Scriplo pelo propr10 re· Regional de Justiça Elcltoral da Pa-

O Tribunal ltcgional rcsnlve 
<:ancdlar a. inM>l"lpçao pC'r não 
ter sido intril"amronto do 1,ro
prío punho rio f'leitor o reque
rimento de qu~hfkação. 

Vistos etc 
.. # Acco! ciam os juize~ elo Trlbunnl 
R,egional de Justiça Ele1torul da Pa
rahyba em cancellar a in. cripçi'O 
do eleitor da 2.ª zona. Franci~o Dy'1. 
ni.sio de Limri cujo requerimento cl~ 
quaUf1cação. conforme µortou µor te 

,O tabellião não f'>i totalmente e:· -
cripta pelO pro'p1io r.:querrnte 

João Pessôa 22 de dezembro de 
1936. . 

(As.) Paulo JIY9ado da SilYa 
presidente 

(As.) Mauricio •·urtado - Relator. 

! f,·.Jda e. cU\'t'l'iencta. de sua filiação 
I!-aixados c;s nulos em ctihi;cncia, o e
leitor não foi cm:ontri:i.do para expli .. 

ACCORDAO N.• 594 

car a diver~encla de f111ação, ficando Processo n." 1056, 
assim a cat(""ér de: lnstrucçáo a sua I Classe 5." 
ld<·ntlda.de pc:.soal 

fJ.Uerf'Tite. <'m1forme portou p<Jr íé CJ rahyba em cancellar a im;cripção 
tal1elliiío a fts. 2 v. oa ele1t01a da 2 ' zona, Cenlra Ac- Q~r alugar, vender ou eomprar cu--
19~rw Pl•ss6a, 22 de dezembro de ~~~\\ric~~~· cc~~~Íordi~~r:i~~n~or ~g sa ou terreno? 1•rocure O !,IU'riptorJn 

<A,.) Paulo Hrpaclo da Silva - o tabclllão 'a fls 2 v não foi total- , de Procuradoria l\llNERVA, a Rua Ma• 
Accordam QS Juíics do Tribunal Rt-.?- Na~ureza do processo_ Revt:;ão d~ 

glonal 11elo6 motlvOII expo,stos, Cl!l lmcnpção sob p. 0 $5 de e! 110, José 
Presi<hmte. l inentc e~úipto J)f'ln 'proprla nque- ciel Pinbf'lro •. ma. ala do 4.° Cartorio 

(As.l 1\fontidfl Furhdo - !lcl,.tor rente, do TabeUlfio TrM• ""'· 



A UNIÃO - Sabbado, 21 de agosto de 1937 

D ( s PO R To s !.! º ~.},º º tCl! !.!.! ''''° ,.,,u, .. ::· n:r:sE~N~NS~~~~::~ 
Mandado de se•urança n -1 da co- EM RECIFE 

Os grandes Jºógos de am'tinhã "Botafo"go" n.• sessão ordinarlª, em 9 de julho de marca de João P~ssõa, (Oriiinario) 8 jovem medico pernambucano dr. 
X 1937 Relator d~sembargador Severino :Mon- Ruv Caldas tendo fetto ultimamente 

"União" e "Palmeiras" X "Sport C)ub" Presiden.te - Sou~o Maior. ~e:;::
0 cu,~~~~~;~,n~:rb:i1·e ~~:u~i:oc~~ um· curso de especialização radioJogica. 

• Secretario Euripcdeta. Taures. rador e advogado bel Sev~rino Alves no sul do pais inaugurou no dia 7 do 

Con.soQnte já é do conhecimento do Felippea: Severino do Nascimen- Proc. Genll - Renato Lima. Ayres ~~r;~n~_'o e/~\-~:if:~-1!/u!md~a~:.r~ 

publico, terão lugar amanhã duas im- to S~~;t Club: - Jo-ié Cardoso de So~::~;r~~~ª;allf: 4;;:~~~~r~ri::::~ rleAi;r~~:i::. c~·~i1ut~;. ~~-es~~1b:ºr;::i~~ moclerno de Raio X. 
pog:n}[;0~·o~~~~es ie .. ;~7~;!!~;,'• e O Amorim e Vicente Rapóso (2 ). do da S1lve1ra. Maur1c10 Furtado, .Jo Paulo Hypacio. Appellunte José Alves Hl~i1i~~

0
~e V~;~:E~·eà~ºta~~: 

''Sport Club'' e entre o "BotafôP'o'' Palmeiras: - Victor Perruci (1). sé F'~1scolo.' Severino Montenegro e.º de S0u1:1_a e l:lua mulhea; appellado te s,.·emons Re1·n1·ger Werke, de Berlim. 
·- ,;, dr. Ptoc. Geral do Estado _Re_nato L1-1 Bernardino Rodrigues de Carvalho. 

e o "Umao" prenderam facilmente e. SOL LEVANTE SPORT CLUB ma. O exmo. sr. <les. Aggnpp1_no Bar Appellação cível n 64 da comarca com rectificação de vavulas, dando um 
aitenção geral, não só pelo valor te- - t · d · rnndimento de 200 mlllamperes sob 
ChniCO desses "teams", COffiO pela dU- ~~f~~a~~~ ~Ompareceu por mo IVO JU~• g:d~a;::el~~~n~~nt:~~~\o~-. d;~::w:~= Uma tensão de 113 mil VOlts. Está. 
pla signiflcaçã~ dessas partidas: fra_ (Nota Official) Lida. foi approvada. sem observaçao te d Josepha Mororó da Rocha: ao- equir,9..do com dois circulas electricos 
~isação_ertriec os clubs ~ co~rrremf~- O presidente do "Sol Levante Sport a acta da sessao antenor pellados Francisco Gomes da Rocha e completamente Independentes Cradio-
fista a~t~c.1:en°: mr_v~~en nº p o c~ Club", sclicita o comparecimento de sua mulher. irraphia radioscopia a fim de permit-
c\o País. · rea lZ 

O O sp r tod:s os directores deste gremio es- Distribuições F'<:»i desir,-nada a prese_nte 1:1essão para tir a ra<liogradiographia sob controle 
A13 provas de "foot-ball'' terão inL poriivo e bem assun dos <:eus amadores Ao de:.embargador M.auricio Furta- os Julgamentos respectivos. radiosc°lio .--: r~dio~aphia ~1;~~a 

cio ás 14 30 horas com a peleja en- · inscriptos na L. D. P. para uma reu- do. Julgamentos á~ma r~;~~~~ia.dt
1
1;~r.ªi~!g~de Ber: 

~1:el:eil~:;.~~ctr;; :.;~;ret~ntativas do 1 ~/!ºct0h
0
J~n.s~i~9,~e;,º;~êe~~ ~!~~~ A~gravo de petição civel n 37. da lim a maior autoridade no assumpto. 

Finalisarão a parte pebolistica os 11Nepú) é. rua Visccnde de Itaparica ~;:na;~:n~:1i!!ªg:1~rf~ronJ;· t!~~::;àno-, m::::d~~o J~~ose;~;:;;a ~Or~i:,tri~~- Tii;_~~Tts~~t~~c~o~m~is;~f~ 
ccnjunctos do "União" e do "Botafô- <Travessn.) n.º 161 onde se tratará de João Joaquim de Carvalho e sua mu- "Relato, descmbarJ,?"ador Severino Mon- vcs especlaes para exames do tubo ,di
gc:;,", numa renhida peleja patrocinada varios assumptos em beneficio do llher, agg1avudo~ Serg10 !fones da tenl.lgin Reqnerente O bel Claudio gestivo. Esta mesa possue. embutido. 
pela CASA FERREIRA, que offertou respectivo Club e seus ame.dores. Motta e sua mulher . 1 da Cunha Cavnlcanti poi si e seu um diafragma Pott•.?r Bucky de disparo 
a custosa TAÇA AMIZADE. N:;sta reunião ficará assentada a Ao desembargador Jose Floscolo niocurador e ,ulvogado bel Severino automatico em con":?xão com a. mesa de 

u~i:;:g~ ~u~º~!~!~ e_/S rff1::1do~thi~! ~~:fa:t~ ~~~ert~tr;:~b:o si:.~ OR~to m;r~~e~:c;:n::1R::1 ~ppe11f!nt:ªM:~- Alves Ay1es Foi 1ndefer1<10 o reque- commando e disparador de raios X 
''L 1? P" desfructam em nossa ter_ x1mo donungo, vmte e dois do cor- celino Ignac10 das Neves vnlgo "Chi ~i;~~:,~~i<l~~eM~~diiio:sd.e Segurança, por 1 ~!tea c;~~f~f1fi!àeape;:ei~:;~;t:p~i; ~:s. ... ~ª~n~~J~~~ef~1~ª t~l~~il~~ e rb=~ rente ~~ Diaho

11

; appcllada ª Justiça Publt- , Appell!"ção civ<·l n. fi4, da comarca raiadas que J?odem resultar do antigo 
dommgo p I CAMPEONATO JUVENIL DE FOOT-1 / de Alagoa ~rande. Relator desemba1·- I systema de d1Sparo manual do Buc~y. 

0 expoente d " .. _ BALL _ FELIPP.tA X TEAM NEGRO Pashngene /;?'ador Severino Montene_zro. Anpel- Um sys~ema de marcadores lo~allza 
t .. l s d O ,~-~ csioerB es lante J.. Jo:-;eph~ Mororo da Rocha; 1 automaticamente os tubos de ra!os X 
ª~, o no campo o a o ran- " ,, appellado8 Francisco Gome-" da Rocha · cm relação ao doente em qualquer po~ 

c9 , onde ? pubhco assLStirá a actua_ 
1 

a A,. menmada desta capital está AppellaciiO c1vel n 41, da comarca 8 sua mulher. Neri:ou-:,;~ provimento á sição. A mesa de cbmmando contem 
çao inftlttad~ra ~e Gabriel,. Lucas, 

1 
nchsa . para nss1s_t1r o embate_ dos de B~~ane1ras .. Appellni:te Ado.lpho appellação para confirmar a sentença I todos os orgãos de regulação e medi

