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A BAHIA RECEPCIONOU HONTEM, ENTHUSIASTICAMENrE, O CANDIDATO NACIONAL 
MAIS DE 100,000 PESSOAS ACCLAMARAM O NOME DO MINISTRO JOSE' AMERICO 
NA CAPITAL BAHIANA - NA GRANDE CONVENÇÃO DE HOJE, DO "PARTIDO SO· t· 
CIAL DEMOCRATICO" NO "THEATRO GUARANY", O EMINENTE BRASILEIRO FALARÁ 

AO PAíS A'S 19 E MEIA HORAS, LENDO A SUA PLATAFORMA DE GOvtRNO 
sóa.s .s~ dirigiam para a cidade bai
xa, em demanda do cáes para assistir 
ft chegada do "Arlanza ", em que via·. 
java o cfndidato nacional 

Aquella cldad~ apr~senta va um as
pecto deslumbrante, tamanha era a 
multidão estacionadz em tcd23 a::, ar
terias determinadas para a passagem 
da comitiva. 

Eram mais de cem mil pe.ssóas que se 
re.uniam para homenagear o antigo 
ministro da Viaçio do govêrno revo. 
l ucionario. 

Cartazes convidando o µovo para 
ccmparecer ao desembarque do mi
nistro Jo.Eé Americo viam-se collocados 
em todo; 05 pontos, a~sim com O fai. 
x:s contendo expreS$iva~ legend1~ 

candidatura não tinha a my~tica so. As: im. na convt:nção do "Partido 
brenr, ,rnl das coisas naturaes. Era I Social Democratico .. prestava um tri
uma c..andidatura do pôvo para o pôvo, buto ao grande bra~ileiro. c~paz de 
deEe'..(lso de fe~icidacte para o Brasil. operar .º milagre da transtormação 

1 

e para os braslleiros. cconom1ca do n~o país. restaun.ndo 

A LEI 100 
CARTA AO DR_ OSCAR SOARES 

"João Pessõa. 18 de agosto de 1937., innovações, cm materia fisc::tl. E a 
- Meu caro o~car Soares Logo min.h..'\ lei mer-2ceu que lhe ,fósrre 
que chee-ou ao meu poder o ex~rpto marcado UJ!l ponto. Um grande Pºl'.1 
do "Correio da Manhã". do Rio de 'o de 2dm1racão, porque foi clac;~1h
Janeiro, que lht:: foi traru:mittido pelo ada como invf'nC"ão. ''INVENÇAO 
''Lux Jornal·· e O\le me enviou. cem ~ISCAL ". como diz a nota. 
pedido de esC'larec1mentos e d1dos, O mesm1 posso dizer do suelto do 
por saber_me autor da le1 critic~da, ;ornal carioca. e.pezar do azedume e 
procurei conhecer e. fonte da infor~ ::los conceitos d-esapreciativos. 

Governador Jura.cy Magalhães 

A praça municipal regorgita\'a de 
gente. df".Sde que os apparelhos tele
metricos da capitania dos portos co
meçaram a divisar ao longe o gran. 
de navio inglês. 

macão. o boletim ~emanal da As~ocia- Não desejo. porém. meu carn Os a. sua economia e trabalho pela felicl-
0 "ARLANZA ·· ATRACA .tiO CAES ção Gommercial daquella cidade, de 30 i:ar. 'imples grrlha. me engalanar corri dade da sua gente. 

ÁS 17 hora'" 0 ··Arlanza iniciava as g~r j~~~re~i~~~~· ~~ h~:u con;:~d~ ~~~ ct;o~r~~ã~O! i~~:~ãºev~~t~\L O DISCURSO DO REPRESENTA.'JTE 
manobras de atrac2ção ao caes do ~migo e ccmpanhe:ro de Assembléa :iades sujeitas a ~inistros não e minha. DO PROLETARIADO BAHIANO 
porto deoutl\do João de Vasconcel!o.::. Eis o ~· cto decrev. federal que regulou e:s-

0 po 1cmp o co1dões d · ola motivo da demora invoiuntaria da ,;a obrigação nos accident~!:. do trab::t- Segue-se com a palavra o deputa• 
Ministro José Americo , mente. \~°on~titufncti um.a mass~ i~om= resposta qu: devia á sua gentileza lho. cu.1o numero não me recordo de do classi ta. sr. Oscar Novaes. que em 

r pacta erguendo vivas ao candidato Acho a critica do commentador das momento. _ . . nome cto ~rolet~ri~do da ~a~a apre. 
A CIDADE DO SALVADOR PREPA-, nacicmal e ao governador J,,ra'...-y Ma- uNotas & Facto·" do bem feito bole_ ,. COmtudo, ~ao derlm~ da. t:E:sponsa~:n_ /senta.as boas vmaa.s ao m1mstro José 
RA-SE PARA RE_CEBER O MINIS- galhães. tim da As.:ociacão Commercial do Rio .tdad_e de nao poder JU-St1f1car a m- Americo 

TRO JOS~ AMERJCO ni::~a J~éªA~e~1c~~~e~l~~~~~~~~an~~ r;di.ai~~i~o n~~:~~r~;:ifªg~;· f~~~J:: ve~ç~:i· parahy~ana 5lUe ~ gov~rnador J de~l~r~~u q~!cu;s~Jr~1::àr~~c:r b~ira~i 
en1o~i~!ª d~ec:i~T~m~o~t~~irieº~teen!~: chefe do executivo bahiano e dos srs mentas cie peso, tem o C'Ommercio. Argem1ro de Figu€1redo Clas~lftcou de apoiava a c2ndidatura do emi~ente 
nistro José Americo de Almeida, can- J~â~in;~~e.s~r~~~an~ip~~~~tesL~za~a°~ t geralmente. grande prevenção com as (Conclúe na 2.ª pg.) rconclúe na 2.ª pg.) 
didata das forças majontarias do p· 1 o 
pais á futura presidencia da Repu. m~~sse ir~~mento, 0 rnustre Yisitante D I A D o s o L D A D o 
blica. é saudado pelo sr. Durwal Praga, 

Desde o meio dia innumeras pes- 0 leader" do "Parti elo So~ial Demo-1 
cratico", na Cam2ra Bah11na. apre-

VEM Ao NORTE sentando os votos de boas vindas da A S C O M M E M O R A Ç õ E S D E H O J E , N E S T A C A p I T A L 
cidade do Sal,·ador. q;ie sentia orgu-

1 lho em recebel.o. bl 2. prova - PrcVa ·'General 
Sampaio - A·.s 6.30 ms. - Uma 

D ministro da Agricultura 
RIO 23 - (A. B.) - A bordo do 

Arlanz(l. segum, traz-ante-hontem, 
para Recife, directamente. o minis
tro da Agricultura. sr. Odilon Braga, 
que fará uma excursão ao norte do 
pais. a::ompanhado de amigos e al
tos funccionarios do seu Ministerio. 

Acompanha o' sr. Odilon Braga a 
sua exma. esposa Como official de 
gabinete de s. ex a. viaja o sr. Au-

Ministro Odilon Braga. 

rino M:raes. joven de alta expressão 
jornalística. 

O sr. Aurino Moraes que se mos
tra de.sejoso de conhecer o N~rte, no 
seu regresso. escreverá um livro so
bre a Amazonia.. • • 

O nosso lllustre amigo, sr. Celso 
Ma1iz recebeu o seguinte telegram
ma dÕ Jornalista Aurino Mor.aes, se
c1 etarlo do ministro da Agncultura, 

6r ... ~~l~n21Br~a~enho grande satis
fação em communicar ao caro ami
go que acompanharei o minibtro da 
Aliricultura em sua. excursão ao 
Norte esperando paSS8r a~un:i tem
po cóm os nossoi am1g(;8 a.hi. Aia? 
breve Ah1'0.ços - A.urino Mor(I,es". 

O CORTEJO DIRIGE-SE PARA A I corrMa rasa de 100 metros entre pra-
PRAÇA MUNICIPAL cas da Bla . do 2.2º B. C e da Po

licia E:tadual 
Organizado o cort-ejo. notR-se que o e) 3.ª prova-Prova ·'Coronel Tho-

governador Juracy Jv~agalhães con. mê'' _ A's 6,40 ms. - Corrida d~ 
fundia-se com a mult1dao que arreba- três t3J pernas entr_e. praças do 22.º 
tou o carro que deveria coudu·~ir o B. e Bia. e da Policia Mi1itar tEs-
mirustro José Americo. tadualJ. 

O povo segue a pé em direcção ã d) 4.ª proYa - Prova "Genert1.l 
praça Municipal, onde estava armado Mallet" _ A ·s 6.55 ms _ Corrida de 
um p2lanque. donde o senador Medei- Estafetas entre praças da Bia. e do 
ros Netto aguardava e. approximaão do 22.º B. e. 
~f!f:~0 J~:éª 1l~~ªJ.;os.aue'!i~n~o;e ~i~ e) 5.~ prova - Prova ··Qfficiae.; 
póvo bahia no e do '"Partido Social De- da Policia" - A's 7.15 - Salto em 
mocratico" altura com impuJ;;o, entre praças d'l 

Ne.$Se palanque estava in,;tallado o Bia · · do 22.º B - C. e da Poiicia 
microphone da PR A • 4, ··Radio So- 11 

fJ 6-ª prova - Prova "Coronel 
ciedade da Bahia•·. para transmittir Delmiro" - Quebra panelia, entre 
a todo o país os detalhes da grin- praças do 22.º B C , da Bia e da 
de manif~tação Policia 

Naquella praça o trafego ficou in- gl 7.: ptova - Prova "Officiaes da 
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teiramente interrompido. restando B1a" - A's 7.50 ms - Corrida de 
apenas a passa_g~m resenada para os eco metl'Cl.3 rasos. 
automoveL1; ,ofhciaes. h) 8.ª lJrG\'a _ PJ'0\''1 "C~pítão 

A CHEGADA ~~~~\to;~~. ~·\:.ôo5B~lt.1~orrida de 

A· s 17 e 45 começavam a chegar os 
prtmeiros •automo.veis conduzmdo os 
deputado..; Accurc10 Torres, represen
tante do Estado do Rio. o sr. Barros 

~1;J~º(l;e~·=:~~o Íeªpu~adJ1~~tt~ 
Amaral, Francisco Rocha. Maria Lui
za Bittencourt, ~r. José Americano da 
costa. prefeito da cidade. autorida
des federaes e estaduaes e represen
tantes politicos dos Estados. 

o ultimo carro a chegar .em fl'ent~ 
ao palanque foi o do m1mstro Jose 
Americo. 

Nesse instante, a multidão prorom
pe em prolongadas palmas E.: vivas ao 
futuro presidente da Republica 

FALA O PREFEITO Al\lEltlCANO 
DA COSTA 

o prefeito do Salvador .. H. José 
Americano da Costa, approxuna-se do 
microphone da P R A - 4 "Radio So
ciedade da Bahia". e. fala. saudando 
o ministro José Amer1co. 

o discurso do governador daqu~lla 
cidade foi varias vezes interrompido 
pela ovação popular 

o sr. Americano da Costa teri~linou 
a sua saudação entregan~o a cidade 
ao eminente br~lle1ro e illustre hos
pede do povo bahtano. 

A SAUDAÇAO DO SENADOR l\fE
DEIROS NETTO 

O senador Medeiros Netto, repre. 
senta a Bahia. na sua expressão po. 
Htlca que é o Partido Social Demo
c[attco 

As vibrantes palavra.; do ~ Mede!. 
ro3 Netto fóram a cada instante aba
fadas pela vibração popular. 

o mu.stre parlamentar bahiano dis
Be ao mlntstro José Amer1co que a 
Bahia de Ruy Barbosa ~stava ao lado 
do candidato nacional porqt:~ a ijUa 

O DUQUE DE CAXIAS 

A data de hoje é consa::;rada ao I Nesta capital, como nos annos an
sold~do. Varias so~~nnidades serão teriores, se1'âo realizadas varias fesli
realizadas em todo o pais, em home- vidades por inkiativa. dos comman
nagem ao Soldado Brasileiro, cuja dos de' nosas corporações militare~ 
bravura e patriotismo tanto honram 
as paginas da historia brasileira. NO QUARTEL DO 2?.º B e. 

Sendo, tambem, o dia natalício 
do heroico bra!.ileiro Luiz Alve.s de Programmd c,ue terá executado 
Lima, Duque <Ã? Caxias, em cuja ho- hoJe nesse quart~I. em homenagem 
menagem foi insUt.uido o Dia do Sol- ao Dia do Soldado. com a collabora
dado, as solennidades de hoJe visam, ção da Pohcrn Militar do Estado. 
igualmente, glonficar o nome daquel-1 
la lendaria e exponencial figura do "Hymno Na'C'1onal 
no~so Exercito, a que deu tanto lu~-
tQ~ e valor, parhcipando dos nossos MANHA - PH.OVAS ESPORTIVAS 

mais brilhantes feitos guerreiros a} 1.• prova Prova •·ouque de 
Pelo seu '·levado ~entido civico ~ l ax1as '' - A' 6,00 ms. - Oro ·s . 

patriot.ico , o DJa do Soldado será. fe!oi- Cauntry - tm que tomarãô palte 

tejado 4~ maneira. mais condigna pe- ~o.d~ 3: ~~~t~~! ~~t~t~ài d?Q~!·º n!õ 
l;i,, forças armadas do ,pais, ,on.stlt~lrcm outras equlp<>s/, 

iJ 9.11 pl'~v.,. - Prova "Officiacs uo 
22.º B. e .. , - Lançamento de peso 

j) 10.' prova - Prova "Major Hei
tor" - A's 8 55 -- Pau de cêbo. 

k 1 11.ª pro\'a - Ba~ket-ball. 
Parada esp:::rtiva: A ·s 9.30 
- Hru.teamento da Bandeira; NM 

1 
quarteis do 22. 0 B e. e Policia Mi
litar. 

As equipes pertencentes á Policla 
Militar o.bdecerão ás ordens do aspi
rante Wilson da Silveira Vasconcel 
los, as&im como as equipes do 22.'> 
~. C. e B~teria de Dorso. aos rcspec
hYos offic1aes regimentaes de Educa
ção phy.sica" 

A UNIAO 
Serviço · de Publicidade 

A Gerencia desta folha, 
de accôrdo com determina
ções da Direcção. commu 
nica ao publico que, do dia 
1.• de setembro em deante, 
o seu Serviço de Publici· 
dade não encaminhará, pa
ra publicação, annuncios, 
editaes, avi~os e solicita
das sem o respectivo paga
mento á bocca do cofre, 
e1-1tando e~duidos des~a 
e~igencia toda a rnateria 
de caracter administrativo, 
tanto estadual, federal e 
municipal. e os annuncios 
permanente!-i 



! A UNIÃO - Qunrtn·feirn, 2.i úe ngosto de 1!)37 

REMINISCENCIAS A BAHIA RECEPCIONOU HONTEM, jUM P_IONEIRO DA C~VILI-
COM~)b~c;~iif~Y:t~r~I- ENTNUSIASTICAMENTE, o CANDIDATO NACIONAL ZA ç A o D o No R D E s TE 

Quando da inauguração da estação (Conclusão da 1.ª pg.) co'' onde foi offerecido um jantar 
de Mulungú, da antiga estrada. de ao ministro José Americo e sua co-

<ESPECIAL PAR/\ 'ºA UNIA0"'1 

CONEGO A XAVIER PEDROSA 
r Da Acad. Pern de Letras, fPi-ro Conde D'Eu, hoje. Great WeP ministro José Americo porque além de mitiva. 

t~rn, eu e um grupo de estudantes. ser o melhor entre os mais capazes. 
meus collegas de Lyoeu, tomámos , ra justamente aquelle em que os tra - A GRANDE CONVEN('AO DE HOJE º. clero foi ~"': todo .... º" momentoi,. 1 Foi alli naqurll<'- fitio , que creRceu 
assento em um carro do trem espe- balhadores do Brasil tinham esperan- na<·1onaes hra .. d('iruM um con!.tunt1:. 1 a alma apo-;tolar cio padre mestre I~-
rial gratuito. offerecido pela di~ecção ça. de vêr melhorada a sua condição Hoj~. ás 17 e meia horas, terá lo- t!m de~otado e podero~o cl_1:nwnto d<· 1 nado flolim. sncerdo(C' ,·otRdo á cnu-

d~ 
1
es~rad~l ªf tque qui~s.5em ir as- dep~~~:g'uindo diz que a '' Acção ~~~Veg~ãoT~:at;.~a~i~~a~~·c1:1 t:::.i!: ~;~~.~<:•~rdt~a

1:~:;u ~(11'i:\;;~~,~~,d~~1: n:it;~= 
1 

~~1iJ.do clah(>:,r:nJ::~"ª d~u ~!;!~(08çíi~íie~ 
s lrv~U:mªrof

5 ttri1a delicia, tal a/ Prolefaria da.' Bahia" ~stava int.egra.1 crfl.tico" que será irrad1ade. para todo cn:lliz:t<ao t·hr,-.ta_ Anninha na o trpo ela mulhn forte<'" 
cordialidade reinante entre nós. da em torno do candidato nacion~T e, paL!; pela PRA-4 "Radio Sociedad."" Foram o~ mh,~iona!io~ qut' p<>netrn- n·nladeirome>nt1• chri1-,t{I E nada maí):I 

Gbegad.:-s a Mulungú. não nos q_ue .e1:a um b~luarte da_demoeracia da Bahia", na frequenc1a de 750 kl- ri!m O!-: no~b"Os i-.t·rtocb, !--.em nquelln Ih(< sorri<1 ;'i alma do quC' a. ventura 
preoccupámos com os festejos da es- bras1.le1ra e a sua asc~nç!LC? á presl- locvclos. prt'occ~pura_o da:-. J>NlrnK ':nct1·~ ou do dt· ter um fi1ho pndr(< 
taçã? e procurá!.nos conhecer. a po- cllheor,,·~esia dct1·aªs Rpeapraublitocdaoss1~sm~~~~ªb1~;1~ A essa grande convencão estarão ou~? ,·d cuJa procura amb1doi,,o.. __ cu~to_u Alli, naquelle! recanto~ nhençondoi:i 

QU esta, muit movimenta representados todcs - · ·- b ª ,ida e ª honra dt.• tuntO!oo brnsd(•,ros, onde -.e cai-3,·am o enctwto " a inno-
vcaça~ e a O . - 'eil'OS. por lF!O. 0 operaria bahiano, hianOS pe]O Ft"US ,.~!fmUnJ~~rl~S a- Jllll~ t·Om .l•i..; oihO!oo no Úoi .l·Oin. <>_ cu- Ct>?:cia ,ta 11alure1.a. a riohn-za de l>f'n .. 
da, nao son.1ente_ pt>l-o ~contec1mento oos.suindo liberd.ade de consctencia, tL O niinistr~ José -Am!~ic~ lp~ceos~d· '··á ra(...to dt'sJ>tl'J.:üclo d.i,. -.t1lanta1,;01:." thl ti1nf'ntc_s <' u-.; \-irtud('-. t:hri-.t:\s doi:. que 
oue lhe t;az1a giandes. \anta~ns, co- nha assumido o compromisso de hon- aM trabalhos lei d 

6 
• h _º l<'rra. bu .. cai;i~a o nwsmo tht•snuro, o~ hi1hita,·um, mà<' ,\nninh::i preparou 

mo tambe~ p::r -"eI' dla de ferra. ra de levar o seu nome ás urnas. gação da. 1d?d ªtP 5 ªá om...J~- correndo atra~ dactu<'lla-.· mesma~ ,·,m- l" alm:, infantil do !-.éU íilhn f' 0 man-
.A...'5im. d1nglmo-~os para aquelle -\ MULHElt BAHIANA SAúDA O dfinci d s~a c~r l a ur.a p:esl- ta~e-n_-,; que '! mon~~· ,\go"tinho e o dou mu!to jonn para O \'<·lho Se-mi. 

local de qo~merc10 semanal, onde, C~NDIDATO NACIONAL ,na ,."e goªve·rnepou. ica. n sua platafor- , <.·r,,m. ola. ,\dr1n_n11 foram pro<"u. rar na 1,;1rí,1 d~ Olinda, 0 St•minario de- Olinda, 
pcdP-fe avahar. as diabruras que fi- · :.1 1 d b t b 1 1 1 t,e h l .,u os r<· O<'"s ar >aro ... l' IIH·u to", ,111<· <':a já naqu<-ll.es tempo,_ recuado ... 
zemos sem de uninar nen um caso A muiher balúana apoia o nome Per determin,,..~ d . . d vn!! dl_zer, a!:s 11lm~!i . . . . nm a!can•r dE- ond<", <'i mn do Caste-lh 
df' policia. do ,:andidato nacicnal. E é escolhido Argemiro je FÍ ue,·,.;.do gO\etna or , I·erchnan~ D(~tu!\,"). Oh,e1.ra Lima, ,J:..a-i lcndA<- do Santo Graal, 1,;e irradia.-

Não tendo tomado parte no ban~ para represental-a officialmente, o ''R d' T b . g ,. o_ a PRI-4 fh('odoro ~11mpu10. J lrn10 .\1ro,-.<1,, pura. ,·~ni o~ r,pl,•nóon·" du .. i:il.'ncia e dn. 