A~hem~r ~ MLSael, .ª eleganc1a ~eh- 1 club~ acun.~, amanha, ~la manha ... no 

I 
Pomp!ho de Fr~1~as Pesso~; appella_do appellada unanimemente. dor~s .1~ corrente estando portando 

~~~~ e d~a~~to!· j;~~gde~s ~~~i~1~~s AJ~ ;~~f~º p~fa ~~~/.evJaunv~nil le~is~o~tfJ; :~:n~~:co as~f:;%1:~
1
e
0 

j~~i~:e/i~.s Pesso_a, ! de A~~~~~aê~:~ ciR::at:~ 
3

~'es!~b:ºr~=~~~ ::~!~idd::m~fs :~:~~~ho~:à~~:;!; 
Fehx Lemos. Heho e Formiga e a se- Parahybana._ O desembargador Paulo Hy,pac10 Paulo Hyp.'lcio. Appellnntes José Alves 11 ... d d · le·tur era 
&uranca de:; def:ises de Miguel, QuL 1 E esta anc1edade se just~fica plena- passou os autos ao 2. 0 revis_or desem de Sr:,usa e sua mulher· appellado Bn- co f.~a os ~a ~are e _cuia d1 \e 

3 
Cão. Oi_~. Nenéco, Reis e Bapt~ta. ~ ir..e1:1te, pois os_ dois conJunctos s~o bargador. Flodoardo da Silve!ra. - 1 nardino Rodri~ues de 'c~rvalho. Deu- ~!~i~~~::~. no ~ic~5;5;v~rta:t~.n 

. Pres~~gia.ndo ,;15 prcvas, a D1recto- muitos _sympa;hisados em nosso me~o Aggra,o de lnst~um~nto ~1vel n. ~9. se provimento á appellnção para an- Um marcador automatlco de tempo 
ria da L. O P. , comparecerá ao cam- desportivo, es .. ando ambos bem tre1- da comarca de M1sericordia. Agg1a nullar a Hnte,nça :i.ptH'lh,dn por in- d _ . - 1 ás 1 - a 
po da avenida l.º de Maio, que está nad:s. . vante Gonç~lo d~ Sant'Anna; aggra- competencia do_ ju!z~. i~pondo-se v!ri~~~~s:~~o ]~2~ ~e se::·ç:~ ~O 
sendo cuidad.os~mente pre_parado pa~a . Os. esforços dos. srs. Veneh~_!Je de vados Joaquun Servulo de Sousa e sua multn ao respectivo Juiz pela demora ci:e ndos a fim de supprirnir as va 
a,; demcnstraçoes esportivas do dia 1 Almeida e Ben~d1cto ~osta ~ao ser mulh_er .. O desembargador Flo<l~ardo na decisão, unanimemente Votaram ;íicões dos tem os de exposição doS 
22. coroados de ex1to, J)OlS palpitamos da Silveira passou os autos ao 2. re- com re~tricção 05 exmos. desembarga- . P f 

A "TAÇA AMIZADE" 

O "match" entre o "Botafôgo" e o 
"União" está sob o patrocinio da CA
~A FER~EIRA, a grande firma do 
co~erc10 de calçados e chapéos de 
r..ossa praça. 

Essa conceitua.da casa offereceu pa_ 
ra esse importante prelio uma rica 
taça prateada, que caberá ao vencedor 
do mesmo. 

A "Taça Amizade" acha-se em expo
sição nas vitrines da CASA FERREI
RA, á rua Ma,;iel Pinheiro, n.0 154. 

por um empate visor desembargador Mauricio Furta dores •elator e Severino Montenegro antigos ma1:cadores_ á mol3: seu un~i-
Apitará esta partida o conhecido J do I Aµpelln,:ão cr11n1nal n 68 da co- cnam~nto e .electnco e tiabalha sm_ 

desportl.3ta Antonio Queiroz. ni arca- de Cuarnb1ra Relator' des<'m- chrom~3 mente com_a freque:1ct~ ~a cor_ 
Despachos bair.cador Agllppino Barros Appcllan- rente alterna de ahmen!

1
.aç~o, m e~nn= 

A PARADA DO DIA 22 te d Ida Rosario de Ariuda al"')ella- dente portanto das va1 acoes de l,.Ç 

Appellacào crrnunal n 110, da co- do João F'rancelino Pedro F'er;an<les são e íntens1dade da ~esma. 
Continúe movimentando os clrcu- m8l"ca de Maman.gu~pe. Relator des I e ~utrcs. Adiado po~ não ter cm pare- ' . A apparelha,iem foi Jnssoa1mente 

los desportivos da cidade a realização embargador Agnppino Barros. Ao- cido O des('mbnrgador relator ,

1 

mstallada pelo sr. A"lton Koepfe: .. t:n-
cia parada promovida pelo Santa pellante a Justiça Publica; appellado genheiro especializado em electr1c1da-
Cruz. ,1,osé Francisco da Silva. vulgo "José Concurso de medica e gerente da filial CASA 

A prova de "Lançamento de peso" Rosa" . • LOHNER nesta cidade. 
concorrHão elementos da policia mi- Aggravo crimil'lal "ex ofíicio'' n. Pc-lo exmo. 5;r de~embargador pre- \ com ta·es cara:-teristlca.s torna-se .º 
llts.r O.o Estado, do 22.º B. C., do Ins- 37, da comarea de Sousa. Relator des- sidente e demais membros da junta apparelho d:, dr. Ruy Caldas a mais 
Ututo OCmmercial, estando ainda, pe- embargador Agri~pino Barros._ examinadora rlo concurso a se proce- possante installação particu~ar de Re_ 
lo "Santa Cruz" os "Spari.men Pedro Aggravo criminal "ex_off1cio" n. der para preenchimento do cargo de cife. pois ~põe de 200 trulliamperes 
Athayde, Elysio de Souza e José de 41. da comarca de João. Pessôa. Rela- juiz de direito da comarca ele Miseri- com 113 mll Vc_>lts . 
Sousa. As restantes "provas livres'' tor desembargado~ ~Jose_ Floscolo. cordia, foi desii.rnado o proximo dia Falando aos Jornalistas r'':'rnambuca-

U~tAL~irtA!A1iA S~O~~((;O evnocrrerâo tur~as convenientemente Aggravo de pet}çao Gc1ve~ n. J4
1 

da 22 do corrente. á~ 13 hora~. para te- nos, explicou o dr •. Ruy Caldas: _ 

:;~~!as,p~ti~~~:e:~t~~eto~iâ~ ~:= \ ~:;e~~~r::do~la.:;:ipJlinroanB:rro/ ªl;r ' !~~:oi.n~c;o ~:~e PJ~:;~ gõr[:ferido con- PC!~ ~t r1!.11:~r~~a~::~f~jl5 ;ã~ :;:~: 
Uma artística taça. desde hontem terminadas na hora dê. competição. gravantes José Filgueirai-. de Britto 1 tt.itue n:vidade. A cidacte está cheia 

exposta na livraria "Moderna''O será\ - A prova de volley-ball será ef- s1:1a mul_her ~ outros; a_tl?ravado Roga-1 Assignªtura de aci:ordãos delles. o que demonstra notavel desen_ 
entregue ao quadro victcrioso Ja luc- fectuada ás 13.30 horas, ref..lizando-se I ciano Fllgue1~as de Bntto. . volvimento da nossa medicina. No en-
ta "Palmeiras x Sport Club". J em seguida a de "100 metros" (velo-' Agg~avo. civel n. 36 (pedido ~e Appellação criminal n 88. da co- tanto nunca será d;masiado a mul-

:&se trophéo é uma offerta elo dr. cidade''; a de ")stafêtas" ás 14,15 ho- ema'!c1paçao). da comarca de Joao marca ele ltnbayana Appellante a tipli:idade dessas installações. uma vez 
Virginio Vellô~o Borges, patrono da, ras, ao mesmo tempo da de ªlançamen-1 Pessoa· Rel~tor_ desembargador Flo- · Justiça Publica: appellaclo Henrique que na pratica <'linica quotidiana os 
importante peleja entre palmeirenses tC1- de pêso", "cabo de guerra" e Bas- d~ardo da Silveira_. Aggravantc O dr. Joaquim úe Mello exames radiolesic:s tornam_~e cada vez 
e alvi-r'1.Jros constantes do grande ket-ball. ! 1. pron:,ctor P?Jblico e curador_ geral Aggravo de petitão criminal n. 27, rnois necessarios. 
certame esp-ortivo organizado pelo San- As 15 horas terão inicio as provas de_ orphaos; aggravada d. Noemia Me da corr11nca de João Pc:--<:.ôa Aggra- No c::meço de suas applicações apre_ 
ta Cruz. de foot-ball, realizando-se. primeiro, 1 deiros. . . . vante o e~polio rlo ce1. Gentil Lin<:. de ~~ta.varo um aspecto inteiramente dil

a partida entre o "Spcrt" x "Palmei- Aggravo de petica_o civel n · 32 , da Albuqu(>rque. repre"lcntado pelo inven- ferente do actual; sua apparelhagem 
ras" e depois o jôgo entre o "ectafô- comarca de Cu~rahira. Relator des- tarhrnte dr José rl'Avila Lins; aggra- era rudimentar sua technica. primitiva UMA BOLA 

O conhecido cavalheiro sr. Oliver 
von Sohsten offereceu uma bola de 
'
1 foot-ball" completa, que caberá. a 

titulo de eompensação, ao "cnze" 
vencido, no jôgo ·•Palmeiras·· a "Sport 
Ciub" 

go" x ''União". 1 embarg~dor J~se Flo~col~. Aggrav~n vado<:. F. H. \·ergára & e.• e suas possibilidades restringiam_se 
A partida de Tambaú da "Maratho- . tcs .Jos~ Martins dn N:is~imento e sua AnpPllação civel n. 25. ela comarca a um terreno limitado. Suas indica-

:na" :.erá annunciada por salvas, em 1 ~~ulher. ~ggravados ,T_oao Bento da de Cvmpina Grande. Ar,pellante a fir- ções gyravam quasi que exclusivamen
diver.rns pontos desta capital. 1 •· tiva. Jose Bento da Silva e sua .mu- ma Oliveira Fcrreir~ & C •; appella- te em torno do diagnostico das gran-

- Para maior segurança dcs corre-1 lher · . . ào E!"menddino '.\:Iacédo e Silva d·~s 1esões osseas, pesquiza de corpos 
dores, motocyclistas com material me- Desi'ite1:cia no!'i autoi:_ de. embargo~ Appellaçâo ci,•el n · 8, da ('Omarca eftrnnhos rnefaiicos taes como balas 

dico-:a:11bulante de urgencia, acom- I :~ ri;;.r:~ºe n;\1:~.1>~l~a~~~rnc;;:' d: 1::· t:ze;d:npJ;ª Es~1~~nd:. s~~~1~1:;t~ia: :o~~!· ~fin!:~~ªJ:~es~sseo~t~~~n-

2 GAMARAS DE AR fr~t~;;o oº;. ~~J· ~~~~:;:do en- i ~a;~aanc~~. R;~:f;;en~:s~n~~:~~~dJ:ã:ª~!~ ~!Ja~:!új~en~~~o mR~~ei~g:e:u~eº\lO:~~ H"Je. a techina radiologica compor-
. serao cff~rec1d_os varias. brmdes aos , mes de, Araújo I\Rsistido por sua mãe Campos f:v::ªm~éi~~ a~:;i::;fpoei~~f:

1
~~!~~ q~~ 

A ~iga Desportiva Parahybana off~- ; corredcres nlSCriptos, alem d: taça : d. Julia \avftl~anti de Barros; desi~- Embargos ao ac<·oJ·1.Hi.o nos autos rle 
rccera duas camaras de ar aos dois confe~i~a ao .collocado em 1. logar tido Severino Gomes rle Araújo e seus a.ppelh,ção cinl "ex.~officio" n. 40. ~~~~~h~~ag~~o~~i~fr~~á~!o~n~~!foisefii: bli~,~ vencedores dos jogcs de "foot- e ao 6 ·santa Cruz confi'·do n .. dis irmãos, representados por sua mãf> da comarca ele João Pessôa. Embar- clencia. como tambem os ex,mes são 
~ · f ld d ão ty ci~n' desportiva de "'e~ ass-c~iado; Luiztt Maria rla Conceiçilo te d· Aureu Cunha Pinto Pessôa; em- realizados com o ,e:uxtlio d•ê mil eta_ 

po ar;:1~irn~~ camaras e ar s .

1 

bem ;º1 na bóa ~'?nt;dE: df demais ª::\ª;~ 0\;efig;~t;;;c~l:;~~/(ct;r;t
1
tª br1;~~~~1 ª }:!:;~~Sºs<lº !sta~~spectivos lhes e artificias que tem por fim re-

ouTRos PREMIOS :~~0~~~1 

!!;rS:~u~coo eâ:;~:~a~
0

~~ m:PJ:e
1k:<':{ ~1

~
1
~i;!~r:a :1~4

• ~:mt:,~= uccordãos iu~i%~u~pf~1i!~ce~iiaªr:~~\ed~ece{~~Ô 
tLdas as provas s~ processe num z.m- i guape. Relator de~ernbargador Agrip- Coueureo para 

O 
jui:.t.:ndo de direito da para ser tratado no decorrer de uma 

r.l~~itJ~! ~~~~e5s ~~fs~:ec~~;it~~a~bc9..oL ~::~te de verdadeira calma e toleran- 1 hi~cºat:~r;;llat:;e\1:!:s~o Ju;t;!~cr~~ Pei/º:!;::tiv~e .i:ni::ri~~:~!~nadora ~i\'~~~~u~a~st~~~r~ií~;;~\~~·nfc~d~~:1~! 
Xo mencionadas, e que serão conferi- Trajano e Luciana Anna da Conce1- <lo concur,.;o a <:.e pro<'eder para preen- tém 3(-Cre.-=c:do á radicgraphia visam 
dos aos_ "players" do jôgo "Botafógo I Centro Estudantal do Estado çào _ . _ chimcnto do Cü,gO <le j,,iz de direito principalmente ª obtencão de umn 
X "Uniao"; . Appell'9<'ao c1vel n. .::,3, da comarca <'1:1. comai-cn de MisPricrdia, foi marca- imagem cu.da· vez mais nltida. Es.sa 

1 vtdro. tamanho grande, de lcção I da Parahyba ' de s .João rio Cariry . Relator de!'i- do o proximo dia 22. ás 1:l horas, na finalidade. a primeira vista demasiado 
'·Narcise Vert de CMméne" offerta embargador Agdppino Barro~. Appel- séde <la, ('õrtl' de Anpcllação, para te- roodesta. é no emtanto a pedrA. an-
cia ''Casa York'', o conceituàdo "ma- Recebemos: . 'lante~ Luiz da Costa Bntto e ~ua mu- re,n• início ag provu~ do mencionado gular do problema complexo do rado_ 
gazine" da averúda B. Rohan: De. o_rdem do . sr. presiden_te em \ iher: uppellados Joaquim Gaudenrio concurso die.gncstico. sem fi1ms nitídos. St'm 

1 e·:tojo com um suspensorio e um exerc1c10_ faço s('1Cnte ao publico que . de Queiroz e !-<.Ua mulher .Siio c·<'ncurrl'ntt's os bacharei<:.: Gali- Lôas rad.i:::,~raphia~ no sentidc estri~ 
par de ligas de sêda, offert-a da 1

' A o "Contr~, Es~u<lantul do Estado da I Foram os respl'ctivos autos com vi!t· leu dr> nelli. Anesipo de ?-,""ovac! e Ar- ctamente photographico. de pouco va-
Moda Infantil", 0 conhecido armari- Parah~·ha , nao tem. nenhuma rnter_-

1 

ta aoi.- apr,cllados e em se~uida a11 T"alrlo Lett( lerá a argucia interpretativa do ra-
11ho da cidade: ferenc_1a na an~unciada tempora_d.- e·~mo. dr. Procurador C.Hal do E~ta- diolo~ista. Por ou1ro lado, não é tão 

l cinto de couro finíssimo offerta athlettca que sera levada ª effeito l do Já é eleitor? Se não é, aliste-se simples qu~ntr- podf' parec:-r a alguns. 
da "Casa Rio"; ' nesta ('apitnl. nem ~ampouco autori- Appcllacüo civcl tl fi7. <ll:l çomarca ho.ie mesmo no POSTO ELEITORAL a obtenção de uma imagem nitida. 

1 gravata ele sêda cfferta da "Ca- zou "' qualquer ass7iado u usar de ) de ,João Pessôa Relator Jesembarga- "PROGRESSO Ji'EMININO", á. rua Um dos factores ma1s imporin.ntes pn_ 
sa Vt•suvio·•· ' i:;cu nome paru tal nn. . dor ~os,', Flos('_r)\o Appellante a íom- r0 conseguil-O é a rnpldfz da exposi-

1 Cib:iJTC'Ú·n offerta da "Joalheria Aviso f"Tue u ''~iga 8port1va Inter- , pa.nhw Cal'bonifera Riograndcnse; ap· Duqu<" de Caxla:,, 5!i0. Tudo lhe strá c;ão; usando de uma linguagem menos 
F'lcripes": ' C?lleJ!~al ", subordinada. ao Centro, p~Jlada a F'azenda Municipal. Foi com technica. poderiamas dizer que "quan-

1 deZEna de laminas "Probak", of- n~o .. pode promoHr o circuito d_a La- vtsta á"' partes E' ao exmo. Procurador URUGUAY to mais instantanea'' fôr a radiogra_ 

fc;tadudzt ··~~Vl!:;~./;;~pu~:f~~ta do sr. ~~; <le~m;o;:;nt1~ºe;i~~a:::~::;:•.:~1~~ 'Gel~~e1f~çrcdr~mint n d lOOÁ d"n co- go;1~~~~~~· d~ ~:;u!~çi;; ~~~= ~~~~a ~~~ii:~á r:s!::~l~~~V~~ ~m:::~ 
~~J~:rraibeBriaroh,mparuopagat1dista d2, "Cer- ~io u;c 1.,.e;~a~~ s::retario.". - . ~t:cªnr'.l; 2 oan;~~:oto7:ª;u~Úcor1:P. pªel= P-:-"'a do general Estigarribia que alll difficuldade da radlographia." 

1 duzi~ de cerveJ, "Hanseatica", lado Raymun<lo Nonato de A,·au,o e fóra resolver varies a•sumptos de cr * * 
offert.a da firma J Mlnervino & Cia.: TCHECO SLOVAQUIA outi-os. O exmo. desembargador prc- Gtm particular da familia, A senhora 

1 duzia de tgua ·mineral "Santa RL • tder,t~ m~ndo~l ~s a~tosd ao s·tx~o ~~!::rr~~~~p~:=f~~ :aµ~:l~~c~:ua~~ 
t2.", of!ert~ d~ repre!:cntantes E. V~l- FRAGA 20 cA. B.) - InformaçOOs , e'\cm arga or o oar o a \ ve1ra ,- n'Jendo mov:; f' (l'llrm. lrnvcr<'s 
10

\0 c~~~.; de Gei·sev offerta da co- colt::lctas ein circulas politic~s e cliplc- Parc<'er com a intenção de se in::tallar delini-
r.t"ecida casa .. A Pre.ffrida.,,; mat1c:s geralmente bem mformad<;>s t:\'am:;ntc no extrangeil'o. Ao que se 

1 corte d .d f' ,a para camisa, I ~eguram que durante a permane!1cia Appellaçâo criminal n. 101. da ro- affirma .i:-qui. o general Estigarribia 

offetecld;, ;l~e "~r:azém do Norte". ~:5ta~~~~~ ~~ ~p~b~:.· ~~%5!~~ rtr}:séde F~::1~~:: ~;nn;:~s~.ppe~:1~;: ~::u:;t~i~ã~is~t6o~/~\~!~e ª~u!~: 

SECRETARIA DA L. o. P. c
1
mhepgcºrªtanªtesu~ns~ft~o~o d~º~r~~~~osp:_· "José Caboclo"; nppcllada a Ju~tiçR ~~. qd:e ~J~·la~~!!~~~[da~u;

0
raq;:tiJ~; 

_ . Publicn. O dr. Procurador Geral-~o 

Na Secretaria da Liga Desporti_va ::~ t ~iia ~:rt~~ip~i.'it~~~ ºJ':r1bªº~m,i,~5 ~:~ª~º p~1~:~;;ntou os autos em mesa ~~i~~:_r~\~e}~r~u~~:~~~d~o c~:r~T~r;~~ 
rafty'.>ana pred~a-~e f~::...r com 0 :. d1ente de libras e~tcrllnas. imf)Orte.ncia que rnguayo no Chaco. 
~ores abaixo. no primeiro ex~ das I rerá f'Xclusivamente destinada a ac- DesiJt nRtão clr db ------
1 as 12 á.., 13 hºras. e 1.1º tegun 1°, a· qui,:;\ção de material bell\co para º Roupinhas p r -
/ ás 21 horas todos os ~l~s u~ \~: seu· paiz. o ccntracto principal para Appellaçiio criminal n S8 da CO• a a creanças 
,.~/~cltv de rcgularizac~.dc ns I fornecimento de armas e mu:,içõ~s I marca de GuRu.hira. Relato~ rlt>sem- Novo e ,·ariado sortimento a i,neos 
.. ~ 8 tos m~.smo.s ama~or. · Miranda e , foi a,sslgnedo cem as fn.tno."as !abri- t.argador Agrippino Barro:s Appellun- 1em concurrencia, na OASA VESU-
Edg~r't'i~;pap(jeaA~r,', ºnto ç~ 51\Qç!!I, tq <!, l • Ro,ario de Arru1~· appell•- 1'10, '1111 ~ld P llllwro, {ijO, 

ALLEMANHA 
BERLIM. ac _:. B.> - O pnmciro 

p1efeito da copiti.11. sr. Llppcr, <'ntre_ 
gou ao;; vencrdores bt'rllnenses de'> ul
timas Jogos Olympicos oorteiras espt'
ciaes que lhes dáa direito a entrar et11 

~~g;s º:S~~J'R°:· ctilf~i~ic~p~{i~!~~~ 
incluidas a..c:; e~colas publicas cujas 
r·ifcirias e salas d<' gymna. .. tlc"a:; pode. 
rho utilizar de!ide QUf! não prejudiquem 
a,<..: cla~se~ normaE>s. A,; referldu,. cnr _ 
tei.ra.s vigora.rãa a.tP 1040, ctala do~ r,ro_ 
xi.mos J-:-go.s OlympJcos. Além d~o 
aquellts .1:ga.dores 1>cdué.o prcsenclur 
gratutt.rn1entc qur.lquer jogo esportivo 
re· ltr~do no 1mmictpt0 f'\P. l3çrli.ni. 
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U LTIMA H o R A !~~~OST~ J~!~P2~R~ IJNIJ!º] 
( D O P A í S E E S T R A N G E l R O ) ARRENDAMENTO DOS "DESTROYERS" 

AS FORÇAS ARMADAS DO PAIS ESTÃO PREPARADAS PARA DEBELLAR QUAL· 
QUER PERTURBAÇAO DA ORDEM PUBLltA - A LUCTA NA ESPANHA - DECRE• 

Não estão ambos os países, dispostos a entrar em 
controversias nem modificar os seus entendimentos 

TADA A MOBILIZAÇÃO GERAL DA CHINA 
RIO, 20 (A. B.) - Os jornaes destacam a decla

ração, em conjuncto, dos Govêrnos do Brasil e Estados
Unidos, sobre o caso dos " destroyers", a qual, pela se
renidade, firmeza e elevação dos termos, dissipou as ex
plorações em torno do arrendamento, declarando, so
bretudo : " Os govêrnos do Brasil e Estados-Unidos não 
estão dispostos a entrar em controversia, a respeito dos 
propositos pendentes, nem modificar os seus entendi
mentose sobre elles". 

BAHIA 
SAO SAI.VAOOR 20 - IA UNIAO) 

- F~llnt'u o tx~~ei-...'l.dor e4adnal 
Malluf'I 1>uarte d,• Oliv~ira. 

Ex,·rt+u t:unlJêm o ('x1 inrto os 
r:1ruo~ d1• Jll·dellu e serr<'tario ela 'Fa
zenda.. 

SANTA CATHARINA 
l'l,OIUANOl'Ol,IS 20 - (.\ IJNl

AOJ - Um proJl'c-to' tio sr . .Jc .-.é Boro, 
t'nt andamt•nto na Ass~mbléa Lt'gísla
tiva e"'tab!:lere medidas pua a regu
lanwnta<:áo do artigo 160 da Con.:;;tL 
tnirao do Estado facultando inscrip
~.to nu l\lontepiÔ elos Funrdon1.rios 
Publiru.., rnm os deHTr~. ,. \'antagens 
de11te,. àos jornafotas militantes. 

RIO G, DO NORTE 
NATAi. 20 - (A UNIAO) - Pc. 

t·ault' a êommissão Permam:nLe rla 
Asst:111bléa Legislativa o deputado 
opposicionista Sando,•al Wan ~lerley 
deu explica('ôcs sobre um artigo 1>u
blicado no "Ú Jornal" affírm.ando 
1üio ter dito c1ut> o coronCI 'Vi,gitio de 
Aguiar fór:1 victirna tio sr. Ulnat'Le 
J\.tari:I 

INGLATERRA 
u,Nmrns 20 - 1, IINJAO> 

fo . a cerca de cinco milhas de dis- Os av_iões do gen eral Franco, d u -

~~nt~r:1.iºag:~~~o re:~:1:.1!º uC:.Pªc";1,;:~ !:~:Ta';::s n~e re~::; :e~~:1net~~
0

'var~:; 
bate n:1 vai entre o cruza.dor nacio- concentr ações de tropas legalistas. 
na.lista espanhol "Canarias". que se A lém disso. sabe-se que ch egou a 
achM·a acompanhado dum navio au- este sector daqu ella frente de com
xilia.r e o "destroyer '' vermelho "An- bate a Brigada Lister qu e foi cotn
tequefa ", por sua vez acompanhal'lo p le t ada com a inclusão nas su as fi
tlurn torpedeiros e de dois navios de leiras de voJuntarios vermelhos in. 
pesca armados ten tando também to- teniacion aes depois d as considera.
mar parte no combate dois aviões veis baixas Por ella soffridas duran te 
vermelhos. 1 os combates de Brunette. 

Ante o fogo da artilharia anli-ae-1 Segu n do desertores aqui chegados. 
rea do crusador nacionalista. os dois o moraJ das f01·ça~ cat a lãs actua l
.t.viões foram obrigados a reliral'-se. mente e o peor poss1vel. 
No curso do combate foi posto a pi
que o na ,·io de pesca vermelho "Bi· 
7onte". 

ESPANHA 
JAPAO 

TOKr O, 20 - (A. B .) - Um com-
SARAGOÇA_ 20 - (A. B.) - Na municado forneddo á impren!'la. prlo 

frente de combate ~e Arag-ão aug- Ministerio da G uerra do Japão an
mentarn cada vez mais os symptomas n u ncia que foram fu zilados, esta ma
de aue as forças vermelhas se pre- nhã os , uatro seguintes chefes da 
1mram. a.Ili, para tentar uma nova revolta militar de 26 de fevereiro de 
offcnsi\'a evidentemente destinada a. 1936: Coji M u rayama. Gichi Jsobe. 
allíviar a grave situação em que se 

I 
Terujh·o Kita e M.itsigu Kita, que 

encontra Santander deante do vic- tinham sido condemnados á pena ca,. 
t-Orioso e rapido avanço das tropas pilai recentemente pela Cõrte Mar-
nacionalistas. cial. • 

"GRUPO GENTE NOSSA" 
Levada á scena, hontem, no Theatro Santa Rosa, a 

" Casta Suzanna" 

RIO, 20 (A. B.) - Chegou, de avião, procedente 
de Buenos-Ayres, o.sr. Raul Rodriguez Araya, secreta
rio do "chanceller" Saavedra Lamas, sendo, log·o a se
guir, recebido pelo embaixador da Argentina, sr. Ramon 
Carcano, com o qual conferenciou, longamente, certa 
mente a proposito do arrendamento dos "destroyers" . 

RIO, 20 (A. B.) - Accentua-se a retirada da Ar 
gentina no caso do arrendamento de "destroyers" ao 
Brasil, parecendo que terminará com a fragorosa der 
rota das pretensões megalomanas do "chanceller" Saa
vedra Lamas. 

BEGISTO 
O " i:,.d1atlgt" Tt-lrgl':tl)li" 1,nhlk:t 
um:.t 1·ornmunie1c·llo ,1ur lhf' toi .-H- ..\ "C'asta Suzanna", a celebre ope
v11tth d~ 4. 'hin,1, 11 .l. ~'.1;1_1 ..,r aHJrma I rl•ta viennense que o mundo inteiro 
qoe o ( on"N"'lho Lt·i;.t~h1hvo til' N.tn- 1 conhece ~ uma parodia vaudevillesca 
::,,tt-cn·tuu, llohtt-aii, :t moltilir.,t(':lo · delil'io~;mente comica, de uma da~ 

OS ESPECTACULOS DE HOJE 

HoJc o "Grupo Ge11te Nossa" reali-

FIZERAM ANNOS ANTE - HON
TEM: 

zttrâ doil!I magnificos cspectaculos, Pr~n~~~ini'ei~e1fr~berà~· f#~~~1i5i~ 
sendo uma. "matinée" ás 1' e meia. commerciante na vizinha cidade de 
horas e "soi riie", começando áe 20 e santa Rita. 

DECORREU BRILHANTE A 
QUARTA SESSAO DA "SE· 
MANA DA TUBERCULOSE" 

ICOUCIU54o da !.• Da.) 

Em seguida occupa a tribuna o dl'. 
Osorio Abath que , com a elegancia quf' 
lhe caracteriza. discorreu sobre al
guns reparos feitos á these apresen 
tada, respondendo cabalmente a to 
das. 

FRANÇA 
r1mr1GNAN, 2C - (A. 8.) - "º-
O sr. é funccionario publico no in .. 

terior f· a dlstam·ia difffrulta o reC'C.., 
t,imento dos st"us vencJmentos, ('ontas, 1 

hi:1.IJl1itac;-ão ao Montepio, os requeri. 
,11tutt1s aus .,...,is t.lh•eitos'! Nã.o vaeillt•. 
Uirija.,.se ao t'. .. ntptorio de Procurado .. 
ria MlNERVA t>- rnco1,trani a soluc;-ão 
Jos st'Ui m·gof'hh. K.i•t 1\-l•u-'i"I l'inltei_ 
ro, 306._ ~"'Ja. do f'artOl'io tio 'l'abellíão 
t1'ublic ~'ravassos. 

1 SAIBAM TODOS \ 
O t)lano q\latricnnnl do ltcich é 

u~kiiA minudoso. Foi prc\·isfo, nos 
m1tno,.t•:,.. detalhes i.uclo ,111(' po~
Ht reladonnr•st• ~om o furtoh•d
nlPnlo da ~co1wmi:1 nndonal \i.; 
flor(>i,;lu~ rornm submettidns u um 
rigoroi.o t('gimcn dt> dl'Íl'sa .. \in
Jn agora, por um ado do i,.:-t•111•rul 
(;oer1og, ,1u(' t! o ('Xel'ulor do Jllu
no quatril·nnal, o~ din•itoi,1 ~ue 
o~si-.tem ao~ pJtJprietarioi.:i de 
urntta .. ou ho~que8 fornm limita
do.. fh·crNou elle tamhém 11. pro
hihie;üo d:1 queima, como lenha. 
de 1odu m11deir:1 frchnicnmt•ntr 
n·pulnda 111il. .\ssim proí'edt·m a, 
Ull('ÓPS 4lllt' t·omprt·ht•ndem m, gr:1-
vea p~rigo~ d1• 1lt•sfl,H1•,l:unt•nlo 

No di11. 10 de julhn foi innu~u· 
roda pelo pr<'i,;idenh' Ll•hrun a 
tOrto.,,,in nrniFt elt•,·acla du Euro1>n. 
Ellu corre, ('om cffeilo, num.1 nl
titud~· (lt· 2.769 mdro; acima do 
nivt"I do n,ar. atraH:;!-l do-; .\lpe, 
+' liga O!'. 1rN:ho, !1.eparados da 
t•:-,.1 r::idn de ~ ice ;1 Thonon 1wr
mll tinc'10, t'l!-l"im, a 1,11...:,n~t;m do 
v11l11· d,· .\Juuril·nnt• 1,nra () ,·al
ie· tte ')'hl't•ntaii,;c. A conslrul'(;-ão 
tln ro<lm·i.i, trahnlho de grande 
1audnc1a. foi dif~J~i"ma. .- l'Xtrr
rnamt·nf,• prno ... a dn;ido 110 frio 
i11le11,o (• á" ,i'olt•nlns h•mpesltt-
114".°' dt• ncn•. \Cuit(h 01,t'r11rio:,.. 
morrl'tftm. Purn tcr-st• idéa das 
1Uttf~lod1•11 .,,.e,nddn", ~,astnní 
~:.af1t't•.t' !Jlll' lt>Ud11 :l t•sfrAda 
u1,1•nui,;. ,?ti 1,ilolnt•lrn .. , 111wt10'I no 
fl11tac·o d.t mu11t11:11h11. su11 con~-
1 ttH"(':to t·un1t·("O\I t'm 192!-( " 1 <·r· 
lUIROl\ fll,f ll. . u 

Surl,.:'iu n,roro nos Estados Fni
clo"' um pn•parndo pharmnccutil'u 
prodigio!,,.o. (Vamo-. atrl'ditar no~ 
umt·ri1·1JJHJ1t ) E' n "Bt•nt:l·1lri -
11u". Tral:\·:,..t> dt> umn dr-oi::n qul' 
"11J)pt1m1• to1u prt•stezu a~ mni~ 
,·iolt•ntn.~ dôr1•,. d<· C'AIH'(a. Atl' 
u l1i nudu dt.· wl'ns.icional. Tomud.i 
t'ffi pi.'(jllt 11.1,i ctowf"!-1 1·slimulo e-
11('tJ?icum1·nt4• o 1·eiebro, illumina 
0 4•,.pirito p torna inh•lligt•nh",; OM 

t,.i·rt"a humanos mai'I t·1-1tupido1-1 
O mHi'i .:,eon,ielha,·cl l' tomar o 
11or1t·oloso tt·mcdíu t·m fórma dt" 
1,lllula11. firo l' c1u,··clu. J'a~iln·i.(' 
dt' l,urro a i,::t·nio , ·a l•pot.·n dot" 
t''.lamt·~ dt• fim dt> anno, t·m 1936. 
,,M olumnoii daH unh·pr~idudt'K d<" 
\tjn(•11ota, \'ü•con~in t' ("hicni:o 
111,·rAm um ,·oni.umo fo-rmidrn1•l 
du "U1·1111·dri11a" 11.("nora•"I' 1111-

rl.'111, .. t' U'il homh:t,t furam 1rnu 

pee;a.E\ mais antigas do theatro fran-
cés, repres.entnda em Paris pela pri
meirn YCs em 1794, logo após a Revo-

Actor Raul Pryston 

45 horas-. 
Na "matinée" ijerá enscenada a en- FIZERAM ANNOS HONTEM: 1 

graçadissima comedia "Guerra ás _ Festejou hontem o seu anniver-
mulheres ·•, em 3 actos, original de sario o sr. Antonio Alves Correia, pro
Paulo de Magalhães. prietario residente em Alagôa Grande 

A' noite, cm 2.• recita de. assignu- al~mn~ do~:~;0 :i~~r d•~a:ir1~~ 
lura, vae o conjuncto pernambucano tonío", desta capital. 
apresentar mais uma peça de s ucces- - A pequena Candida, filha do sr, 
so, a operêta régiona l "A cabocla JOáo Vianna, guarda aduaneiro do 

bonita", original de Marq ues Porto e\ po~o Jesr~ª~:~~~Üdo Ferreira, Lnfe
Ary Pavão1 em dois lindos actos. r!or do 22.º B. C. aquartelado nesta 

Os papeis dessa peça estão diRfrl- ca~~tªiez annos hontem O sr. Mario 
buidos do modo que S(! segue: Ricart funccionario de cathegoria do 

ZE' LUIS -Carlos Codiceirai GE- Banco' do Brasil nesta capital, tendo 
NEROSA - Alzira Oliveira: PROF. pelo grato motivo recebido muitas fe
TERENCJO - Ra ul Pryston i ZACHA- licitações. 

RIAS - Ary Guimar,ies; LAURINDA 
- Len;ta Lope•; CORONEL - Lu;s FAZEM ANNOS HOJE : 
Carneiro; D. ANNA - Amalia de Soo• 
•ij; PADRE RAPOSO - Luls Mara
nhão; BETJNHO - Macrbcr 'Carva 
lho; DR. ROGERJO - Alfredo Oli-
veira; CAIUBI - Vicente 
itOSINHA - L uiza Oliveira. 

Cu nha; 

o menino Oswaldo, filho do sr. Jo
sé Pinto Barbosa, funccionario do The-

so~ood~r ~~q0Üim Martins de Andra~ 
de . inferior do 22.0 B. C. 

:-. A proposito de noticias 
lu~lto. Em seguida a es~a peça, que malevolas publicadas em jor
de~1vrrou grande sensação pela 1tua naes do Rio sobre auxilias da-
1pp,,rtunidade politica. poi~ a Su.tan- dos como 'Concedidos aqui a a

H::.t. recordava Maria Antonieua, varloij 

I 

migas do governo, podemos in-
1utore-. aproveitaram o motivo para formar que ninguem no Estado 
~encro9 alegres, entre os quaei. 1". de percebe do Thesouro sem exer· 
·ourcy, que fez rir Paris e a E uropa, cer qua lquer encargo publico 

com a sua opera.comica "LA CHAS· effectívo ou provisorio. O dr. 
,·.E Sl?AN~E". Annos depoh, lilurg_e I Oscar _Soares está enc~rregado 
.1. opereta nennense com o mesmo ti - de var10s trabalhos de 1nforma
ulo e que ainda hoje delicia as pJa. ção e e~tudos de leis fazenda

.ca,i pela sua complicada comicid1:tdr rias aqui e no Rio de Janeiro. 
\·olupttao~a. O sr. Anacleto Victorino nada 

~ Occorre, hoje, o primeiro anni
versario do menino Welligton, filho 
do sr. João AraúJo, commerctante em 
nossa praça e de sua esposa sra. Re-
gina Araújo. · 

- Passa, ltoje, a data natallcia d:_o 
sr Gentil Machado, agente da Empre
sa Nordestina Auto-Viação Francisco 
caselli nesta capital. 
~ o· joven Ephigenio de Araujo So

Lral, auxiliar da I. R. F. Matarazzo, 
em João Pessôa. 

- A menina Isa, filha do sr. Abe
lardo Machado, commerciante nesta 
praça. 

octav! ~:~tt~.11tpiie:.!
1
r~~ d~:[: 

jaiataria Samaritana. 
- o sr Manoel Pereira da Costa, 

artista. residente nesta capital. 

Esirn opcrêta tem sido levada é !!Ice- recebe dos cofres publicos a lém 
ata pelos melhores conjunctos thca- de seu subsidio de deputado, e 
trnei:; do mundo, sempre é'Om ~uccesso um seu parente que figura na 
I,! agrado dos que • assistem.. folha de uma repartição esta-

O "Grui>o Gente Nossa" assumiu a dual tem presentemente func-
responsal>ilidaue da representação da ção junto á Policia. 
.. Casta Suzanna" e, faça-se-lhe jusl i - Não tem, assim, qualquer 

VIAJANTES: 

Procedente do Recife encontra-,se 
nesta capital, desde alguns dias, o sr. 
Decarlinto Candido, cirurgião dentis
ta residente em Bananeiras. 

J\U S!<AS: 

\a, const'guiu sahir-ise btem. fundamento o commentario de Sr. Alfredo Nielsen de Araújo soa-
,\lerec~ especial relêvo o sr. Vicen- imprensa transmittido hontem res: _ Na egreja de N. s. do cartno 

,e Cunha no papel de "RENATO". q ue no serviçO telegraphico dos foi celebrada hontem, ás 6 e meia ht> 

se deistacou notadamente na pa r te nossos collegas do Jorna l do ~!s, 
8
~~adien~~i

0
i:rr~~e~u!;~a~~ 

•nm,ical, como tenor. Luiza de Olh•ei- Commercio, de Recife. elsen de Araújo Soares. 
ra em SUZANNA esteve iuteussan- o acto que se ree.hzou a mandadQ 
tis,ima. Aiztrn de Otiveira no papel Senhorita!! P rocure ser elegan te.·· da familia enlutada, teve como offi-

Jc JAQUELlNA, conq uisto~ a p latéa PC~;Ais!~t~: :cee~: ª
0 
b::: ::.l:r:::: ciant.e o frei Amadeu, sendo assistida· 

pelo t1eu typo de morena bonita. Íimento n este artigo. fe;asn~~e::ioª~:~~~i:.o~mtgos e col-. 
') sr. Luis Carneiro, tão conhecido ------------- --------------

nos1110, encarnou irresistivelmente o 
barão de Aubrais. Alflledo de Olivei r a, 
um adolescente llinda, revelou-~e uma 
<"Spontonea .,,·ocação de aclor comico 

"º papel de HUMBERTO, pela sua 
~rac:a lngenua e natural. 

().. demais aclores mantiveram-se 
a("nht,re~ do~ s.eu1,1 papeis. 

A ce1-n eslava litleralmenle cheia. 
Pódt'•Me dizer que a estréa do "Gente 
:\'o-.Aa" f'm Joíio Pessôa obteve um 
""ilo 11t• hilht'terla dos maiH animado-

O MINISTRO JOSÉ AMERICO 
FALARA. HOJE, AO BRASIL 

IUO 20 - (A UN IÃO ) -1 Baptis ta Luzardo, Cincinato 
Real iz~·se amanhã, no Theatro Braga e Clodomir Cardoso. 

O Departamento Naciona l de 
Propaganda irradiará a solenn i· 
dade, at ravés a sua estação de 

João Caetano, uma expreshiva 
sessão cívica, durante a qua l o 
minis tro José Americo fa rá im
por tante 4' m scú l'l!O debatendo 
problemas economicos e sociaes. ondas curtas. 

Falarão ai,nda os deputados 31 kilocycloij. 
na írequencia de 

Foi portanto uma das mais brilhan
ts a noite de hontem na S. M. C. P. 

Encerrando as discussões, o dr, O~
car de Castro se congratula com o, 
presentes pelo exito da mesma. Elo
gia o trabalho dos drs. Arioswa.ldo 
Espinola e Osorio Abath e resaltn n 
valiosa adhesão da Sociedade de Círur. 
giões Dentistas da Parahybn. bri 
lhantemente representada pelos clr.s. 
Genebaldo. Avellar. Janson Limo.. 
Newton de Almeida e Manoel Couti 
nhol(, 

Te'T'minando os seus commentario!l, 
o president<: diz e~tar perfeitaament. 
solidario com ns palavras proferi4n!o,I 
pelo dr. Hygino Costa Brito, pedin 
do á assistencia para que encerr1Lsse u 
sessão com uma salva de palma !ô. ao 
desembargador Paulo Hypacio, o que 
íoí feito dentro do maior enthu~ies 
mo. 

co:;:r:~J~iv~ ~:. d~J::~ d:ei~l~eid:~ 
inscripto para apresentar interessante 
trabalho. 

- Ao microphone da P. R. 1-4 fez 
interessante e util palestra o dr. Py 
ragibe Pinto. jovem e notnvel tisiolo 

grt;Ec;;1~r~:º·HOJE NA ESCOLA 
NORMAL 

Hoje, ás 15 horas, fará uma pales
tra de educação sanitaria no <1alii.o 
nobre da Escola Normal, o dr. Hygi-
10 Costa Brito, oculista conterrnnen. 

O director do Departamento lle E
ducação num gesto de grande com 
prehensão da utilidade duma propa 
iBnda intensa contra a luherru\oqe, 
resolveu tornar facultativo o ponto 
nas escolas a fim de que todo!i! º" 
professoru pos!'lnm assisth ú pnler
tra. 

Os d1rectores do Lyceu Parahyha , 
no, da Es<"ola Normal, Collegio Ph1 
X e outrõs estabelecimentos de en-.,
no hyi:,othecaram inteira solidarieda 
de ao mo,·imento, recommendanJ11 un" 
estudantes para que comparetam á 
.;esslo da Escola Normal. 

A mesma será pres idida pelo mon
senhor Pedro Anisio. director do Df' · 
partamento de Educaçüo. 
A SESSÃO SOLENNE DE ENCERRA· 

MENTO 
As 19 lj2 horas terá Jogar, na i1édí' 

la Sociedade de Medicina, a !'le'ii1i10 

de ,:inccrramento dn "Semana da Tu
berculose". Nesta 11essão, que ... erá 
presidida pelo dr. Raul de Góe~. t(' · 

oresentantc do governntlor Argí'miru 
de Figueirêdo, o dr. Lourival M"vuru, 
reputado t1siologo conterraneo e t•hf'ft> 
,10 Dispensario de Tuberculose de:-1tn 
~apitai, fará detalhada exposicüo ,to 
oroblema da tuberculo!'I(' na Purahy
ba, mostrando o que se preci~a fa7.P1 
para combater o mal. 

- Ao michophone da P. R. 1-t Kt'r 
lida uma palestra do dr. Moni1. dt• 
Aragão sobre "Tuberculos.e t• rua• 
mento". 

- Abrilhantará a sessão de t'll<"<n ~ 
rnmento a banda de mu~ica da Poh 
,ja Militar. gentilmente cedida flPlu 
;eu digno commanclante. 
O ALMOÇO, DOMINGO NAS FO._, 

TES SANTA RITA 
Numa homenu~em digno de rt•gistro 

o dr. Severinlt. Procopio offerect>rti, 
clomingo, um olm~ço, nas fonto:oi ~nn 
ta Rita nos medico~ de!!.ta raJHtnl 
Este gÊtsto do dr. Severino ProcoJHO 
foi recebido com geral satü;foçilo Jlf' 
los ruedicos de no111u1 terrn. que terão 
assím -Opportunidade de conhtcfll1 &!I 

ma(l'nificu Contei Santa Rita. 
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A LUCTA CONTRA A TUBERCULOSE PORTUGAL 
EINAR SVENDSEN ROMPEU AS RELAÇÕES DI· 

(Do Rotary Club de João Pessôa) PLOMATICAS COM A TCHE• 
Na reunião semanal de Rotary Club um.a gue,rra de sitio do que um ata- parte por onde possa existir, pois o 

do Recire de 16 de dezembro do anno que de fraente, que se tinha em vis- mais perigoso de tudo é justamente. 
p. p. realizou u lllust.re medico bra- ta. Esperava-se vencer pouco a pou- isso. que as pcssôas doentes andem 

~1~e~~c~fctar:1~~s ~~~tfo!ivJ: i~~~l~~~ ~~- c~~~~~i~dodae ~~~e~-~~ct~~~~ur~º~~~ ~~::u::i p~::~t:e:u ~~ ::~~~~s.s:: 
CO-SLOVAQUIA 

O Li~v~~:C,· ~~ab;- de (~om~~/~~
1 rel; 

ções diplomaticas com a Tcheco-Slo
vaquia em consequencia de o govérno 
haver recusado entregar o armamen
to encommendado. 

:-idade da Capital Federal e director enco•tal-a num canto da parede e a cercam. o saibam. Para em tempo 
do Sanatorio de Correias, em PeLro- ahi submettel-a ao cerco da fome. ser constatada a tuberculose pulmo
poli..<;. Estado do Rio. uma palestra Essa guerra ainda não terminou. e nar existem três meios: o exame mi-
1nteressante sobre o thema "A ln- conduz-Se com grande energia em to- croscopico do escarro a verificação LISBOA. 19 - íA UNIAO) -
fluencia dos Sanator1os no combat~ das as cidades, em todos os munici- dos pulmões por meio de stetoscopios. O embaixador Costa Leite acaba de 
á Tuberculose .. emlttindo varies con- pios. A tuberculose ainda não foi e o exame dos pulmões obtido pho- deixar Praga retirando-se para Vi
ceitos valiosos e autorizados a res- vencida. porém durante os annos. que tographicamente pelos · RAIOS X enna. 
peito dos dois orgãos existentes. que se passaram tem estado numa reti. Destes três processos é o ultimo o A fim de tratar dos Jntereses por-

DR. OSORIO ABA TH 
Otn,q1lo •• Aublenela Palllka 

• •o Ooopltal Santa billNII. 
OPEB.AÇOES 11: vi.. 
- URINA&JAS -

Tratuo.ento medico e e1rulll'O 
4aa doença, da uret.hra pr ... 
,z.ta, bexJe• e r'JII. CJat!Mco· 

Pl&a e urethroacopl&a. 
OomuJtaa du 10 u 1J I au 

18 ú li lloraa. 
lJOnnltorto: - Rua Barlo 10 

Trlumpbo, 490. 
---!!--

- 10&0 preso.& -

fg;co~·r~~e ~:~ª 0 c~~~:~~~r~o t~1~r~~- !~dapos~~ã~~ua, cedendo de posição ~~~r6~f:eº·pt~~ci~a~º~~~~~.á~~sa~~ f~;i~:fdon~ e!~~~~d~l~\~~~~ªnofi~~~ 
natorio cada um realizando a sua No anno de 1890 morreram dr tu- mente falando_ ser vista sempre co- quelle pais tensão sufficlente. que a necessidade 

~;:\~~~~1: d:~~~~~~t!~fü~~%;: :it ~:ir]f µlf 2i~ti~v~::f.~I~ [~=~;t ~r~~f if f ;e:~;~1::~1~ ~~:~LI;!~e:r:t(r~~ã~:I~~!~ â\: !~}!1f l.~t::1::1tfü~~c~ri=;;g~ 
saram, á lucta centra a tuberculo:e 0.06 ':,, annualmente portanto para ção ao escarro não apresenta o facto plomaticas entre Portugal e a Tche- ~~~r1~: \:~i;~~i:a:i: ~~~lactr:5:s;u~:: 

~:m~~~~a !Ji~~~~~a ~:!ªu!)ª~~i1às~ l~i~ ~~r~~td:11:ª t(~t!~cªu1~~te~mSi1:9:~t :e~=~~e. ~:t:r~c~~foªm~edª~o~:: ~·:~ COÕ~
10

j~~~~~ªs· comentando o facto di• cripçôe~ publicas e particulares, com 
hexª,.vsita
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s,. vesse ~e mantido teria a doença, com nhum. uma garantià sufficiente de zem que não é de~conhecida a Üga- ~~ ~~~u~tas~uf~~~re~9Ó2cte~i~eôu q~!sdi~ 

n população actual da Dinamarca. não estar a pessôa doente ou livre do ção entre o governo tcheco e a Rus. vida a construcçâÕ dos três primeiros 
ao passo que aqui no Brasil clava-se exigido annualmente mais de 5.000 contagio. Por isso deve ser aconselha- sia_ chegando a Tcheco-Slovaquia a ,sanatorios populares: SILKEBORG, 
justamente o contrario. achei de bom victimas do que acontece presente- do a todos, que apenas teem uma servir de bac:e aérea para a aviação RY e HASLEV. 
nlvitre trazer aqui ao conhecimento mente. A tuberculose ainda não per- suspeita de que soffrem de tuberculo- 1 vermelha. Em l906 inaugurou-se mais O Sa-

fr~c~º~i. c!Y:u~a~º~n1i~~~~õ~~. ~~~~ ~:~ ~e ~~?ir ºpi:~ f;~r~~à pf~
1~~;! p;~= ~~ p~:~s:1tlit~.e q~:s~!i:;:me~ogcºon~ BERLIM. 19 - IA UNIÃO) - natorio de Skoerping. em 19º8 mah 

c.onsegui 1eur.ir e concatenar de ·a- mo conseguiu-se este resultado. dições de proceder a um exame pelos Noticia-Se que o govérno tcheco re- ~~!r~~ ~o~Õs º!n~~sF:::g~e~t!'!ª~~~