~::e O~~~~::~. ~~~~ga~g féoconvite, fo- ~~~u1t e~!ft~t~fa ~:~iid;~~a .. :;;: tra~~itti~, ªh~~te~~ p:~t/b!s",der:~ 1 ;rãaºrac~ta; ;~:'n~he d;'°;~~:~;~a:~~~1~~ :~;= ;~rll1dc para todo o -'•1rd~!-1II' hrasih•i-
A prim~ira tentativa !oi em uma tido Social Democratico". lhes da ~rand1osa manif?stação do .::iú~ µnmC'11'0R m1sHu>narios trouxNam E llm dia O .;ertrw t11.:olht>1t O sac(' r-

QUitanda onde se achavam expostas A illustre ·•lizader'' feminina inicia p:Jvo bah1ano ao ministro J~sé Ame- r a no.,o11,o htt:rutura l1n~u1st1ca, r<"\dan- d•,t<• do Senhor O no,·o mi,;..,ionario 
à venda bellissimas bananas maçãs 

1 
sua oração dizendo que o nome d::> iicc 1rrad1ado pela PRA-4 "Radio do-noi-, ,\:,; belk.zas dt>:-ls.i hng:ut1 1ncul- Qlle dt"\'ii.• H;r 0· pntrti.rc. h. 0 e ... pirituai 

4ue me fizeram acudir agua á bôcca. ministro José Americo não podia Sociedade da Bahia" ta qu<· ell<.'" fui;1am r1\ltlt1:ar_ em dou- dl· muirns rer:uJit'. 1, ansioi..;a., de om·ir 
.Reunida a tropa., fez-Se a chamada oassaJr despercebido á, mulher brasi- --- c;:ur,t e riqueza dt· e'.\.preHsao, com .~ !' v<'rdade dt.- hêh<.'r a inst,ucçiio, e de 

11:.s que tinham dinheiro. Compareci leira, que tinha. agora, o seu papel A L E I N e, f O O I hnµ:ua 1;;:r('J!a, e pe~m1tt111do 9i,e o noH- pr:dicar 11• ri! 
,..om meu~ 40 rét."' e os demais campa- na vida publica perfeitamente reco- ~o .,oca~ulario loi-),l' nhunnantt>.m<'nte ,\lma fila df' h:.ncladt•, df' luz e de 
nheiros. coril. qunntia egual ou infe- nhecido pela constituição de 16 de (C!rmr.lusA" rll:' 1 .. DR.) <·nr~qu~•c\do ~e no~·o:.,. (·lo.pr~ss1vos (' 

1 
drrudl'" chrí!-il.is. 0 p:t<lrc• nolim i.e 

rior á. minha julho. lei sabia é. acima de tudo. logiCl:i, ju- varrnd1F-~lmos N11H'l·1m('s de ltn~uagem i <'nlrl.:!'1,!"0u dt.· alma e coração ií. tareía 
A coUecta produziu 560 réis. Assim, a mulher brasileira. sem ridica e previdente portu)!uesa df' l'n..,in:1r 
Depois de gra:1de discussão, ficou desprezar os cuidados do lar. como Foi ella o rcsultrdo de uma medida EllPs, O!-. misi-;.ion_a~i~i-'. - ca'"·alleiros Já no S-:nhario de 0'incla já no Cot-

a~ntado que se comprasse trezen- '!Sposa e mãe, poderia no parlamento que se impoz e Ql!~ não pa..<,sou desa- andti.~tt.·s cl<' no!:s~n ~" d11atao, ao Pª),"º i(>J.:-io QU<· <·lll· con~truiu t> diri1,tiu em 
to.:; réis de bananas e o resto de pães ou em qualquer fun:ção publica. percebida flf"l'" legi,;;,Jadores parahyba. c1uc iam trazen~o a lui; do E~·angelho ~t'rrr.ria. da Parah~·ba, iá ... ,,hr~tudo no 
e bolachas; isto é. duzentos réis de ougnar pela democracia na defesa n0s, em co:1se-qu,mci:i. do~ t·epebdol) a!:s almas _pu~a!:s e embrute<"1das do~ ('n!!edo d1· CajaHira", híij~ E~cola 
pães e ~e~nta réis de bolachas. d.as instituições vigentes e ao lado da tncendio: de algodão dest.inado á ex 11 º~º"' abori;?enes, iam tamh<·m fazen- . ·ornrnl doi- ~P:rtõt.-h da Paralnba crin-

Naquelle tempo, um pão maior do bôa causa nacional. • oortaçáo nos quaes o umco preJud1: do estancia),,, agora nucleos de ente- <;à•> <1u.-: a menina d,1.., 1',('U; olhos o 
cme os actuaes de duzentos réis. cus- A sra. Maria Luiza Bittencourt f'ado foi o erario publt<:o pelo não ci:;;mo ch~h,tão, depoi._ P11"'º"dos ,e ,·il- e-nle,·o do!', M·Us !-.onho,.. dp apostolo~ a 
tava quarenta réis. conclúe. dizendo que a mulher ba- recebimento de cente11:ic~. de cont~. las, é ho1c as nossa~ ).{randes cidades p1 eoccup~\ão de ~n,l ,·ida, o pad-r 

Dirigimo-nos á quitanda e. deitan- hiana apresentava as bôas vindas ao I Eis o S€U aspecto lcg1co. Se o se- dos recantos sertaneJos. por vcze" as ino-tn· Iimr,(·io Rolim (oi o carnfleiro 
do 11 falação" â dcna do estabeleci- futuro presidente da Republica. i?Uro cobre º· val_or t~tal do produ~to nossns m.i:jt•),to~ai-; cidadeb littora- andante d:i. educa<"âo ci,-ica e lit.-raria 

~~.:~ltgeg ut~:nç~rd~!h6ai:ifo ~;i:~ho~ FALA O MINISTRO JOSE' AME- 1 ;~ec~~Jªii;~~,' ~~~~1;ii~~~1~;~~ t;:~~r neQ~antas cidades que hoje pontilhnm ~~nl~~:1nt7~ng;~~ere:m <• t'a~::~!eenr\~~s d:: 
cahidas sobre os sei:s, e uma.s face.; RICO porte e despesas correlatas, claro que O nos!-.o mappa i::.eograJJhico nesceram sua .rtd<' d{'"" pr ..cador (1,, homem-, <' de 
côr de rosa (não eram pi,ntadas), de nos productos armazenados para €X- de 3Jdeamento!oo de indios da..; mii:;s-Oes prep:irndor de drtudes ~ociaes e chris-
onde o sangue parecia querer sahir O candidato nacional é vivamente portação. nelle. está:.> ou devem estar ~atholicas, principtm.ente dos padre-: iã .. 
pedimos-lhe trezentos réis de bana: acclamado pelo povo. e pronuncia •,ambém incluidos os impostos e des_ Je~uita!; cuJos pr me-iro~ .irmãoi-C <lt! E como cli~s'-" o Sabio qae os que nn. llibra.nte discurso, uma verdadeira a- pêsas de embarque. Lego. determir· ~:~~~t%ieci:~\ ~:nuJ::~:~i Af~~:~~\o ~~= endnam pa:a a ju!';ti~n e para a san-

Arregalando cs olhos. a moça per- uologia á hospitalidade do põvo ba- nando a obrigação, não fez mais a zer be·m justificado de Capi~trnno de tidAde:, terão º" ,;('us nome-. e,scriptoE-, 
guntou;nos; Aonde levam?. hiano. lei do que pre~creier. em um dispo- Abreu 

08 
grande!:! educadore~ da nos- como estrellat:. no firmamento. em 

F.ra que uma duzia de bananas, Da oração do ministro José Arneri- :;;itivo de o1d~~ puf lica e Jiscal. u~a sa mo.cidade. Ob' fundadorcl) da lin- perpetua!- eternida.d<·l. o padre ~olim 
naquelle tempo, custava quarenta "º· conseguimos apanhar os detalhes drcumstancia e acto j preex1s- J,?uic;tica americana <' os criadores da ~hi e ... Lá \"Ivo no cora.<"ão da população 
réis' mais imore.s."ionantes, que ;publica- te1~;ra, 0 pon~o roais importante. o noi..;:.a ci,·ili1:açào! ~~,rt;~':1:i\ocl,~ ~=r~~~~ª·d:~sp;~a~~~;!! 

Fizemos um almoço suc~ulento, de mos abaixo· i;eu fundame:1to jurídico. Os estudos intcressanth.sirnot., pa- ~.ertam•ia.;; qu" banham O Rio das Pira-
fructa.-.; pois a moça nos presenteou tndiscutivel que. pertenc:::ncto o~ im- cientes e muito cuidado~o1- d~ Luiz do,., nhas, rln po,·o de Caiazeiras particu-
~C!11 um cestinho de espeeiaes laran- "Bahia de S. Salvador! oostos de exportacão e de vPndas mer _ Santos Vilhena, J - A. da Cruz Uiniz Jarf":"\entP, que hoj(' canta hymnos á F:ua 
i~c::_ uns ab:.caxis e graviolas em Eu devia falar-te de joêlh-:s. com cantis exclusivamente aos Ertados, a Pinheiro, Hl:'nrique .\ntonio Galuzi, m~moria, lembrando o seu nome eo, 
Q'':tntid~de as mãos postas. elles tambem ccmpete decretar as Ecluardo Prado, Barão de Studart. ruido~:. .. fel'ltas 

nep· í~ do almoço, fomos ao rio. Meu discurso inicial deve. pois. ser normas de s11a cobrança e fiscaliza- pudre Galanti, padr(' Seraphim Leite Caja7,.,irn!I cre-:-:ctu, de~envolveu a 
~nde brincámos tanto que o trem uma prece, como quem faz uma pro- ção. E' um direito ,•:ob.:-rano o dv lan - e outros, no .. mohtram um numero ~ua ch·:lizado ~oh a cE"l(' ... tial pro
f'~pe:ial par iu. deixando-nos sem messa. çar impostos e tax8.!> para custe_ar as qua~i incon.ta.v~I de cidades brasileiras t('c(:ào des doi" ,:rcnio~ beneficos. de 
di'1hf>ir) para a boia e transporte, Terra da primeira missa. pays:a- despêsas com cs serviços pubhcc1;", que foram 1niciada:j por saardote ... :-;e- <i1,i), ,;anto .. '. :\L"it> Anninha e padre Ro-
n(I dü seguint~. gem de campanarios. foi aqui que ensin1 Carlos Maximiliano. em "Her cufare!- <' religioso~ mi!:u,;ionarios Jf'"' J lim 

~a~~~~n~~!º\ii:qiei~tat~ ~~= ~~~ re~~~{~ ~; ~- ~~~~~~rfº meu ideal. r;n:~~~~. ~gt.pJ;lJ~ªg-6nieº nD~ei~~~- ~~:i~:;s :apd:c!~~~c':~,osfranciscanos -car- 1 ~e~·:-~:ce:d~~~af~:;o ªab<'e~~:oa~~ ~=u:~a: 
ria. não só ,pelo l?xposto. como pelos Hontf>m eu cahi <jos t.eus cé.:s e c1ui.t· que a:~ nece,.:sidades df' orC:~m Abram-se os mapp_a• d~ Parah}ba e f'ntranho. .. , a quem Deus nservara um 
cuidados que acarretava para as nos- ho.ie subo ao settmo céo da tua eene- publica são que justificam os irnpos_ de P(<rnambuco. Aht cstao. como um ,-.ini:u:ar destino; ,outro, novo AJros-
s~s fa.m.ll!as. '8 quaes n!o nos po- rosida:ie. tos rosario luminoso a recordin aldeias tinho, ºº"º Gildas que chamou aj a1-
diamos dirigir pelo tel!grapho por 1 A e:ente. queira ou não queira, tem ·• A5 attribuiçõe:::: financeiras das te - ch~iotâs: e~ tempos que lá se foram. 1 mn:,i. das populnçõe~ ·ii luz do Evanjrelho 
falta. de dinheiro. reurumo-ncs, em ; de acreditar no destino. gislaturas esta<lu~e5 e d~s municipios Joao Pesso11, Mamani.;uape, Fa~undei-1, '-" illuminou os espirito!-. para Que com 
as.sembléa. p_ara resolver. . . 1 Napoleão já confessára a precarie- decorrem no cod:go bzs1co da. União, Pirtncó, S João d.o Rio do Peixe, Cam- 1 :'t in~truc,ão, construisse u Bras·il de 

~tre ouhas propostas mexeqm- dade dR sua gloria quando disse que em primeiro lo~ar: do Estado. em pina Grande. Sã~ Jof10 dos Carir:n•. hoie 
veis .. appareceu a de um rapaz que . a politica é O destino S,:!~~dyi:çã~a d~di!:a~fs:d~rr~~i~;o" é 1~~1·a;ra~~~~drio~~=~

1~!: ~;;i~dt, ~ti:1~e~r;~ ne~~dr;1:;!in:i/c~u:"~ªe Pi~~!~il~!~i:: 
~6s V1ag~m se J t.lnh~telU:corpf~~do da Senhor dÓ Bom!~! Querem oue A lei n.0 100 não affecta quaesqu-êr quae.-.., se não foram al~umas criadaia; ,·uttoi; ~lorio..;o• de Anchit"ta, .Nohrega, 
r. 'u9 J0~'!1 .º~º v n~. ter. 0 0 eu faca de Deus o meu grande elei- dispo~itivos das con~tit\1\ções da Re- pelos missiounrio~. crhceram, entre \'ieíra e fodos o:- t,poc.tolos que, com 
~o _ao tein:ivtemo pres Y O da tor. Está na. moda ser ratholico pra- publica e do Estado. Enqu2dra.<:e no tanto, e prosperaram sob a influencia, 0 <',·nn.,.elho na mão. foram ensinando 

egreJa pro s an , d3: rua da Ponte. ticante. não .c.órnente l'Os santuarios_ art. 8.", r. da primeira, e no art. 4.0
• r d " 

QU_e se offereceu a tirar esmolas na ! romc nos parques de diversões. Ate I incises 1º e 6.e,, f. da segunda. o,- cuidad~s . e o z<'lo ~po-.to ico o~ oc. no'#-'1'- antepa..ci~ado" a !lerem chrib-
f~1ra. de p~ descalço~. com um . rf>- 1 padres da Egreja fugiranJ. d~ nUlpi- O engano do commeutador está em ,v,s!'os pr1me1ros e'"·angel1zado_res. tão~ e patriotas. 
~~t~ de 

1 
Sao Sebastiao. e o pahtot te~<. cara amparar políticos. Mas a t.er firmado o seu conceito no presup_ e~1':;~e:/:. 

2
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2
el~~r:g;s!~n~~.~:i~

1
r;; ;,~~~ 1 

0 
·
1
~ 0 ~:n~~·mA~~:;!~~ir~1Pé0 }f;;~o d~n:;:~ 

,ira to ~o avesso cerno si~al de 'llinha. crença não é a minha propa- posto de que "o imposto de exporta- dat;ão do s~u primiro nt..clco de inis- e,il: a nenhum par8hyhuno -.erá. licito 
pe_:1t ;encia, tend~ um prato fundo na ~anda cão é devido quando "e faz cxporta.ç.~o trucção. Ca.iazC'ira~ é ~enuinamente ficar indi'ftnPn1e ás homt!nag('ns <1ue 
~ao. onde cahiram as moedas df' Acham . os adversa;i-os. que a po- e o impcslo de \'endas merc·tnt1,,s urna cidade chri"tã Elia na,;c('u sob hoje ..:;.e tributam ao padre mestre Ro .. 
vmte e quarenta réis em. quantidade litica dos nobres é temeraria e sub- quando a venda. se realiza·•. ··Em- os nu1picíos, sob n protecção C' sob a~ lim. c.ncndote digno e pulrioh p(•rfei
tal que . resolveu. _ perfe1tam.eh.te, a ver~::tva. Mas tu me comprehendes. quanto esses actos não se consumma11:1 , c:ra~a .... de um homl'm, de-.~es dt> QU('m I to tão pC'rfelto como O!oo qu1- m..-lhor o 
nossa. cnttca situaçao! _ Senhor do Bomfim! continu'a O commenlario. nenhum di. F ·t - d- t ·h • 
11:re11ga-se que o Santo na.o íez mt- Viajando pelos teus céos. Bahia de reito tem o Estado que. se po~a t~!r f~~:~ ~:n;,~1ª prac~~~;~~~ebe'~~~los1: r~r~= ! foram tu•!-,ta terra brasiltt-ira 

. . S. Salvador, ~u esperava po~sar em ~i:!~til~o~ª!~~u~~~ctano e p ~as á dirC'ita. emboru recolham, á ea- NOTAS DE 
Quer alugar. vender ou comprar ca. oa~ em teu se10~ Via do all? Jangadas .. ~ada mais falsa do que essa fie- qnerda_ dues:os, 1 inj~rias <: ma11~~ç!'e-s, 

sa ou terreno? Procure o Escriptorio sohtarias. coouetraes sem fim, toda a çáo o direito do Estado se traduz no Cft~!~~;!ªHe:~,~~rl:"i:r;~/ ~~g~qªa:c~:~- p A L A e I o 
de Procuradoria MINERVA á Rua. Ma- ~~e~ih~ªp;~! pay~~em e tul\ egreja poder de decretar as leUi por quºe Je te illui:::trado c amnnlc da nossa histo-
ciel Pinheiro, 306, sala do '4.° Cartorio Ma~ tiy~e ~e~ qtlerido Anthen~r ~e

0
v;stfiJie;iio resx;it~:~~u~ftc!rt. q:e ~ ria, no,., nlata como 1ta:,ce u :t cidade O sr Pedro Arruda, residente em 

do Tabellião Travassos. me dlSSe. Via;amos dentro da no1- Conctituição do E<tado reproduziu no de Cnjazcirn... M1<-enco1Cha. tetegraphou a~ sr Go-
te." DeJ:?OiS veiu ~ tragedia. artiio 4_", inciso 1.º, com as seguinte!: trm dia Yi_tul R~lim, Pª.e(o padr(' \ernadc1 ngiadecendo a s e,:c1a as 

Debatia-me p~mdo a Deus que ~e palavras: ., decretar os lei-5 por que ~e m<'i:.l_r<' lgnac•o. Rohm, P:l·.n~o rot.l·clur reparos feitos nas estrnda.s de roda
matasse logo, hvrando-me da ag:m1a deva reger. _re~p~1tadas as leis fed ... - d~ Hlha <' hi~Je pro~rl•s!-,ii--;ta ~idad~ 1 gem do po,·oado de Bóa-Ventura, da-
jos afogados. ráe-:: e or pnnr1p10.s d?sta e da Con~- sertaneja, ~ah1u do Snro_tr onde m~ GUelle municipio 

MAMANGUAPE A Providencia me salvou. Foi o tituição da Repub_lica··. Fóra das h_ rm·a. e. ••fazendo uma picada atran·), 1 -

VIDA IIUIIClPlL 

(DiStrlcto de s. João) •eu milagre, Senhor do Bomfim. Um mitaçõe~ com,tituc10naes _e l:.gaes. ne- Ue mattn cerrada,. ~.ht'~.ou. n um -~u~~r • Recoheu. ainda. o sr. g::>\·ernador 
~ia mysteri~so me amparou da mor- nhtuna re.st.riccâo ~e pre~ume no ~1- on~e O t_('rr<'no fnzi.!. h~eirn f'lc,ae,i Ar~':'miro de Figueirêdo, um teleg.ram. 

Viajante - Esteve n"'ste povoado t·e. reito de d~kndr: o Estado. os seus n~- \h1 eom,iderou que Ja ~·~tava. Jon~e do ma d- dr. Ari0.5W&ldo .Espino1a em 
hontem. o nosos digno a~igo sr. Pau~ A _Ba~a velou por mim e_ sua tere$~·es. da fo1ma que. Julg~r nmc,'a'ss S~rrote e di!-.:-;(': .\qui já lln..,-;o íazl'r ª que e.Ste expressava oS seus agra

1

deci-
l o t 1 d d d com ª" circum-.ta minha t"ac:a - Ro~ou. o trecho_ e trat?u m~ntos a s. excia. pela su designação 

lo Seraphim da Silva, commerciante l s~1 a l a e era . uma romana e consentanea .'; de maior pro da com:truc":1º <_I<> ".?ª morarl1a Assim 1=ara compó.r a Commissâg Permanen-
em Maman,guape, demorando-se no l o.:enttmenlo,; affectryo.s. . do _mor:nento e do 1:~e-r ·il. fL .. caliznçãÕ come(OU COJtlZ('lru,; . 1 te de exames dos It1ncc1·na1·ios publi-
trato de seus interesses Senhor do Bomfun ! Sah1 da San- fic1encia e d~ mai~ ~y. t a\ivos já 

A candidatura do ~inistro José t9. Casa de Miserlcordia e entrei no para cs m:gaos admmts r. --;;-nhi;- ido~;;. ~;Ior dos ~~ . ~~-i esm cnsos de apo.sentadorias e li~ 
A nierico _ Em resposta ao telegram- teu templo. Fci a tua collina a mi- exi.!:tentes · . . . po..-.tos dt.· exoortaça e dos pro- 1

1 

ca · 
ma de soltdartedade que os distinctos nha rrim'=irll visita de resuscitado. _ E tanto 1·-t? e verdad~ que, át r.i.c- duetos armar.~nlldos ·· 1 flrt. 1 " 1: " , - - . . 
rommt?rciantes desta localidade srs. A Bahia deu-me a mão para sahir çao eE"tabeleci~a pelo ~cmfi:ne:1 a1.~~ e o artigo 2.° que n'ln constava. aliás_ EsL' t hon~em. cm Palac1c-_, em visL 
Epitacio Americo MadrUga e · José rlo fundo do mar. Hontem. mergu- e-_u . po.<.s~ oppói uma -ot.ilia icçao o!so do meu projec-Lo srnclo rrs11Itado df' 1 ~ :ele cumpr,mentos ao che~e do Go
Geraldo Madruga, envtai:am ao emi- !hei nas suas aguas, agora mergulho rd1idr'e~fo rii;~i~daEit~- n_:~~ai~l~~st~s e uma emenda \1cto110.:,J no plrna110 \~ino. 

0 
dl Oscar de Azevedo B1an ~ 

nente_ brasileiro dr. José Americo de na sua o.lm~. . . - cte"vidos d.e ·de o in~tante em • .. FH,.un egu::i.lmentt_~ J;UJ~lÜl" fui I dao, fu~ccionn110 ctn Min1~ter10 do 
Almeida, r~eberam o ~guinte despa- _Po~o bah1ano!. v1.v1 comvosco, sof- -t~a~sªcºoncrettzàm as condições exi_ obugações e l'l'nahctades e')ta T1abalh ... 
cho: fn c_mvosco e que10 vencer comvo.!- 1.d . le· para a sua incidencia tutrta.:i pC'lo att 1 ° e seus pnra:- tft.============,a 

"RIO. 14 - Horas 9.20 - Rpitacio co! Ã~sf1~ p~~te~lde sua a1Teradação. tor~ graphos, na paite corresponcten_ 11 
Amerko Madruga e ~rmão: Grato Neste momento só d-ascubro os bra- n~-s/ 0 re:ponrnvel pelo pagamento !;;2 ;'"'qt~;nct;~s•~;!~riª~~~os~~~/

1Jc I A B A T H & C I A 1 
s~us cumprimentos apoio. - José A- co!'- de u~ povo generoso que me re- fiél depositaria dos mesmos e pelos mt>1cado11as mflanHn8.veis" 
mertco". . l""'.ebe_ festivamente. deste ~ovo da quaes re~ponde, nos termo_s do .. art. Como te ver:fira. a p3.rahyba ne- 1 

Perspectiva de bôa safra _ Com O Bah1~ .. ~.tnha amiga de tao dõce l. 266 do Ccdigo c_ivil. Brasileiro . . nhum iml)06to decretou. Ap"nas fC' ESTIVAS EM GROSSO 
barateamento dos generos de primei- conviVlo. E de~te modo. 1ustlfi~ar1a a abri- pre\'eniu C:l)ntra u tntcn<:fto de que-i. 

;fn;.:':"':i:ii .. a~º':;~ °sf:iJ~ \!; O GO\'ERNADOR JURACY ~IAGA· ~~iãoes\f_:~;;~id:ut•~1c~~1
m~;te

10J~st:: ;';:~:ngãio1rn0 ~;d~"t:'.;~.·~d~r!m~a s;;~ 1 ÜS melhores artigos 
experimentando uma vida de relati- LHAES E' ACCLAMADO ficada pelo imperativo de dirrito pu Satisfaz~ndo O seu pedido. meu ra_ h 
vo desafôgo. blico que perm1lle aos. Estados fazer ro collega e am,go, nao tenho a pre- pêlOS mel Ores preÇOS 

E· de se esperar uma optima safra O pov~. delirante de enthusiasmo tudo o auP não lhes for vedado PP~a tensão de convern:er. Se1 f"l.UC, em ma-
~ste anno, pois a lavoura e a. roça of~ ouer ouvir a palavra do governa.do!" Constituição d~ Rf'publtca e n"~pcct.1~ teria n,:::cal. e coisa que nunca ~e con-
ferecem grandes esperanças. .JuraJy Magalhães. acclamando-o. vas, e pelas lei~ federaes. o::egue. Quero. uni:arnrnte. lhe affir_ PllAÇA ALVARO MACHADO, i,"i 

,0o correspondente). O chefe do executivo bahia.no diz Diss€' ainda O commentador que .. a mar que n juslificaçáu da h:J incri-
----- então que "deante a magnüiceneia Parahyba decretou agora, um imposto minada estâ na consciencia de toclo 

Garanta. o seu negocio registrando daquelle espectaculo não podia dizer sobre a intenção de exportar e wbre o mundo. principalmente nesse espi
fóifU" Itvros e firma na Junta Commer. outra coisa senão que a Bahia estava a intenc:ão de v<•nder". Reza a lei: rito dt> justiça innata dn.s massas po-

dal por intermedlo do Escriptorio de ~~:ia~~ Americo ao lado d a demo~ pr~l~cl~~md~ E~~~â~~a~~r~~tn~;' ~~~~~r~.r ~nt~~ .. ~~~ ~~~i1)~~~cf~~1~!m~~: 
Procuradoria MINERVA rua Maoiel Após as breves palavras do gover- de beneficiar e as prcnsns de tam a campanhn pela imprensa 
Pinheiro n.º 306, ula d~ -4.• ~artorio nador Juracy Magalhães a coll'Jltlva tnfardAr nlgodão são obrigadas c1·cia-me, como ~empre. seu amigo 
do Tabellião Travauoa. dirige-e para O Palacio •·Rio Bran.. a cobrir com $cguro, em com- e patrício. -- Atlalbc1·lo Rlbf"lro". 

JOAO PJ:BBOA 1 

-======== 
Já é eJt,itor? Se .n.\o é. JIIJ&e.se 

hoje m......, 'Jto fOiTO 8LEIT0RAL 
"rROGRESSO FBMININO", á rua 
Duque de Cax.la1, 550. Tudo Ih• aerl 
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PADRE ROLIM, APOSTOLO NO SENADO DA REPUBLICA Y IDA 
ltADIOPHONICA 

BRILHANTE DISCURSO DO SR, DUARTE LIMA P. R. I. · 4 D A I N S T RUCÇAO NO NORDESTE RADIO TABAJARA DA PAR~IIYIB 

l'ro<:?ramma para hoj<': 
o mustre .senador Duarte Lima ' effeito. nesre plano gigantesco. a 

As expressivas mensagens de congratulações transrnitti- ronunc!cu no dia 20 deste o ,.,guin- \ creacão de uma escola prclisa!onal de 

d D A l d • d fe discw·so, em que sua excta. foca- ªarte!Bs ea111º1~:1cice.s tp1·aª!~10~.me~1,.n°'a' Edsc . J .. º, 
as ao sr. . mar~ e o agra ectmento e s. exc. ao liza, no momento politi:o nacional, Presldente-"""João ~~ºª· "'clfja fmall R \l_.r;n - Prllg1':tmm11 \p('}'L'Í~o n1 f' 

Chefe do Govêrrto - As representações que a- personalidade e n obra do gover- dade. é o recolhimento d menore~ 12 00 Pro)!"rumnn rnr1adu d I p R 

compareceram a Cajazeiras na.dor Argemiro de Fi2"Ueirêdo ~6!!~q~~~te!. tr>~~lic~m n,~~~
0
:n~atoJ~~ r. :8,(10 P1·0,:ramlllil para H Sl'U Jan• 

O tr1in,.cu1·~0. no din 22. do L" cen- Rl•sultancfo ell.is sl"lbreturlo do eRfor- ··o sr. Duarte Lim~ll -t Sr ~~si- e~~-1:,l~~m~~~~1l'~=/",.<;~--ge;r~~ictente. o tai;,,u.1 Hr,i-a do Brasil 
tennrio da fundnc::lo do Colll'j!ÍO Pudre ço dE' seu espi:-ito n•alizudor, C'Rbem- dente. a n::ta, quer~ us re _cart 

1 
.:; plano de assistencin á infan<'ia aban- 1:t.;lr) - Jazz da P R ,_ 1 

RoHm ele C'ajnzf'ir:111:, rt!pcrcutiu Mm Ih(' por i!l:!.O os louros tlC' tüo hC'\la vic- to das forças PºJ cas 1;.aJor -ª~1 
donada QUP a Assembléa Legislativa 1~,1!'"> :\1"·1si<'<• pornla··(• rn,n XP-

extrno0rdinaria ~ymrmthia cm todo.'- 01-1 torin (!ll(" ~er.á. contu<la como obra ns- ::tirigiu, ha cerca e tres ias. a m- do meu Estado. na EUa proxima reu- lie rlE' A,•M•iila 
recitnto::; do l'},tado . !"Ígralanil e inC<.;quccivcl entre as ou- prensa. fl reJpeito de franqui~ tele- nião terá de discutir e votar. plano 20.fJO - "\Jusi<·a1 ~fr!f>iru C"ulll ;\(•h,.•-

Nn cidade d(" C'ajauira~. n~ "lllt>nni- tra!'I lantns qlll' n ,liocesc de C'ajazei- graphica, provocou por parte e crr- cuja elaboração deve-se á clarividen- m "O 1:arr:,to Prodi~1n 
clades cm me>moriu do innlvidavtl pn- ra j:í. \hC' r!Pve ~audui·õps c-rot·tliaP!I: _ tcs jornaes desta cidade, commen a- eia do estadista mO('lO que é Argemíro 2n.1:-1 - PrnJ!ramm,1 l11iid!'r com '·1 

dre-mc::;trc :1~i!umirn111 vcrdarlcira flpo- ~ah·iano Lt>ite. scereto.rio Interior e f~~r/~~~~i-~~1~: J0 ~~~u~~~aá1~. ~~~ do: Figue1.rêd ti11;
1
•
3
~ardG ~~ucaçú( 

~::;:: ;1~n!~~~1f~~~1~;to~o::\1:e:~;l~~:>c~= :,ef~;,~ni:.,!'Ôit, 22 - Affectuo~ns con- A:gtmiro d? Figu·~irêdo. accusado . ., de gc~i~~~·ar~~~baL~n~~Jo~()~~~~!:!--. 2n,.n - '.\1u ll'as popula1 e m <,enY 

i ção levada n effcito no extremo nP:s.te o:ratulaçô1,>~ . meretidas . pndrc-mestrc e~t.ar defr:iudando os cofres pubh os. 1 com:> bom catholi"o que é guarõa e ~anto" 
· doS" sertõc~ rrnn1hybanos. pl.'lo 11adrf' Abnu;os - Haul de Góes =·Sr. _p:esidente. ,..0 sr. Argemlro d~ j re~peita o 7." mandamentO·, da Lei 1 21.0~ .Jornal Of!1ri·1! 

Pr)J!rammu r,111:cto ,! P f J_e-u1icio R0Ii1u Rio, 22 A~-radece1irlo honroso con- riguoredo .. offerecendo. como offere j de Deus obediente ao CGmesinh) dt- ~1.1.} 
vil e illustre comrnissão solid::i.riio-me ceu, franqma tele~raphic3: ao illu~tre ver c,ue · t.em qualqu•·'r administrador 1- ! 

DO GOVER::"\.\UOR AR(:EMJRO DE ju<1trt!' hnmenn'!<'11~ uo pndrC' Ro1im cont·~rrane:. que e ta~bem candida- no zelo das fln~n~s nubllca.s na :tl,43 '\1u ica::; v:-tr .. ln e m nr-
r1GUEIRtDO .\ DOM JO.\O DA '.\1.\- ~audaçêi~" cordiaes - Gratuliono Bri- to do Partl?o Progre~ista. a que per-! guar-d.a dos dtnheirO<: que.lhe 1-ão con- IR>lrln ,·a.~conc1:1lo,-
THA AM:\RAL. BISPO DE C.\JAZEf- to t~nço. p:-ahcou um gesto de f:'legan- fiados. A.5.sim .1amat,; desviará os di- 2'!.00 - .Jo>·nal 1'!:lludo da P R I-1 

U.\S \1.os!<orô 22 - Felicitando v excia eia .. que só poderia merecer o applau-1 nheir::s publiCos_ pa-ra fins 111tcitos.. ~2,15 \"a\i.:as com a .Jaz o' f' R 
.iusta51 ho"l1enai::,·l:!ns beneme,rito padre so de todos nós. . Era o que tmha a dizer. 1,lfuit~ 1-, 

Congr:itulando-se com o digno bispo Rolii:1• augurn m('lhores bençãos cC>Jes- D1z-se que s. exc1~ .. para isso. lan- 1 bem.. Muito bem). " 22,:w - I11formac:õt• 
de Cajueiros. Dom João da )lathn t('s feliz diocese Caja1.eira'.'i. Abrnçoa çou mão d-:-s dinherros publico!- e é. 1 IJ.fia nnitt· 
Amaral que patrocinou as feata~ com- Bi!l:'po '1ossoró sobre ·Pssa affirmativa, que o Senado terior e a. dio;;tanC'ia difficulta O i·ece ----------- ·---

~;?;,°~~~!::s R!t.~·.·· oce;~::r~!~o~ºA;:~= PO:.~~~~!r/1:;:uir c~J::;i\~~~ ~l~~t~~t: !~~ ::u rºê~:~o.ª minha explicação e o birne~to ~os seus vend~ento.s, conta~~ Os agradecimentos do dr. 
miro de Flguelrêdo enviou a sua excia lestia grave pes!.Õa minha familia. 0 sr. Argemiro de Figueirêdo não habihtaçao ao Mo_nt~P

1º.; 0
: requ!n- Gustavo Armbrust ao Chefe 

rcvdma. o Eie1.:uinte exprefii,.ivo despa- Sentimentos profunda g-ratidão vene- é só o Governador da Parahyba - é m~1?~os aos seus _dir~t~. Nao vacille. 
c..•ho: ração ln{' associo promotore~ festas também o chefe da Partid::, Progres- Dlr1.1a.se ao Es<'rt.ptor10 de Procurado. de Govêrno 

··Congratulo-me C"om ,. extin. ptii!l.!11 co:nmemorntivn" ~,.ande caacerdotc exi- :ista. E o Partido Progressista, sr. ria MI:SERVA e encontrará a solu('.'ã.o 
f:olt'nnidadet- commemorathns do cen- mio educ~dor ,:.11hfo modestlssimo pa- presidente. tem uma ~aixa, formada. dos seus negocios. Rua Maciel Pinhf'i. 
t"narlo do Collt>glo Padr<' Rolim, de flre Tgnacio Rolim ~audaçôes - Leo- pela contribuição de todos os_ PO:litt- t·o. 306. sala. do Cartorio do Tabellião O dr Gust~vo Armbri, .. q:t<' 1X'rma-
Cajazf'ira" que fh.aram imperecivcl- n·ardo Arco,·crdt> 1 cos. que lhe são filiados, e cuJa lma- Public 1.'ravassos. nEcéra algun, ctias t, t. t capital. em 
mf'nle no ' <"ornc;:io e no espirito das _ lidade é a propaganda p"Jhtica; é l'l rn;:0 ::ão tia Cruzada t,.;acior 1 de Edu-
J,:"('r0.4;'.Õe~. nctuaPJ< o ,.:ulto luminoso do Tcle1?;ranhnrnm nindn n ., exC'ia despesa c:m tudo aue diz respeito á "COMITÉ" UMIVERSI-TARIO 1 :~~- :\:iWiio \J~:i~~~n~~p~grr:;.~ 
i,postolo que ch·ilizou o Xordéste. Xa 1evrlm:1. d. Amnral, os i::r'-ó dr. Isidro' economia do Partido. E foi justa- a;. 
m::i.gnitude e no esplendor des!',a com- Gomes_ pn,'re ,Julio '\loura. vii:rario de mente no caracter de chefe do Par- PRo' -JOSE' 4u, ERICO ~~~=ir~~ g;;e~~:ed~rn,>~rl;~: S\~~ :~·= 
memoro~ão, Cujazeiras idc-nti(icon-se. Bom Jardim; o rC'itor do Scminari_o tido que s. excia. offc;eceu. por con- 31 1,, 1"" 

numa viva communhão de id~as e i-en- rl~ Olincla; parlre T)c,\rado, João P1- ta da mesma c 3 ixa franquia tele O • d triotica excursão 80 Ncrt tr1.n: ,mil-
timentos, com o ,eu chefe espiritual, mente! Pires .. José \1ecleiros,. prefeito graphica ao ~andid.ato das forças rgantza aS ag SU!:..~ COID·· tiu a S excia O scguinie t' EX.Dres: \'O 
proclamando hem alto o ~t.u 1>reito de de Sant:1 .Luzia; pndr,, Francisco Ne- majoritarias. E' esta a verdade que mÍSSÓtS pe.-manenteS de:~~~~~O~e~,c;ôa 24 __ GOVê'rnaC::r Ar-

f:,::!~ã~s n11nh~:("i:~~rae!e~:mc~:.\W,rn~:: ;:~.-,,;·~~~ri~otcrc~!~t::i.o~:~:/:; ~;rr~~ªcta~ ~~s:r1~~~0 p~~~~~m~r m'!s~! qt~~~~~:; gemiro d~ FigÜeirêdo João Pessôa 
!llnf11nejn. Cordines l!iaudac;~es - AR- f i~spcctor do ~1 .. do Trn!rnlho; AMo- ccntestação. Em reuni5.o verificada domingo - Pb. - Agradeço 1;enl1oradL"c.i:no 1 
GEMIRO OE FIGURIRf.JJlO :\1 n lr RI ro 11es1de te Cama d r· ultimo, ás 15 hOrn.5, na succun:al do \·alioso ~p:io dispe,nsacto pel-: h":nroso 

i .. , ;;o io;/ P~s!-~~~1 A~t<:~i~ ~tendes Ri= sep~~~~i!l:~·•ia~~ p!!~iib:~t~ :e: r;~i~ "Diario da Manhã" nesta cida~e. gcvt'rn~ de v. t:xc:a . á obra da Cruz.~ 
AS ME):~~G}::7'1"S, DE CO':'\GRATU~A- beiro (' familrn_. dr Vitnl R?lim. José de cont;Íbuinte da caixa do Partido fo1am 010-amzadas as e mm1~SO,'?S dt- Nacional C:e Ed_u~ação . Estou pro
ÇOES E:N\ L\0,\~ AO ~ISPO DE C.A- C'?rvalho. !.Uhstitu,to ')º pr~íc1to da. ca- Pro~e....~ista. Poderia offerecer do- permanent~ do "Comité Umversita- f~nda~:nte., ~?nsibih7,ado. pelas mam . 

. JAZEIR.\S o1tf'.I; mons .. Jose T1hurr10, s'..lpcnora cument,:s outros que provam a pro- rio Pró-José Ame1;co'', que ficaram ftstaçoe- b.lh~ntes da JUV nt.udt: <'s-
Mdil<le Dn:ee:-:_. Edgarrl roifo~ta, padre bidade dos homens publicos do meu assim .onstituirlas; j r:-lar Saud~çoes - Gusta110 Arm_ 

rongntulundo-s<· com o povo caJa· Mi1rqu("~ .. ~·1~ar10 de Pesq_ue1ra; R~y- Estado no caso em debate. Imprensa e Elropaqanda: - Rey~ bntst 
zeiren:;e pelo evento rle tliu grata 1-.i~n~_o P11c..t-, pudrC' Fra1~c1s~? Lopc!', t O sr'. Argemiro de Figueírêdo é um naldo · Oliveira. Abelardo Jurém:.1. ------------· 
ephe1nerirlt!. o exmo. :-r. bispo d .Toüo "l,n1ao de \fo(;'os C'atholtc·os homem de mãos limpas. Não é só ad- Aurino de Sã. Euridic.e Sal!es f: Dur- li /\l()'f'l('I A K 1(} 
da Matha Amam\ recchC'u o::. seJ(uiute:s ministrador dynarni'.'O, que vem im- wal de Albuquerque 

1 91 , 
e:xpres:;.ivos telegrammas: T:".'1::PRESSJVO TELEGR .\,D[A DO BIS- pulsions.nd::i todos os ramos adminis- Representação Social: - Orlando 1 

çã:i:~~! ~!;~~~~~=c::ri~u~-?::~ueni~:= PO D JOJg\'~ri~'-~t~~\ \O SR, trativos do meu Estado: é, acima de ~ir~.ér~ai~~n~~~e~d:t~. ~~f.;ip!~~: COM A SAúDE PUBLICA 
menagen!I: pnc1re Rolim e rnrdeal Ar- tud:>, 0 cidadão honrado. 0 hom~m pio. Pes~ôa,:; re~identes no -recho c:-rn 
coverde Abcnçôe Deu-. querido povo S. excia revma, c1 ~oão da .Ma~h:i. ~: ~~a n~~:a~~eirtt~c:v;~ra~:~~ei~~ CcmmiSSão Fiscal: _ C}O\'ls Salles. prehe!'ldid:> entre as avenidas Alb..: to 
Cojazeiras a quem fez mPri:ê insigne resnlt::i.nclo a co!l_uooraç:i.~ do. ~1. go- Norte. um symb:lo pela sua bravura, Ernahi Marinho e Itag1ba Cavalcanti. de Britto e 12 de Outubro. pedem 
<le dai· t11l Bispo. Abracos í'ardeal vernndor Argcn1110 de F1gue1re_do _nas 

I 
oela sua honradez e peh S).ta tempera o ··Comité" att:end.?ndo á necess1- por intermPdio desta folha. p:O'l.·1d·::-n 

J,"Fo:t~leza, 22 - A""radccC'ndf, genti- ,mponcnte" fc~tus t-ºm.,~ud CaJa.z.eirt's inamolgavel cte combatente. o de d.ade de .wa inelhor p!·opaganda, pu- eia.e:; át.saü:ie Publica .. no ~entido de .., ~f)~~~;~:~t:.~~· d~o 
1
;t0 _n.,.nni~er~:~.~~n rle~ 

1 
SalvinÕ de Figueirêdo. blicará. dentro em breve. um mani- ser ex meta U~a poça d'ag-ua es 

~:~ªei~o~~;<f~ii~ªçfi~n;eº,~1;;~\~:~~;f~~t~<~~~ nascimento do p~drC> Rúlim. r11nrlador Oppcsicionlsta durante ffl:Uitos a~- ~~~~ni: d~~·ó~o~é A~~~~~!at~~a A~~et ~~~~~~:;di,u~e~~:J!1r· n~6~illâe ~~~· 
pMlre I~na.C'i{i de Sousn Rolim trans- ,.. .,.r·mcte IH'nemcrito d ,qut!lla cicln.de nos em meu Estado Argemiro de Pi- da. 1 m:is ~o:n ameaça para a saúde d:.'l..'5 
"urso 1." Cl•nteuario renomado collc- sel"tR~c•ja tr.rnsmiltiu !; ~. excia o ~·2irê~o. antes de tudo, presa a sua Em visita ao sr. governador Arge- familias. 
gio fundou ess~1 eicladc. Torno extcn- :-C'guinil' 'e expressivo cle!l:pacho de fe- 1 honestidade pess:al, e essa. elle a miro de Ftgueirêd:> 

0 
"Comité Uni-

sivas nossas congratulações 1lovo Cn- licitações: 1 trouxe para a curul g~v~rnamental versitari:>" representado pelos aca- LOTERIA DO ESTADO DA PARA 
jr.Zciras feliz lembranca <'recciio monu. Ct1jazcirns. 23 - Tenho o mnximo f0

1 
~u dEstado ~nde ~ erigiu em po-3- demices Clovis &thia Aurino Sá, 1 HYBA 

mcnto áquel!e virtuoso sacndote contl'P.tamento te'.'itemunhnr todo o exi- u a O e seu ecun ° governo. Hemique Equelman. Leonel Csêlho. Extracção d 
!te°n'i~re:o,:~\~~~(~~~.~~fo E~t~l~:ezes Pi- ~:li:.~s \'t!~r·~~~f~o ('~-