rlas origens. traduzindo-as do dina- Quando a questão da tuberculose RAIOS X. Todos os demais exames cusou entregar a Portugal o arma- tinuou-se O mesmo trabalho de fór-

if,:;,~F:s~El.fia d:::hE~:J;;:~~; il~~{:~th{l~~~;.~i~:~r~:,f ii ;~}~~i:}~~t!'.li~;Je R~i:~i~e~~ Ff 1lti~~;g/~: fiipos~~~~m~e~~~i~~ ~!~~~:a~~n~~:~~;~r O :~J~:~r:it 
prêstar um modesto serviço, que de agQsto de 1895, ficaram resolvidas assim fõram installados em CADA 
talvez possa ser aproveitado no nosso duas coisas. Em primeiro togar ela- municipio um ou mais DISPENSA- LISBOA, 19 - (A UNIÃO) - Ain- ;si,~l(~tbi:t~~LL'bm J-:1

ºNA~AtANe~~ 
meio com sua divulgação nos cet1- borar um tratado em fórma popule!" RIOS DE TUBERCULOSE onde to- da permanece nesta cidade o embai- Kolding destinado unicamente' ás 
tros interessa.dos em todos os Estados sobre a doença e em segundo lugar dos os neces~itados, sem· recursos, xador tcheco. crianças· 
do Brasil. Eis pois ccmo organizou- procurar fundai- um sanatorio. com poderão ser examinados gratuitamen- Abro aqui um parenthesis para .rn-
se o trabalho· tenaz e efficiente na isso estavam indicadas as duas direc- te por medicos especialistas. Os dis- contra a tuberculose pulm,onar é o lientar a divergencia entre a refe
Dlnamarca parn o tremendo co1llbate trizes de orientação a social e a cli- pen~arios de tuberculose devem certa- regime do sanatorio. No anno de rencia aliás lisongeira do mustr~ 

:~r:;~~:1!:~~~s ct~8
~~t~~~uro:~e:~; :~~;iE ~~t!iÊ~!t ~éb!i~~i! ~;,í~:s :•Jâ::~~1:r:?r~~tgim~e~fza~~! i~~r:~~~~f :~~;~~1~~!:•t:ct[~~r; ~·tt•f ~~;~t~~·~;t{~1~:;~; 

"doença do peito" ou "'tisica.. Al- ença de il1fecção. A prevenção deve, A tuberculose é um mal social, e os culose submettidos a este tratamen- de sanatcrios . existindo mais leitos 
guns n chamavam também de "peste pois em primeira linha consistir em di'"pensatios trabalham por isso de to. A novidade consi te em que_ ao d.e que doentes. e ertas informe.ções 
branca". e O nome náô era ele toct1 combal<'r O contagio. Isso tem-se pro- fórma social. O pessoal encarregado regimen do sanatorio. ajuntaram-se fidedignas que mencionam que em
infundat'lo pois a dcençJ. era macri.- crssado principalmente através de não fica sentado em casa á espera algumas outras formas supplementa- bora tendo a mortalidade' camada 
bra. Considerava-se como cerLo. qne um trabalho de elucidação e instrue- dos doentes. Levarám a luta para o res de tratamento. Descobriu-se que pela tuberculose baixado para urru1 
as pe~·sôas atacadas eram quasi in- ção. o Govêrno da Dinamarca man- campo raso. Procuram a doença em o repouso era benefico pera os doen- percentagem de o,D6 %, possue entre
curaveis. Alquebrados. tossindo ás dou em 1898 imprimir e àistribuir toda parte. onde julgam. que possam tes de tuberc~lose pulmonar. e a ex- tanto a Dinamarca apenas o numero 
ve1..es também escarrando Mn'gue. 200.000 exemplares do tratado popu- encontrai-a organizam _cada:; tros dos periencia ensinou. que o ar livre tam- de sanator1os populares indispensa
eram pass1ve1s. frequentemente, ele lar que os medicos do Congresso fi- I doentes e das suas familias e enviam bém era de bom effeito. Aliás é de veis para a continuação do combate 
uma morte lenta Envolviam . .,e em zerD.m elaborar. e 10.000 cartazes_ que enfermeiras aos seu~ lares: Com es- estranhar_ que demorasse tanto tem- contra a tuberculose Fechado o pa 
cobPrtore.s sentavam-se 110 C'anLo cl:l advertiam contra O contagio_ fôram ses exames no ip.e10-amb1ente es~- po para chegar a essa conclusão Por renthesis vou conclmr 
-chaminé êto fogão ou do calorifero. na nu>smu occasião .djs_tribuido.s para I belece-se uma rede ~e tecido .fmo i"so reunLU-se o repouso com o 81' Durant'e muitos annos ex1st1u uma 
e bebiam cognac. Devia Sí'r l.áo bom! atfixa.ção em todo o pais. através de todo o pais, e aproxima- hvre e estabeleceu-se um reg1men. concepçao commum de que os sana .. 
Quando tinham recurs~ sufficienl .,. Mui, tarde z.ssum1u A LIGA NA- se a'J g~ande fim. de ter a tuberculo- com longas horas de repouso ao ar tonos dmamarquezês devido ao cll
tral1spôl'tavam-se par~ ~ONTREUX·. CIONAL DE COMBATE A' TUBER- se.debaixo de COJ?-trole. onde .quer que livre Estava descobe~ta A SALA DEI ma iude do pais nãÔ podiam se me 
na Suissa, ou para MENTON, na Ri· CULOSE todo o trabalho de mstruc- seJa que se mamfste. _Na Dmamarca REPOUSO _ Alem àlsto havia a dir ou competir Com os celebres sana
viera. Devia Sei' ainda melhor! O ção e propaganda. que depois será poderao todcs. que sao atacados de comprehensao, de q~e uma bôa e a- torios das altas montanhas na Su1S
resu1t:1do. porém, era quasi sempre O mencionado em outra ligaçãc. Cons- tuberculote obter tratamento abs.olu- bundante ahmentaçao era especial- sa Allemanha e Noruega e amda 
mesmo. Durante a evolução formida- tata-se entretanto_ que a hygiene em t~mente gratuito!. Com uma Ie1psla- mente _favoravel a .cura da. tuberculo- hoJe em dia procuram mtlitos dma 
vel da sociedade no tempo dos nos- geral tem feito desde 1900, l:'m. pro- çao ª1:1Pla especialmente o~·gamzada se .. Ne;ta conformidade aJuntou-se .º lmarquezes com grandes dispendios, 
sos paes e avó:,; era a tuberculose o gresso collossal o que tem limitado, com. vista ~ tuberculose .. e~tao os po- regimen de. alimentação par~ engm- os sanatorios estrangeiros para fazer 
companheiro permanente e macabro debaixo de tcdo:s os pontos de vista, d~res p~bhc?s em condiçoe~ de au- ~ar ao do repotlso e do ar hvre .. e ª seu tratamento. Entretanto não hu 
A technica aperfeiçonva-~e a pro- o perigo elo contagio. Comtudo t.inda xihar nao som~nte os proprios doen-1 fim de evitar que. .os doentes ficas- motivo para isso. Desde 1912 ficou 
ducção augmenta'in. a ))opulnção está em duvida. si todas as pessôas tes. mas tambem aos que delles de- sem completamente md?lentes e inap- constatado que os resultados obtido-. 
cret3cia e as gran,s cidades moder- tecm conhecimentos sufficientes das pendem ecor:iomicamente. Os pro- tos para uma existenc1a nor~al, de no tratamento Fl:o Sanatorio de Vej
nas expandiam-~e. A tuberculose, condições de ccntaglo da tuberculose. fessores pu~hcos •. que deVído á tu- tanto repouso, ar hvre e ahmento, leford eram na média iguaes e ate 
porém semeava e colhia em tono esse Algumas encaram o perigo de forma berculose. sao obngado_s a se afasta- ajuntou-se, como. um quarto e~emen- parcialmente melhores, do que os ll
dtsperdicio de vida. Dos lares 1{)eque- leviana. e outras alimentam, ao con- rem dos seus carç-os. sao a~osentados to d~ cura, O regime de exercicws, de famados resultados do Sanatorio de 
nos e pobres nos campos mudoU-Sf' trario. frequentemente um receio, de com seus vencimentos mtegraes. movimento ~ de treinamento. . TURBAN, em Davos. Além disto é 
para as habitações humilde:s na:-s todo exagere.do. Existem na Diria- Está no interesse. tanto dos doentes O sanatono. que os medicos dma- evidentemente logico que um resul-

nd e 1 as operarir 6 cüllecti marca milhares de pessôas atacadas como dos que OS ?ercam. que todo e marqueZf:S no gran~e congresso em tado alcançado no clima do proprio ;!: e e~u;:;1:t~das, e enintrou a~Í de tuberculose. porém nem de longe qualque.r caso ve~ificado de tubercu- 18~ haviam resol~1do procurar os pais deve ser coruiderado como mais 
um ambiente ainda melhor. Estolhi- são todas contagiosas. O perigo do lo~ seJa submett1d.o a tratamento o meios para construir. estava pro~pto duradouro de que quando obtido num 
a, porém. também suas victimas en- contagio existe sómente naquellas, mais .depressa poss1vel. Quanto mais em março de 1900. Era o Sanatono de pais estranho. debaixo de outras ciI·
tre as classes sociacs mais favoreci- que 1.eem a. tuberculose aberta. isto é, cêdo isso acontecer. tanto men_or é -'J VEJLEFJORD. Ficou l~go superl~- cumstancias especiaes e condições 
das. e apparecia, qual phantasma. :is pessôas em cujo e:,carro encon- periç-o. de contagio. e tan~ ma10r é a tad?. e _debaixo da direcçao d~ medi- dlfferentes. 
nos salões dos moveis de velludo. de- tram-se o.e,· bacillos da doença. O es- poss1b1!1d~de de conseguir a cura. co ide:3-hsta e lente cathedratico. dr. A existencia num sanatorio não é 
baixo do e~plendor da illuminação carro é o catarro dos pulmões e dos PODERA REALMENTE? SER CU- Ch.rist1an saugman. ~omeçou agora aliás desagradavel, e nos sanatorio:-. 
deslumbrante. Estava sempre em ac- bronchios qu,e a tosse faz expectorar. RADA A TUBERCULOSE. Em nos~a ahi l:lm. t!abalho ene:gic~. que desde particulares póde até tornar-se bell\ 
ção em toda pnrte! Desde os tempos Multiplas pessõas teem um escarro época poderá esta pergu1!ta ser res- o 3?rme:1p10 fez class1fca1 este sana- divertida. e a pessõa, para achal-a 
mais antigos que se conhece a tu- de todo i1101fensivo, que poderá ser P<_?ndida co~ um SIM. E. certo, que t?no dmamarq.uez como wn dos prin- macabra deve ser dotada de estra
berculose po'rém sóm~nte depois de proveniente de constipação ou bron- nao temos amda o re~ed10 so~rano, 01paes na Europa. Ao mesmo tempo nha predi5posição. 
1860 derrionstrou o medico francês chites e que naturalmente não con- que I?,Unc.?, falha_ porem. mediante a um ?rUJ?o de outros medico.s teve no- Na admissão ao tratamento dos do-
Villemin. que a doença era contaglu tém bacillos de tuberculose. Entre- combmaçao de varias formas de tra- vas miciativas. . entes de tuberculose no dispensario 
sa. O ambiente de mãu estar tornou- tanto dQ9!m os tuberculosos sempre tame~to chegamos a ut!1 ponto mui- . No Hospital de Oeresund mtrodu- ou no sanatorio não se deve apph 
se por isso ainda peior, pois nã.o se ter cuid!"do com o escarro e provi- 1 to ad~ent~do. As pesrnas que hoje zm o medico e lente dr. Sophus Bang I car mais ô sentido da celebre inscrip
conheciam os germens do contagLO. e denciar para que este seja absoluta- em d_ia sao atae:adas de tuberculo- i o tratamento de. sanatorlo em 1897, ção na entrada do INFERNO, na 
a.ssim continuava-~e cada vez mais mente de.struido pelo processo de fer- se. nao teem motivo algum para cter;_ e no anno seguinte adaptou uu~a Divina Com-edia de Dante Allghieri 
impotente na acção diante do mnl vura ou outra desinfecção effectiva esperar: A DOENÇA PERDEU O SEU chacara em Hellen1p para sanatono LACIATE OGNi SPERANZA VOT 
sorrateiro. Eis quando em 1882, o e mesmo os tuberculosos. em cujÕ CUNHO D~ DESENGANO! particular para doente_s de tubE:_rcu~~- CHE ENTRATE, e livros com 'titulas 
celebre medico allemão Rcbert Koch e~carro nOO teem sido encontrados Na maiona dos casos consegue-te se. !=) dr·. Bang foi assim o pr1meuo Lão exagerados como o de Stolpe: 
descobriu o bacillo da tuberculose, e os bacillos da tuberculose devem ter acal~ar ~ma tuberculose no correr medico dmamarq.uez que con\'.erteu NA ANTESALA DA MORTE fome
em 1890 estava elle habilitado para por segurança, todo cuidado. Natu~ d~ seis meses a ~ anno-= e as ~ezes, ~a pratic~ o regime de sanator~o. A cem uma idéa erronea da rêalidadr 
apresentar um novo retnedio .. A Tn- ralmenle devem os objectos de uso somente alguns meses sao suff1ci~n- mauguraçao . do grande sanato.no de da situação e espalham um desasso
berculina'' que julgou em condições e serviço dos contagiosos perigosos tes. - . Vejleford foi entretanto O prmoipal cêgo em re·dor da doença, que dt'Vt' 
de poder curar a doença. A noticia "empre ser fervidos e suas residen- Numeras~ sao os que soff1e~ ape- ataque contra a tuberculose na Di - ser um motivo de combate sem tre
cau~ou o effeito de uma bomba' elas em caso de mudança devem ser nas .este umco ataque e pode.rao, de- namarca. Foi fu~dado .,,,ª organizado gua para todas as forças bem inten .. 
Constttuiu a maior sensação que a desinfectadas. o contagio é SEM- corridos alguns an~os, ?~nsiderar-se com recursos part1cular-s. e não con- clonadas. 
sclencia medica jamais tem registra- PRE perigoso_ porque não se deixa curad~s. Out.ros estao suJe1tos á um.a seguia tratar os doentes gratuitamen- Finalizando. quero aqui demons
do. Medicos e clientes aos milhares controlar. Empregando uma vaccina ?cah1_?a. poiém estas no_vas mam- te. ou mesm,o po\ um pre~o commo- trar o meu desejo intimo e sincero 
afflulram em verdadeira peregrina- descoberta pelo celebre scientist'", estaço~s da doença poderao também, do ou bar~to por m em c1tculos ca- de que esta despretenciosa palestrà 
ção a Berlim. A humanidade conce- francês Ca.lmette. fica-se habilitado a na !flatoria das vez_es. ser acalmadas da vez mais vastos começou-se a_ com- possa conseguir a divulgação, por in
beu uma esperança alviça.reira dl: f!- proporcionar de maneira artificial e nao excluem posteriormente um.1 pre~ender. que era um~ questao .de termedio de todos os Rotary Clubs do 
car livre duma das mais ternve1s ás pes• ôas ·ameaçadas de contagio: cura completa. utilidade social const:u1r sanatonos Distrlcto 72. o e outros meios de Pll-
pragas. As decepções, porém_ não uma immunidade embora tempera- _o grande numero de pessôas, que também para os i:ieces~itados sem re- blicidade destas palavras repassadns 

d t ·Ia · nao .chegam ao ponto de pode~em cursos. ~ .munlc1palldade de Cope- de animã.ção d confort d solida 
~~df~~~::1·c6n!1t~t~~~erquee fº~~cierce~1: l A vuccina de Calmette applica-$e c'?nsider_ar-Se completamente . sa<>s. nhague mdicou o camtnho fui:idando riedade humanae de amgi- a~ proxl
na não correspondia absolutamente cm crianças de paes tuberculosos e nao estao, por esse motivo pri~adas, 0 Sanatono de Bosen!P, que foi inau- mo de consolo ·e de esperança q1w 

1 . de modo algt:m. duma existenc1a re- gurado em 1901. porem desta época é a' ultima col~ qu bandona () ho 
~!p~ft~cJ:!i.vat~a e:~=~~~çatent~rriv:, Il~~a~~~rg!tª~a~see t~~~~lo~~r: Gn~ lativan:ente feliz. A maioria está em em diante foi a ,LIGA NACIONAL mem: VO'S Q~ Jo~FREIS NAÕ 
na realidade geni.almente fundada, mun1ZH àquelles funccionartos, que condiçoes regulares de p~der ~raba- DE COMBATE A TUBERL ULOSC, DESANIMEIS NAO DESESPEREIS! 
hnvla falhado! não são immunizados contra o con- lhar_ embora a doença exiJa maior ou que a~umlu. a grande offensiva.. TENHAES FE' E CONFIANÇA NA 

menor cautela e prudencia. Natural- A Liga !01 fundada em janeiro de VOSSA CURA• A TUBERCULOSE 
u:~c;s~~ancree...:~~ta~~~~\) f~aci~:1~-= ta~\~,-M~r ~Jec~~V~atur~ftOCEDER mente ainda morre con<Jtflntemente 1~1. portan~ ha. 36 annos pas~ado~ PERDEU HOJÊ EM DIA O SEU 
tuberculose. a propria raiz do mal fl• QUANDO SE JULGA DOENTE DE ~:~ui~~~· J:rt::ié~?! ~i;l:;,s ~!e:~- ~;,;:.~,P~~b~,m d;~~~~~r i°s conhic,- CUNHO "DE DESENGANO' E DES
cou conhecida e com essa rlescoberta TUBERCULOSE? çam um~ idade mais avanÇada d~ ter O ;eu co;ta:io pres~~s:m;~~ t 1-=R=RP=E=R=º=' ==========i 
npparecernm · ns possbilidades dum O trabalho de instrucção e elucida- que antes, e Já ficou mencionado familias dos doerites e edificar SA-
rombo.te fYStemaUco ao contagio_ ção scbre o contagio e s-eus caminhos que a mortalidade total da tubercu- NATORIOS POPULARES, e para t,1t A 2_:, FEIRA DE AMOSTRAS DA 

No correr dos decenniQ.<J segumtrs é de maxtmo valor para previnir a. lose na Dinamarca desceu. desde cto isso conseguiu obter pouco a pou- PARAHYBA a. realizar-se nesta ca· 
organt7ou-se na maioria do~ paises da dOt>nçn De igual importancia porém 1890. para menos de uma quinta par. oo o auxt1io dos poderes publicas pitat em dezembro deste anno. hH't'
Europa a grande campo.nhn contra a é também. que 8 doença e à C'Jnta: te. Comtudo foi uma tarefa bem pesada rá de fixar uma pagina brilhante tJ1 
'·..:":.:b::.•r:.:c...:u:...lº...:se:__:P_u_1m_on_a_r_.,-i,;_'r_a __ •_n_te_s_g_,o_fi_q_ue_m_1_og_o_c_on_s_ta_t_a_do_s_em __ to_da O tratamento geralmente adaptado Ler que construir s:--an=a=t=or_i_o,_· _n_•_•_•-__ oo_si_·,_~_n_•_c_•n_•_=_·_ca_d_n_"_º_""' __ E_st_a_d_o. 

DEl'A t-1 ECT AR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL) lncomparavel.A'vendaem 
f ~ Jt>UJ U CBIM_Q ~d-d-. ~- f 11 J. 1-' (l J O 1. 



2 A UNIÃO - Sabbado, 21 de agosto de 1937 

E 
TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTI. 

ÇA ELEITORAL DO ESTADO DA 
RAHYBA - EDITAL - o desemb_ar
gador Flodoardo Lima da Silvell'a, 
presidente do Tribunal Regional de 
Justiça Eleitoral do Estado da Para. 
hyba faz saber que o Tribunal t,upe
rtc-r de Justiça Eleitoral, em sessao de 
5 do corrente approvou • para todos 
o" effeitos o Piano de divisão eleitoral 
d~ Estado: cem as a~teraçóes feitas 
por este Tribuncl._l Regional. em sefi
são de 12 de ma10 deste e.nno. que é 
0 

::"fi'i:~~io do plano de divisão do 
te1 ritorio do Estado da Parahyba em 
zonas eleitoraes em virtude da crea. 
çáo do municipio de serra. do Cutté e 
transferencias do termo de Ingá, que 
pertencia á comarca de Ite.bayana e 
do termo de Cabaceiras, que perten
cia a s. João <:\o Car1ry. para a co
uarca ele Campma Grande: e do ter
mo de Serraria.. que pertencia á co
marca de Areia, para a de Bananeiras. 
G.t accôrdo com a Lei de Organização 
Judiciaria do Estado". 

D :e: 
~i!~~'g~;~l~fiu ~ cartorlo do off!clal 

11.6 ZONA - Munlclp!o de Alagôa 
do Monteiro. 

Juiz eleitoral - 0 dr. Juiz de direi
to da comarca de Alagõa do Monteiro. 

Cartorlc eleitoral - o do escrivão 
do 2.0 cartorio. 

12.• ZONA - Munlclp!oo de Patos, 
Teixeira e Santa Luzia do Sabugy. 

Juiz eleitoral - o dr. Juiz de direi
to da comarca de Patos. 

Cartorlo eleitoral - o do ~rlvão 
do 1.0 cartorio. 

Juizes e cartortos preparadores -
os drs. juizes municipaes dos termos 
:le Teixeira e Sta. Luzia do Sabugy, 
-;ervindo os respectivas officiaes do re. 
Jistro civil. 

13.• ZONA - Município de Pombal. 
Juiz eleitoral - o dr. juiz de dlrel

t-0 da comarca de Pombal. 
Cartorio eleitoral - o do escrivão 

do 2.0 cartorio. 
14.ª ZONA - Munlcipios de Catolé 

do Rocha e Brejo do CrU2. 
Juiz eleitoral - o dr. Juiz de direi

to da comarca de Catolé do Rocha . 
1 a ZONA - Munlclpios de João Cartcri,o eleitoraf - o do escrivão 

Pes'.r.:óa, comprehendendo a. sub-prefei. do 2.0 cartorio. 
tura de Cabedello. Juiz e cartorio preparador - o dr. 

Juiz eleitoral _ o dr, Juiz de direi- iuiz municipal do termo de Brejo do 
to da 2.11 vara da comarca da Ca- Cruz. servindo o cartorio do escrivão 

pi~1~torio eleitoral - o do offlclal do do1{~
1IoN A - Munlciplo de Ptanc6. 