1;l~1:1:\~i11.·ª~1~esc:t~~ m~~~ ~:tuY~~~·ade sr.A~::~?:ontâe ~t Marie Raoõso e João Fernandes dP. 13 738 no dia,
24 

de aYo;~~cxfo~~6 

João Pessõa, 21-Longe pela distan- zeirn<; que dcµ~nderam a collnbornção gueirê,::i-; e inimigos maiores da Pa~ ~~- ~o~~~~~ ~fti~f~~ .. ?.t sd::~;~;, i:f~} . · t~sgg~ 
~iaDe~~a~co~~:ão u~~doi:~.f~~ r:;~ttont;:~ ~~ ;~u s:~~·i:;~"~1:uc~:~~;,1:~~~~n~e v~t~~!:=: ~~~y~~ a~;~~~~os "Unn~ão"~omf~~r;~~ actuação 1 4.412 . l :0'}0~000 
tul associo-me a v. ,ixcia. e <JUt!rídos çflo rio patrimonio e trnrlições moraes 1:1trigas e fazem allusões desp.rlmo- Brincos. Brnc·hPs e tudo QU"' é de 

1 14 297 1 000$000 
co~terrnneos nesta!. home:1a~e1Q,; ::i.o e culturae!- do E~tado A\egru-mc em ro5&.S a um homem que, por todcs os phastasia,. CASA. ~\ZUL rE'<'('bt'U 

O 
maior T d 

:;1~~:~~!:ve~nvi~~-:11n;~~~o 1:di~a~nz~~r::a ~~:h:1~;~~m;;h~·a1~:ei:~: :!~~/> ~º~~= ! ~\~~~- d~e~~eo/ o~e5J':;~~yha~o:~~~:: sortimento. têm~ 2~ss:~.numeros termina~o.c; em 8. 
palavrn como humildo tributo de um trm por ocC"asii.\o da inauguração do ncs. E merece sr. presidente. poroue 
filho de~~t glorioi;a terra jaud:lçócs monumento ao padre Rolim ncclamou a sua c,bra politica e administrativa 
_ Mov.!-lés, arcebi!lpo da P1.trnhyhf1 enthusii,sticamC'ntc o nome do prezado ha de pasar á posteridade, como a df' 

Joi\O. Pessoa, 22 - ~~nvio ao meu arr,í_l?'o juntamente do prcdaro metr~- ! phase aur::?a ~e é de nosso renasci 
emlner.te rimiJ(O n1inhi1s· felicitações pílilta entrt< o-; quC> <'oncorreram dtd,- : mento ec~nom1co 
pelas festas que ~ugi-:trão hoje (·m ~a- <Conclúe na 8.n pg.) l Como palitice. de:,fraldou a ban-

Como admlnistrador. s. excia. tem 

AINDA O CASO DO ARRENDA
MENTO DOS "DESTROYERS" ~'.:·~:::'-G•::.:•.::rtt:::'·.:.R:.ª_...::'un.::•.:.".:.'º.:.pr.:.in_o'_l"....:.l"_"_"'-Gc_R_o_JE ... 'm=-::N:--:::::T=:::E=:---:N::-::-o-=:--s=--=s=-A-=-~,,. ~:~ ;;,~~;:1ifii.r::1~::. v~l~}t 

1 

quentes da foguem;i de 1930 

olhad:, para todo.e; os departamenwi:: AS NOTAS ARGENTINA E CHILENA A RESFEITO 
Com a enscenação de "Ladra", em homenagem á im- ~fi.,!:~~~t~ P~~!i~~~;t:t ~~~~ ~ ~~ª 

b d " t t -o RIO 2:t (A n ) - Dinil1.p1mo-., 11 Prinwirn: consi<ll'ra Qut• n attitudi 
prensa O sym~athisado conjuncto ornam ucano espe- ~;;ªlig~~ mJ~ :~a;º:maSa S~ea:or!º; rt!){UÍr' Um trecho da nota do embni- 1 do go,·t'rno dC' \\';.lshinl!lon t•ll\'11h • 

d
. , h t da plate'a pessoense - o de contract.o de illumtnaçãn Electri. xadol' ari.:cntino no Brn!',il, :1 prop:,- uma df>mOnstrac:iio dt· hllu \Olltoch.-, de 1u-se on em seu ca e de telephones. com a~ novas P.- sito do arrt'nda~iento de "dc ... troyC:'r ,. l mant>i_ra fll~um,1 ~u,ct')JtÍ\t') dl· influir 

l · R "f vEnldas e as v ao no~"º patÍ!.: • 1 ind!' 1dam!'ntt' n11-; . prohl("m1:t-. inll'T-
embarque lOJe para ec1 e eHi está o barr~oª6h:~~~; ::riY~!: '·Fiel\ pois ei--tahl'h·cido Qllt' o nos- 11: \'IÇna(·,.; dt·~ll' hl·m1s.phl•rio; 

tepio. cujas c:nstrucc&?s elegantes e >tO 1.:0'-·êrno tomou no ml·lhor aprt·c:o I sC'trundn: .. nP qut• u"" modalidadt•s. l'Til 
Encerrando fl sua ('t1rla e ~~ri-\ pel~ appl:nulido conjlPlC'ln the- confortaveis perten~m aos funcc1o- a., ra7lif'~ dada, pelos F. R l'nidn" QUC' !'-e ri•:il11:1· o arnndnmt·nto, lõf'J!Un 

Thanle teinpor:ula nesta (':tl~Hal, !lll ,d. _ nnri~s oubli~os do Estado. Ali está t> pelo Brm•il, !)ara ju,tificnr o arrt•n- do ª" 1H)t1cia, diffundida~. n;-10 Judi-

o "Grupo Gcnle ~ossaº' ctfet'- .\ntn-; de finalíz:lr o C'SJ)eCl!l sobretudo. uma politica rural abran- ~:;;:;.~~ dos. º'<le'tlro}ers" QUt· l)ro- ~:~n~.~m:s;;('~~ta~:.~.r~i~:, f;1r:~:1~:l~~-
cllente es- · ,_ ~:;j~ t~ª!.S:~:n~:lii~0;,_sm1c•,•

5
c~1Sm- :\"ão dii;i.cute a, nl'rt'llMidadl'" dt·f('n- 1n: 

tuou honle1n_ Hill e.xc_ J- eulo. o nos~o illusll'C' confra,le credito rui·al ••ssistenc,·a sani'tar,·" ~htHi que !o,(' invoi:am, ,wm os. .. Jin" tt·re<'iro: ao Chilt• não s1• :i.pn·s.t•ntu 
peda cu lo. lc, :rnUo ~1 sccn:t :l ~-. dr. S:nr:11c:I (ampcllo, di redr•1 "'"' ~ T d d t t I ar ·1 le d , r ·1 ·d d 
tn comedia "LaTlr:t '_de aut~~·'··~ do HGent(~ Nossa··. pronunciou com o combate svstematlco ás ende- ri:%~cos l' a l':- ramt·n o (lll' ~(' - :'a~):º:.ir:'~ a('df':;/;·~:;.l(~·r:;,/p~:s,::1~-
(10 consagiado thcat1ologo .11 do palco do "Sanl!\ Rosa", .unl 'Tlias e m?lhora do servlÇo de trans- O ~l.'u unico ponto dt' ,+ .. tn rnn~i~t~ Por tnnw~uintf' niln iu·,·t"!taría i1 íor-

,·ino Lnpes. . e,prrssÍ\'O di~rlff";O ele agrade- Pºl\;~a ha menoc: de doiõ rnêses. ~:ni;~t ... ~n;:i~~
1
~;0dc;;.1-1iJt~:~l~a~isd~

11 :~.:= ~:~~lt~,d: 1
~t-ricana t>t\so lht• ro-...,c ar1rt>-

,-\di11ira\'eh11C'nlr n•prr<.;rnt:i- cimrnlo ao p0\'0, ús auloridadrs inaugurou-SE nc Estado a cozinha tPma d<· :1rT't'11damento cios nnios tlt• 11uarto: o ohjcdivo imnwrfü1:to cio 

(1º, .• 1 J)C'''ª lllC't"r<'C'\l .cnlorosas. , .·\ imJff('l1S:.l pn.r:th,·)>anas .. pe.ln <;.ie~edticaPunbnnexa R':' Departamento dt> gnPrra, s.i se A:l.'1wrnlfzur n,mo mt,io Chile t' a ,ubstituiçiio dt· al~umns uni-
.... .., I '" ::iau f lica. onde milhares de de ac·qnisic;llo dt• <''f'ml'nlo~ ht•llko... rlade... na, nl·s ('o;pl'dalnu•nll' nun1do· 

JJalnrns do JH)'SO puh l<'O· .. ·((l~~ ('~q>li\'anlr ncolhida ~lllC' tivera mães vão diariamente bus:--ar 0 ali- dt·-.tinado" n rc·forc;ar a pott·ndalid:uh• n·, '\.i adunlidndc•, J1rt·o1-currn- "' ,,m 
lC'YC opporlunicl:Hll' dc·. a~c.:.~s~ll o "Grupo" nesta ~apn:ll, de. on- mento par~ os s=us filho.S e os con- tfe qualquf'r país lt.'rnr adiunt" a ncc,ui-.ic:io dt· aJJ!UIH 
lll~lis l!lll:l ni~1g:nifiea c,h1h1,;;ao rk Je,·, 11 11 todos as melhores rr- '??lhos hygienicos oue devem obser- Dentro dt>'-"l'~ prindpios. factoi. e dem"nlos ach·quud"'; ,1 !iun 11111µri11 dt·-
do {))cneo [H'l'Jlamlrnean,,. . coi;Ja,·()r..;. . •·ar no aleltamento. E al!ora s. excia conccito1S, do gO\(•rno argf'ntin-0, 0 ff' .. a; 

' I O Governad-r do rneu Estado elabo- Bra-.il só t·ni:ontrará a f''.\llr""""~º i.in- quinto: Pi.ta politfra nào ,,<1dt· "t'r 
Em "Ladra" tod1lS os arlt·,l;ts Termi!ianc~n ° seu e isrursn. 0 ra um plano que deverá. ser :ipresen- <"em df' <·le,·ados t-cntim('nto,;:. dt> ami- t·on .. idnada t·omu tt-n,l<·n('iu arm 801 ,..n 

lr'lhalharam, eonsdenll'mClllt'· distinguido 1nlC'lil'rl11nl )H'l'nnm- tado á Assembléa Estadual na 1-ua zad" e n• .. pt.'ito á inh•R"ridnd(• d(' "liª" ti ,ta .. i ~t· )(·,ar t·rn rnntn ,1: antiJ!,1 
nos seus papeis, tornando-se, 1 hurano <},r~Jarou ~que, ~!rntro cm proxima reunião. r do qual consta faculdad<'s inolienaH•i,, como naciio 1r~diçüo 11 a,.al t• i;i "(· rN·orclar u 

ns~im, imposSÍ\'('), d<•slaear I hrC'\'t' o (,cnle .~o~s:t ·• retorna ;~n~;~~-i~b;i:~l:à~s.d~P:;~~te;i!ª eii "obuana r irandc"' 1 ~r~1\~~~~~/d:.:::ia;!~~.~
0

d~1~ <n~~t
1
:mp;~::,._~ 

< ·ual<urr nonu.~. para Cfll<' n;.io ~t· r41:1 :l .Jo~lo Pl'."'."'~•:t, a lim de>_.,- digo c:m (ll'gulho d~c;f'jaria ver co- RIO, 2:1 (.\. B) - Em nonw dol M',to: <• ll'º'~rno do Chilt· hnit C"omo 
/ 1 · · liç·t ·1os dem:11s qui levar a C'flr1lo uma marnr mo brasileiro, estendido a todo o pre~id<'ntl· Arturo \lt•,-.andri. 0 1.·m- ·<'mpre f"•!á cti,p~,~111 a r1,n1:ddt•rar 
nçn uma lll.JUS •

0
' l"'"t)•dicb trrnpor;rcla dt' O)Wl'd:1, C' ('Otlle- Brasil. bai'.rnclor ,lo (hilt> aqui ;.1nl'dit11do ft'i'. radn ,.;.t 'rnai, a form11 df1·dh11 ,ln 

O ('~prrtaculo C' e t. ~ .i.:. . clhs São pontos ori11cípa~s rlf'<:<;,> .!:e,rvl- E"nfr('(r/, ao 1?0,·l'rno hrasih·iro da !',,·-1 problrma dt> imitH(.'ào do~ :,rm~mt'nlott 
1 ''(' t ·oss·t'' (Ili{' lni iea • · ço a crea.ção de um abtit{o para me- ~uint<· nota: • na ,\mericu: 

<.<> ,en l' j ·' ·A •1n ú im- nores abandon.,dos até 11) ann·s. d? 1 ··o g:o,·i-rno Chih·no qu(' nl'_ompanhuu di1110: n 2m·.t·rno ~º Chih• t>Mtá C"rr-
1izurlo ('lll lOJJl('~a. t: • fif:1doll O "Grupo Genle Aossa" sp- ambo~ os sexos. sendo aindA de sua 3Ucntaml'ntl' os eommt•ntnrio~ ~º"<'i- to d1: qu,•. 1ra11:H·orr1do!I ne prlmt'iro .. 
}ll"ensaJ p;irah~·b.lll,l• ~lri as~is- AUirú hoje' para Hr<'ifr, onde de- cogitnção rrgu,=r um oavilháo anne- tnrlo-. snhre o pos.-.inl arrendame,ntn momento~ prop1dm1 n ~U~lwtl11:ot t· rlt'~· 
grraln1cntc á nu111eroi;;;:1 das \'erú reiniciar, d<'ntro ('fll pouro, xo ao Orphanato D. Ulrtco. para re- 1 dos "d"-.troll"ts", pertennnlt·!'! aos E;.;-1 int,·lli,:l'nl'in!-1 (ratando· 1· d,• mat<>ria 
t · nstiluindo uma l - TI colhimento e ec.Jucaçã., ouramente ! indo~ l1nid11" no<:t gonrno"' '-Ul-amni- t:io d1·lirnda, ~não nwlhor 11pr1·d11dn 
enrrn. co • l de ,ll'le offe- ni;;; ~nas tepresen a\Ol''- no H.'· domestica de meninas de ]O a 18 nn- ! !'ano!'! aprf'(·iu II quel'>tán du IIH'l:'t1int,• :i Nprnnimld:id(' 1• o rnrnd1·r 1:1·ral ,10 

tnelhorrs noilnc as , terra nlro "Snntu Isabel", ao..c;, Pretende nlnda s. excia. levar a man('irn: prr,Jf'do do!i K"'lado~ ( niclo"'' 
rc-cirlas ,o lH ,o ele noss.1 



1 A UNIÃO - Quarta-feira, 25 de agosto de 1937 

PAR T E o F F 1 e 1 A L 
.\DMINISTRACAO DO EXMO. SR DIL ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO 

.. llovêrno do Estado hyba. attendend; ao que requereu iiecretaria da Fazend11 p R ,E F E I T u R A. M u N I e I p A L 
Ernestina de Araujo Silva, profe:ssora ~ 

EXPEDIENTE DO GOVERNO DO effectiva de 4.ª entrancia e directora ' D E J Q Ã Q p f. S S Ô A 
DIA 19 do Grupo Escolar "Adhemar Leite" EXPEDIENTJ,; DÓ 5ECHL1Art10 DO 

da cidade de Piancó, tendo em vista DIA 24 

Dt' Anna Alves CavalcanU professo
ra dkctiva dn cadeira i:udimentar 
,nisl a do pa·,ando Enlre Ric.c; muni
r1pio de Alagóa Grande. solicitando 
lr<"s 13) mCr.es ele licença com os 
\ r1wimcnto') integraes de accôrdo 
C'om º" vrnci.m~nLos integraes de ac
<'Ól'clo com o an. 44 da ,lei sob n.0 

127. ele 28 de dezembro de 1936 . -
Dcrcriclo 

~e-~~t;s;:0dodi:edá~º 1:;,~
1
;,1~~~º;,0~º~~~: Peticõcs: BALANCETE DA RECEITA E DE$PESA 00 DIA 

:º~e:;;,t~ 1! f9~6'.e~.x:,-:n~!\ ~~r!~ De Odav,0 Oullhernw ue Ohvciro. 2 l DE AGOSTO DE 1937 
rida licença eer a partir do dia 11 do chefe da Secl'~10 dt:- Dc.spestt.:-. elo Th'> REla•;lTA: 
corrente mês. ~ .souro do Esiaclr ,r.~cpterendo JJt(b.1- Srilci"> <i(! din :J:l 8: 168S72l 

1 :221 ... 800 o Governador do Estado da Parn- menta de :-:t:tis vt·nd111enlo:s. O pc- R<"C•·lLt (Ir, cha :H 
hyba. attendendo ao que requereu d tinonario ab,1m1'Jnvu ~uas funcçôt's, 
Ernestina de Sousa P into, ,rofe~ora ausentando .se, deMa í'idadC' .:i 21 dr 

D· 3!)0~521 

effectiva da cadeira rudimentar mi:;- maio do corrl'nte anno. correndo :,i:>- DESPf:SA: 
ta da rua centenario, desta capital, bre o farto inqw-rilo nd1ni1list.rati•.•, Adt :11Jlan1r11t.o ao port ,u·o ck~L~l Pre~ 
tendo em vista o laudo de inspecção cujo juli:,::amf'nto esta atfe<'Lo ao fcitnra. para pequena~ de.,,µe.-.,1· 1m 
de saúde a que foi submettida, resol- exmo. s1 Gnverna<lo1 llo Esta(b porLnia .. JUW 000 

l!.XPFDIENTE DO GOVf:RNO DO ve conceder lhe 30 dias de licença, Não cabe n.~:--im a ,~t:, Sl'<:retann 11.::- Enlrrt=u·, :10 ac.:lnr B:incto ,Junior, 
DIA 20 1 em prorogação da que se acha gozan- nh_1.1ma pro.·vi_c.<'Jl("ta ate _dec.·1;ào _,ti I romo .auxilio p;n-;.~ o Grnp-., Cif'11!1• 

. do. na forma da lei. para tratar de quclhl autond:idc -~upuJor lw:lct1ro N'?.::;;::a . 
l-':~t1r:oc.;·. sua saúde. assun o p1•ct1<.ln P~go a srta. ErolhHt,.: .... <.b S1Jvu Tho 

:J()fl~.(llt() 

O Governadcr do Estado da Para De Ant --m) Baldwno 1"n·11·• ILn. 1 - sub\l·ncii.o á u,c·cla nodurna ·· Nos· 
Dr ~~· ... 'tin~ p1a::;. Nov') l.º tenente hyba, attendendo ao que requereu d~ typista da ImplTll)ja OflH.:rnl. rr(;or- sa Senhora da Pcnh:.1 · em Man 

àa P.oltcta M1htar d.o Es~ado, regue- rAmerica Cavalcantl de Sousa. insp~c- rendo <la ded.'-:lo f.1~1•.111clb rcpart1ç,i.o da:.;:nu . . . . . . . 
rcnd~ o pagamento de dtlf<-:-rença de tora de alumnos do Grupo Escolar ~ob1e falta.,, dad:1:s l nüo just1f·cada5 .. Ao Collegio .. , de Setf'mbn, ··. i;ub 
vf'ncun~nt.08 que deixou de receber .. Antonio Pessôa ", desta capital, ten- A Lei n.0 32, ele :.'l Jc d.·:r.rmbro de I vençfio . . ..... 

350. 000 

ti:r 30{' 
200<000 
:.mo. ono 
2:)0:!,UClO , 

('m 1!)31, d<' 1.0 Janeiro. a 28 de !11ar- do em vista O laudo de inspeeção de 1935. PstalJPlcc,, 1 an i:1 qup u1trn A C~sa de S Vicente de Pf!,ulo, idem 
ço_ cio c1t.ado anno. na lf!lPnrtancLa de saúde a que se submetteu, resol\'e ella mesma l m vn~or 11,1 chtt..,1 11a ::\ia Ao A ylo eh 11orn Pa .... tor, idem 
se1sc~nt O.') e dezeset~ nul duzentGs e conceder lhe se':senta (60) dias de li- publicac8o, m~~ ·.. t,'rú iu1•·io .i con- Ao Orph:111ato D Ulric.:o, idem 
~e::.sf'ntn r· cinco réis <617$265). cença na forma da lei para tratar C€S.<,áo rte !(-ria~ ~r.t-; lunccH ... nari:1:; 
Aguarde a~r1:tura 9,e credito.. 0 de sl.la saúde. devendo· dita licença que já cr.nlC'm 12 m1\')r.: de :enwo Sald.-, par,:1 0 clin :!5 

Dr SclJa~t.1ao Gomes Correia, . 3.- ser a contar do dia 3 do corren~e àcsdc a me:-.m.a dnL1 1\:-.'-Hn <.1 ün·,: i· E.m rlornmento dl" vrdnr 

7 ~1117~;221 

t'::;('1:IJ)turuno ~o Instituto de Ident1fl.- mês. de fenas a J1mc.:c1011anos Já. rm ~Pr DrnhC'iro em caixil .. 
caça'J <' Medico . Legal. achando-~e o Govrnador do .. ;~tado da Para- viço ficou suborclin.uJo á coudiç:io dr 

a :684:t:,oo 
4 :)22\721 7 ;OU7~221 

do<'nlf", requer trmta (30) dias de h- hyba nomeia d. Ir• de Barros Mo- terem, 1_1a cinta da publicação da lei. 
c:,ença, par:::i. O ~eu lr~tamento: reira para exercer, interinamente. o doze m~s de sc1·viç'l: º· Q\lf' llfl es- Tl1P:.ow 1,H1:.i. d:i, rr"'fdturr. itL11111•ipal de Jcào P!': ,ó~1. cm 24 Uc 
Snbmrtta--:5e á m!-ip_ccçao de saude. cargo de inspectora de alumnos do I pec1~ nao oc·corre. A i~gi.-;Jac.;an fr,dr- ugo:,to tle 19:~7 De ~ana Ca_menna Bezerra C_a- Grupo Escolar .. Ant".)nio Pessôa ... ial mvcc?cda. pnrcre 11;1.o V"T D ppl1ca~ 
\:3-kantJ, profe!:sora de 5.ª .entranc1~, desta capital, durante O impedimento 

I 
ção no. c~so .. 1\01T111a11l.o nP1.1hu~nf1. 

1cquerendo noventa <90) dl.as de 11- da serventuaria effectiva que se acha ex1genc1a dcllr1 ~e prova tl'nh;-i sido 
cença. com os vencimentos u~tegraes licenciada servindo-lhe de titulo a despresada. Dr"tl" moei".> o JX'i:•od() ~\ 
prtr;,1 o .:,;eu tratame~to de 50:ude. - presente pÕrtaria contar cc,mo do:s pnmr'u?~ 12 mL' ·!' 

Concedo ~ssenta dias, á vis~a do ·- 1 d_e tr~b3hO Qllf' d,1rfio dir<·H.o :1 ré 
1
ª~~0 ::ii:ºct~1<C!~~~~ª d~ª ci:~valho. Secretaria do Interior e ~1ª;0 â,, ºdt~~~.11~:n.iec1~tf';~·~t\~\~\n~i~~~ 

mspcctora da Escola Secundaria do • tndo o pcs. .. 0al qn 11:Hp1,,lla chta 
In . ...;~itulo de .Eclucaç:io,_ requerend· Segurança Pubhca contava .iá 12 mf'·)(': de )-.\!l'\"ÍÇO Négo 
noventa f90J dias de. hcença, para a~sirn, provimento ao n't'lll" ,o mtcr-
tratamento de sua saude. - Cone•· EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO posto 
do trinta dias, á vista do laudo me- DIA 20 : 

di~e 
1
tm~~~:ª g; v!Ttâ.nti de Sousa, Petição: 

Inspectora do grupo escolar "Antonio 
Pessôa ". cle.,ta capital, solicitando 
t,rês <3) mêses de licença. com os 
vencimenLos íntegraes, para o seu 
tratamento de saúde - Concedo ses

De Manuel Pedro dos Santos, guar
da civil de 3.ª classe, n.0 66, requeren
do quinze 05) dias de férias regula
mentares . - Como requer. 

senta dia,. á vista do laudo medtc), EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
na torma da lei DIA 24: 

Dr Maria Eunice Correia Lins, pro-
f es.sora de 4.ª entrancia, com exerci- Decretos: 
cio no grupo escolar "Dr. Miguel 
Santa CruzU de Alagôa do Monteiro o secretario do Interior e Scgu
requerc-ndo noventa t90) dias de li- rança Publica exonera. a pedido, Ma
cem·a, com os vcncim~ntos integraes. nuel Maria da Silva do cargo de l.º 
de accôrdo com o art. 44, da lei n.º ~upplente de subdelegado de Policia 
J'.!7 .. ct,~ 28 de dezemb10 de 1936. da circum~cripção de Santa Rita, do 
TJefcric.o • município de Curema, da districto d~ 

De Ane.sia camnrão da Cunha, prC' Piancó. 
re~<sora de 3.11 entrancia, com exerci- o Secretario do Intenor e Segu
r·io em uma das cadeiras do grupo rança Publica exonera Cosmo Men-
1' colar .. João Soares'' .da villa de des da Silva do cargo de 2.º supplen
Caicá.rn, requerendo noventa (90) te de subdelegado de Policia da cir
lia,!,; de licença com o.::; vencimentos cumscripção de Nova Olinrla, do dis-
1ntrgrae.s. pnra tratamento de sua tricto de Piancó. \. 
a.úúe. - Concedo trinta dias, á "is· o Secretario do Interior e segn-

1 a do lo.uelo medico, na forma da lei. rança Publica, conforme proposta do 

RECEBEDORIA DE 
JOAO PE~SOA 

RENDAS D!' 

EXPEDIENTE DO DíHléCTUlt DO 
DIA i4 

F 1 ·Liçfto dr J\lnw1~:t .~lf":ru."10. '-nlV'.1-
lando dispernm ela taxa de cstat.1.<.tk· 
rara 3 ca.1x-,s contenõo material cJ· 
propaganda. - Defendo 

P?tição de Mrira d,, M?nf'ze~ ~oli
eita'rldü cli.spen."J. e,ia t,nw. d,· e~tati.': 
tica para qur.trf') ,,a~r: dado·, r:ontcn
dc mc\"ei.s \ i~;lc, se de.stir:.3.r.:m a u.,;o 
pessaa1. - DefE.ndo 

P~tição da A<·çih Itttegnli~ta Bro 
sileira. solicitando diõpensa dr. Laxa 
de f'Statistica par uma caixa conlen 
cio objectos ,t>.:1rtl~\llan·!.,. , ist'J 1:'.h "'' 
de:::tinareh~ cs J Pfc:ndos ob it-cto., ao 
acervo co.n·11crdal - D:>It:ridt; 

Prefeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO 

DIA 23· 

PeUçóe~ de 

PHEl'E:tTO D<.o 

D: SC'bastil:lo Maurici.D da Costa, 2.º InspecLor da Guarda Civica. pmmovr 
1 r,nente da Policia Militar do Estado, a guarda de 2.ª classe O de 3.ª classe 
Jrlicit~.mdo pagamento de differença .rTanci~co da Silva Mallti.tH Rodri15ucõ Vha,,e.., UP Oh 
rir nnc1mrntos. na 1mportancia d" O S ecrctano do Interior e Segu- veira, requerendo carta de habit.açf.1i 
!H)3S8l5. lOl'i.'esponci.ente aos mêses rança Publica. contorn,e propo!-;ta cta para o prechc de ~ua propriedade rc 
•l? .innrll'o a março de 1931 . - A- sr. In&pector da Guarda Civica, prc- ccntemente e,oni,truido :í a, Maxi= 
:11anh' alJertura de credito move a guarda civico de 1.n classe I míano de Figueirédo Cerno ped~ 

Di:> Maria J".)sé Pessôa Coutinho, de 2.ª Geraldo Sampaio de Araujo. Diogenf's Ribeiro, rcquerencio licen-
profcssora regente da cadeira de Fa- 1 ----------------------------
z.encla Nova do município de Bana-
nrir::ts, requerendo m1venta {90) dias 
ele licença. com os vencimentos inte
graf's. de accõrdo com o art. 44. da 
lti n.0 127. de 28 de dezembro d~ 1936. 
- Deferido 

De José Cordeiro Bezerra, escriptu 
rario cfa Escola Correcciona! " P re · 
<-lrlrntr~ João Pcssôa" requerendo seis 
<til mé:-.rf.i ele licença .para tratamen-
1 o de Mt;1 saúde. - Concedo sessen-
1 ~1 ctw~. á vtsLa do laudo medico, na 
fo1ma ct0 lei 

EXPEDIENTE DO GOVERNO 
Ulll 22: 

l'<:L!çao 

DO 

Jle Mana Lui:ta Pcssóa de Britto. 
p•·,,ft\".'-Ora de l.ª entrancia, regente 
ela c11drm.1 rudim,~ntar mista de Ta
liú. do munic1pio de Pedra-. de Fôgo, 
requerendo noventa <90> dias de li
l'<'nçn com os vencimentos integraes. 
par:t o s{'tt tratamento de saúde. -
ConcC>do trinta dtas. á vista do laudo 
medira. na forma da lei 

•JXPEDTENTE DO GOVf.'RNO DO 
DIA 23 

Dcci et.o . .., 

O Unvnuador do Estado da Para
hyl.>n J"PlllOVP ct .' Clotilde Machado da 
IC{;t'ncia da cadeira rudiment.ar mista 
ele Jm1co para a de S. José, do mu-

~~~~-1,J~~ó d~pr~:~~rarL~:: t~~loS~bu~·.'. 
,·rrtnria do Interior e Segurança Pu~ 
blica. para ier devidamente apostil-
1:ldo. 

O Governador do Estado da Para
hyba ('XOnera o tenente Pedro Gon
zaga de Lima do cargo de Delegado 
de Polic1a do di •tricto de Pombal 

O Gavernador do E(,tacto da Para
hyl>a remove d. Maria Appolonia de 
Ara uJo da regencla da cadeira rudi
mentar mlsta de S. José, do munlc1-
J.>io de Santa Luzia do Sabugy, para 
a de Junco. do mesmo muntcipio, 
devendo apresentar seu titulo é. Se
cretaria do Interior e Segurança Pu
hllca. a fim de ser devidame.nte apos
lillado 

O Gc.vernadol" dJ E• taóo da Para-

THESOURO DO ESTADO 
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO 

DIA 24 DE AGOSTO DE 19;~7 

RECEITA 

Saldo anter10r . . . . . . . ... 
Edgard Martins - Aluguel da casu 

n.0 494. av. D. da Silveira 
Pedro Pessôa - Renda d.agua e es

gôtos 
Pedro Paiva - Caução . . . . . . 
Recebedoria de Rendas da capital -

Arrecadaç2.o do dia 23 de agosto 
J . Ferna11de,; & Irmã'>!:i - Caução 
Vespasiano P . Mir<.ndti - Caução 
Dr. Joaquim Bulhões Ponte..; d~ Mi-

randa - Saldo de adeapta nento 
Tarquinio de Carvalho e Silva -

Caução . . . . . . . . . . . . · 
Luciano Monteiro da Franca - Dif

ferença verificada entre a desp. e 
a irr.portancia da fol . . . . 

Retirada do Banco do Estado - Nes
ta data 

DESPESA 

Banco do Estado - Retirada nesta 
data ............. ·· 

1. 747 - Sá & C1a. - Conta 
1. 709 - !talo Joffil y - Folha de pR-

gamf'nto . 
1. 637 - Manuel Galdmo da Silva -

Despesa~ realizadas . . . . . . 
1. 748 - A vila Llns & Oia. Ltda 

Conta 

Saldo que pa~.sa para o dia 25 

60~,tJí!O 

1%: ,10n 
51)t1,noo 

43 . :lon .. 011n 
1 ·:.mn ooo 

ioo,ouo 

1 IJO.jlJIHl 

~JOII 

J 6!0$21J(J 

1 7 . l o:-i:~ROO 
7RO~oor, 

t05Stl00 

451 noo 

2 :680S200 

52 .OUJ ;,000 

103 708$·1º0 

::?O 7113$000 

B2:0!J2 400 

103 708$400 

Thesourarla Geral do The&0uro 
agosto de 1937 

do E~tadn da 

•.) 

rn.nca l'llllo, 
Thesourelro 11eral. 

OonJere: 
.r. Vcil'a ,Junior 

Pelo contador-chefe 

JauberJyta Nobrega, 
Esctl1>turarw 

Grnt.11 f'emande~. 
Thesourrtro interino 

~-a para collocar uma (•mp:1nafin nc, cio hccm,-a p:tra fazer vnrios M~rivços 
pruJio n.° 43. á ;.1.v •. Jufl-- .1"::iuucio no prcdio n.0 330. à av. João Matta 
C'lll Tamhaü. Ctmo p1·de Em fac7 das inlorm;.lçócs. dcfPndo 

Coulo & Ci;)., requen?nelo ch..,1>rn .. a 
ele i..mu mul•a qLW ihr-!'> toi impc., t:1 
u· 1·0 rítin. un \·i .t:i. da informai.;üv do 
Guarda Chei:> 

Co1,it1• 
eãr C'~,n,·l<rndos a tülllparcc·pr a. ]) 

E. F. os srs. Si.:\'..'1"1110 Cali 0 lo da 
.Sllva, Luiz Vcnancio da .::»1lva e CO· 
nego Jo.:,t CouLinho 

:VIulta.::;: 
F'Jram multados os srs. FranciSC'.> 

Fernandes Guunarães. Beli.sario Me· 
cteiros e Waliredc Augu' lo da Silvá 

l\.fontcp10 (ô'. S l"UllC(.''-01'.:lllO.::; PUIJli 
c9~. r~quen ndo <;ejJ. calcu 1D oo :\ ba e
de 25SOOO 'J metro quadrado d·'.'l 1,•r
reno pertencenLe ao predio n.º ~~9. 
á rua Almeic'n Barreto. rie 1.ui.l prn
p~·1edade t:rd1llo para alargar~ento ~e 
via- publir~1. rnra effclto de mdemm 
zação.. Deferida Credite se o Mo:-:· 
\.epio pela 1mpcrtauc1a rle 806s00ü f'O~IMANDO DA POLl('(A MILl'l'AR 

Couto & C1a., !e4.uc•rendú lJC'.'11(.":l UO ESTADO D.\ Pt\RAUYBi\. DO 
r· r:, ron tnurur. um tclhc11\.' Junto NORTE 
;,.v r:.-stabel-.'c1111 nM c~mmer'1a1 rie (Au,mar do Exercito de J ll linha) 
s: ,1 propriedf'!de . .i rua S i. ... •iz, J.,o Quartel rm João Pcs.sôa. 24. de a-
D ·fcncio. gosLo de 1937 

S::.>verinc Fnn:tnd!.!s. rrqucrenrtri ,Í· Serviço para o dia 25 (Quarta-f2i· 
cença para fazer 12 metros de cerc!!. ra l 
no quintal do predio n.0 733, a ~e.; Offic1al dt:: dia, 2. 0 tenente Iss1.c 
Mcira de M€.1ezes. Em fare <h infor- Lopes Lordá,., 
macâo da D. E. F deferid~ Roncta á Guarnição, 1.0 sargenLo 

Tran.<,qmliua Mana dn Con"~Í\'ÜO. 1 Pedro Dias de Ar~u_.io. 
reqUPrt:ndo. licenra para fazer pt- . AdJuncto __ ao ofhcial de. dia. Se.vc-
queno.s r~paros na ca'-a de su:1 !)iCJ rmo_ F'ê:rcua 9"r Sousa. 

0 
, • 

priedade. a av. Cruz da::. Arma;:;. D1:1 a Es~aça.o _de Radio, _3. sa,· 
2.961. Defendo genta se,,enno D1a.s de Sousa. 

Jo~;,epna de ArauJo Chaves rcqu~ - o,uarda. 90 Quartel, 3.º sargento 
r~ndo licença para sub.:;tituir 2 :iJJ1.1s Jose D1orns1o da Stl~a 
do t.cct'J ela casa n.º 187. á rua Iml·o 0uarda da Cadeia, 2.0 .sargento 
?yragibe. Como reqtti:!1 . Emo Soares de _Mendonç:i 

Severina Alves, requerendo llccnr:l Dia á Srcrelana, cabo José Bon,-
p~ra fazer diversos rcparo.3 na ca~,.\ laclO Gucde.:; 
ele. sua propriedade'. á ruJ. Senhor dos _Dia ao t?lc>pllonc,. soldado le.lcpho-
Pusc:--. ::?2. Com,> rrqut·r 11.l!Sto. Scv~nno Ferreira de Sow,;a 

Victorino Ram...1.s Ma1a. n:qucr' dn 
ltt~nçu. paru ra.z~·-r rt1n.:r. ns rcparc,s Service para o d1a 26 cQuinLa-frl-

:~'dcf:Ei~~n~1~c~/n(. 0~1;u1~~q~;~unb::.,- ra~ffic;aJ de dia. 1." tc:11cnlc: M;:mu('i 
Ciccro Sabino dos Sanl.o:,, rcqve· Coriolano · Ramalho 

r•·'l'd~ licença para faz2r r2parú,· ... ,o Ronda fl. Guarniç~to, .s;-1.rgrnto-ajlJ-
tNto do pred10 n.º 711, à rua da Hc c:ante Manuel João da Silva. 
1..,ublica. Gomo rcque1 Dia á E.::;taçá.o de Radio, l.'' :sa.r-
. Cw':'ro sn.bino dos Santos, r~quc. genta Dr..Uiz Gonzaga de Lmia 
1 "nd:J licença para colloc:J.r wna pla- Adjuncto ao orricial de dia, 3.'' :;ar
ei na fa::lrnda do predio n.º íOti. "i gcnLo Manuel Coriolano d(' Vascon-
' u~ d.1 R,·pJh\1ca. D<'fc:riein. e,ell,:;.s. 

Alcicl<"s ccrcleiro de Lima. rcqu~- G1.rnrrla d,:, Quarlel, ~.º ~arg:en~.., 
rendo carta dE' habitação para o pre João Coriolano Rnmalho 
di.o rr:cf'ntcmentt' ctJnstntic'p á av Guarda da Cadeia 3. 0 san:;cnlo 
Tabajáras. de propriedade de Severí- Thcmistoclcs Fernandes dr Lima 
no carneiro. Deferido Dia à sccr 1:t::::.ria, cabo Manuel Vaz 

cloM:.'~~~~l tcr·i~~i~·~ai5.~11
~~-rarciu~~:~; clcD~al~V~'ll~~~cíl1onr, solcl,1do Scbci!)tião 

re<'cntcmenle construida., na ruu Cosmo Nunc..., 
Diogo Velho, de J)l'Of)riednde elo sr · 1 Boletim n. 0 184 
!El1C~z2r d·~iva Ohvc1ra ferido. XXI! _ E"-clm,õrs por tlcwn:ao 

,Jo!-é Lmz Marinho. rt>qucrend~ li- 3':>j:i.m excluidos do ,•stado eflcct~vo 
cr·rn·a p~ra con:,tru1r _ uma cosmha d~la corpornção e do 2.0 Batalhao. 
no pred10 n n l 16R a rua Manuel [ por crime de deserção. º" soldados 
11

~~-ªl}~ã~o~~~r~:.º~·cquerf·ndo . dis j t~ni0

78
~n:zoãgo L~~cY:!~o~ ªJ!-~oA~~~ 

p,_·rn:,:l cie un_1ri_ mulln que lhe foi 11n- :icharem ,usentcs desde º· dia 16 _d~ 
po.st.:t Df'tr11<10. l c·orrente .. completand_o assim o:, dta.:. 

ele e~pcra marcados cm lei µara 
1~XPEDlENTE l>O PH.Ef•'EITO DCJ con· L1l.u1r-SP o refendo crime 

DIA 24 1 1As. Df'lmiro Pereira de Andrade, 
Pctlçó<'s ci·~· . coronel comm:iiactante. gyral. 
Lmz Monteir'> Gucclrs, rr<pt,Tf"lldü ConfcrC' com o or~gmal. Joao dr 

matricula para um cammhao Ch(>- Araufo PN>'-ôa. capJtao rr~·p pelo 
\NJl<."t, de ~u:1. propnedndr Fa~a s~ ::.ub-command:intl'. 
,1 m:, trícula 

Elvira Eotl<'lhc Pr.s~o"\ d{; Bntto, rf·
quncndo compra de Lim o~sririo do 
Cemiteno P~1blko ·.)est J tidade. Go-
·no TC'flUer .. 

E..d.rvam c.walcanlí So1tto, rcquc-
1Pnrio licençn rar~ fazer peque1\o:-; 
1pparo~ na c.:a.sa dr sua propriedndf'.', 
1\ av. 3 de Maio. 419. Em face da..-. 
ml'crmacôes, deferido 

~Tcannâ Pereira de Paiva, requ<·r, n
ela para fazrr uma fo~sa no qumtal 
elo prPdio n.v l .32ti. á ª" !Vhramar 
com'> re<r1er 

L liz R1bei.o & Cla .. requnend.o li
'- enç:i para , .. ollc carem uma plac:1 na 
fachada d.) predio n.0 75. á rua 5 de 
Ago:;to. Deferido. 

Sebastião Sergio da SUva. reque 
rendo licença para construir uma 
casa de taipa e palha na av. Ara
gAo e Mel!'>. Deferido 

Amcrico da Silva Almeida reque-
rendo licenaç para construi•· muro 

1 

no quintal do predio n.0 12, A rua 
Barão de Mamanguape. lama re 

j O.UX
1
1)1eila CBI va;no Puiva, rrqunen 

{NSPEC1'0RIA DE 'l'l{,\l'l.;GO l'U
BLICO E DA GUAIWA UIVII, 
. Em João P.essôa, 24 de ngo:.t.o dr 

1937 
Servu;o para o dia. 25 1Quarta-fei

ra-l 
t}mformo 2.'' !kakl) 
Pcxmanente á S T' P , guarda n.º 

]4·' 

Pern:nnentc á. S.P., g1Jarda n.v l, 
Rondant/'s fi~·cal Lauro e guardas 

ns. 7 e 5; • 
Plantõ~. guarda~ n .. -.. 79, 27. U. 

115 e 144 
Bol~tim n.v H4 
Para conhecirnenlo ria corporuçH.o 

e devida execução, ~)ublico o srguln
te · 

I - Multa"' paga~ - Pelo H. Llt1-
ciolpho Pires .fornm paga-; as mut• 
tas de 20$000 • 10$000. por mfraccões 
dos arttgos 186 e 170 do RIT,P .. res
peelivnnwntr 

<As,}, ·)'J,enente João Farias. ins· 
pector geral • 

Confere com o original:' F. Ferreira 
dt'- Oliveira., f\llh-lr1 ... 91cctor 



ROTARY 
JOAO 

A UNIÃO - Quarta·felra, 25 de ogosto de 1n1 

CLUB DE 
PESSôA 

Espinhas • • • Cra• 
vos ••• Cutis feia .•• 

Assentadas, 
definitivas 

na sessão d,; sabbado ultimo, as bases 
da fundação de uma Liga Contra a 
Tuber-:ulose, na Parahyba 

O notnry Club de João Pessôa, numa I muita $1"gurança e autoridade O im
al t.n compr !:>hensão de suas benemerL portante tbPu,~ confiaclo aos seus 
t i:.::i fin r.. lidadc.s , vem, ha muito. se ba- conh'ecimentos !'.-.ientificos, deixando 

A cutis fina e sedosa, 
sem cravos, espinhas e 
demais erupções da 
pelle, consegue- se elt
minando os toxi cos do 
organismo e normali
zando o funcc1on am en 
to do apparelho intes
tinal . Con siga-o usan
do, diariamente, o 

Reunião na Liga Desportiva Parahybana - O que foi 
resolvido - Será iniciado, domingo, o segundo turno do 

campeona to de "foot-ball" de 1937 - "Palmeiras" 
contra ' ' Botafôgo" 

!;~!~·ct1r~. i~~~~-t,~~dgr:b~ep~:ga~~ :~i~it~~:n~v:s~~r~c~âec~~l~~~a d~ ''SAL DE FRUCTA'' "',lJ 1 pr 1d1·11c :• do An:·111:1 para eHcito d<.; regularização fip ins• 
do, par a C'~.se fim, os meios de propa- combate á Tuberculose na Parahyba . EN o CiomL · ('Olll ti prci,;,:iwa d -; diru:lo. cl'ifção dos me::mos amadores : 
gn ncla ac ,·-:,u alcance. que teem sido ccmeçou O orador d€:monstrando as t":s Lniz spmt:lli. C <trlo· Nev, :, ela B~tu/ógo - Appolonia Miranda e 
f<Hto ·s p·P la imprensa e em palestras varias causas determinantes da tuber- Frnncc! J, fio Noguelta e VE'ndipp<• df' l [i,c{gard Fernandes !2 ). 
r e<.1l1z:,cl..\,'\ \" ez por outra .,em ~uas ses- culose : pelo contagi :J-. pelo excesso de AlmEicl:, 1· oe.liZml- e, . ho11L.·1~. mab ' F'~lippêa - Severino do Na.scimen-
:,;õcs semanaes . per reconhecidas au- trabalho. deficiencía alimentar ou do_ tm·i. S('.-~a. fü1 dh"'~,.,t01.a ,fa J~1qu Des- Lv 11> 
t oridridc.s no ~su.mpto, que alli com- enças graves, resaltando a i.mpc.ssibi- !.:.:U11

1
.,
1
,
1
0Lcf'arah1Jbaua. Qll'' resolveu O Aí~~~r~ ; z~C~n; ~°:l~ÓS;~~~C$Q à~ 

parecem a convite do C_lu.b . Dessa lid&de .de se evitar. por completo. ~ ='"" 
f.o~ma , e ~t á aquelle prest1g1oso soda- ccntammação da tuberculose. por AF rm·,'lr n. ,:H:t.;::1 rta 't.: • .'.:'.d J pa; ;;,:-:;.dA Falmeirats - Vtcu:.r Perruci ClJ. 
1ic1~ procurando despertar em nosso quanto seria tarefa ingente um com- c:_1i,10 fn1 r: <lit~id~ Pytaguares : - Waldemar Borba 
me10 o interesse de todos os homens bate dessa natureza visando a extin- Mr1·1c!:n in'icn:vn, pelo fllllido, "PY- <1 1 

de bôo. v~ntacle no sentido de uma cção de todas as fontes propagadoras k g11ai t."'-:" J;r. nrhiclas a·, fcnnalicl~-
a(·çâo conJuncta em pról de uma cam_ e oríginaries do bacillo de Kock. ri s lc>~!;.W.'\ am~t<lor \V.,Jd ·ma~· Ti<1 1·b:1 
pa11ha sy.stematica e . efficiente, que Passa. em seguida, a occupar-se d9. Tl,lll,T c.-onh;·c menL, lf(I - ltlc 10 Wií. 

ONZE SPORT CLUB 
(Qfficial> 

, cnha resolver a soluça o do problema tuberculose no adulto e na criança. de- ( ~ Cc1· Jedcrw C.!n lJrr1fl:ú1 i,·a rlr Dr•.\r 
da peste branca. na Parahyba. onde o clarando que nesta ella se manifesta ,-.,.:to~. accu. J.nch- r:: rec .'l.nrncnto <i•' í'~ cJrd< m do presidente de5te club 
t~rrivel mal vem, de 0.nno para anno. geralmentR aos r,inco annos u,11 l l J?,L,mrna Ua L D. e .-, 11

• ,p,ito o ll cit o compa recimento hoje, ás 19 
:;. ugmrn tando, numa proporção geo- o orador demora-se num minuci: so ,1 . i11tiu."'ln do n ':,u TJip:ut.amf"nto rk• horas, em sua séde sccia l. á rua Luzi-
m('.l,rica. o numero de suas victimas, e estudo da marcha da terrível doença , r /ln/ 1-nn ac Dt!p"1l-111cn o cta C H f,ini~. 181. dos clirectores, Pedro Lyra , 
CUJ a rx t<'m· ã c- assustadora é difficil na criança e no adulto dando lucidos 1J .l:eé Be7,~rra. Zacharias das Neves, 
.l \'rtl hn. de relance, JX:lOs que vivem esdarecimentos dos prÕcessos de cura \'. T·1ir:i:ir no prox,r11r d,"m:11"fl, :!!l ci 1 i Etv;~bio C. Hollanda. Manuel do Na.s-
ó. margem d.e tão palpitante questão. aconselhaveis a cada u~a de suas pha_ 

1 

1 nnt 11~.,. O !-'eg11:1d1J l·1r11, do (;.1111pn, cin!<'nto. Sevcrmo Lima, como. tam-
0 R. ut or y Club de João Pessõa. pro- S€S e cita a França. a Dmamarca e ~ U- ' nato ele }Vof-1)(([{ ele rn:n, JlHHlí' inctn bém. kdos os a.;;sociados a fim de tra-

cunrndo RS.'i llll, levar avante a patriO- tros países do velho mundo c0mo 10~~·11' ').'! ·:l•1IJ:,, J iliafl() "P/'liincu·.i·." e ~.~tr~!~ ~,:i!~S/~~~ios~eJrsén~~ ~~= 
ticn t_ar cfa que tom~u a braç~s. dirigiu ex~mplo dos mais avançados methodos I pios que norteiam as assor_iaçõe.s rJ· "Bob1.f6~0" 
lla ~1~ um mem:nal á Soci edade de alh adoptados para occmbet~ á tuber_ tarias ncbrementc crysto.11.sados !1(1 D·>kn.1r o tlir, :·to1 \'1.:n· Jyppt d·• zerrq., l.º secretario 
Mc~1cma e Cirurgia da .P~rahyba,_ em: culose. . - . j f.eu eX:pressivo dilem~ : "Dar de .-;1 l"-lmeicb ri.ira rqm'~nilar a TJ. lJ P. FELI PPÉA SPORT CLUB 

!!; e:1~~~~o ct~ ~be1~L~:i~;.~. ªrii1
~ua~ lo:~l~ng~ :u~~;d~~;~ ~~-~~~:~; an~~c~~i~:! ~aei~rJh;11~ cração. () ~Íi~i~~7 ?,~~~~:J;.1~~ .. d~m.~i~go~Oft~~: e~ Realiza-se, hoje, na séde deste club 

appellava para que se mcluisse nos de franco apoio. para a vaccinação dr . Muniz Aragão affirma sentil'-'lf' Dt•signar l~ürn ,i ,üzr', do ref1 rid~l jog· i.:n:a ses:ão de assembléa geral para 
trabalh?-5 daquella Sem0n3. a justo. rreventiva infantil, pelo processo B. conf::: rtado na sua consci"nC'ia ele J- '): 'T.; C:arlr: N,~ye~ da Franra. pnra n::ilar de varios assumptos inclusive 
pretençao do }:tot_a ry considerada uma C': · G : _defendendo essa .sua prefuen_ ber, que embora extranho á Parahyba, '-) r:rim{'iro..., f"cm. e P:ido .F'errr iL; da homenagear o cons~cio Eliezer de MeL 
d os pa rt,cs pnnc1paes do ~r:gramma eia, o illustre conferencista baseia-se \ estava sempre dispo:.:tr a. cmprP~;-ir o Si!r;ihc~~;ll"acit' o~ c~;~l1~~/;~nr:~/lu~/'1;. '~nião, lo que regressou ultimamente do sul 
.lllllllHl. elo ~cu Conselho D1rector , no nas excellentes qualidades chimicas me Thor do seu esfcrço pelo b<'1n d:-i do país. 
ud~1 ::t l prn crlo de 1937 a 38 : a instal- das vaccina.s B . C .G . que teem a van_ nossa terra. honrando sur1s lrad1('ôr>s, ·cn~.~ ·t"vo Jw;l.!!.1~:11!1J o riinclor P:11 1. , -
J;•çao el a. Liga Contra a Tuberculose. tage~ de po~e~ ai~da serem. usadas. que ~e traduzia n-::'s p roposito:~ rons- t,i .. · 1 ' 1 r-i e!- ... JLI .1 , _SPOR.1 C LUB U:'IAO 
J''.l ~" r n_ ll .v~.t. comp~·ehenden~o. como cem_ igual ef~1c1encia em muitas mo- tantes de propugnar ao lado dos cora+ . ,, ~ , ··~ , .., (f,nv1cl1? todos os associados qu~ es-
:-;crv1ço m1c1al, ~ mtrc~ucçao, nest",ç lest1es contagiosas e de ser de proprie- çõe- gEnerosos das parahybano.s s'.?m- , ._., './. f '.,~ !. I I lJ '1 T. n '. . Li .f;1 m quites c:-m. a thesourana, a 
E~t.ado. d,1. vaccmação infantil anti- dade innocua. conforme está pl~na- pr; voltado.s para as causfl.s nobres -e: }l"'.l r\·J :.:l:il_ .. ·_1 .c!: 1 Lzr..,u Di!,p01f11)n I crm1n.recerem .. hoJe, ás 18 horas. em 
tubcrculm·e pelo processo B . C . G . , mente demonstrada em experiencias altruisticas ~ ·rrtl-1 'Jf,a "ª !JJ eri-·,~ · 0 f' f<-1.lar com f)<; j no:::sa séde social. á avenida Vasco da 
cnj_os resultadc.,s positivos se veem v~- a.nteri:rmente feitas em cobaias e em Terminadas suas palavras (i(>baixo , .im: e'· r .1!'.'ux tH·1 ynmc.ro_ ( x 1:.rdi- Gama, n .0 64. para tra~ar de assumpto 
r1ilcando em cutros paises e a apph- estudos de laboratorio. de enthusiastica salva d(' p

0

almas c1., _;te t 1:! ~i· l~l hor.,s. e no H'trmrlo. <'" g.rande 1mportanc1a - Francisco 
cação está ~endo feita e1:1 Joinville, No que diz respeito ao combate da p]eruirio, 0 presiden te dr. Abclan'o ,la~ 19 fu 21 horn, 1odô."" thce 1il~1s Dzomsio da Silva. 1.0 secretario . 
Pel<?Las, Man~us e ~~t~.lS. c;dades bra_ tuberculose !lª Parahyba, decla~a o dr . Santos apresentou os cumprimentos de 
sileiras . mcrce da m1cmtwa. dos clubs Munlz Aragao. que essa obra nao deve Rotary ao dr . Muniz Aragão. res;alt:in_ que O mr>srno J{'mbniu JK•ra SP oüt'de
rotarios _ ser tarefa exclu~iva do Govêrno. mas, do a valiosa contribuiçã;o que esl(' Cf'l" a funclf!ç[\o d:i Lir:f'I Con!rn a Tu. 

Nesse mesmo memorial propunha para ella é preciso. sobretudo_ concor_ vinha de dar em pról da cousa do bE-rculo~,!" ao~ moldes d:1. d:, Rio de 
ttmda o Rotary desta capital uma reu- rer a iniciativa particular, porquanto combate á tuberculose na Parahyba Jc1neir:. i~to é. "onst.itu!da de :::enhc
nião, em ~eu _seio. com o coi:npareci- demoradas observações estatisticas fei- Como c::mplemento 2.o assumpto do 1 ª"' da 1ortt·clacle. sob a onent.içáo de 
menta da Sociedade de Medlcm"t e de tas, em S. . Paulo, pelo dr . Pedro de dia fal -:::u ainda o rotariano dr. 05car um m 'clico. " indiC':i pari, C'''-í\ flmi·<::'i:o 
prestigiosos elementos locaes, interes- Alcantara, ficou verificado, que as vuL de 'oliveira Cas tro pre~iden te ela So- 0 n•·•iw cln dr Lour:val I\Tourn p0lcs 
sP. dos n o Ca!:O , para a melhor resolu- t esas sommas d;spendidas pelo Estado ciedade de Medicina e Cirurgia rl<1 111 -tos inoi iv_ .', 1á ,•xpo":>to.s • 

Agua de Colonia 

FRANI{ LLOYD 
A MARCA SUPREMA ! 
Perfume moderno, activo 

e persistente ! 
A' VENDA EM TODO O BRASIL çfi~ t~ºnJ:~~~i :~;~id~~e lhe fóra ~~~r~s \e:be:e~~1i:dos~~;~~:nst!; ~;~fi~~~ª·R~~~~~an~ti~u\~~~1 ª ~.u~o~~~ H:~~1c~

1

\.~/.:/~'.

1 
;1~\?11á, op;
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~~~~·r~o~~;u~
1
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feito, compare~eu á sessão ordinaria e:n vista 9ue ~ste para fazer a. rever- Rotary deve agir para a installaçáo ~~·~;~~t:·d~01~;~~~~~7;.1ct7i
1
~~1:c1~.ºt~~~ ~~~ João, Marques óe Almeida, e pede para, 

de sabbad0 ultimo, do Rotary Club de sao do dmheiro empregado em taes da. Liga Contra a Tubercul<:se". 1~ ccnstar no proxímo Boletim do Club, 
João .Pes.sô~. uma numerosa .;om1nis- serviços, Vê-se na necessidade de am-1 O crador aborda a questão cm S1.1ac; ~~llgl~ti~r.,/Jlr~~:• r~r11;~~~1i,~u,: f~~~ 11 m voto de profundo pezar por aquel-
são ela Sociedade de Medicina cousti- plier o seu quadro tributario. sobre- linh'as geraes . mostrando com !;('g1 1- le lamentavel acontecimento. 
t.u1da do .~eu presidente cl.r . Oscar d~ carregando ,assim. o contribuinte com rança e autoridade a complexidarle do Pxerutiva. df' :wcórrh com O qu" ele- Em resposta. o presldente dr. Abe. 
Oliveira Castro, Hygino Brito, Jósa novos impostos, que nem sempre teem I problema que lh~ fõra. dado cl is.,,nt;1r, lf:'rminn :-i Con.:;tiluic;io dt=> Rotar v não tardo Santos declarou que O Club já, 
Magalhâ~s também membro& do Ro~a- uma applicação integral_ ao fim que declarando. que Rolary mar.caria um:1 ~!1~~;~~~~n!~".)di1z:~~éloPº:~~~~!i~f

1
~1 ~~ ~ luwia visitado no Prompto Soccorro, 

r y, Lcunval Moura, Muruz Aragao, determinou a sua creaçao; ao passo phase Iummosa em vida se. ao l€rmi - cada rot<>.rlmio. que por .si J>órle rtrili- onde se achava internado, tendo va
AI·ioswaldo Espmola, Edson de Almei- que o particular dá sem exigir retri- nar aque1la sessão, ficas."' ccnsiderncla rios rotarianos, inclusive sua pes.sôa. 
da e João Soares; como convidados do buição. e com melhor e mais seguro fundada, na Parahyba. a Liga Contrn zar qunlqucr tmpJ·t.'Z:1. ma<: nue t al n.presentado seus prestimcs á senhora 
Club tomaram parte ainda nessa ses_ proveito á causa que. expontaneamen_ a Tuberculose Quanto aos me ios s::-- idic é }}f'rmil.Lido á1; ~ss :dí\ções rot a~ do enfermo. o qual já vae sentindo 
são OS srs . drs . Gustavo Armbrust, te. quiz amparar com o seu generoso bre os quaes se deveria agir para a r:Js sensiv2is melhoras . 
presidente da Cruzada Nacional de donativo. consecução daquell€ desiderntu m. t'ICOll - O pre~Jrlt·nh.~ <ir Abrlanlc Snntns to. Declara a i11da ter recebido um t,e_ 
Educação, José Augusto da Trindade, o orador passando a referir-Se ao selhava o orador que Rotary auscul- mnndo crn r~ n~idernnlo :1.s sui.:· e,tôC's l(•gTamma do, Club de Campina Gran
chefe da Ccmmissão de Irrigação e emprego das vaccinas B. c . G., na tasse a opinião dos seus membros ou rio di-. Hygino Brito. M>cundnclas e es- de pedindo ao daqui prestar ao mesmo 
Reflorestamento da Inspectoria de Parahyba, communicou que tivera a então constituisse dentre os mesmos ch,tn.cid::..s pllo dr Leonardo Arcow·r- Loda ass istencia necess:aria, o que vem 