registro civil. Juiz eleitoral - o dr. Juiz de dlreL 
2.ª ZONA - Municipios de Maman- to da comarca de Piancó. 

guJ!}_~ ~l:ft~;,ii _ 
0 

dr. Juiz de direito Cartorio eleitoral - o do pfflclal do 
da comarca de Mamanguape. ref~~;r~i~~- - Municipio de Prin-

Cartorio eleitoral - o do escrivão ceza. 
do 2.º cartorio. Juiz eleitoral - o dr. juiz de direi-

Juiz e cartorio preparador - o dr. to da comarca de Princeza. ....-
juiz municipal do termo de Sapé. ser. Cartorio eleitoral - o do official do 
\indo o cartorio do escrivão do Jury. registro civil. 

3.ª ZONA - Municípios de ItabaY- 17.ª ZONA - Municlpios de Souza 
ana e Pilar, · e Anthenor Navarro. 

Juiz eleitoral - o dr. Juiz de direi- Juiz eleitoral - o dr. Juiz de dlreL · 
t~1 da comarca de Itabayana. to da comarca de Souza . 

cartorto eleitoral - o do escrivão Cartorio eleitoral - o do official do 
elo registro civil. registro civil. 

Juiz e cartorio preparador - o dr. Juiz e cartorio preparador - o dr. 
juiZ municipal do termo. de Pilar. s~r. juiz municipal do termo de Anthenor 
vindo O cartorio do off1cial do regis.. Navarro. servindo o escrivão do 2.º 
tro- civil. cartorio 

4.ª ZONA - Munlclpios de Guara- Is.• ZONA - Municípios de Caia. 
bira e Caicára. zeira.s e São José de Piranha~. 

Juiz eleitoral - o dr. juiz de direi- Juiz eleitoral - o dr. Juiz de direito 
to da comarca de Guarabira. da ccmarca de Ca iazelras. 

cartorio eleitoral - o do escrivão Cartcrio eleitoral - o do escrivã-O 
elo 2.º cartorio. do 2.0 cartorio. 

Juiz e cartorio preparador - o dr. Juiz e cartorio preparador - o dr. 
juiz municipal do termo de Caiçára, iutz municipal do termo de S. José de 
r,en:indo o cartorio do escrivão do Piranhas. servindo o escrivão do 2.~ 
Jcry. cartorio. 

5.• ZONA - Municípios de Alaoôa 19.ª ZONA - Municlolos de s. João 
Grande e Alagóa Nova. do Cariry e Taperoá. 

Juiz eleitoral - o dr. Juiz de direito Juiz eleitornl - o dr. Juiz de direi-
da comarca de Alagôa Grande. to da comaroe. de S. João do Carirv. 

Oartorio t'lettoral - o do official do Cartorio eleitoral - o do official do 
n.g1:-;tro ciVil registro civil. 

J ..iiz e cartorio prep~:rador - o dr. Juiz e ca.rtorio preparador - o dr. 
juiz mu.uir;!)al do termo de Ale.gôa. juiz. municipal do termo de Taperoã 
Nova servinà.- o cartorio do otficlal servmdo o cart-Orio do official do re~ 
do registro civil. glstro civil. 

6.• ZONA - Munlcip1os de Areia e 20.ª ZONA - Munlclplos de Mf•erf. 
Esperança. cordia e Conceiçdo. 

Juiz eleitoral - o dr. Juiz de direito Juiz eleitoral - o dr. Juiz de direi-
da comarca de Areia.. te da comarca de Misericordla. 

cartorio eleitoral - o do escrivão Cartprto eleitoral - o do esrrivão 
d(· l.º cartorio. · do 1.0 cartorio. 

Juiz e cartorto preparador - o dr· 1 Juiz e cartorio Preparador - o dr. 
juiz municipal do termo de Esperança, J1:!iz municipal do termo de ConceL 
servindo o oortorio do offictal do re- Çao. servindo o cartorio do official do 
gtstro civil. · re~i6tro civil . 

7.ª ZONA - Munlcipios de Bana- 21.• ZONA - Municir,ios de Santa 
neiras Araruna e Serraria. Rita e Pedras de Fôgo. 

Juiz· eleitoral - 0 dr. juiz de direi- Juiz eleitoral - ., dr. juiz dd ctlrel. 
to da comarca de Bananeiras. to da comarca de Santa Rtt9 

Cartorio eleitoral - o do offlclal do Cartorio eleitoral - 0 do o!!lcial do 
registro civil registro civU. 

Juizes e cartorios preparadores - . ~uiz e cartor1o preparador - o dr. 
c.s dr:s. juires municipaes dos termos 1\HZ municipal do termo de Pedras de 
c!e Araruna e Serraria, servindo os Fôgo, este ultimo com séde na vUla de 
cartorios do official do registro civil e ~spirito Santo, servindo o cartorio• do 
do escrivão do jury, respectivamente. ?Scrivão do Jury,. 

8.ª ZONA - Munlclpio de Umbu- E. para constl,.r. manda passar 0 
zeiro ,resente edital que será afflxado á 

Juiz eleitoral - 0 dr. Juiz de direi- )orta deste Tribunal 'e publicado no 
to da. comarca de Umbuzeiro . iornal official do- Estado durante 0 

Cartorio eleitoral - o do escrivão J!'ªZo de 15 dias consecutivos de ac-
do !.º cartorlo oordo com o art. 119. § 4.º elo Regi-

9.• ZONA - Municipios de Campi- 11ento Interno dos Tribtmaes Regio
na Grande, Soledade, lngá e CabaceL 1.a.~s. Daqo e passado nesta cidade de 

'ªj~1iz rlcitoral - o-dr. juiz de direi- ~f~º d~::d~· ~&itd! 1~1:.0axJeh:~· ~g~ 
to da comarca de Campina Grande 1ecentos e trinta e sete. Eu Carlos 
da 1.11 vara,. ' ie Albuquerque Bello Filho 

0

director 
Cartorio e1eit.oral - o do escrivão ia Secretaria, o fiz dactylogràphar. 

do 2:º cartorio '~.) Flodoardo Lima da Silveira. 
Jm;,.es e cartorlos preparadores - Jres1dente. ' 

os cirs. jui1.es municipaes dos termos 

~1nd~ol~d~~~:~g~oe off~~t!~e~~\~e~~= 
fro civil no 1.0 dos referidos termos e 
os primeiros cartorios nos dois ulti
mas 

10.• 7.0NA - Municlpios de Picuhu 
e Serra do CHifé 

Juiz (-"leit.oral -·- o dr. Juiz de dlrei.. 
to eh r0marrn de Picuhy. 

Curtorio eleitoral - o do ollicial do 
regbtro civil 

Juit; e cartorlo preparador - o dr. 
Juiz municipal do termo de Serra do 

ADMJNISTRAÇAO DO DOMINIO 
DA UNIAO NA PARAHYBA - EDI
TAL N.0 2-A - Aforamento de um 
terreno Proprio Nacional - De ordem 
do sr. Delegado Fiscal do Thesouro 
Nacional.neste Estado, faço publico que 
d. Eulalia Vianna de Oliveira requereu 
o aforamenLo do terreno proprio nacio
nal, beneflciado com o predlo n.0 76 
da rua Mons. Walfredo Leal, na villa 
e d\strlcto de Cabedeilo, municiplo 
de João Pe::;.sõa. nesLe Estado. 

Os detalhes technlcos e demais es-

! ATTENÇ.40! 
PENSAO PEDRO AMERICO 

CASA DE t.• ORDEM 

Ponto mais central da cidade 
ASSEIO E SINCERIDADE 

AUmentação farta e sadia 
PREÇOS MODICOS 

Encarrega-.!-ie de fornecer marmitas a domictlios, fornece refeições 
avulso no ~ali o por p«~os baratissim.os. 

E' BOM EXPERIMENTAR 

10!1- P RA(A PlWRO AMlmJCO, - 109 
IAO LADO DO TIIESOURO DO E8TADOl 

J~O PE~ óA PA RAHYBA 

T A E s 
clarec.imentos constam do edital n.º 
2, publicado no jornal officlal .. A 
União", desta capital, em sua edl
ção de 16 de julho de 1937. 

Administração do Dominio da U
nião, em 16 de Julho de 1937. 

Sabino de Campos~ escrivão encar. 
regado u~ Administração, cl83se G 

ADMINISTrtAÇAO DO DOMlNIO 
DA UNIAO NA PARAHYBA - EDI
TAL N.• 9•A - AFORAMENTO DE 
UM TERRENO PROPRIO NA• 
CIONAL - De ordem do sr. De
lega.do Fiscal do Thesouro Nacional 
neste Estado, faço publico que D. J o
sephlna de Freitas requereu o afora
mento do terreno proprio nacional 
beneficiado com a casa n°. 79. antigo 
6. da rua Monsenhor W •llredo Leal. 
outr•ora da Lagõa, na villa e dlstrlcto 
de Cabedello, mun!clplo de João Pes
sôa, neste Estado. 
Os detalhes t.echnlcos e demais escla

recimentos constam o edital n.0 9, pu-

~:~d~a~ftat~~ ii~c~~lç;~ ~niâ.o;.; 
Julho de 1937. 

Administração do Domlnlo da U. 
nião. em 6 de Julho de 1937. 

Sabtno de Campos - Escrivão En
carregado da Adminlstraçlio - ela.
se o . 

Admini~tr~çáo do Domlnlo da União 
na Pa.raryba - EDI TAL N.0 10-A -
Aforamento de um terreno proprio 
nacional - De ordem do sr. Delega
do Fiscal do Thesouro Nacional nes. 
te Estado faço publico que o sr. Pedro 
Lopes Guimarães requereu o afora 
mento do terreno proprio nacional, 
beneficiado com a casa n.º 195, ant1. 
gos ns. 177 e 199, da rua dr. João da 
Matta, esquina da antiga Travessa do 
Mercado, na villa e districto de Ca... 
bedello. oeste Estado. 

Os detalhes techntcos e demais es
clarecimentos constam do edital n.0 

10, publ.icado no jornal official " A 
União ". desta capital, em sua edi
çã<, de 2 de Julho de 1937. 

Administração do Domlnlo da U
nião, em 2 de Jtúho de 1937. 

Sabino de Campos, escrivão encar
regado da Admir.i.<traçâo, classe G. 

~Ol~~~~e~il.:~~a:~did~ g:r!ªrJ: !:~~fta osa 1::~n~ã~~ tOlTe onde 
Veterinaria. , o preponente deverá indicar tambem 

O concurso constará de titulas e de o prazo de garantia, contra deffettos 
provas. O concurso de títulos con/\taré. e tmprecl..sáo (ie funcclonamento, e as 
da apreciação dos seguintes elemen. condições de pagamento. 
tos cómprobatorios do merito do can. Preço do material: cif. Cabeàello. 
didata Os proponentes deverá.o fazer no 

1.0 
- De diploma e outras áignldR.- Thesouro do Estado, uma caução em 

des universitarlas e Rcadrmlcas aPN- dinheiro de 5,·}. sobre o valor provavel 
sentadas pelo candidato; do fornCcimento, que servirá para. ga-

2.t' - De estudos e trabalhos :.;ci_ rantia do c::ntracto no caso de acei-::f~~~~fer:sp~~:~~:~;e 0~fg{~:1~~ q~~ tação da proposta. 
revelem conceitos doutrinarios pes- a tnr:0g;st~~cti~i;~~ph~â~s e~cr~i-' 
so3~s ~e ~:

1 
a:ti~ráades didactica.s gnadas de modo 1-agivel. sem rasuras, 

exercidas pelo candidato; emendas, ou borrões em duas vias, 
4.º - De realizações prati~, de sendo uma devidamente sellada (sello 

natureza techntca :u profissional estadual de 2$000 e Gello de sau'de) 
particularmente d:iquelks de jnteres. c~ntendo preço por algarismo e por 
se collectlvo. extenso. 

o simples desempenho cte flJllcções Os proponentes deverão marcar o 
publicas, technlcas ou não, a apre. prazo para entrega do material offe_ 
sen~ação de trabalhos, cuja autoria recido. 
não possa ser authcnttcada, e exhi- As propostas deverão ser entregues 
})ição de attestados graciosos não nesta Commissã.o, em enveloppes fe
constltuam documentos idoneos. chados até á.s proximidades da reunião 

O concurso d..e provas constará de: do Tribunal da Fazenda, qµe não serã 
1.0 

- Prova escrlpta. antes das 14 horas do dia 10 de setem-
2.º - Prova praticz e experimPntal bro vindouro. , 
3." - Prova didactica. Em enveloppes separados das pro_ 
A este concurse, poderão concorrer postas. os concurrentes deverão a_ 

medicos veterinanos e veterlnarios. presentar recibos de haver pago os 
Os candidatos deverão, no acto de impostos federal municipal, estadual, 

:~c~:t;~ros:apresentar os segu.intes no e_xercicio passado, bem como. da 
l.º - Diploma profissional devida- cauçao de que trata e~te Edlt!l. 

mente legalizado. Os proP?hentes oQrigar-~-ao a tor. 
2.'' _ Prova de que é brasileiro 1.ato f nar effect1 vo o compromisso a que se 

ou 11aturalizado. propuzeram. c~so seja aceita a sua 
3y _ Prova de sanidade e idonei- proposta. assignando contracto na 

dade moral. Procuradoria da Fazenda. com o pra_ 
4.º _ Documentação de actividade zo max.imo de 10 dia.s, após solucio .. 

profissional ou scientiflca que se re- n~da a ~oncurrencia. c~m previa cau
h.1.cione com a disciplina em concurso çao arbitrada pelo Tribunal compe
acompanhado de reh1ção de seus tra- t·::>nte. não inferior a 5% sobre o valor 
balhos publicados, que deverão ~er do fornecimento a qual reverte-rã em 
annexados em três vias, se passivei. favor do Estado. no caso de rescisão 

5.0 - Titulo dt docentt: ou prova do contracto. sem causa justificada. 
de haver concluido o curso profis- e fundamentada a juizo d-a referido 
sional, p~lo menos seis annos antes. Tribunal. 

6.0 
- Prova de estar quites com o Fica reservado ao Estado o direito 

serviç_o ~mllta.r. _ _ . de annular a presente, chaman1o a 
Mais mformaçoes poderao sP-r obt1- nova concurrencia ou deixar de effec 

das na Secretaria da Escola, das 8,30 tuar a compra do· mnterial constante 
ás 11,30 horas. da mesma 

Secretaria da Escola de Agronomia • · 

e ~f:!f:1~!~ia~~ie~~ 1~~:;~ ~!cÇ!?}_ decf:,fissão de Compras. 6 de agosto 
rto 

Administração <h> Domínio da Utúão 
na Parabyba - EDITAL N.• 12.A -
Aforamento de um terreno proprio 
nacional - Oe ürdem do sr. Dele- SECRETARIA DA FAZENDA -

~!~te l~d~. fa~~ p~gfi~6~~e ~a~:~~!~ EDITAL N." 69 - Commissão de Com-

J. Cunha Lima Filho - Presidente 
da Commissão de Compras. • 

dro Lopes Guimarães requereu O afora- pras - Abre concurrencia para o for_ 
menta do terreno proprio nacional necimento do seguinte material: -
situado no Largo da Egreja. ao nor. PARA O EDIFICIO CENTRAL DO 
te da casa n.º 1, da rua Preslde,ite INSTITUTO DE .EDUCAÇAO: 
João Pessôa, na villa e Jistricto de 1 Inst9.llação completa para reloglo 
Cabedello, 'leste Estado. de torre, com quatro (4) faces, de 

Os detan·,es technicos e dema}s es- accôrdo com a espe~!icação ab&.ixo: 
clarecimentos constam do edital n.º Cada um d;:s quatro mostradores. de 

~n1f6,?.1i~~~~ª ~~p1r!Lª~;:r;~!ª
1
ed;çã! ~l~ã~:.~:~:cto~nc;:,r

00
trªi~~.i.5r:;~v:i 

de 2 de Julho de 1937. ter cerca de 3 metros de diametro 
Administração do Domlnio d& U· 1 A torre medirá externamente 5,m 

n!ão, em 2 de Julho de !937. 50 x 5 m50. Altura sobre a calçada, 
Sabino de Campos, escrivão encar. cerca de 24 metros 

regado da Administração, classe G. os mostradores de.verão ter dispositL 
- vos especiaes para lllumlnaçiw. 

ADMlNISTRAÇAO DO DOMINIO A installaçiw deverá constar de ma-
DA UN!AO NA PARAHYBA - EDI- terial apropriado ao clima trQP!cal 
TAL N. 11-A - AFORAMENTO DE e possuir sinos de tons dJ!ferentes que 
TERRENO DE MARINHA E PRO- funccionem de hora em hora e de 
PRIO NACIONAL - De ordem do sr quarto em quarto de hora. com audl-
~~;;a~~t~~ªi~~~ ~tbili;o q~:c~o~~~ ção num raic:, de 2 ~ilometrcs.-

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.• 70 - Commissáo de Com_ 
pras - Abre conrurrenc.ia para o for
necimento do seguinte rnateria: 

PARA O DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO 

Para o ~upo Escolar de Sapé 

1 grupo etn feiJó. envernizado na 
cõr nogueira, empalhado. composto 
das segulnt.es peças: 1 sofá. 2 cadeiras 
de braço e 4 ditas de guarnição. 

5 mesas eom 2 gavetas cada, em frei
jô envernisadas na côr nogueira de 
1. 30 X 0. 70 X 0. 80. 

5 cadeiras de gi;arniçiw, em fre!Jó. 
â~~a~~~t~. na cor nogueira. 1lSS8nto 

1 mesa para filtro. em fre!Jó. en. 
vernisfda na côr nogueira. com tam .. 
po de marmore. de O. 35 x O, 35. 

1 cabide de parede para chapéo, com 
10 tornos, em frelió, envernisado na 
côr nogueta. 

Para o Grupo Escolar t1e Alagôa 
Grande 

João Celso Peixoto de Vasconcellos Alem da mstallaçao propriamente 
requereu O aforamento do terreno de do relogio com o toque das horas e 
marinha e proprlo nacion?-1, beneflci- do~ qu~rtos, ~onkrme está referido 
ado com a casa n.º 264. situado ã ~1ma. interessa tambem a apresenta. 
praia "Formosa~ districto de Cabedello, çao de ~ropostas para fornecimento e 
munlcipio de João Pessô3. neste E.s- tnstallaçao de um carrilhão typo 
tado . · Westminster. com 4 sinos, conjugado 
· Os detalhes technlcos ~ demais es. â lllStallação principal. 

clarecimentos constam do edital n.º Nas propostas deverá estar inclu- 1 grupo em freijó. envernisado na 
11. publica.do no jornal official º A ida a installação de todo o mechans· côr nogueira. empalhado, composto 
União", desta capital, em sua edição mo até o seu pleno func-cionamento, das seguintes peças: 1 sofA. 2 cadeiras 
de 23 de junho de 1987. e-om o prazo de conclusão do trabalho, de braço e quatro ditas de guarnição. 

Administração do Domtnto da U- devendo figuarar tambem em annexo 5 mesas com 2 gavetas cada, em 
nlão ~m 23 de Junho de 1937. alem de catalogos e dos detalhes t.ech~ freijó, envernisadas oa côr nogueira, 

Sab•no de Campos .. - E~crlvão En· nicas, um desenho mostrando 1a d.is. de 1 30 x o. 70 x o. 80. 
carregado da Admimstraçao - Clas. trtbuição da aoparelhagem, com o 5 cadeiras de guarnição em freijó. 
se G. peso dos seus diversos el~rp,,_entos. envernisa1as na cõr nogueira, assen-

PREFEITUR A DA CAPITAL - Pu~ftcft:fl~ª /â1sp~;~Josºl:t":_ told~~:~h~:r~- filtro. cm !reiió. en-

~ l~";-~ Z·ºco':..&uc~~":t~ ~=~ _M_O_V_E_I S-C-E R- D-. A·-u-r,aeta Augusto dos Anjos. - De or-
gem do sr. prefeito,. e em cumprlmen_ 
to da lei n.• 11, da Camara Municipal, 
fica aberta. pelo present.e edital. con
currencia publica para a construcção 
da herma do poeta parahybano Au 
gusto dos Anjos. sob as segulnt.es 
condições: 

a) - A altura total do monumento 
será de dois metros e oitenta centi
metros (2,m80), sendo 2,moo para a 
fg(umna da base e O,m80 para o bus_ 

b) - Essa base de 2.moo será de 
granito. com secção quadrada de 
o.m50 x o.m50, encimada pelo busto, 
confeccionado em bronze; 

c) - Al; propostas deverão ser en
tregues na Prefeitura da capital até 
ã-s 15 horas do dia 15 de set.embro, em 
envolucros fechados. e assignad.as pe_ 
tos proponentes; 

d) - Os proponentes terão plena 
liberdade para apresentação de ante
pru,ectm. graphico.!, etc., para me. 
lhor orientacão r\e suas prop05tas. 

Prefeitura da capital, em 22 de Ju
nho de 1937. - s u!Vla de Carvalho. 
pelo •ecre tarlo. 

~- ~·•i 
1:·· ,._t M . "x1g1r:es a arca 

UNIVERSIDADE DE PORTO ALE. 
G RE - Escola de Agronomia e V e. 
terinarta - EDITAL - Concurso 
para profe.ssor cathedratico da ca
deira de Patholoaia e Clinica Mc d.ka 
íl.ª partc--pequenon _antmaes) do 
Concurso de VdrrJnflna. 

F aço publlco, de ordrm fJo Eir. DL 
rector que està abert.a a. coutar 
desta data e com o prazo de 120 dias, 
a in.scrtpção para o -concurso de pro. 
fessor catlledrat.ico n, ,·arleire de Pa· 

OS MELHORES EM PREÇO E QUALIDADE 
GRANDE SORTIMENTO CHEGADO AGORA 

JOSÉ MENEGOLO 
PRAÇA PEDRO 

João 
AME RICO, 

Pessôa 
71 



A UNIÃO - 8Rbbado, 21 de agosto de 1937 lJ -:-:-:----------~-
! 

em lugar ou rua '11áo sabkhs. segun- Corta, Stelio Gama l,yra. Ant<'nlo 

? 
do certldões do cfflcial de justiça. en.. Henrique de Almetrla, Alzir~ Guima_ 
caretgado ct ... .: diltg~nci!'IS, E porque rães da Silva. José Fernandes Mo

' não tenham ~ido encontrados para. se- reira. M 1roel R.aymuncio dos S-:info: 
rcm cttado.s pes..c;oalmente pelo pre- Joaoulm Per,::,irn da Silva. João ,José 
sente edital nos termos ão artigo n.0 de sousa. José 01,Pdc-s do ~go J a-
61 rlo referido Regimento § 2 os auim Gonçalvf>s M~ura_ Manuel Mcn .. 
citoE e os tenho pc,r rltados para todo~ des de Flg11rirêdo. José Avelino d 
os termos das :icçõ ... .s penaes que lhes Sousa. Jo:io FrancL'ico da Silva. Gu' _ 
estão sendo movidfl'i pela justiça elei.. Jherme · de Sousa Manuel Francirco 
toral desta 12.• Zona pelo praz, de '1e Ol!veira. Jullo Nogu~lra de Almei 
30 dias. E. p!:i.ra que chegue ao conhe- da, José Abillo Vareião. José Di:s 
dmento de todos mandei expedir es_ de s:usa, Anton 10 Mathem; da Silva. 
te edital que berá arnxado no lagar · Francisco Ravmundo de FiguPirlido. 
de costume e publlrAdo no jornal or- Abilto José Pinto Thorré Co"iolan 