~~~~n~ºS!r~l~ei~~c~€c~orL~i: i~~= ~rt0
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cY~t.~i~
0 ('~t~:~~0

0 ;~~diis~:~~
1
i~in~~r:lastºt~a s~~~it~:: 

cursal ele Diario da Aanhã. nesta ca- leira Contra a Tuberculose" , do Rio Moura para chefiai-a. como uma h o- 1~reparntoria dP inftall:1câo cl:1 L iga c..ôo. e de outros rotarianos ao ~r . João 
p1tal. representando a imprensa. de Janeiro, tendo esta se promptifica- menagem a-cs relevantes ser vices q11c Contr:-t fl Tubµn:ulosc, e entrega <:1 di- Marques de Almeida . 

Aberta ~ sessão, foi concedida_ P,) pa. do a fornecer, gratuitamente, a quan- aquelle tisiologo tem pre'-tado á musa f{'CC~\o dC'"..Sé., irnriotivn ao rir l .ourival OccuPou ainda a attenção do plena. 
lavra ao dr . Oscar de Castro, .dll'ectcr tidade daquellas vaccinas que o Es- do problema da tuberculose em n os!';O M·;ur;J encarregado tambC'm de e~co- rio. o professor Coriolano de Medei
ao Protocollo que produziu significa- tado precisasse, as quaes veem sendo Estado . lhnr o n· me da:-, scn~ora.s Qll<' irão ros. que falou . por alguns minutos, 
tivo improvis() em saudação aos .dis- usadas com esses resultados pelo De- Cita ainda O ck 0 s('ar de Castro. comti tuir a swt primeira clirectoria <' ·obre as cornmemorações do 138.º an-

t3:à~~osd:~~!t~tesie~~flond~f'~J~;; ~:~t:;e~~~ lira~~~~t?~~:já d:!~~ ~:1 d:: f~;;i~: B:/it~~-J:g<;;~:re~s ~i~~r~~ll~:.ir r~~air~\\~~od~-.i~~~oabl~;n~p~:~ ~i~~~:~~r~~d?n°do.n: ic:t~~~ir. ~°mrªs~~ 
com a presença da sociedade de Medi- cinou 360 crianças. Muniz Aragão, Ab: lardo San(os. Pra- d~cidiclo e a vlgil 1:rb ele Rotarv ne.s- v0 de palmas em homenagem ao gran
cina para cooperar no plano de Rota- Suggere, então, o dr. Muniz Ara- zeres Coêlho, Joã:i Soares. Leonard'"" a n ~\!a e altrul.Etica cmprr1.::. d,: bemfeitor e fundador da cidade de 
r y da fundação. nesta capital. de uma gão, a necessidade de ouvir-se a "Liga Arcoverde srs. Nerva Grangeiro .Jofü Nt,m{'ia, cm 8eguida os drs. Li;Un \!al Ca.iazeira.s. 
Liga Contra a Tuberculose, tecen~o Brasileira Contra a Tuberculose" sobre de vascollcellos. Einar S vf> ndscn e M-:uLt e Hygino Hi'ito. p;u-a lnüarem Encerrando a ses.são do dia , o dr. 
elogiosas conceitos sobre a relevanc1a a orientação a seguir para a fundação Jcaquim cavalcan ti como pessôa~ au- da pa1·t,e ~ocial; o rotariano sr. ,Joa- Abelardo Santos dirigiu a palavra de 
c.lessa philantropica medida, que con- de uma congenere neste Estado, af_ torizadas e dedicadas á rcsoluçã1.l do quim Cava lca n ti para publ indade, e agradecimento aos convidados presen_ 
flckra das mais acertadas como ponto firmando que essa philantropica. ini- palpitante problema. paro comporem pela unpn:·nsa .::s .:.Ts Luiz Clrmcntino tes, manifestando a gratidão de Rota_ 
de partida para enfrentar-Se o pro- ciativa viria custar sômente a insig- a referida commü-são; declarando o ele Oliveira f' Il~!..'.i ha C:J. 11 ..ib;mti r ., pela cooperação que vinha de pres
blenm da peste branca na Parahyba. nificante quantia de quinze contos de receio que sentia em fa.zer aquclla se- Encern:ndo '1 questão, o clr Ab~lar - tar a Sociedade de Mediei.na, atten
quc c m face da extenção consideravel réLS, com despêsa apenas de mstalla- lecçã{:,_ no perigo de i;raticar Uin '.l m- do. Sa,.lto!5 n1.Jrca·. ' ".1da. u rna reun ião I clendo ao seu appello para .Juntos tra
qué c! tá tomando, exige immedlata so_ çâo, porquanto, cs medicamentos ne- justiça irrepare.vel. porquant.:> todo.'i 113 Sor-Jedade d~, Meclicin:i. que terá balharEm J?Ol' uma das maLS palpitan
Juçáo dizendo e.inda o papel prepon- cessarias, estava c.erto, seria~ forneci- 9.lli estavam na al tura de tomar a turwr a.e; t D 1'2 cJ, clw 1 º de ~f'tembro te!'. necesSJdades pflrahybanas. que é 
cleratltc que taes Ligas veem desem- <!os, gratl.(ffi.mente, pela "Liga Brasi- hombros a honrosa tarefa proximo, a fim de se c:og:1tar da org-a- na realidade, o grave problema da tu_ 
J:.€nhando em outras localidades bra- , leira ContYa a Tüberculose·• . Franqueada a palavra áquelle~ qu. niZ8.1-.'ãO d::.s e t.atutos e as.se,1tamPnto:-. 1 berculose. 
!-lliras. onde se cogita do mesmo pro- Passando a outra ordem de conside. quizesse se manifestar acerca da pro- ce 1mdida:- outras requend8..:) ao an - --------- ----
blema rações o crador tem palavras de ap- posta do dr Oscar de Castro, falaram d~mento elo assumoto 

Tiveram Iuga.r após. as aprese!lta- plausoS aos importantes emprehendi- ne;sa occa.-.ião. varios rotarian c.c; e Com a p<\1..-. vra, o deputado João de 
çÕ<'s rotarias aos visitantes, de acC:ordo mento que Rotary vem fo~entan~o em rn.embros da Sociedade de Medicina . Va..c::conccllo.c; cccupou..se , com p,1Iavra~ 
e-c m a classsificação de cada rota.nano_. proveito d~ causa coll~ct1va .e diz que apresentando esclarecidas .suggestões de pezar. elo tragko nccidcntc de au
tcncto ainda o dr. Dorgival Mororo obstante nao ser rotariano vmhe. sem_ sobre o caso. dentre estas mereceu es . lomcvt!l, d<1 :<·mana ant~i·ior, e111 que 
procedido para cs mesmOs á leitura pre observando. com interesse e en~hu- pecial attenção a do dr . Hygtno Brito :.;ohira graH·mrn te ferido o dis tinctc 
doe; objectivos de Rotary _ . siasmo patriottco os elevados prmci- que fci approvada pelo plenar i;... em r ~·tariano de Campim:. Grande. :;r 

Em seguida á leitura do exped1en~ ---------------------- ------
pel .:;, secretario dr. Matheus de Olivei
ra o presidente dr. Abelardo Santos 
r.lS,;;ou a explicar aos presente os de:· 
~-cjo!i que ha tempo o Rotary vem ali
mentando para a solução do prcble~a 
da Tuberculose na Parahyba, e expoe 
o., proposito.s que a sua administração 
tem cm vi.sta de pôr em pratica um 
movimento no sentido de despertar 
t-:-clas as cla'S.SeS sociaes do Esta.do em 
pról da fundação de uma Llga Contra 
a Tub~rculose. Lê, nessa occa.stão, o 
))J('mcnal dirigido a Sociedade de Me
dicina convidando-a a cooperar nessa 
lnlctativa <' o cfficio em resposta, no 
qual aquella Sociedade declara ac
ccitar O convite e compromette-se, 
com palavras de applausos. a coad
Juvar no plano proposto por Rotary. 
Communica ainda dr. Abelardo San
tos O convite feito pel_o Rot~ry a~ 
11lustre tiEiologo dr. Mumz Aragao alh 
presente para falar .sobro o thema : "A 
,accinação infantil, pelo proces_so B. 
,.. G -. ~ plano de sua appllcaçao, na 

Pa;:r::t~',. sobre esse as.sum;,to. por 
espaço de trinta minutos. o dr: Mu~ 

~~~fuã~~~=~rful~~~ ~x;~~:.
10
Vafad; 

cm linguagem scientiftca, apropriada 
em que abordou em seus a.c;pect.o5, com 

DANNEMANN 
DISTRrBUIDORES EXCLUSIVOS DOS PRODUCTOS "DANNEMANN" NO ESTADO DA PARAHYllA : 

FERREIRA AMORIM & CIA,-F ABRICA POPULAR 
Praça Antonio Rabello, 85 - .. - J O Ã O P E S S ô A 

Cobranças feitas por conta propria.t 
nem sempre dão resultados positivos . 
Confie suas contas ao Escrlptorlo de 
Procuradoria MINERVA. Serviço rapido 
e garantido. Rua Maciel Pinheiro. n.0 

306, sala do 4.° Cartorio do Tabelllão 
Travassos. 

VIDA MILITAR 
15.• CIRCUMSCRIPÇAO DE RE. 

CRUTAMENTO 

O chefe da 15.ll Circum.scripção de 
Recrutamento convida a comparece 
rem áquella repartição. no quartel do 
22.0 B. C .. os cidAdão.c; Antonio Ribei
ro. filho de Octa viana Pinto Ribeiro. 
natural do Estado da Bahia e Mario 
Pessôa da Costa, filho de Antonio da 
Costa Filho, natural deste Estado, a 
fim de receberem ctocumento.s pessoaes 
que se encontram á disposição dos 
mesmos. 

LOÇÃO 

RI D O N 
Usando-a, o cabello branco 
retoma a ~ua côr primitiva. 
Perfume agradavel, effeito 

proirresivo e garantido. 
,\' VENDA EM TODO O BR4.IL 
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- - - - - - -------------
A GUERRA CIVIL :~:I~'\R~~.~x~~~REM scrnNcIAS BIBLIOGRAPHIA \Nõtas· cinematographicas 

NA ESPANHA 
E LETRAS, D E In31 Arthur Ramos - <970) LOUCURA 1· DE HOLLYWOOD 

Derson de Almeida !a~~:":iuuu;:~i~t~~~~~o 1r !}:~sá~·- NOTICIARIO DE JUNHO 
Arthw ~mos, professor de Psycolo-

Atda a belln. ciclade p3rahybana, gia Social da Universidade do Ois- O LUGAR MAIS ALEGRE DOMES 

'.AS TROPAS INSURRECTAS DESFECHAM O ATA
QUE FINAL CONTRA SANTANDER 

,,em F!do o t,erço dt' muito5 homen'3 tr1cl~ i,:ecteral, chete do serviço dce -O ·· Hawaiin Paradise" onde mutto 
que mu~.traram O nosso Estrdo e con- Hyg1en~ Menta~ d .. Departamento de se dansou. e com que Calor 1 
Hnuam a ~ destacar no scenario po_ E~ucaçao do Rio de Janc:i:o. Docente o f!OME:M. MAIS SóZINHO DO 
litico-s<Jcial cto país. E assim. de lá Livre de Clmic~ . P.~ychiátr1c.a da Fa- Mt:S _ Gene Markey, ex-marido de 
também veio a figura de moço mtel culd~d~ de Med1cma da :Sah!'l. &1.bre Jroan ~nnett. que vinha sentar.-se 
1igente. cujo nome ('ncima este perfil. a B1bhotheca de Invest~gaçao e Cul- incezramente só, ás pequenas mesas doS 

LOXORES. 21 - (.\ l''I 10) - l r
gu~t.t) - Sa11t;1nder C'Sl.á. por h ora. 
Rt'in a C'Omrl<'h anal'<·hia nnqu C'lla ci
d a d e, que e!'lti. H· n do a t Llt'acb p vr l o
do ( os la dos. 

As tropas do g l•nel'a l Franc•o n:l. 
tnl ioria c-ompo..,ta'!: dt> mouros. náo ar~ 
rtdaram um r,3~ o dt.· ~uas po~içêe-._, O 
qut'" ha r.:1qm·Ua frente é a r~11dic;·,t:~ 
~m mà.'*·ª d,,s millci:lr.r,~ ,·,·rmdhos 
h intadCf; df> tantos lungos nu."<·-. dt 

lurta in&lori~l. 

1,0:--'DRF.S. 2, - (.\ r,1rn1 
lJrgc-nle - .\ c·qu:tdra nacknrili'ta p; 
tá apt·i·tando C"or•idernvtlmcnte o bln 
quio cc.nt ra. SanL:'lndt·r. 

SAL.\:\l.\ :'\C. \ . :n - f.\ l'"1I.\Ol -
A<; t rcp.as mnura ... do ,i;·ennal Fr'lnc~ 
confratnrizam cam cs milidano~ 
Vl'rmc!h<>s QUt' dc,,uur:•rn as itrmrt• 
pelo bem da E. p:1nh-t Naciona lista. of
fr:·ecemlo·lhes ('iganos. 

l'ERPJ:s'.\\I, 24 - (.\ l''.,L1.0) -
Rcgh,tam-H~· nt.vo.., conl'Hclos em Va.
lt·ncia e Bat>celo11.'.l. 

\'. \ l.E:"CL\, 21 - L\ L"\1\0) - O 
go\'l'tr..o cnlregnu u''1 Jl('ota á Liga da!
Na<;õe.3 a('c·us.111do a Ha lia. 

<" \ lllll\\l St;IS .\\ lúES REPl"BLI-
('"OS 

J.0'\'UTI.ES 2·1 (_\ l'ni:io) - Tnfr,rmf' 
o Radio, qu,: seis /\\ iõe ... dt• bom bar_ 
rido. tendo le,:mtndo vôo do nerndro 
mo de Gi jon, tombaram um após outro, 
poucos minuto-. d<'poi:-. de '<.:' acharem 
no ur matancto toda n guarnicfio dos 
i:.C'is nPf)art·lhos · 

_\credita.o.!' QU<' algum syinpat~hizan
tr do genun l l~tanco tenha preparado 
o cle"-11!1:trr nos nviõet-

.A M.\R{'IL\ SOBRE SANTANDER 

BJL8.\0 2·1 (.\ União) - A o f fen
sha das tropa:-; 1,acionalistns na fren _ t~a~: ~;;~~~der pro!'lc;:::ut-, com rrdo-. 

Durante n mnnhà de hojr, os <.olda _ 
dn6 do t?Nwral Francc a, anc:aram pe la 
e~:trada de rodngem que lf'va dr Rei no
sa n Santander, a~signnlada como o 
ponto central do ataque, até a localida_ 
de de La~ An·nas, encontrando-tif\ ao 
meio dia, 18 l..ilomc!rns ao norte do 
porto de Torre de la Vega 

A t•strada de rodagem que ,~ae de 
La!-1 Ar<'naia. para Ontaneda. <'m direc .. 
<'ão a )('"'te, cncoutra-se dcbnh.o do 
íôe:o da arti lharia dos le~ionnrios 
frA.nqu i,.tas 

A infantnrill nac ion:di<ólto occupnu, 
es. La mnnhã, as p rimeira.., casa1:1 de On
tan<'dll. Out rn se<"c:ão de tropa;,; do ~·{' ... 
neral Oav ila ntrnve~sou o rio das Pás. 
avnn<:ando sobre Villn Cal"lcdo. situa 
da a 2;) kilometros de distancia de Sau 
tandl't• 

A re.;i"'t<'ncia legs.lista ~e fez mal, 
forte nN1sc;,; !.edore>"- da lucta 

A oéste da estrada de rodarem dl:' 
R<'inosa a Santnndt'r, os nacionali'(ta" 
tivan<;nm atr:IYé-!l da~ "erranias locae" 
para o ,·alie d<' Caln1erniJ?a. encontrnn-

dfl nme>nh• umu rt·~i<il<'nda muito de 
1,il da pnrte nd,·er .. aria -

ll oje. 11-. tro11as do A't.'nc.•ra l Franco fL 
ll'ram 1wi .. cento .. pri.,io1wiro~ no i-ector 
léste ctu frC'nll' dt• Slrntandc•r 

li \HCEl.0:\1. \ , 2 1 (. \ l ni.üo) - l'm 
omm 11 nicado do ch1•ft• do E,erci t n da 
:lfnlunhu informa o !<e~·u int,·: 
'· Dc_poi" dt• cuidado,,a e intemrn pr"'

•,ara<"ao, n;,; 110;.;1.n;,; ÍOJ"'('81o1 n uma ar 
;ancl,d.a formid1t \·c• l, occupâ rum Punt~ 

ulvano. ,·<•nct•ndo n rc•!-iístencia do 
nirni~o·· 

''l'I.Ti'IATl \I " \ S. \ VT \ XOER 

P·\RJS, 21 (A l.nião) - \n nuncia · 
~P da fron te ira franco .. espan hó ln que 
/oi ... a , iÕ(•s 11 11cionali1-tas lan~aram u m 
"ultimatum" ~obre Santander inti-
11ando a tidnclt> a ren<l<'r .. <.e ' 

Os. n_acionnli"t.a-i o ffPrt-cf'm em com
Pr::tac:ao pnz. h herda<lP (> justi("ll SO· 

IIOLI.EDO E.\I PODER nos )';ACIO
:"AUST \S 

r \RIS, 2-t L\ l'ni,io) - o radio d<· 
3url!os unn1111eia Qlll' os narionalista
W<" 11 pnr11m. ~lo lkdo, enlrt• Reinnsa ~ 
forre la , ~~a 

rarl(\!1 OPs.d.C' ri 1niC1o dos e:;;tudos, tura _com um. not.avel. livro Qt~e fo.ra ··night.clubs" ficava ouvindo canti-
desde o n~s-o prim~iro contacto com questoes de psyc!11ath1~. med1c11:a ~º- gas sentimentaes... • 
e, ;eu "'~pinto lJislnuante e telentoso rense e psycol'Jg1a social. A prune1ra I o VESTIDO MAIS DISCUTIDO DO 
na aula. dos professores Vinagre "' p~t't:f,que. ~rata da neuro-psyclúatri.a Mi:S _ o ele "chiffon" preto de Ca-
Santiago, Ví'nt se revelando. o.travé.c;: chmca divide-se. no., ~eguint~s cap1- role Lombard muito ampl · 1 t 
de suas a1titudP ..... cto seu modo d-.. tulos : O Concêtlo de "Totalidade" e usado ás 16 h"oras eui uma ~st~/6,~r cfé 
proceder, um individuo de ca.racte'I" a Noção do ··Arcaico'' em .PatolOQia rcdio <até as ondas hertzianas estre
i:1,imo1í:,.,lV 1. de reto" definido!'- e leae.c.. Mental: As Ps71co.<;es rea~t~:maes; .1t meceram) > •. 
Jntran~igent.c e pouco moderado nas Angustia <EnsafC>.c; Psyc~~ltt1co1 &>- o acontecimenf MAIS ESPECTA 
'l.CCÕF.:~ g~e-!'e ª.pnr~_~e p5ych1~n.l. F.orens-e e CULOSO DO Mli.:§ - O sa.~amento d; 

T, m pretensões a que a humanin;,. ~1~col~g1a _s.,c1 ... J. co~ as 
0

segt
0

1m~s dL Jranette MacDcnald com Gene Ray
de se tonw po<..c:11ida df' 11mR m~rah- \lSoes_ P.::.ycos.e ~rter10--scl ... rot1ca e mond ias -·demoi.-.elles d·Jtonnec .. " 
::;·ait'~!~~. ~~~ ~!~t\S~1~ªot~tJoº~';;. Reacçao.uxo1?-c1da, Debilidade ~ental eram todas ca.<;ad(t,q · 
fortnftdor _ . . Nas funcções que desem. fict!à~~t1fc~~~fs;m!P6~f:~~c; ~~:~n~; 1; BRIGA MAIS DOLOR~SA DO 
penha no Centro ob~e2e a esf-.l nor- dF Korc:ame t: Criminalidade· 0 Cn UbS - A que durou trt.s dias. entre 
rn,- d? cvnducta. o quz prejudica, P.m me dos~ Esquizofrêniêos· AutÓmatism; aa;bara Stan.w11ck e Robert Taylor. 
p~rtP. $\. actua<;áo dos collegas. 1 Homicid-a e EsQuizofrenia de Inicio· 0 fn es da partida de Bob para Honolu-
. P~tcnde c~tudar e~gcnharia. De Problema P~ycologico do Curandeifis- r~t'nt~~º~ .. yos "carar~lrbi no; resta~.-

~t~~.t~1s11;;,x~e,~de~;~':i~· 1~ar!x1~0 n:i~ 1 ;~tis:~~;m-se documento:, interes- com u'maª g~;ba a de ªtré: àtw °': .two ' 

:eu -- Pstud(}.~ s~1perlorPS. 1 A ultima parte do livro ~ intitul!l . . 
Em. e mor. nao PC!d.emos negar .. Der- Medicina LegP..1 e Criminologia e trata Dura11t~ .uma Jt.lmaqem, grita o di-

R~n e de r_?Xa fel.c1~de. Persistente. dos Suicidios de Criancas : do Hyper. , rector Wtlltam ~e1ter 
11ao ha ~A.rota que e~ca1Je no seu olho genitalismo e Criminalidade A Tra~ 

1 

- Tudo prompto? Todos a postos? 
df' lynlfl'~ . . . 1 gedía d-a Casa Guanabara. A, parte f:._ E 1,ccê, "mi.tter·· MacDonald? 

Vlv_': a~~ .. 1m, .1?.o~;:1.'1do do prest1g10 dos nal é de Critica e Fole.mica. Gene Ra1_1:rLond . volta-se depressa · 
~ue tem íl: fchcidad~ cte privar da sua Eis um lívro ínterec::rnntL~~imo ad- - Qu_e brincadeira é essa? 
.~onv1~em:lh. E ,e: 111 summa, um bom miravelmente bem escripte> que \nte- - Nao

1
_e nada. re.sponde Willíam 

olleg... rt-ssa a medices ad\·ogados· e estudío-; ~~tter_. /\ao se zanqu.e I Eu tam.bém 

1 Eugen io de Oliveira. s:os em geral· ' tl:a. 1~~'an~1:un; ;;;::~Or"Ts!·:e~~ix~~u;~ 
extstir 

•· A Noreua·· O numero de agos-
tc de ·· A Novella - a melhor revista- ,.:. 

Aos fazende iros e sitiantes livro editada no Brasil - iâ se encon- Mr. John Barrymore tem sido Visto 
tra á venda em todos r;s pontos do ter_ Jrequentemente acompanhand-0 Sally 

;ftiUgUrada 8 110Va fabrica BOA RECO~IME,'DAÇAO ritorio nacionoi Allen 

d 
"B • • . . No numero ?r:i. po~to,.em rirc~lação, •. a rasll 01hc1ca s. A." d' \h l - que é o dec,mo primeiro. pubi:ca "A Acabou-se o romance Anne Shirle,J_ 

• D!a _!1 1a me oram. fe tzr:nente. a.::. Novella" . como semore, um rcmance Owen Davies Jr Anne está noiva de 
na cidade de Pomba! crnd,çoes doo . ,rsbalhedores ruraes. inédito e inteiro Trata_,. desta vez I John Payne. 

.. . .. . . Depoi.s que s~ ll"!.lf'Iot! c~n t::>do o pais da obra "Lua de Loucura" de Sax 

1 
Poi~tl,-i.l .<Á<aha di· 1eç1.>l .. e1 novo ~u1·to a grande ~nmpan·1a contra as ver!f1I · Rohmer empolgante hist~rià olicial · • ~ (', p1o~ne~ ·~· ('om a . rn,,u$cHaçl\í, , ef- noHs e o 1mi;aluct1 mo, vastas regiões 1· cujo enÍedo prende irrem~diav~lment~ A Melro ~omprou o contracto que 

u:~uiudtt a -º do co.~·1 f'nt~. d:1. ,~1ocler~a -:e tornaram prospera~ e a vida dcs "· leitor do primeiro ao ultimo capitulo~ J~hn f!eal tinha cem a 1!,KO. para a 
A- i~n de oleos da Ilrusi! 01t1c1cu ~ tra.balhadores ruraes, mais segura e Sax Ruhmer autor de "A Mão de F1.1 ! ~tal fiz_€ra, c~11'1: K~fltarme. He.pburn 

A i•c, . .• • . • felLZ. A não ~er cm certas ~·egiões I Manchú". "O Escorpião de Ouro". "O
I 

Th.e _Little .Mrnister . A .primeira a7!-
d1.~ti~cr·1m~n.1a '."~~tu,al foi um~ festa onde a hygiene ainda não refez sen- Imperador da Amerlca". e inumera'5 . ~ançao de J~~n !Wb o szqn~ d.~ Leao 
rir~~en:~1. e C()rlto1 rida. a . quE> e:t1veram tir não ·nais re _.ncc,ntrr.m. sen~u outr as obras de repercusSão uniYersal 11ªe ser em D~u.ble Weddmg ' com 
if'tfi.o d~':, i~sun~J~mento~ ile '.na1or prn- rr:trnmenk aqcel.les i_ndivictuos pal~i- revela novamente. em "Lua de Loucu~ Iyrna Loy e William Powef 
~·t:'Í.i inc·,n:a e:''º_ tendo <1 r:ente O dos. magrcs .. cna:wencos cu entao re" a prodigiosa fertllídade e a rique_ 
Sá Cav,;lc;n;:1 e di_g-no preí(•ito. :-;r ventruàc!;; ~. mchados. que tanta pe-1 za Sem par de sua imaginação. "Lu-:i D,,_rante um "party" em. Pasadena. 

O( F t 
1 

. . . n~ nos c .. 1w•am. O c~1mbate á'i ver. de Loucur-:a" <Mc<m of Madn.,.ss) quº o dlTector musical Werner Jansen 
FC!n,eir:r ~.;r~~ic\.~{'\~1:; ~!' .. ~r" -~thur mm~es prc.segue. Todrt .ª pessôa a- cbteve um exito extraordin ... ario· n; apres~nlou á sua .senh~ra um amigo 
C'iHcu SaÍ,oia adv u.A,ia e ran- n11m1ca sabe, hoJe em dia, que deve I America do Norte, foi :11li apontada de ViEnna. O amigo ficou. um longo 
ta.ntes da riireC't~~~a<lo. acº~1º r~.pres~~= 1 toma~ um n.med10 rara expPllir os como uma das mais scberbas prodtl- i m~ment~. to~ sonhador segurando a 
e;c.

1

·, qu . l '\ Br~sll. Oiti parns1tas que lhes roubam e envene - 1 cções de sax Rchmer. 1Cêrca de 120 mao de mrs. Jansen, olhando.a bem 
(la' i~a:~uu1.:.1ç::;. r~'.~~:~

1
° º~-c!~~~i~~~m~:; ~w.m o .angue:. Quem soffre crise de pagii:iasl. 7~m dlê.er uma palavra E aftnal. ca~ 

propoi-cionnr a todos os eon\'irlado:; at- !!"npRlud1s1~0 nllC? mais. ~.e. engana com Alem de '.'Lua de !--Oucura". publíra n7tdo em si . 
tençôe'- e informes relativos à nova ~ ~rn d~ 1 emechos ca!,ieuos, t.1sanas e '· A Novella' deste mes um tr~b3:lho de - A sra .. lta <J.e me de~culpar ... E' 
fabrica. Et-ta se acha in,;tnllada em xa1cpes d"" _planlas do matt'), }?roe~-· \ W. Somerset M~ugham, mt1tulad:, que a achei. muito parec1da com uma 
\·a~to e mo<leí-no nrc<Lo. ma~nifica- ra um medico ou um po~to samtar~~: "Macki_!ltosh" .. movimentada novena creatura l<;>lr_a, por quem tive uma 
u1e

11
te situvdo ao lado da linha íerrea para reccb~r a _mtd1ca('~o nece.c.sau.. onde sao descrmtos o caracter e ?S ~rande pmxao platomca. sem nunca 

:" que <·oniporta as di\·erllr.r,;, secçõe"" Dentre as m~i.:, ~1ode1nas., .destaca- paixões de um h'-Omem branco numa sequer chcç~r a conhecel-a . . Era a 
1'1.cln.,triae>!-, escriptorios, biboralorio ""'. per 1-'.UR .etfir·ac1a e fac1hcfa.de ~e ~~ ilhas da Oceanin um conto po- mulh~ mazs a~oravel do mundo 