fícial "A Uni~o" Por trt:., vezi.?s na Ri~íro. Irineu Ferre'ra de sousa. Vi
fórm.t da lei. Dado e pac.sado nesta ci- cente Alves Netto. Antonio Alves Ro
da.de de Pa..tcs aos 6 de agosto de "ha. Octavio Angel"I Cartaxo. Aul""lio 
1937. Eu, Carlos Dantas Trigueiro. correia da costa Jm:é Salustlno Ro
dactylographei e asslgno. Carlos Dan.. drigues. FrancL~co soores do Nasci_ 
tas Trigueiro - João Navarro Filho. ment1J. João seve:lno P~retra Bonl 
Conforme com o original; dou fé. Et: facto Vieira Mendes. Vicente de Pau: 

• .:r E/Vt,CAld, 
doença 

.7(~ 

co,;·~~ 

Carlos Dantas TTtgueiro~ escrivão o la Gomes Manuel I..ooes d v~u(', 
subscrevi. JoaquiP1 Ferre!.ra Gueões. José ,.An-

Carlos Dantas Trigueiro - Escri- 2:elim Rocha' José de A"au.io Lima 
vão eleitoral. Todos el<'itores nesta zona e :tctual

LABORATORIO l>A GONOPlr.>INA DE 
OVIDIO DE MEl'tDOMCA 

FARMACIA SANTO ANTONIO 
PRAÇA PÇDRO AME.RICO, 5:5 

JOAO PESSOA - •- PARAÍ B A. 

vernisada na côr nogueira, com tampo 
de marmore, de o. 35 x o. 35. 

1 cabide de parede para chapéo 
~~mcô~o n~;~:ra~m freiJó. envern1sad0 

Pa1·a o Grupo Escolar de Mamanguape 
1 grupo em freijó, epvernisado na 

cór ncgueira. empalhado. composto 
das seguintes peças: 1 sofá, 2 cadeiras 
de braço, 4 ditas de guarnição. 

fr;ijó~e!~~e;~~d~s g~:et~r c~~e~~ 
de 1, 30 X 0, 70 X 0, 80, 

5 cadeiras de guarnição. em freijó. 
envernisadas na côr nogueira, assento 
de palhinha. 

l mesa para filtro. em freijó, enver_ 
nisacta na. côr nogueira. com tampo 
de marmore. de O, 35 x o. 35. 

1 cabide de parede para chapéo, 
com 10 tornos, em freíjó E>nvernisado 
na cõr nogueira. · 
devendo figurar tambem, em a.nnexo, 

zo maxim,:, de 10 dias, após solucio
n!1'1a a ~oncurrencia, com previa cau
çao -arbitrada pelo Tribunal compe-
17ant.e. não inferior a 5% sobre o valor 
do fornecimento. aqual reverterá em 

Cavar do Estado. no caso de rescLsão 
do contracto, sem causa ju.stlficada 
e fundamentada a juízo do referido 
Tribunal. 

Fica reservado ao Estado o direito 
de annular a presente, ch"amando a 
nova concurrenc1a ou deixar de effec 
tuar a compra do· material constante 
da mesma. 

Comrntssão de Compras. 6 de agosto 
de 1937. 

J. Cunha Lima Filho - Presidente 
da Com.missão de Compras. 

SECRETARIA DO FAZENDA -
EDITAL N.0 76 - COMMISSAO DE 
COMPRAS ~ Abre concurrencia pa
ra o fornecimento do s~nte m~ 
terial: 

SERVIÇO ELEITORAL - EDITAL 
de citação com o prazo de 30 dias - O 
doutor Milton Maroues dP, Olivetr2 
Mello. Juiz Preparador Eleitoral deste 
termo, ccmarca d.e Guarabira, do F.s-. 
tado da Parahyba. na forma da lei, 
etc. 

Faz saber aos que o presente ed.ltal 
virem ou delle noticia tiverem e ln_ 
teres~ar possa. que pelo doutor Pro
motor Publico da comarca de Guara-

1 bira. em face das certidões extrahidas 
no Tribunal Regional deste Estado, 
foram denunciados nos termos dos ar
U~os 183 e s-egulntes do Codigo Elei_ 
toral vigente e artigos 59 e seguintes 
do Regimento Interno dos Tribunaes, 
por terem deixado de votar nas el~i
cões Municipaoes realizadas neste mu
~tiC'ipio de Caiçara, 4.• zona eleitoral 
no dia 9 de setembro de 1935, para 
Prefeito e Vereadores Municipaes. os 
eleitores de nomes seguintes: João 
Rodrigues Filho Maria Mend0nça de 
Sousa. ~s.nuel Teixeira da Silva. Ma
ria da Silva, Mal'ia Martins de Sant' _ 
Anna, Ceciliõ- R:drlgues da Penha. 
Maria Pereira Costa . .rosê Barreto de 
Almeida. Joaquim Francts<::o da Pe
nha. Joaquim Firmino de Medeiros. 

Para o Gabinete da secretaria da Luiz Alves da Silva. José Francisco de 
Agricultura: Oliveira, João Alves da Silva. Anto

n;.o Davis do Rêgo. Leovegildo Pereira 
1 ma h' d e I lar d 10 1 Cunha Celso Victor da Silva, Josué 

rismos, cc~::.ia a ;·es~c~iva' esetante~ ga- Bezerra de Sousa. Joaquim Gonçalves 
10s proponentes deverão faz.er no de Oliveira. Joaquim Lin.s de Albu

Thesouro do Estado. uma caução ern qwuardqoueS, oJa~seés FdreanLculscceonad.a MS~vrlªa· OPse: 
dinheiro. de 5% sobre o valor prova- ... 
vel do fornecimento, çue servirá par~ ~!~: daJ<"~1JvªEp1:!r~

0
:::nl~~~~ 

~=tt!~r~ g~ ~~~~i!~· no caso de ac_ Anaildo Soares de Mendonça. Maria 
& propostas deverão ser escrlptas Allce da Silva, José Peretra Pinto, 

Dfrectoria de Viação e Obras Pu- a tinta. ou dactylographadas. e assi.'.{ Luiz Soares de Figueirêdo. Agenor 
1 grup0 em freijó envern!sa-:lo na bltcas: nadas de modo legivel, sem rasuras. ~;1~óô :ag~,e_rf.1:t ~a~~!'o LJ~~ 

Para o Gru'J)O Escol~r S. JoSé 

côr nogueira. em~lhado. composto emendas ou borrões. em duas vias, wz 

das seguintes pecas: 1 sofá. 2 cadeiras Para o.s Grupos Escolares de Pi_ T~n~~ta~~:l !~vigsªo~oeneteses~~addae 'sfu·l:" ~o~é· i:r;~~ ~~1~~ <1~1{:t0• de braço e 4 ditas de R'Uarnição. 1 cuhy e Se1raria. · 
rr!ijó~e!~e~~d2a g~:~r ~~i~e~ pe~f1fa°Ç-~8: ~~~f~n~~m~~io e es. i~t. e~~~~:~~o preço em algarismo il :~â~:ir~~ J:~~"a ~~gu~:v:!,~~~ 
de 1, 30 x o. 70 x o. 80. rn Janellas conforme desenho e es_ Os proponentes deverão marcar o Maria Bernardo da Silva, José Luiz, 
Para o Grupo Escolar de Quelnados 

I 

pec1ficaçõPs nesta Commissão r:~i~o. para entrega do rr.aterlal otre... !tn~:l o~?v!~~!nba~~~~!~ti k~~e 
1 grupo em freijó. envern•:-.:ido na 4 rnesanincs conforme desenho e es- As pr<,pastas deverão ser entre. Espinola de Mello, José Stmpli~io da 

côr nogueira, empalhado. composto peclficaçóes nesta. Commissão. gues nesta Commissão. em envelop_ 1 Sil':,a.. .Manuel Joaquim de Moura, 
da.s seguintes peças: 1 sofá 4 cadeiras 2 oeculris conforme dest:nho e es pes fechado:. ~té ás proximidades d" Jose Ehas da snva, Manuel Levino 
de guarnição. · 1 pecificações nesta C0mmi.:;são. ... "' 

3 mesa.s com 2 gavetas cadl\, em As esquadrias acima, serão postas reunião do Tribunal da Fazenda qu~ 

1

, Pinheiro _ José Cas!iano de Sousa e 
freijó, enverni<sada.<:. na cõr ncguetra. no Deposito da.s Obras Publicas. não será antes das 14 horas dÔ d.ia Elias Bernardo de Carvalho todos 

31 do mês corrente. eleitores des_te muntclpio e actual-
de l. 30 x O, 70 x .~. 80. Em en\'eloppes separadas das pro- ~ente de moradia em lugares não sa-

3 cadeiras de g~rniçf.o .. em freijó, Para a Directoria de Obras Publi- po5 ta.s. 05 conc,irrentes deverão ~ _ t,1dcs como portou por fé o official de 
envernLsadas na cor ncgue1ra, a.&Sento cas· , pre!:entnr r{'ciho~ de haver pa.;o os 1ustiça, encarregadQ da. delígencia. E 
d\ p~~~~h;;r,.. f!1tl'o. em frei!ó. cn- 1 machlna de sommar. de trnpres_ impostos ieder...11 munkipal, esl.a- 1 porque não tenham sldo encontrados 

d 1 
d::aJ, n0, (•.',ersiClO paSEado. bPm CO_ para Serem cite.cios pessoalmente, pe_ 

de marmcre. de o. 35 x O 35. t 1 t· 61 d f Id R I t § 2 o 

10
1 ~ª~!~ ~etJiªfr:1J~ó.pa:~vf~~~O e~~ Efara -ª construcção ão Instítlito d.e a Os preponentes obrigar se-ão a o~g

0
citos e

0 ~~~~ ~r :iiar;;~~ ~;ra tO~ 

mente cte moradias em lagar ttmora_ 
dos. siegundo certidões dos dfkin.e
de justiça encarregados das res?('!"t~_ 
vas delürnncias. E como não tenham 
sido enContrados para sereI'!l citado~ 
p:-ssoalmente. J)'?lo pre~ente c-d1tal e 
nos '-ermos do artigo 61 $ 2.0 d-:, r1 fe
rxio Re<zimento os "ito E' os tcr1'n 
par c'tados. para todos cs ~n-os da 
e.cções penaes c,u,. :ihcs estão seno 
movirlss pela justica Eleitoral de l 
cidad<-> p21o P"?.1.0 de trint'.l f301 n 

a contar da publicaçãd deste cdit'11 
sob pena de·revelia na fórma da"lc 
E para que chegue e.o conhec1mC'r,t, 
de to1os, mandei expedir o P'"E'!ente 
edital que i-t:~·á affixado no lo~ar do 
costume e publi:-ado no jornal cff1!"1a 
"A União'' três (3) \'ezes na fórrna 
da lei. 03.dO e passado no cartoni 
Pleitoral ct,2s~a ció,;,de de souza. ~, 1. 
de ag:sto de 1937 Eu, Them~lleo 
Pereira de Morae~ esct"ivão elt'.'tto l 
dactylographei o "presente. subs:rt"vo 
e assign· .. Thcmotlieo Pereira de 1\ )· 
raes. <MS.l, Salustino E11ltigenio Cnr_ 
neíro da Cunha - Ju!z Eleitoral. Con_ 
feri e está conforme cem o origína1 e 
dou fé. Souza l." de agosto de 1Q3·, 
O escrivão ·eleitoral - T1Je1notlr(n 
Pereira de Mo:-aes 

DIRECTORIA GERAL DE SAU'DE 
PUBLICA - INSPECTORIA DE Fl~ 
CALIZAÇA.O DO EXERCIC/0 PRO. 
FISSIONAL - EDITAL - Tho scc, r. 
do cem o artig-o 11 do De::ret::: n." 
20.877. de 30 de dezf'"Tibt'o de 1931. e 
para conhe~inwnt::> dos inte;·,ec:,e los, 
torn:- publíco que o sr. Dacio Rab:'' ·1 

rla Silva Lustosa p!":~tic~ de pharma:1 
l€g2Imente hs.bilitado. requereu a e'.'ita. 
Directoria licença para estabele,ce-r _. 
cem phatmacia no povoado de Car3.u -
bas do município de São JQáO do Ca' 
ry_ sendo d:i theor s::>guinte sua pcti· 
çáo: '1Illmo . .sr. Dil'E'ctor da Sau· e 
Publica - Da ·io R'.lbello da SiJv~1 Lm,. 
tosa rr3tico dP pharmacia examinr j~ 
por 'essa Di:·ecforia. desejando f:St.Jb 
lecer-se com pharmacis no povoad 
de Carau'bas do município de S1.l J 
J'Jão do Carirv. \'°l?m requerer a v 
a necessaria licença para esse fim ' 

Este edital serã publi:ado oito ve:;:;e,:;, 
segundo determina a citado lei. e -. 
depois de 15 dias de sua ultimg, publi• 
cação nã.o se apresentar prot,sc:ional 
diplomado que queira abrir ph"rmacia 
na local'.rlade t'm aprece. será en, lo 
concedida Jkrnça ao requerente 

Inspectcria dE' FiscaUzação do J..:x•r 
cic:o Prfis.::ional 

JOÉÍO Pe~'-Ôa. 9 d<' :u~O'>t" ctl'.' l!H7 
Nair de Moura Mac·ltado - Enc do 

Serviço -

vernisada na. cor nogueira, com talill)O são, para pro uctos de 10 a garismos. mo. da cauç:10 de que trata este edi- , lo prf'r~nte ed~tal nos tf'rmos do ar_ 

ucaçao: tornflr effectn·o o comp;ornfaso a q11e <ios os termc.,s das acçl~ penaes que 

côr nogueira. 400 saccos de cal virgem de Ita- , :~ap~or~~:~!~ ~~:t11:~J~ ~;~t~;c~ i ~~:~o~~\~e~fe1dt~r!~vilaas4_~!~n!us;~~ Mi~:~foL d;- C~;it~o-~a S~~~~~-~~Jit;-
Para o Grupo Escolar de Gàlante ~~Y~~:· (~~U.:t::;:ô :st~á'~t~oc~~ na Procur.ldoria da Fa?,enda com o prazo de 30 dia.~. E para que chegue ra de Cab~dPll'.) - Juiz - Dr Sl""-

1 grupo em freijó. en\·emisado na Educação). ~f~~~d:ªt~~n;~ri~ºnc1t\:6~sp;~~~ã ~d:°e~~:
11:1d~r:r :e t~, ~;~~~~ e~~ g:~Wio dia?/~;ei~ De ~s~;t~:~~ con~-

cór noglletra, empalhado. composto za{ªI: iaC::::,tucção do Grupa Esco. caução arbitrada pelo Trlbnnal com- lugar do. costume e pubLcado no jor-; que disl)(Y' o Codtgo ElEitor:r:l vif~nt"" 
das seguintes peças: 1 scfá. e 4 cadei- petentf'. ní'v in.fcrior a 5% sobr~ o nal dficial '1 A União'' por três vezes I tc~no Publico. n;n·a cs effeito! 1:-ga !i 

ras de guarnição. 32 manilhas de grês de 5.,, valor do fornccunento. a qual rever- na fórma ~a lei Dada e passadr nr.:s_ que foram qualificados por dP acho 
3 mesas com 2 gavetas cada .. em 226 ditas idem idem de 4., tf!.rá ern favor do Estrvio. no cnso d-3 ta Vllla de c~.1çarà, f:m 4 de ago.st.o d, dr. Juiz as seuuinies pessôa 

fre1j6, envernisadas na côr noguerra, 52 metros quàdrados de · azulejo re.sclsão do contracto. tem causa jus_ de 1937. Eu. SeL'"rino Ismael de Olt_ 8.585 _ Mariano"'v~nancio da Silva 
de 1, 30 x O, 70 x O. 8.0:. . branco nacional de bõa. qualidade 1 t1ficadn. e fundamentada a juizo do vefra, es~rivão eleitoral, <l~ctylographe1 8.51?6 _ João G~ldmo d? Llm'l 

3 ca~eiras de guarmçao. em fre1j6. (ccntrÔs}II enviando amostra. 'l refe_rido Tr!bunal. . subscr?vo e assi.gno. (Ass.) Milton 8.51?7 Rivaldo couti!'lho .de $a 
envern~adas na -côr nogueir&., assento 217 m!trO!': lineares de ~alhas de Fica re~r,:vn.do- ª? Estado, o direito Marques de Olí.veira. Mello. Está con- B.;.rreto. 
de palhinha. . cobre n." 28. conf-crme desenho nes- de annll.11 u- a P!·e.sente. c.h::imnndo a forJ'l'le cot,n o original; dou fé. Subscr!- 8 .. 588 - Oi~ Rumos d.e Carv1lho 

1 !Jlesa para~ filtro. ~m freiJó. en-1 ta Commlssão. nova concurrenc1a, ou deLXar de er_. vo e ass1gno. Data supz.:-a .. o Escrivao 8 589 _ Celif!a R:lmos df· C'' 'hllho 
vermsada na cor noguell'a. com tam- 50 metros lineares de conductores \ ft>ctuar a compra do material cons- Severtno Ismael de Oliveira:. 8.590 _ Jose T;burc10 S"hr 1 

po de marmore, de O, 35 X O. 35. de zinco n." 12 cldesenho nesta 

I 
tante da n.:esma. 8.591 _ Lnur~ Ramcs de C,; ·vvlho. 

1 cab.de de parede para chaI?éo, COmmissão. de 4". Com~issao de Compras. l~ de ~- JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTA. 8.592 _ Alnra Ramos de C:1n:llho. 
com 10 tornos. ~m freiJó. envemisa- [ 40 grampos de ferro para. con gosto ª. e 1937 - J. Cunho L17!!a Fz.. DO DA PARAHYBA 17.4 2ona - Jcão Pe!-sôa 20 de agosto df' 1937. 
do na côr nogueira. ductores de 4". ' - Uzo. pres1dente da Commlssao de l\funicipio de souza. - EDITAL de o r,:,scrivão eleitoral - sebastuw 

Os mov~is constantes do presente 40 ditos idem, para. cathas. Comptas. citctçác} com o prazo de 30 dias - o Bastos. 
Edital serao postos no ... depõSito do 8.219 centr.os de mozaico em dua.J - dr. Salustlno Ephigenlo Carneiro da 
Departamento de Educaçao, nesta ca· córes enviando amostra. SERVIÇO ELEITORAL _ Eclital de Cunha, juiz eletoral desta 17.ª zona 
pital. _ 2.277 sanefas de mosaico, envhnc.:'J citação com o prazo de 30 dia.~ - o municipio de Souza. Estado da Para-

Os proponentes devcrao fa~r no amostra. Doutor J: ão Nnvano Filho. Juiz Elei_ hvba do Norte, em virtude da lei etc 
~hesouro do Estado, uma cauçao em 91 centros de mosaico, enviando a- to:al da 12.ª zona. com "éde nesta ci. Faz saber aos que o present.e edital 
dmheiro. de 5'ó sobre o valor provavcl mostra. dade de PatJs, deste Estado da Pa- virem ou ck?lle noticia tiverem e 1n
do f?rnecimento. que servirá para ga. 20 portas c!desenJJo e especifica_ rahyba do Norte, na t'órma da le\, ptc. teressar possa. que t>elo dr pr:,,_ 
rentia do c:ntracto. no caso de acei- çóes nesta Comm_tssão. Fez saber aos oue o presente e:Utal motor publico desta comarca, em face 
tação dli proposta. 8 Janellas cldesenho e especifica.- virem ou dellc noticia ttY<"rem e inte_ das certidões extrahlda.s no Tribunal 

AJ; prop:Jstn.s d·,'Verâo ser c:scrlptas ções nesta Cem.missão ressa.r p0 ~a q,w f){'lo Dontcr Promo- Regional de Justica Eleitoral deste 
a tinta ou dactvlographadas e assf.. 2 mezaninos cldesenho e espedfi tor Publico ci(~.'Sto comurca <.m face Estado. foram denunciadPs nos ter -
nadas de inodo legivel. sem rasuras. cações nesta Commissão. - das certidõee. cxtrahida.s no Trihuna! mos dos artigos 185 e seguintes do co_ 
emendas, ou borrões em duas vias, 1 oculo c!desenho e especificações Regional dez;.tc Estado fornm dcnun- digo Eleitorul e artigos 59 e segui.i_ 
srmdo uma devidamente sellada Csello n~ta Commtssão. chtdo.5 no·. termo:; ctO.S artigos 183 e tes do Regimento Interno dos Tr1bu
estadual de 2$000 e sello de gau'de) & esquadrias acima. serão postas seguintes do C:digo Eleitoral vigente naes. por terem deixado de vetar na 
ccntendo preço por algrt.rlsmo e por no Depo.slto das Obras.e?ubl1ca3. e art g0s 50 e seguintes do Regimento el·;tção de 9 de setembro de 1935, pa:-a 
extenso. !ntf"rno dos Trtbunaes. por t<'rem dei_ Pr~feito e Vereadore~ mun1ctpaes, os 

Os proponPnt-es deverão marcar o Para o Deposito das Obras l'ubli· xado d:? votar nas eleições muntci- eleitores e réos seguintes: Antonio 
prazo para entrega do maturlal offc_ cas; paes reafo,ar'las n°ste munkir>lo de C'Tfnezio de Sousa. Mar1a Gomes Pe-
rec1do. Patcf'. 12.8 zon:.i no di'l o dl'.' setembro reir~ de Sousa, Antonio Francisco de 

As propostas deverão tKr entregues 300 kilos de aço "Rochling" R. F. <le 193f> para Pref,:,it.0 e vereadores As.sJS. Waldemar Saldanha d.e Almel-
ncsta conunl.Ssão em enveloppes fe. 4_5 ou equivalente. de 2 ll2"x5ll6". Municlpa<>s. os elcltorcs de nomes fie- da. Manuel Rocha Lima. Antonio 
chados. até ás prcXimidades da 1·eunião 250 kllos de e.ço "Rochllng" R. F. gutnte~: Fn:nY.'l.'-:co Diniz, Adaucto Ca Jo~é da Silva, Manuel Francisco de 
do Tribunal da Fazenda. que não seri. 4·5, ou equivalente, de 2" x 114.". mlllo Franco, João Joaquim de 011- Ohvefra. Agnello de Almeida Negref 
antes das 14 horas do dia 10 de retem- 200 ld.los de aç0 "Rochling 11 R. F. vefra. Fenf'lon Arcanjo, F.rancisc.o An- ros, Jo.c.é Alves Sobrinho, GeronciÕ 
bro vindouro 4_5, ou equivalente, de 1314" x 114". knio da N0 brega .. José Alv1no Bar_ 

REGISTRO CIVIL - EDITAL -
Sobre r~ificaçá·J àe nomF de .J '-é <l 
Gama Prado - F<.iç,:> ~aber (IUE. em 
meu cartorto, r.,·.":>t~ l<lnd c-rem 
J;roclamcs pflra o cc1r cnto' cl'-'·ll dos 
ccntrah('r,tc'l ~qr1lnt' s 

Parn o, cffe1lo.."> lP'Ul ., tvrno nublt<".,. 
que. por s. nt<'n~..i do r·xmo. dr. t.:1".í'.
nundo d<~ OhY<'I J. j111.Z dP. ct1rf'J1 
2.• varn e <.·ru;:.1men1ns d'"'>ta '-·01:1·11-c2 

cm ju~Lificnção t~~ularme'!'ltr pi OCC3· 
f.ada o requf'r{'nl<' JC:fié da Gama Pr 
do, per seu advogndo alterou S<'U m 
de Josê Au<Justo da Oarna Pr:\do l'.i" 1 

o que uza. é elcit:,r e funcclon:irio pu_ 
b~i~o - José da Gama Prado. pelo QU(' 
foi verbado é o re~1stro do u casa 
mente. E, t1 ª5 t !"011'\5 do Htif?o 71 
do Rc12;ularn"'nb ngen!.(' re~1~ti'c rm 
blicos e cm comp!'imtntos d:1 do MM 
Juiz. faço a pre~en1e publicaçêo. 

João Pes.i:õa 19 de a;o5to de 1Q37 
o escrivão d~ reg1i tro d vil - Sebct": 

tião Bastos 

Em çnwloppes .separados das pro_ bosa .. José Frrelra dcs Sanloo, Fran_ 
postas os concurrentes deverão a_ Para a construcção do In.stttuto de cL...:co Thomaz d-! Britto. Cassiano José 

r;=~r r!~~~~r ~~ni~.;:1~ ~i:â_u~ Educação: ~~i:c4~~·;> i~~~~~c~ad;il~!lv~o.~i~~~~ 
no exerclclo p8.$8.do. Pf"9l .com, da 5 porte.8 compensadas Internas roso. ,José V1cent.c dos sâ.nto~. Jo.sé 

• 
PREIIIAHO IE.PIRAR O SAI IE 1 

T••• ELIXIR DE NOGUEIRA 
ctt.uçã.o de trata este !'d1taL conforme cspeçiflcações e 

0

dcsenho n.ó Hcr:ml'l.H'gilc.Io Gomes. Joaquim Can_ 
O• proponentes obrigar-se-ão a tor. 1, nesta Com1n1s1São. d!do do Oliveira, ,Tore camelro de 

nar ttffectivo o compromlsso a que me 6 ditas. idem, idem, df6nho n.0 2. Brltto, F'...spcndtão Alves Perontc0 , Ga-
propuzeram cuo .seja aceita a sua 1 d1ta tn~ma. desenho n.º 3. bricl G mes dos Santos e Francis'"o 
proposta, 'ass!gne.ndo contracto na 1 dlta Idem, desenho n.• 4, Dias de ArauJo. todos. eleitores deste 
Procuradoria d;,. Fazendll com o pra. 3D dltN, l<lem, ~ n.0 5, munlclpio e actuahnente do moradia 

... ult I RNEUIITISMO t I SYPHILIS 111 ted 
-n1111p ..... dn--••1.•.1.••• •• 011a.1.ao11 -----•••••·••••soa & •a~ 



A UNIÃO - Sahliado, 21 de agosto de 1937 

NAVEGAÇÃO 
LLOYD BRASILEIRO 

COMMERt:10 
BASILEU . GOMES Agtnte 

(PATRIMONIO NACIONAL) 

PARA O NORTE 
Linha Ilelém - S. Francisco 

Paquete RODRIGUES ALVES 
Sahirá no dia 26 para Nata l, ForLale1.:1, 

Linha Belém - P. Alegre 

Paquete COMMANDANTE RIPPER 
Sahlrá no dia 21 para Natal, Fortaleza, S . 

Luiz e Belém. 

Praça Anthenor Navarro n.° 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O SUL 

Linha Manáos - B. Ayres 

Paquete SANTARtM 

Linha Manáos - B. Ayres 
Paquete ALMIRAHE JACEGUAY 

Sahlrá no dia. 24 para Recife, Maceió, Ba
hía, Rlo de Janeiro, Santos, Paranaguá, São 
Franc!sco, Montevldéo e Buene>s Ayres. 

Tuteya, S. Luiz e Belém . Paquete PRUDENTE DE MORAES 

Sa~lrá no d.la 22 para Recife, Maceió, Ba
hia, Rio de Janeiro, Santos, Antonina, Para
naguá, S. Francsico, Montevldéo e Buenos 
Ayres . Linha Relém - S. Francisco 

1 

. ....,.._. ~~~-'~ 1 
Sa.hirá no dia 2 de setembro 

Fortaleza, S. Luiz e Belém . 
para Natal, Linha Tutoya - P. Alegre 

cargueiro UÇA' Paquete PARA' 
Sahirá no dia 25 para Recife, Maceió, Rio Sahlrá no dia 26 para. Recife Maceió, Ba-

de Janeiro, Santos, Pelotas, Rio Grande e Porto hla, Viotor~a. Rio de Janeiro, S;nios, Parana-
Alegr,:-. guá, Antonina e S. Francisco. 

Acceitamos cargas para as cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. 

r,:ALVARO JORGE & CIA, 
COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 

SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARG/\ ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

1 1 
(CA!IA FUNDADA DI INIJ 

"ITASSUCt" AVISO 

1 1 

GRANDE ARMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 
Esperado dos portos do Sul no dia 23 do corrente, 

segunda-feira, sahtrá no mesmo dia, para: Recife, Mac .. ió . 
Bahia, Victoria., Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá. An
tonina, Florianopolis, Jmbituba, Rio Grande, Pclotas e 

Porto Alegre. 

Recebemos tambem cargas para Penê-do AracaJQ. 
Ilhéos, S. Francisco e Itajalw, com cuidados~ baldeaca~ 
no Rlo ele Janeiro, bPm como para Campos, no Estado 
do Rlo, em tra1ego mut,uo com a .. Leopoldlna RaUwavn . 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 
1 

'1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

Praoa Dr. Alvaro Macb&•o, 1 e u 

I 
rraça 15 de NoTemt.r•, lt I li 

l:NDEREÇOB : OODIGOB USADOS: 
Telep-&mma - • D•Ha • 81.a..,otte, &llldro • 
Telepbono - UI Partloalana 

MANTtM FILIAES 
- lEM -

Campina Grande, R. Pres. João Pessôa, 18, 67 e 75. 
G1Jarid>ira, Praça Monsenhor Walfrêdo Leal, n. 49, 

Praça Matriz, 17 4 e 17 8. 
ltabayana, Rua Presidente João Pessôa, 44. 

Chamam a attenção de ,rua nmnero.,a freguezta ela Capital e do 
lntertor e dos demais commerclantes em geral para o uu completo e 
vartadtsst.mo sortimento de merct:tdorte.s que recebem semanalmente dos 
prtncipaes centros do pal.s e do e.1:tralli'eiro e que t!!gt.Ao v-tnd1'Ddo por 
preços lnacredltavets. 

ACHAM-BE APPARELB'ADOB A CONCEDER OB MELHORES 
PREÇOS EM TODAS AB BUAB VENDAS, llJr.M ~ os 
CONCORRENTES. 

PREÇOS EXCEPCIONAE!! PARA VENDAS A' VIBTAII 
Além de outros tnnumerave1a arttcoe, tém ttel'IDAl2.eq~mente em 

aeu etoct os seguintes: 
Xarque de todoa 09 typos, farinha •e trtro nac,Jo11&1 e erlran

retra •e todas as marcas. assacar triturado, cervejas: An.tarctlca. 
Teatonla e Cucattnha, kerosene, cazollna., l&I d.e Maca• e do l:riado, 
bacalhau, completo sortimento de manteigas, papel para Jornal e pa· 
pel "'Norte", arros de todas as qualidades, leite condens'ado ""Moça" e 
.. Vlcôr", louça! e TI.tiros, linhas ·Bispo" e •Corrente", arame farpado 
americano .. Iowa,. e crampos para cercas, espolêta • BB • e e bambo 
para caça, vela Rio, sueco de uvas nacional e e:drabftlro chi preto 
todo1 01 tempêroa, balança ""Est-:ella", completo aortlme~to de COD~ 
aenu e 'Ylnhoe naclonae1 e u:tran&elros, choeola&ea e •omltou. 

Venham se certificar dessa realidade 01 que preci

aam comprar· barato IJ 

PROXIMAS SAHIDAS: 

A Companhln. recebe cargas e encommenctas até a. 
vespera da sahlda dos seus vapores. 

"ITAQUERA" - Sexta-feira, 27 elo corrente. 

,!, 

Os con.slgnatarios de carga5 devem rettral-as do tra
plche da Companhia dent,ro do praz.o de três (3) dias 
após a descarga, lindo o qual. tncldtrão as mf'smas effi 
armazenagem. 

Pa,,a passagens, encommendas e valores,. ª.ttende:se no ~es criptorio até Jis 16 horas na vespera da sabida do~ paqnetes, 
As demals mlol'maçoes ser&.o dadas pelos Agentes : 

ORIENTAL COM GAZ 
SAO AS LAMPADAB ELE. 
CTRICAS QUE SE PODE 

USAR COM GARANTIA. 

Vendas em gresso e a retalho 
na ILLUMINADORA 

Rua Maciel Pinbeko, 146 

Untco distribuidor neste Estado 
.ALFREDO CHAVES 

1 CURSOS DE APPLICAÇÃO 
"CORRtA DE ARAúJO" 
Português, inglês, francês, mathe

matica - arithmetica e contabilidade 
:- escripturação - versão. analyse, 
interpretação, traducção, resolução 

~:~~!!ca pr~~ri~c;!~~~::• p::;um;rov~: 

WILLIAMS & CIA. 
Praça Anthenor Navarro n.0 5 - Phone 234 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
~ ~e ..... 

Linha regular de vapores entre Cabedello ~ . .a 
e Porto Alegre 

---~·-r ;;:: ---
l i,: 1. 

CARGUEIROS RAPIDOS 
11'''1'; • ·0~>1, 

.. CHUY" - Esperado do norte chegará no proxJmo dia 16 o 
cargueiro "Chuy ", após a neces.qaria d~mora sahirá para. os portos ' de 
Recife, Maceió, Rio de Janeiro, Santos, R.id Grande, cfelotas e Porto 

Alegre. 1/!~ • . 
. "T~QUY" - Espera.ao do sul, devetr\ chegar em nosso porto no 

proxuno dia 17, o cargueiro "Ta.quy", após a necessaria demora., sahlrá 
para os portos de Natal, Ceará, Tutoya e Areia Branca. ,.-.--.. ...,.__.....,....: ~ - -- . - - - -

".MAC~IO'" - Esperado do sul, deverá chegar em nosso porto 
no proximo dia. 22 o cargueiro "MA CEIO"'. Após a necessarla demora 
sahirá para os portos de Rerife, Rio, Santos. Pelotas e Porto Alegre, ' 

Agentes - LISBOA & CIA. 
RUA BARAO DA PASSAGEM N.0 13 - TELEPHONE N.º 229 

1 JOÃO PESSOA PARAHYBA DO NORTE 

parciaes, exame de concurso e admis
são aos collegioe militares, á Escola 
de Aviação, gymnasios, etc. Exercicio 
pratico de redacção e estylo de cor
respondeneia officiaI, eommercial -
descripção, narrativas e dissertação , 
Professor brasileiro, com longo tiro-

,1 

1 .,,, ... 1 

A F A A A A A A e ·,s I 
~:~i~ t:!~~:tc~c:e~:a i~~~i!~t;: J: ;';: 1 

!te
5
di~s e s::~!iid~~::, ~~t::J!~~o s~ri:i:: 1 

mado a domicilio. Aulas diarias. Tra
vessa Cardoso Vieira, n.º 16. - Pro-1 

(!'"==========================,.,. 1 fessor Corrrêa de Araújo. 

ADVOGADOS 
MAURICIO GRACCHO CARDOSO e ALCEU DANTAS MACIEL 

advoradoa tmcriptos na Ordem, oom esctiptorio á rua Republica d~ 
Per6 38. J.• andar, (antiga, Assemblf'a) no Rio de Janeiro, acompanham 
cauaa1 perante a Côrte Suprema encarregam.se de preparos defendem 
Junto " Superior Tribunal Elel~ral, Impetram .. habeas•corp~"' e man• 
dado1 de eegoran.911, fazem cobrança~ commerciaes e particulares tratam 
d.e naturallzaçã.o e cartas de chamada. de extrangeiros, etrectna'.m rece .. 
blmentoa nos dlveno1 Mlnlsterios, Thesouro e demais repar !.lções po
bllcu, preata.!11 e levantam flan9a.s, dflndo todas e qua.esquer lnformaçõet: 
,•e lhe, forem aollcltadu, tudo com ae.-a.ran9a pre~eu e raplaes 
•• remHM4. • l 

JOÃO PAULINO NETTO 
Concerta machinas de escrever e de 

..:osi;u!'a. 
t • ~em trabalhado para ,, Instituto 

'Sao Jo.:;é'' e para a. Escola Remington l desta capital, afóra lnnumeras Pncom
mendas particulares de que se ~~m en
carregado satisfactoriamente. 

Póde z"r 1,.irocurado d3 7 ás 11 horas 
na séde do 1. s. J., ã. praça D~ 
Adaucto, provisoriamente na Ordem 
3.ª do Carmo. 

Serraria e machinismos 

ARNAUD NOBREGA 
ENFERMEIRO DIPLOMADO 

IDA ASSISTENCIA MUNICIPAL) 

Av. D. Pedro 1, 915 

-======================= 
DR, JóSA MAGALHAES 

1111:DICO IESl'IEOIALl!ITA 

l'AZ ~1JALQUl!R TRATAMENTO IE OPIUtAf}Ol!S LIAS l.101:Nl,)Ad 
DOS OLHOS, OUVIDOil, NAJl,IZ l! OA"UANºl'A 

Oou-.Jtorto: - ltaa D11qae de (,'a11a1, 584. De 1 .. 1 ._"t'M. 
11tu1•oncla: - Ku Vllconde · •• Pelo tu, au. 

1 O.& O P li: e II o.& -______ __,, 

Vende uma Locomovei inglêsa fi- 1 «=============:,. J 
MUITO BARATO ! 

Na rua da Republica, n .0 302, ven
dem-Se wn grupo de cadeiras, 2 mf'
zishas de centro, um berço, 1 espelho 
grande, um consolo com pedra e ou~ 
tros outros obj<>ctos mmdos, pnrf'111 rrn 
perfeito estado. 

xa, com 9 H. P. effectivos quasi no-
rr=_=:=========================="l\ l va; um engenho de serras vertical 

DR ONILDO M CH 
typo francês serrando pranchas de • • AVES 8 x 12 pollegadas; uma serra circular 
d-e 30 pollegadas propría para serra
gem de tóros e desdobramento de EX.INTERNO POR CONCURSO DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ 

DOENÇAS INTERNAS 

Especta.I1c1ade: - Molestias lnfer.to-contnglosa.s 

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

pranchas em tabôas. Uma officina 
mechanlca completa com torno me
ch.anico, machina de furar, plaina, 
motores de 2 H. p. a alcool ou kero
sene. forge a ventilador, machlna 
para abrir roscas e cortar canos, e 
grande quantidade de ferramenta de 
bancada . Todo este material se acha 

Con"lultorio: - Rul:l Duque de C'ariaq, 348 _ t.º andar. em perfeito estado de conservação e 
Jtp,qidrnria: - Hu:i l•'.ngt>nhE'fro R4"'tnmba, 237 optlmo funccionamesto. Vf'r e tratar 

CONSULTAS: OAS lfl AS 18 llOftAS DIAll.lAMENTE \ com dr. Escobnr. na cidade de GRA. 
~,--=~-=-"" .,._-_e.--~ --· ====-====-:' VATA' Estado de Pernambuco. 

Motor "Ruston": -
de 13 HP, pelo preço de 14 :000$000 
vende-se um, a oleo, importa.d~ 
recentemente da Inglaterra pelo 
seu agente nesta capital. Optímo 
p~r.'I. luz e industria, baixa rota
cao, com volante extra ppsado e 
acce$orios. 

Aínda dispõe rlo :;tock da fa

Preço de ccastão. 
-------

APIARIO MARIA [tt.I<;. 
brica na Argentina, de 2 moto. NE _ Vende puro Mel dt
res de 22 e 40 HP, pelo pr.,•ço de !!!~~sioo e 30 soo~ooo, re.spectJ- Abelhas "Jlalia nas I' U rus-

CASA MONTEIRO sú. Av. João Machado, 
Ru; 0 M:~n. t:1!E~Rg, A 314 1155 ou Cap. José Pt·s· 

~================--=====--=!/ sõa, ?~ 



A UNIÃO - Sabbado, 21 de agosto de 1937 

D :e 
DR, OSCAR OLIVEIRA CASTRO 

UOlliN9Atl lliUI CIUAN(:AS - CLINICA 1111:DICA 
--- EM UEIUIL ---

Corurul"'-'MO: - 1<u• Duque ao caxtas, 812 (De 14 &a 18 ba.J 

--- Ttleptione, 281 --

R6'Sill!.'NC1A: - AVENIDA VlOAL DE NEOREIR08, 171 

---- Telepnone, 155 ----

('LJNl(.,A u.: nOF.NÇAS DF. ouvn,os, NARIZ E 

GARGANTA 

DR, CASSIANO NOBREGA 
FOR.11-.ADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Especialista do Hospital Sa.nta Izabel, da, lnspectorla Sa~ 

nltarla Escola.1" e do Uispensario de Tuberculose 
DlATHF.RMlA. ELlWTRO-COAGULAÇAO. RAIOS 

JNFRA-VF.RMELHOS E VIOLtTAS. 
Consulta:; d1artas; pelu. manhã, das 11 ás 12: 6. t.-1\rde 

das lü h.s l 8 horas 
Consultor1o: - tt.ua. Duque de Caxias, 312, 1.• 

H.esldenMa H.uu üf'nt•ral Osorio, 180. - Tel. 259 

V. S. PRECISA DE ADVOGADO? 
PHOOURE O 

OR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
<'A USAS 

COMM.ERClAL, CIVIL E CRIMINAL 
IRINEIJ .IOFFILY, 218 

AC'C'EITA C'HAMADO PARA O INTERIOR 
JOAO PESSOA 

OOENÇAl!I llE Sl!:NUOIUIS - PARTOS - OPEllAÇOll:8 

DRA, NEUSA DE ANDRADE 
CoaJ1ultorto: - Kfia M• .. lo do 'l'rhimpho, 13!-l." auhr . 

CONl:IULTAB - DI!: 14 A'B 17 HORAl9 

--- R~encJa: --

&OA EPITACIO PESSOA, ln 

SANAT RIO RECJFE 
J>trertor: - Prol. ULYSSES PERNAMBUCANO 

Rua Pereira da Costa, ~7. 293, 331. 
End. 1'eleg. SANATORIO - Teleph. 2072 - RECIFE 

Casa de saúde destinada. a. dO(Jltes de clinica medica, con
valf"scentes, necessitados de regimens e repouso. nen'osos, 

mentaes, intoxiea.dos, etc. 
PAVILHOES SEPARADOS PARA AS DIVERSAS CLAS
SES DE DOENTES. - ENFERMARIAS DE 2 LEITOS, 
QUARTOS INDIV!DUAES, APARTAMENTO DE LUXO. 

Situado no centro da cidade em lugar discreto e trânquil1o. 

Lahor1tor10, Metabolismo Basal, Serviço de Electrotherapia 
e Electrodiagno.stlco a cargo de especialistas. 

Abe-rto a t.odos os medices que poderão dirigir o tratamento 
---- de seus doentes # 

O DIRECTOR E O MEDICO INTERNO RESIDEM NO 
PROPRlp ESTABELECIMENTO 

,--Agrimensura - Cadastro - Vistorias 
Arbitramentos 

l!:Sf'RIPTORIO DE ENGENHARIA 

CALZAVARA & CIA, 
Julo PetioSôa - Al't:'nJda Guedes Pereira IL• a1 

Telegr. CALZAVARA - João Pessoa. 
Peçam sem compromjssos Informações e preços . 
Optimos descontos para trabalhos de vulto e levanta

mentos em conJuncto. 
Atfendem-se chamados de qualquer ponto dos Eatadoa 

de Parllhyba, Rto Grnnd~ e Pe1:.-:ambuco. 

BEL, PEREIRA DIIIZ 

Consultor Juridico do Estado 

ACCU't'A CAUSA!! ('IVI~. COMMEKCIAF.8 1: CBllllJ
N.U;!I NA CAPITAi, t'. NU INTERIOR 00 f:STADO 

A V 1E N 1 Ll A J O A O AI A C li A D 0, I • 1 

JOAO Pl!:Bt:IOA 

l 

IR, IEWTOI LACERDA 
CONSULTAS COMMUNB AS SEOUNDA-PEIRAB, QUAR

TAS E SEXTAS, DAS 8 AS 13 HORAS 

Noe tlem ... •tu ateia, ab attenderi no con,ultorto, oe cll
~ntea em hora prev:lamente marcada 

OLINIOA MEDIOA 

Doença. Ntrvoau e Mentae:11. Tratamento da Tabercaloae 
pelo J'Nt:UMOTORAX e a FRENICECTOMIA 
Rua Duque de Caxl&I 51K. - Te!epbone, 172 

DOENÇAS DOS OLHOS 
DR. H. COlTA BRITTO 

EX-ASSISTENTE DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO P&OF. 
SANSOU NO RIO DE JANEIRO 

OCULISTA DO HOSPITAL SANTA ISABEL 
Tratamento medico e opera.torto daa doen~aa tl.01 olboa 
Con.ouliorlo: - Rua Duque de Caxias, 312 (Alto da. Pbar

me.clll Véras, 1.0 andar) 
Resldenlca : - Avenida Juarez Tavora, 113 

Consultaa: - Daa 10 112 '" 12 e da• U '" 17 boru 

GABINtTE ELECTRO-DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINDALVl GAMA 

Clinica-Cirurgica e Prothese Odontologica 
Odontopedic 

Comalt0rto: - Daqae de Cas::laa, 5Dt - t.• anelar 
CONSULTAS - DAS H A'S 17 HORAS 

t ,===========:!, 

DR. JOIO SOARES 
CLINICA D& CBIANQA8 

Oa Cm!lo à Casa do1 Expo1lo1 olo Blo olo Jandn 
(Serviço de lactentes) 

Medico do Serviço de Hygtene IntantU do !:atado 
e do Instituto de Protf'cção e Asslstencta á Infancla 

Consultas diarias das 16 ás 18 horas, á Rua Direita, 348 
(Altos da Sorveteria Werner) 

esm.:NOIA : - Rua Dlõgo Velho, 284 <Parqee 
Bolon de Lucena) . 

·1· DR. ALUIZIO AFFONSO CAMPOS 1 
ADVOGADO 

Escriptor,<1: - Epitacio Pessôa, 113 
CAMPlNA GRANDE 

·~ 

JOSÉ MOUSINHO 
ADVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Pessôa 

Dra. Aracllda Beuttenmuller Medeiros 
MEDICA OCCULISTA 

Assistente da clinica de olhoo do Ho.,pltal OR!frée Gulnle 
Consultoria: Rua RepublJca do Perú (Antiga Assem• 

biéa) 15-A - 6.0 andar - Edl!lclo BrasU. 

Diariamente de 4 As 6. - Telephone 22 - 5687 

- RIO DE JANEIRO -

D o 
DOENQAS DA PELLE E VENEREAS - SYPBILIS 

DR. EDSON DE ALMEIIIA 
DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. 8. P. CHEFE DA CLINICA ::JERMATO-SYPHILOOlU

PHICA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
Tratamento por procet.sos especla.li2a.dos de acne (ea1,1l• 
Dhas), pyUriasis versicolor (pannos) eezema.s, ulct:ru, 

doenças das unhas, affecçôes do couro ca.belludo 
Orientação moderna na therapeutlca da Syphl!la e da 
Lepra - Physlotherap,a dermatologlca - (Ultra v!oleL• 

-Infra Vermelho - Cromayei-l - D1atnermo coagulat9.o 
para o tratamento dos tumores malignos da pelle 

DIARIAMENTE DAS 14112 A'S 17 HORAtl 
C.fJDSultorlo: - Duque de Ca:1iae, 504 - 1. audar 

JOAO PESSOA 

DRA. EUDESIA VIEIRA 
- MEDlCA -

Tratamento pela cntmlotherapla ass~>et!ida a 'fJhJstotherapta 
CUltra-vto1et.a, oneht.s Jonga.c,, cu1t.f:w, 111t,zt. <'urtw., o 

tiydrotnerap1t1.). 

Residencta e Consultoria: - Rua lJUtJ\Jf' llt' na.rlu.s, t.UI 
Consult&1: Se,-uuda.s, quartas e ~es:tb.11 da• g &a ll e du 

14 b 17 boru . 

Terçu, qutntas e sabbaClfl! das 14 &.s l'1 noru , 

=========e--
CLINICA DE VIAS URINARIAS E DOENÇAS 

DO RECTO E ANUS 
Tratan,ento especiali7.ado da BI..ENORH.HACIA e sua, 

<'ompli<'açóe.9 no homem f" na nrnllu-r 
VARIZES - HEMORRHOIDA~ - (•ura tra.1anfid& stm 
operação e sem dôr . Seg11ro tra.lamenlo da!') lissaras ,,. ... 

ctites, estreitamento du 1·~l'lo, rh- ' 

DR. JOSÉ BE'fTIAMIO 
<Ex-a.sststente do serviço d, PROTOLOGIA DO 

HOSPITAL CENTENARIO> 
CONSULTORIO - MACIEL PINHICIRU, 211 faltos ~. 

Souza Cruz) das 14 horas f•111 tlt'ante. 
RESIDENCIA : - HOTEi, !ll,OHO 

DR, J. WANDREGISELD 
ESPECIALISTA EM ltlOUS'flAM 1'0~ ouvmol!, 

NARIZ l! OA&OAN~'A 

CooaaJtaa d&a 14 ú li bota. 

CONSULTORIO : - Rua Duque dP Caxl:1.". :l-18 - 1 ° and:n 

RESIDEN<'TA: - RUA DA l'ALMEfllA. WK 

DR. ANTONIO DE MESQUITA 1 
ADVOGADO 

Escriptorio: - Rua Maciel Pinheiro, 164 

Campina Grande -:-- Parahyba 

HORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

ACCEJTA CHAMADO~ PARI\ QUALQUFtt PONTO 110 
INTl!RIOR DO ESTAIJO 

ae.t•enota : - Anolda Joio •o MaUa, 111 

CAMPINA GRANDE 
",....==--------=---=--....~-~ --=" 

Tb~~;b~O•Ur~~~:~taD~ !.~~n~a~i~Adr~~~~~w• I 
e chefe de cJJntca da S:.u1ta c .. s.._ dt· !\tl!iif·ricontia 

Tratamento da. Tuberculosf" pt"lo 11m·11mothonu a, llUd:sl 
habercidJnitberapJa., phrenict'pto111ia

1 
pt1ttnialt·uo. ' 

fü1ação, f'tC., t·tc. 
Consultorfo: 312 Rua Duque df ('a da, 

Das 11 (11; 1'3 - Da., 15 ás 17 
T•Jepbone 19-0 JOAO n:~sl\A 
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UM DRAMA PROFUNDAMENTE HUMANO 
SEGUNDA-FEIRA NO "REX" 

Julgue, srs. jurados, esta mulher, será uma mãe 
digna de seu filho? Será uma assassina, uma 

inimiga da sociedade? 

MADELEINE CARROLL - GEORGE BRENT 

-em-

SOMBRA DE PECCADO 
-com-

ALLAN BAXTER 

Uma emocionante produc1tão 

O glcrioso espectaculo que 
apaixonou a cidade! 

da PARAMOUNT 

Segunda-feira na "Sessão 
===========li das Moças" do "Jaguari
Hoje no "Rex" em Matiné2 

Call:gial, ás 4, 15 
Um romance educativo 

PRIVADOS DO LAR 
Um "film .. da P.\RAMOUN'l 
PREÇO UNICO • - - - $600 

be" "O seu cinema" 
D "film" consagrado pelos 

nossGS "fans"! 
"UNIVERSA l" 

O ORGULHO DA NOVA 

VIGOROSO! VIBRANTE! AMANHÃ NO "FELIPPtA" 

Gente esperta! Enganan'ao mfio mundo nnm~ 
Loteria' clandestina! A verdadeira historia da 
organização da Policia Federal.: . Como vive ... 

Como procede . . . Como ama! 

DONALD COOK - EVALYN KNAPP 

-em-

BATALHA CONTRA O CRIME 
-com-

WARREN HYMER 

Um drama da UNIVERSAL 

R E X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA. 

DE CHIC FELIPPÉA JACUARIBE 
SCIRJ;:E A'S 7,30 HORAS SOIRJ,."E A'S 7,15 SOffiEE A'S 7,15 

O J.J,ovo successo musical do mais notavel "SESSÃO DAS MOÇAS" Um drama musical sobre a vida de Liszt! 
par de bailarinos! Musica exotica e drama vibrante! FRANZ HERTERICH - OLGA TSCHECHOWA 

FRED ASTAIRE - G.AGER ROGERS GEORGE RAFT - CAROLE LOMBARD - em -

-em-

RYTHMO LOUCO 
-em-

RUMBA 
Um "film" da PARAMOUNT 

SONHO DE AMOR 
Uma maravilha d2 CINE ALLIANÇA 

UM DESACATO DA "R. K O. RADIO'' 

Complemenlos: - "Fox Movietone News" - Jornal rcce. Complemetos: - NACIONAL D. F. B. - elComplementos: - "Naciinal B. F. B." .:_ e 
bido por avião, trazendo os n1umos acontecimentos muud,aes PARAMOUNT NEWS - Jornal - "Fox Movietone News" - Jornal 

- e - NACIONAL D. F. B. 

ME ROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - SOIRBE A'S 7,15 - HOJE 

Fernandes 
Ex-Awi:. Technlco da Dt· 

CINE SAO P .. EDRO 
1 HOJE - Uma sessão á5 7,15 horas - HOJE 

A historia pungente de um filho que adorava acima de 
tudo a sua mãe e a sua farda militar ! 

Dr. Gonçalves l' 
rectoria de Hygiene Men
tal e Assistente Inst. de 
Asslstencla a Psychopathas 
de Pernambuco (serviço 
do Prof. ffiysses Pernam
bucano) . Medico especta
llsta dos Hospttaes Santa 
.!.sabei e Juliano Moreira. 

s.· Série de 

AVENTUREIROS HEROICOS J a c k i e K o o p e r - O garoto sentimental 
-em-

CORAÇÃO DE FILHO 
-com-

MARY ASTOR - ROGER PRYOR 
Uma produccão da WARNER FIRST 

CHnln e~peclallzada das dot:%lças 
do SYSTE!IIA NERVOSO. 

Cons. - Rua Ruqae de Caxiaa, 
348, - 1.0 

Juntamente com 

O CORCUNDA 
e mais um Desenho 

P r e ç o : - - - - 1 SOOO e S600 réis 
Amanhã vae ser a matinée mais animada do Metropole, 
pois, com os novos preços para senhorinhas, ellas nos 
prometteram dar o maior brilho a nossas Vesperaes. 

Resd. - Av. Montem, ,ta Fnn. 
... 7%. 

- JOAO PESSOA -

l!,,=====-========dl 

ALUGA-SE a casa sita á 
avenida 24 de Maio n.0 638, 

Amanhã t Mysterio Entre Grades - Amanhã 
com Barton Me Lane 

Segunda-feira - Sessão Gigante - A Sereia do 
Alaska - com Victor Me Laglien - Preço: $600 

Alerta rapaziada!!! 

DDENCAS DO ESTDMA60, FIGADO E INTESTINOS 

WiiW.11:,Qa 
fRANCISCO C;lffONI &9!:·RUA 1': DE MARÇ0,17-RIQ 

CINE REPUBLICA 
HOJE Uma sr.&Sào começando ás 7,30 -- HOJE 

lim ••ra.r-werst" de grandrs aventuras e luctas scnsacionae~, com 
o destemido cavalleiro KEN MAYNARD 

O PHANTASMA DO DESFILADEIRO 
Con1plemo1L0;). - Um NACIONAL (D. F'. B l 

Preço:: 1 • rla r, 1 100. - 2. ª c1a-='5r e crianças, 000 

com oitões livres possuindo l '-·=====================-::di 
ainda agua e um sitio com 
diversas fru<:teiras. Preço 
de occasião. A tratar com o 
sr. Antonio da Silva Mello, 
na <:hacara annexa áquelle 

V i o Ião TERRENOS E CASAS 
Vende-se um novo, de 1 VENDE)!-SE. terrenos pruprio,, em 

• • • lote~ d.? 50 r· aG nwtros <le fundo na 
OptimO SOm, da fabrIC« pOU• prnspe,a Avenido lluximiano de '1,·,. 

predio. 

l'sta T G' i l gucirCdo, proximo ao hait'r() do Monte-
1 • :or me· )'iu, lugar e;nudan:l e -d(' _futuro; agua, 

Tratar a rua M. W alfre.- ~~:1tr:s~:tºcid!d~,0
;~:~ !i:::~~:s;~ec:; 

do 28. l'Ommorlos lnformHçnes na Avenida 
• ~oão Machado. n º iOÍl. 

Amanhã! - Amanhã! - Amanhã! 
O "film" anciosamente esperado 

O DIREITO A' FELICIDADE 

Com FRANCES LEDERER 

Producção da "Paramount" 
Canções lindissimas - Romance -

Amôr - Luxo - Emoção! 

A SEGUIR, 

ROBERT MONTGOMERY - rm 
MYS'fERIO DE MR X 

RANJ::OLPH SCOTT - em 
VENCER OU MORRER 

JACK HOXIE - em 

SALTEADOR DO ARIZONA 
CABOCLA BONITA - Film Natloual 

E A GRANDIOSA PRODUCÇAO DA "PARAMOUN'l ' ~ 
LANCEIROS DA. lNDJA 

E OUTR.00 SUCCESSOS 
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P L A Z A! 
MAIS conforto com poltronas de Pastros & filhos ( Rio Grande do Sul) 

MAIS nitidez com projecção rectificada pela PHILIPS 

MAIS conveniencia pelos seus preços ao alcance de todas as bolsas 

MAIS sonoridade com amplificações PHILIPS 

MAIS divertimento com optimos films da UNITED e da METRO 

1 nauguração 7 de Setembro 
"ROSE MARIE" ---

OPTIMA OPPORTUNIDADE I CABELLO$ BRANCOS 

I 

PAVILHAO . c_llRA D_E ABELHA. Resina de ca- ALUGAM-SE as casas de 
Joeiro Chifre de boi. - Compra-se • ,. 

Caminhões e carros usados Evttam;s• e aese,pparece~ eo111 • _ Ern~sto Wciner - Praça Pedro Ame- numeros 791 e 799 sitas a 
LOÇAO JOVENIL Ven:le-se um pavllhao bem afregue~ rico, 109. Pensão Pedro Americo. • E • · p " Vendem-se 1 barata Ford OM<la .,mo loção, nilo é tlnto.u-a. 2ado esquina da rua Silva Jardim avenida pitac10 essoa e 

1934 1 Phaeton V-8 1934 1 Oeposl~··p~~tud';.n,,ern com'.. Amaro Coutinho, por bom preço. - - -- recentemente construidas. A 
, ,l , Rua rlA R.Anuhllr? _ JnAI') pp.JUl.l",a A tratar com o proprtetarlo domes.. A A A' VENDA . 

Ford 1929, 1 Chassis Inter. mo, J;la dita rua o.• 136. C S tratar na mesma avenida na 
national e uma Sedan Bab,- ALUGA-SE a confortavel ALUGA-SE Vende.se uma casa por preço modico, casa n.º 821. 
Ford casa da Avenida Epitacio com t quartos, 3_ saias, 1 corredor, ap- I 

• parelho e banheiro, na rua Silva Jar- 1 li--------
Tratar com Ottoni & .Çia. Pessôa, n.º 514, perto da Aluga-se o 1.

0 andar da casa n.º dim 689, em fre?te ao ~itão do Grupo 1 -
' • 122, á rua Peregrmo de Carvalho ..... Escolar "Antomo Pessoa". Tratar a YENDEM-SE ttrrenos a presta.çoes 

Praça Alvaro Machado, 15, Uzma de Luz. A tratar na Optimas accommodaçôes. rua São Luiz, n.• 41, Cruz das 4.rmas. modicas, de 4$000 a S400 o metro qua-
. l · · h A tratar na rua Duque de Caxias, O motivo da venda é o proprietari..:> drado. A tratar na Fazenda Sta. Juha, 

nesta capita . casa vizin a. n .0 614. querer retirar-se para. Reci[e. em Tambiá. 

THEATRO SANTA ROSA---HOJE! 
TEMPORADA NACIONAL DE OPERtTAS 

GRUPO GENTE NOSSA 
A's 14 e 30 horas - Matinée Popular - Preco 2:fOOO 

GUERRA ÃS MULHERES 
Formidavel comedia em 3 actos de PAULO MAGALHÃES - Verdadeir:i usina de gargalhadas 

.A'S 20 E ,15: 

A operêta que maior 

AMANHAI - "MatÍIIÍt" coM 

"A CABOCLA BONITA" 
successo tv.m alcançado em todo o pais, original de MARQUES PORTO E ARY !'A VÃO 

M O R E N A S B R A S I L E I R A S e ás 20 e 45 -- A V E S D E A R R I B A Ç A O 
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SECÇÃO LIVRE 
JOAQUfM CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

Em toda a parte a vida é 
bôal Na cidade ou nos 
\ campos 
· Os que vivem na cidade suspiram 

pela vida n<>is cam.JX>s e os que vivem 
1 na roça estão com os olhos pregados 

nos centros pop\J.losos. Entretanto. t 
1 

em toda a parte a vida é bôa quando 
se goza sau'de e se tem no que em
pregar utllmente a vida. Se nas cl-

AGRADECIMENTO 

30: Dia 
l 

dades existem certas vantagens. nos 
campos existem outras: mais tran_ 
quillldade. maior facilidade de obter 
alimento.s frescos e baratos. 

1 A vida em certas regiões, entretanto, 
é pencsa em determlnadas épocas do 
anno. quando as chuvas provocam a 
formação de pantanos. de charcos e 
de outras collecções de agua. que se 
tornam viveiros de mosquitos tran.s_ 
missares do impaludismo <>U melaria. 
Nem sempre é posstve! exterminar es
ses fócos de mosquitos; por isso, para 
evitar o impaludismo. faz-se necessarlo 
tratar. lmmediatamente, os indlvlduos 
que apparecem com esta doença, ao 
mesmo tempo que os sãos se premu
nem. tomando. prophylactlcamente. 
um medicamento adequado. 

Porphir!o Pinto Ribeiro e familia, agradecem pelo 
pr,·s •nte a todos quanto lhes enviaram pesames. acompa
nharam o enterro e compareceram á missa que foi resada 
por alma de sua presada mãe. avó e bisavó - Paula Frnn· 
cisca Pinto Ribeiro. 

Anna Cavalranti de Albu4uerque, Maria José. Luis, Annita. João Pessôa, 20 · 8 · 937. 
Aurea Albe1·to Nancy e Edison Cavalcanti de Albuquerque, espo· 
''" e filhos: de .Joaquim Cavalcanti de Albuquerque - Senhorsinho 
-- c:onvidê..m seuR parente~ e amigos para arsistir á missa de tri
,:.wsimo dili oue mandam celebrar na proxima segunda-feira, dia 23, 
as G e meia horas. na egreja de N. S. de Lourdes. nesta capital e 
. ís 7 !,oras na Matriz de Sapé. 

Antc•cipadamente agradecem a todos que comparecerem. 

RAUL BAPTISTA FERNANDES DA COSTA 

f 
7.º Dia 

Duitr ele Albuquerque Fernandes da Costa, Ednaura. Edna 
e 1':lcione duva e filhos de Raul Baptista Fernandes da Costa~ e 
demais me-nbros ela familia enlutada convidam aos parentes e 
arnigflP do ~eu inesquedvel thefe e parente. para a missa de seti
mo drn <l .1<• mandarão celebrar terça·feira proxima. ás 6 1 2 horas, 
na C2lhedrnl Melrnpolilana, pelo clescanço de sua alma. 

LEONIZ PEIXOTO DE VASCONCELLOS 

1: Dia 

AGRADECIMENTO E CONVITE 

Dentre os mais modernos destaca-Se. 
por sua efficacfa, a Atebrina <com_ 
primidos) da Casa Bayer. Os doentes, 
vta de regra.. entre 5 e 7 dias, ficam 
curados e os sadios. usando o mesmo 
medicamento apenas duas vezes por 
semana. mantêm_se completamente 
protegido da infecção, mesmo quando 
sujeitos ás picadas dos mosquitos 
transmissores. 

A vida na cidade e nos campos se 
equivale, quando sabemos e consegui
mos nos defender dos respectivos in
convenientes. 

Seja cauteloso ao atraves• 
sar as ruas! 

Ao sahir á rua lembre-se que está 
exposto a muitos imprevistos perigo
sos. Não se descuide ao atravessar as 
ruas. mesmo as de pequeno transito. 
A qualquer instante pode surgir um 
vehiculo em velocidade. 

Os pedestes confiam demasiada_ 
mente na }1\ricia dos motoristas. E.5_ 
tes, entretanto. nem sempre podem 
manobrar o carro para desviai-o do 

THESOURO DO POVO 
Clob de Mercadorlal ü 

MAC~DO & COSTA 

carta Patente n.0 1 
Av. Beaurepalre Rohan n.• 267 

Pleao • Bôlo Sportlvo Para. 
bybano" 

Resultado dos sorteios para 
contagem de pontos do plano 
"Bõlo Sportlvo Parahyba.no ", 
reallzMo em sua sé de, à a venlda 
Beaurepalre Rohan, n.• 267, no 
dia 20 de agosto. ás 19.30 horas. 

1." Premio .•.. 
2.º .. 
3.· 
4.• 
5.º 

6456 
2880 
9155 
3433 
7467 

J. Pessõa, 20 de agosto de 1937. 

AdherbaJ Pyragibe, !iscai de 
clubes. 

Macedo & Co•tr., concesslo-. 
narlos. 

PREVIDENTE 
:~::~;"- iM';nsed~~ln:x~'r.di'ã~~cfa I i,.;,========-===:!I 
os pedestres dé.s<luidados, que atraves
sam as ruas como se estivessem atra- A 
vessando o proprio quarto de dormir. QUADRO DE OBSERVAÇAO 
O resultado é serem apanhadcs pelas 1.• série 

Bungalow á venda 
Vende...se um de construcção recen • 

te. á rua Alberto de Britto 109 nas 
proximidades do 6onde circ"ular · com 
3 !ala~. 3 quartos. com agua ·e luz 
possuindo um terreno para outra'. 
construcçáo. 
. Vende-~e tambem uma grande par

tida de hvros. dos melhores escripto. 
res brasileiros e P.Ortuguêses. 
. Tratar no mesmb. com a propríeta. 

ria. 

COMMERCIANTES - Sua firma 
comntereia.l nada reprseenta para º" 
Bancos. se não ~tiver registrada na 
Junta. Commercial. Para conquistar 
essa garantia., comm~rciantes! Regis
tre sua firma por intermedio do Es
criptorío de Procuradoria MINERVA. 

~1fd: :,!ªg!~t:~:h;~r~·ab~"i~l:6;.~ 
vassos. Serviço ra.pido e carantido 

JUSTIÇA ELEITORAL 

AVISO 

O Director da secretaria do Tribu
nal Regional de Justiça Eleitoral, nes
te Estado. avisa aos intere:;sados qur 
pelo dr. juiz relator. por despacho 
exarado no processo n.º 50, da classe 
1.,.-:- foi marcado um prazo de cin<10 

ii5da~~ª!o ~~~ªun~f;~:;1~~ofti~e~i?:; 
de LuCena, official do registro de obl
tos de "Engenheiro Avidos". munlci
pio de Cajaz.eiras. a contar desta data 

Joâ-0 Pessôa. secretaria do Trtbnnul 

Re&~f.!';· J:u~e F1fh~~odi:c/~~
7 

rodas ou, pelo menos. pelos para-lamas Octavlo Vieira de Mello, com 28 an- 1 rr============ 
Olivia Co11linho ele VasconceJlog e filhos. irmãos. cunhados, dos vehl<ulos. nos de Ida.de, casado, tuncclonarlo pu-

tio(l e sobr:11hm1 do ~auclo~o e ineRQuecivel Leoniz Peixoto de Vas· a ~~!o::r~~~n~ªe~~';;:~a~':~~:~ blico residente à rua. Cardoso Vieira 
conJellos, i'!l11el'ido na noite de 16 deste mês. vêm com ~ coração sito nem se expor a atropelamentos. n.º 29, nesta capital. 
transido c!e clôr a!.(radecer a todas as pessôas amigas que lhes trou· Se é d~scuidado por perda de phos. id!1d~~~~~o~:r~ca~ºo~ e28re~~~te di 
xerarn tor1forto e l'P~ignaçflo, n~o sorne.nt: na doe~ça, mas princi· ~~!~m º;r~~~: i:fre m~~ic~º~:: rua da Republica. 889. nesta capital. 
paimente no,i mome11los ela ma101· affhcçao occas1onada pela mor· 1 tratar-se. Dentre o,s melhores medi- nosº·deA1

1
.lndaedeFerrecaslraadaR, ufufn!ºc'clcoonmar3lal pªnu: 

te prematu1·a do querido enfermo. Sensibilizados ao extremo agra· camentos lndicados, para estes casos 
dcee'!'l aos di~tinctos medices. drs. Adhemar Londres e Newton clta..se o Tonorosfan da Casa Bayer: ~~~can~fid~~~t:l~ua da Republica n.• 
Lac~rda, ·, dedieação e e1'ri!1ho com que tanto se interessaram por ~ci!~1esd~:~~-s':,\;~~va11J~~~~~ severino Soares da Costa, com 29 
sn.lvfü· a preciosa vida. perados. mais espertos, ........ conseguindo annos de idade, funcc1ona.:rto publico, 

Agradecem ainda aos. bondosos amigos que acompanharam andar na rua sem atropelamento nem casado e residente á rua. Argem1ro de 
º· radaver do pranteado morto até a ultima morada no cemiteri~ do ser atropela.dos! I Sousa, n.º. 47, n~~ta C9.pital. ., 
Senho, d,i Bôa Senteni;a e convidam a te.dos os parentes e amigos Secretaria da A Prevldent.e , 18 de 
,:,ara assiatirem ás missas do 7." dia. que serão celebradas na Ma· agosto de 1937. 
tdz de N. Senhora de Lourdes. na proxima 2.' feira, 23 do corren- FAVORITA PARAHY• 701 sem !!1t~'"d:eset!':!r,~o 
te. ás 6 1'2 horag da manhã. BAN 701 com multa 5 de outubro· 

Pelo comparecimento a este acto de religião e caridade, A 702 sem multa 30 de setembro 
confessa':" se de~de .i,á eternamente agradecidos. ~g~ ;:::; ::;:;/;,: ;2,,° d~e 0~~~i~~o 

.Toar- Pessoa, 19 de agosto de 1937. Club de Sorteios de Aocendlno 703 com multa 5 de novembro 
- Nobreca A Cla. 1 704 sem multa 30 de outubro 

1

704 com multa 20 de novembro 

JOSEI GUERRA DE ANDRADE LIMA Praça Antonlo Rabello, n.º 1' 705 sem multa 15 de novembro 
(Antiga Viração) I 2,g~ :::: :::~n: io ';\'e di:~~~~o 

V
)1°\r: Plano Parahybano - "Dlarno" 706 com multa 20 de dezembro 

~ 687 sem multa 15 fevereiro 
Resultado do sorteio dos · cou- 687 com multa 5 de març0 1937 

b 1 688 sem multa 28 de fevereiro 

1 

pons.. rlndes gratu tos realizado 6R8 com multa 20 de març0 1937 
pelo Clube de Sorteios Favorita S89 sem multa 15 de marÇo 

30.º Dia ::ra!;!':ii~· :':;:, sfg.e !/~ m ~~: :~~l! ~od:leª~1r:
37 

20 de agosto, ás 15 horas. 690 com multa 20 de abril 1937 

berto. ~=~·:~~n~leG~~~J~a~! ~:~1:~~ec~:~~ª;i!ar~ae deA!;::::e ~r:~: ~:: PreJnlo . . ~m !li E~ :ili!: i:di:;tJ/937 

r'rancisco Guerra de Andrade Lima, Irene de Andrade Ferraz e 1 3.• 0501 692 ult 20 de mal 1937 
.Hely Gueri a de Andrade Lima, convidam seus parentes e amigos 4.• 9330 

1 693 ::;: ~u1t! 15 de mafo 
para assb'.irem á missa que mandam celebrar por alma de seu , 

5
·º 

2037 :~! ~~! :::~f:: 1 d3e i= 1937 
:·ilho e irmão - .José Guerra de Andrade Lima,· segunda-feira. 23. j 694 com multa 20 de Junho 1937 
;\s 6 l 2 ncr&s, na egreja de )fossa Senhora do Carmo. Plano "Noclumo• 695 sem multa 15 de Junho 

AntPeipadamenle agradecem aos que comparecerem. Resultado do sorteio dos cou- i~~ ~~::: :;:j: ~o d~/J~~~937 

.. --CORTE DE APPELLAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo, na 

Secretaria da Côrte: 

1- Embargog ao Accol'dam nos autos de Ag
gravo Civel n. 0 21, ela Comarca de Campina Gran
de. Embargante a Expol'tadora de Productos 
Brnsileiros S A e emhai·gados a massa fallida 
da Soe. Exportarlor:t Lafayette, Lucena Ltda. e 
untms. 

Com vüita ao mlvogado da parte embargante, 
Bel. ,José de Oliveira Pinto, pelo· prazo legal (5 
dias), em data de 20 do l'Ol'l'C'nte 

pons..brlndes gratuitos realizado 696 com multa 20 de Julho 1937 
pelo Clube de Sorteios Favorita 697 sem multa 15 de Julho 
Parahybana, em sua séde t. Pra.. :~ :::; :;:;Ai: io !: j~~o 1937 
ça Antonio Rabello, 12, no dia 698 com multa 20 de agosto 1937 
20 de agosto. ás 19 horas. 699 sem multa 15 de agosto 

t: Pr~!11io .. 

3.º 
4.• 
5.• 

4809 
2522 
6484 
6366 
3160 

J. Pessôa, 20 de agosto c!e 1937. 

ADHERBAL PYRAGIBE, fiscal, 
ASCENDINO NOBREGA A 

CIA.. conceasfonarloa. 

AO COMMERCIO 
Oscar Serrano Cavalcanti declara 

1 
que, para fins commerclaes, desta. da-

i 

ta em diante passa a asslgnar-se Os
car José Cavalcanti. 

João Pessõa 18 de agosto de 1937. 
Osca.r Serra;..o Cavalcanti. 
Testemunhas: - Daniel Martinho 

Barbosa J oáo da M'atta. de Barros 
Moreira.' 

(A,J firma,; estão devidamente reco
nhecidas), 

699 com multa 5 de setembro 1937 
700 sem multa 30 de agosto 
700 com multa 20 de setembro 1937 

Quota annual: 
Sem multa 31 de de:r.embro 1931 
Com multa 31 de Janeiro 1938 

Secretaria da A Previdente. - Ma. 
rlano J. Martins !!lotelho. 1.• secreta_ 

JUSTIÇA ELEIHORAL 
AVISO 

O Director da Secretaria do Tribu
nal Regional de Justiça Eleitoral, nes
te Estado. avisa aos interessados que 
pelo dr. Juiz relator. por despacho exa_ 
rado no processo n.0 40, da classe 1.• 
!oi marcado um praw de cnco (5) 
dias. para apreSEntar allegaç.ões fl
]laes, ao denunciado João Trajano de 
Salles, officlaJ d<> registro de obitos 
de Conceição, munlclplo de C~mplna 
Grande. a contar desta data. 

Secretarh,. ·ao Tribunal Regional; em 
João Pessôa, 19 de agosto de 1937. 

C'arlo, Bello Filho - Dlrector, 

ARTE CULINARIA 
Ma-ria das Dóres Tavàres, pro ... 

fessora diplomada, avisa ás dls
tinctas familias desta capital, 
que !ffciona e executa, mediante 
preços modicas, qualquer serviço 
concernente á Arte Culinaria, 
como sejam: bôlos decorados, sal
gadoo etc·. 

InfÕrmações á rua 13 de Ma,to, 
n. 0 656. 

RUDIOS 
0 
Concertam-se quaesquer 
marcas de receptores <le 

radius. 
offrcina sob a direcção dt> 

profissional competente. 
Preços modicos e serviço 

garantido. 
Agencia Alberto Amaral 
Rua Barão da Passagem, 
13, 1. • andar - J. Pessôa 

ALUGA· SE 
Um appartamento espaçoso 

para Escriptorio Commercial, 
Medico ou Dentista, no ponto 
mais central da rua Maciel Pi
nheiro, 74, l.° andar, com Ífü\· 

tallação sanitaria e agua cor
rente. 

A tratar com o sr. Antonio Me· 
nino dos Santos, na portaria du 
A UNIÃO. 

GRATIFICA-SE muito 
bem a quem encontrar e le
var á casa 614, á rua Duque 
de Caxias, uma cachorrinha 
péquena, preta, com as patas 
e a ponta da cauda brancas. 

ALAMBIQUE COMPLETO 
Vende-se um novo com 

capacidade para 25 canada~. 
Officina Mechanica Vi

cente Ielpo - Travessa da 
Bôa Vista n.? 33 = João 
Pessôa. 
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