ri1·H1::.:,:<',i~. etc . · W:iO a. A~ebnna d;:i. Casa Bayer. Sta llc1al de Edgar Wallc.ce, dencminado Traba[haua no cinema . . . 

O ado innuiziHnl tt•vl' lugar ti:-
16 

~:01:ipnnudcs qu~ ·"; .u~am tanto para " 0 ~ Accionistas". no qual é .narrada .. - . ~ conio se chamava ? perguntou 
horas e-

0 
dr. Franci!'.co Sahoia agra- ,..UJar CTln~o pa1a -vitar o mal. ma15 uma aventura. elo astucioso de- m.rs. Jansen 

dN·C>ndo a preHnça da :-;eJe>cta' e nu- O tnbarhac!or ru~z.l tcrr:. na AtPbrl- tective Mr. R;eder em Londres; "Per- - An.n Harding 
mero~a as,d~tL·rlcia. pediu "º prt>feito na um recurso _fac1l e lJ~ompto P~ll''1 :::eu". c::nto gregoo .de Charles Kingslev; - Pois eu sou Ann Harding ..• 
Sá Cavako.ntc, (lUe representam 

O 
a .ct.efesa da :aude p7opna e da fa- "Naruen". o perfil biographico do ce-

E-xmo .. :-r. governador Argemirn de 1_111ha. centre~ o terr1''el flagello que l".'bre ~cíenti<:ta e explorado~ polar nc. 
Figu.e1r~.do e. cliver:.os preft.'itos dt>i e o im.polucl:~mo. _ . . rueguês. escrioLo por Emtl Ludwig: 
111nn1cipws urcumvi:,:inhos. declara~sP . Todc:. O', fal.endr1r1JS, s1t1antes. em- "Rip va.n Winkle", ~onto de Washin~
i~augurado. 

0 
novo e modelar estabele- ~1m. os que \'ivem na roça. devem ~e t.on Irving; e "Monsmer Alfred". capt. 

<'1mento ,n<lu~trinl (l prefrito rl ~ interessar em conhecer e ter em casa tu)o da cbr::i '·O que o livro de San 
Pombal fez. C!r.tüo, u.~o da palavra e..ste producto Bayer '!"-11chele não ccnt::u··. de AXf>l Mun-

Dr, Arnaldo Oi Lasclo 

sciu<l:m.do a •• Bna:-il Oiticica" pelo se~ the 1 Pela lnspectcria Geral d" Krancle empreherdimento que, ineg"- As vantagEnS do transporte Para os apreciadores do humorismo 
1lii ve>lmentC!, rena uma alttvanca forte da • 1 estrangeiro, traz "A Novella'' de agos. 

Trafego Publico e da • "Pª"'"º e,onomi,a d.,,. muni,ipi". metorszado ao alcance das to ínumeras cariraturas reproduzida; 1 

Ex-internJ do Hospital de Alie. 
nadas e serviço do Prof. Ulysses 
Pernambucano>. Medico Interno 

do Sanatorio Recife 

(luu;a rie ~nrlo o serUo J.iarahybano; poi • d t I Õ\" revistas eurupéa~ f' ncrte-:nmerlca- 1 

Guarda Civil rm me,·ec,do r_elévo a f,gura ainda mo- posses ma,s mo es as nas. Com, 5" vé. pelo mod100 preco 
<"ª. mas respe>1Lw,:I ,!1;> t'~tudista que é df> 2SOOO. que é quan.to custa "A No-1 

• o iro\e-1nnd(J1 A1)2'enuro de J'iguC'ne<l, 0 trnn ... pnrte em toilo ramo rle ne- vella" a popular rf'V1sta-livro editada 
E'itao sendo conv1drtdos n <'Cmparf' _ a cuJ<~ t1110 11dm1n1s;tr.1tn:o se de\:iarn gocio, t um probh•ma de rnteresse ca- pP}a L!vrana do Globo, de Porte Al"'

cer á In•p€"t0ll? Geral rle T1afego 1nJ<1at1vn.., como .1<1ucll11 Eloquente pit,il l m tiansporte iap,c\o econonn - gre tem o publico brasileno le1tma 
Publico e d:1 G11~rcl1 Cl\il os mo salvu ri" p,i.Jm,-, .Lh31uu ,t<:; ultnnas p,t- coe effi<'iente n.1o O ied .' a rl 

1 
farta e sdeccionada para durante 

terista .. dos vPhiculo:; ele numer1<.. r.ba1- b\1n dn nt,1do1 C1,ru(' 1 a11i-se depoi~ -.as .. iut!'nH'ntando 0 /iuc,osuz co:no et~~~ = mmt::s dias preencher a5 suas h::rns 
X? em vutude rlas Sf'gulutes 1nna1. _ r~ bt~a-1 fie "chumpagne", (m s.iudu- hf'm ag-C! <omo veidadena · propaganda de lazer J 

çoes.: coe._ to1d1 1es 1. enthuH1n;;t1('as Fainu ,la ,c,mpie•u 1 -
:txrcs~o de vel,:::rict~,cte - Av:,1/

1

pl:::i 

1 

~_•Hl,1 n11m cJ,..,cui-.o nH1s1\<, dp saud ~ !'.-m uin:l'<)Urncia <la inten~:1 piocura 'Nacional:smo - O Problema Ju . 

CLINICA J\IEDICA 

Doenças Nervosas e Menlaes 
Consultono Rua João Pessõ:i 378 
- 2 ° andar (Edific10 d'A P ri

mavera>. De 15 ás 18 horas 
Rcsld. - Sanatorfo Resifr - R. 

Pcreu a d 1 Costa 293 
Phonc 2072' 

- RECIFI:: --
cag 11:s, 28 - Pb. ~mn~ou~ .... 61 .. ,.,. ~11) • .o E ... tarlo do <ea1.i, o d, ~ou"t do" mod<rnos Ford \" -R de 60 II p e dctco e o Nacwnal .Socialismo" -
Pb e Auto ~Inca n 28 ... 8 - Pl, < ~ :'\ohrPg.1 Ou\1111111-se v \fü~ ao Ceara ele ><) 11 p ada t11.v(•is 8 tocl _ A11or Butl"r Maciel - Ed1('ão da Ll
~9036 ~~mm~~;" pl~c;s n:> 330 -- Pb le ~

1 
P.11,1hvt-tu 10 de seniç,; 0 ~ccumulo d/ ~=~~- 1 vrana d: Globo P orta Alegre _ o 

Cont12-mao por edtt·~C' · - Allt(' danH·nte, torla!. u"' <i(•penrlencia"{ ,la lJJC'ço excepcionalnu::nte \: mtaJoso/ 1 revelando um soclol:g de grand~ va- c.edor dos p1obl mas sobre os quaes 
- . e - " plt'""n ('._ pe1t'o11ernr.1. rle>mora- ,1hões u«udo ... "toinou-os aecess1\;e1s or J si Anor Butler Mac l que se \em 1 

placa.e. us 11 Pb. 1G3 - Pb e 3l'9 'ahncu L' foi soh \.1va ,·moçã.11 q:.ie a-. - ' En/ Hidadt< teco,idici~na<lo pelo lar . acaba de publicar maL'i um llvro 0.1~corre co:n tanta pr;;.flr1enc1a. 
- Pb ... ,..,tll,lln I cuptftç.i,, do p11me110 olt.-o 1 .. i:rente t' C"a,,inti<lo pela etiqueta azul de carocter c::ocfnl Adepto ardoroso ds. _ 

F:ilLa de ptccauç10 - Auto p.ac.a~ .Je o1tH1c::1 pridu:1.1d1, pelo" JH"'"ª'lte,.. r~tas unidade offerC!<em a economia' doutrina mtegialtSta em "Nac10naliL 'l11~tor1a dos Mares do Sul" - W 
n5 187 - PI>, .J080 - Pn ?.O! i PI, m:•i h\n1-;mo, . (ommod11ladl· e erf1c1l'ncia de ,e1 da: mo - O Proble.!na Judazco e o Nacw- j Som.ersct lUaugharn - Edição da LI-
e plB'.a n." 28::

8 
__ Pb. de 

19
3
0

, cam: ~ 1., üch nalln. n:,;t,1llnd.1 po1 tC!chn1- det,,l,- ramrnhõe~ novol'> nal - Socwlismo , o sr . Anor B utler vrar~a c!.o Globo _ Porto Alegre. _ 
r.hão placa n.'' 456 ·- Pl>, e! 1!u·.,.,:y- (l~ 1;lon .. o», ,·,.per,ulmtntl" contrncta- As!!im h<;j<· c·m dia, <'~tá ao alcance ~~ci.el ataca de fnnte o prob.Iema cio, William s~mn~et Maugham, 0 mu"str~ 
cleb. placa n.º :í5 P)J º": t' torl:i l'lla novu t· r.:-pre:-c•nta H ,le todo. cumnu:niunle um moderno JU<•ai:~mo, mo~trando o perigo QUP . escriplor inglés .acJ.ba de ter uma das 

Estacionar contra-tnão; - P.utos lltimn J>Hlavra 11n lll~tPria, extrn<'ção rapido (" C'Cunomito 't.Jminhào median~ c:mc;;ti~ue para O Brasil a crescente ln-: suas principae.,: obras traduzidas para, 
placas n,. 346 - Ph e 137 ·- Pb, e le 01 " 11 ~ Vfg-e-tti.e . 1:· dt• ftthricaçãt> te ~uan. pn•:lt;u;úo men1;al ~ão só ao ~lu~nc1a do elemento israelita na vida 

I 

ono5soidio~a, "Histerias dos Mares do 
caminhão placa .n.1 106 - Pb . n~encuna <' compieh;•nd<•, alem d~ ro'.1··:111·_rciante. cnmo. aos a~ricu.ltores e mtuna nacional. J Sul" é um livro que vai despertar im-

Falta de matncula elo tondud-:,1. -- ª~ª .d_t' fnn·a ( mut 01 . CIP r,·m cavalJo", prJf1-.:~1'.H1cu:•s f!UP nao podem 01:-;pensnr Depois de estudar rapidamente as , in<.>nso enthusiasmo em t·.'~os os qua-
Auto placa n.'' 386 Pb 11 rlen<1, mot,'.res •111.x,!rnrc~ ... (·te \. o auxil11~ <lc um rnmtnhão . inumera~ perscgl'içõec. que o povo de' drantes do ten:itorio nacional. Com 

IX?sobcdiencia ao :.ignnl eh~ p:irr _ 1_niu co'.n~le~a 1.ll!-tnllaç.rn. "Hau1·1 •• pu- E' ma;s umu vnntngem nfferec1rla I srael tem soffrido at ravés dos ~cu- aqu~lla sua inct:mmensuravel r iqueza 
~11.: _ Aato, plP.1""~1; ns. 

15
~ .- Pb '1 prf'p,llo 'ª ~e>nH·nte. f1lt1·0 ~ hydrau· pe-1""' agl'ntes Ford, que <il• hu muito lo~. de referir-se ao fa moso livr-- de de imaginação o autor de ·'Chuva·· 

268 - Pb. 305-;- Pb. 309 - Pi), :!6 ·-· /~1:\~i/1 ~;:rn ,r.\'Jll~'.(_> pr<·~)Stl .:·Bxp~~lcr", vê1u :.e di~tinl{uindo, pr,.,porcionanclo ~ enry F crd sobre os ._iudeus, de a.ypre,. d~screve-nos. ein ps.ginas delicicsas. a 
Pb, 11 _ Pb. 13 _ Pb e r.a1ninbôc: h . < ~· • •1

1 
Anclt:'l ~on < · : A r>us cliente>!! 11p11ortun1.<lad<'s real - c1ar a Influencia judaica na vida nor ": vida e os cost umes das i1has da Ocea· 

placas m. 45'l _ Pb • 213 - I'b ,: ,;,~:;;'d;,'.:',:,;,:;;,~':/~"<'.'· ,/:·;::ih':'?,'.~ ni nte "ª"'ª'º'" e .-xoept·,onacs. ~~;ªTu"J!~,'t~o 'iJr~~ 11es~ui~~o: e~:1\",,'.l~ ~~:f.~i~~;:Íi:nªa..:'~ :i~~l,:"~L:J'.:'.ª~;~~ 
8'~~1{~ª~: ~tt•~:'.10 pi;~; com 

O 
pu ~r;•:.sante , r.,, montnda _1wlo, "cabo- obra "Brasil cdonià de banqu~iros:• ene~recida d:·s homens broncis Que 

blico: _ AiJto:s pl lCO~ ns. _;.'3 _ t'h e ~ ela terra _!sl•m nnrln 1111 t_' _rit• qual- de Gustavo 
0

Ba tTo~O-· manifestando-Sê! o;.. d~minnm. 

25
2
3 

Pb riu~r e1 P'' 1' 1l', sn com e, auxdH. dt• um inteir amente de r..ccôr do com os. con- Nesse livro ma"nifico que faz parte 
Não p,·es•nr bOCN'l'fO i\ ,, ~ •icti- '"!,nch,>,·· """"' . . DR. OSORIO ABA TH C€itos alh emittidos da CoUeção Nobel da Livraria do 

ma: _ Auto pLc.1 n.º 330 Pb •r ~~· ifH~o., forllln .t· 011 ·..truul,a rt•l, P ~ssa~do a abordar a questão ct~ blobo Some~~et M°augham n0<. pintJ, 
F'alta clr h· Qiht 1,ão. 11/J~G" t~e 

11
< 'tu .J~~t11 º C,orti·n i'> u mo,l- ClnrtUo .ia Aalstencla hltU. nac:onalIBmo o c:r. Anor Butler Ma- !;cena.Se ambientes piltcrescos de uma 

dc>ta 
11

. · 35 __ Ph 
I 

l':,n :f'l~~;;1r~::,; \:~,,~s ;'i5 (;\:t· 8 rttri!°fl • •o B rnfpll.al Santa baJMoL ciel anali!-a ·a verdadeira s ignificação rfgião que m~ito se assemelha á do 
Avanço a~ siJllZl: - AL!t'1S placas A E' ~n . 

1 
· . 

1 
si 0;.' t-' ,'l.tt·k~ 011 dee~e vocr:.bulo. para dem-:-nstrar que ll')rdeste bras1le:ro. com seus coquel-

ns. 237 .-- Pb, 26 - Pb. e moi.ocyf'ieLa ,n~se;ta ~ t-: enni~ ª'ts /ura 11 ~ e li' - OPEBAÇOES E Viu nac1onaILc: mo a bs-:lutamen t-e nâ-0 é si- raes e !-CU .sol ardente. A dramatlcl-
&Jlaca ti.

0 
"35 -- Ph Eladici .:\;ell: .~~~h:

1

1 ~;.
1 

,f~~: 1~ 

1
·,ªtYrn. - ORINAIUAI - nonimo d" racismo, argumentando bri - daC.e de f.eus contos deixa por v~zeis 

R('cuar ino.i de cinro metro.,;;; ri.ho.tto, pq,~e 
1

, l'~t - .. 1,ª·s·,; uqu. m Trat&Jll.ento medico e ctrurli'o 11-. e n te ment,e, com o exemplo que n cs é um sab:-r amri.rgo em no!':50 esplnto 
Auto placa n.º 455 - Pb <; nnwl'I • tnd,is e 1 \ uni.:a 1 ,l ,u<1.t'_1'1 ·> <la.a doenças da urethra. proa... dado pela Alleman h a e pela Italia :a " H istoria., dos Mares do Sul" é um 

FalL.1 de carteira de matr ir11la fp to ·~Üi 
I 

uvalti';,ti trit<·i·m,·dio rln 1n~- U.ta, bexiga e r:.na . C,a~ I=T1me ira d€ssas n~çóes expulsari.do Hv:·o que se le com imm E.'n5a satis~a-
A1:.to plara n.

0 
2i:2a - Pb. 1936 piaa e urethroscoptu. Pummariame nte os Judeus e a segun- rçao. E' uma obra que nos de ixR 111~ 

Pa sar ~nlrP o m<':io hn e um 1JCJn "T .... h Oonau.ltu daa 10 '8 111 du da toler a ndo.os com a rr.aior das be - deleveh recordn("órs. DePois de lér, a 

~e s,~;~r
1
~o n·:•r.:iio plb~~ n~e'.{i'\{'':_'.' reS C aVeS numa argola" 18 ia 11 boru . ne;~: ~~~as1;ag ims do livro. que apre- ~/:;;..~~à';, ~~':.'º Mci.u.:;.~~.se0nt~:':!~~~ 

Ph Gra tl f i<'a - ~r a qu"m en<'G':ltrar r l'n- OoMult.orio: - Rua Barlo 1o ~en ta um aspecto graph lco de inve.ia- in.:1gne elos mf'lhores tra balhos de 
trcgar na P ortui ,

1 
d ( ,·ta fo lha. unu Tnumpbo, ffO. ve l el~g:r.: ncia, o ff. Anor Butler Ma - pura ficçüo octualmrnte existentes no 

João Pes~õa. 24 dP. ngo~Lo dl' 1037 ---·: , -- ciel, e mpregnndo sempre um est ilo m un do 
argola cem trl's ch a ,·~"li, pudi(h ent re _ J0.10 pr.880& _ 'claro e atrahente demonst ra não ser I O asÍ)ect;:> graph1co do livro, como 

Ye~;:r:nto João ,\lv,·1 de I'ari"•· I ns- ~o r;:i~: . Aut o11io P<-s>ôa e u Rua San- cwP' }'::'r:a~~~r~;º m';;',nt~~~·~~of~';doqt~d~~,~: 1 ~~~ 1t
0
o~o~r~Js~~~ ~º~ it~~~~teCoile(~ 



A UNIÃO - Quarla·íeira, 2:; eh,, agosto de 19:li 

~~-=--=--=---::---,c--------
0 CONFLICTO SINO JA PON ÊS TÉLAS 

'1 

& PALCOS 
OS CHINÊSES ESTÃO OBTENDO GRANDE SUCCESSO SOBRE OS NIPPONICOS, IN
FLINGINDO-LHES ELEVADISSIMAS BAIXAS - A TE' HONTEM FORAM ABATIDOS, 

"ROSE MARIE" - A PRECIOSA JOIA DA "METRO 
GOLDWYN :\IAYER" NA INAUGURAÇÃO 

DO "PLAZA" EM SHA'NGHAI, 140 AVIõES JAPONÊSES 
Sf!ANGHAI. 24 A União) - A Cl- Entrem~nte.s pro.c.eguem oJm in- tecida <'m Chan-Ju c~n~e:1trou teus . ~Jm 1ilm delicio,·o é cousa rara. De_! CINE - .JAGUARílSE 

tuaçao desta cidade é desesperadora. t..en~ida_de não· diminuída ·os "Tand·~ fogos sobre distriCLo·d~ Hon""Kau hcJO!ias não ,::odern H'f tod, a,:. C:Ull-
Tropas chinêsas ~mbatem fJriosa- incendi:s que se de'lar~ram º desd~ on:I" : º

11
-. r•unl. m 0

• . • 1 HlS de~te mu~do. _E' caso raro. falan·· [ Procurando melhor attender o seu 
mente c::ntra cs mppon!cos, que por ho,tem. na cidadP ·Esp<e"ial~cnte ,; nu~;e,~s J:fº s~;s }or~!. ~.· m~!ot· 1 ciO~<ie com r-incf'ndarl::> Mas o fi~m pt1bllco o "Cint'PJagtrnribo" acaba d~ 
s~a vdez er~o recebendc. por mar, zona internacional da outra marger:1 as baterias· de 'c~sta chi'nês8<.; .i~::,l\~ I com ,QU#, a Emp,cza WrtnclF-rl. y & C1a insti_tuii'_a sua "M~t_m~e. Popular'' CUJa 
g1an es reoiços. do rio Ho:igKiti off recC' t : _ <. • IT.,trla. var.1n·ugun1r o i,:-r'"ndc e con :e3tlizaçao se venhr.ara na'. quartas 

1.500 _ruzi1eir0'3 . norte-amenc::mos. 1 desolador pe1;s E"ncrm~s d~st~I?:"<: 0 caram em ~~~:· ;m~h e s~t~ kllo- forta.vcl Cmc-Thrntro PLAZA é o q_u;, (euas. ás 15 112 horas, ao preço ger~l 
entrincheirados_. detendem a embaixa_ 1 que alli ~e verlfJ,.ara. M : nuçoes metros a n~1 e ang :i.i, ten- ha de maic- cleh(:ic.-:o, na V<-'rdr,clc1ra de }500 
da yankee. se1:iamente ameaçada pela I dentr::> a"com an ... ndm. 8·15 para taran:i ~vl~~r O desembarque de 1.Ct accr,pçãc; eh l rmo._ Pora inaugurar. hoje. &, "Matinée 
artilhr.ria ligeira a.mnrella . ruas inteiras ~ ... ha h .º a Broaiway, ca.s Jnpo.ne._,as á margem sul. do r.lo I F-,1lar ria e :<plfnrl,c\a dnp.le. · .lt'a.net.tf' ~~pul:ir". aquelle cnwma, fm e•:co. 

mas A fab·i "' ac ªllJ em e nm- Yang-Tse, . 1 !\ta• Twnaid r !°'1:(1,lr: J•:ddv C' tarrfa 1")1dc o fllm Ccrad.o tll: t<'1tno. proctuc-
SHANqHAI, 24 !A União) -0.s chi- Yan· u~ ~rca <le ci~arr.s ~f' Nan- Commum~ado Jap.ones. d1vul~~1d.o · d~f1jc1l p:na urn ,-hrnn1:..:1a ram<"ien- ç5.o da "Wair,er· Pirst··, com a 111-

né.o:;;es cstao cbte~do grandes Vantagens ene~~ q ª 8 maioz: em~i~sa, no esta ma~fl. annuncrn. Q':'r, ~p,•,- ,,· t:J()!-iO. r,c.is nC'Slir par ri<l1111ra,·cl.. o t.a- '! pret~ç:>r. o~ Jatk Coop~r M:uy 
sobre os nippomccs por terra e no ar. ~ h · .de to~a a Cluna. m.endm- d?s !epet1d'ls ataqueM, a ntuaçno Jr."' i<'nto e a vc.,z :\·, ele rn1 ftJrma 01:ll1an- ,,slor e::, Roger Pnor 

D~de o começo da Jucta até hon- ªct ~mtem, a .. ,ha-s.e completamente distnct~s o:·ientaes cte SJ1anghai L<t() t .. qnr, ~upPJ~m n qu:ilq1_1cr gc,..,L pnr 
tem, já fóram abatidos 140 apparelho~ r~ uzid~ -~ esc.ombios. Parn o ncrt..~ evolveu desfavoravelmente , mai~ aprnnor:id~ e llr M'Jª .Jea.nnrtu• 
rnpporuc-:s : s~ dIVLSam 1uma~ fumegantes, qul", ApJ?zar d~ todos O$ e!l_forca5 n,, ,m iindü., g:,:-ge10.; e h.·m o rouxinol 

. \:~zes. soltam labarM.r.s que se ai- sentido de inutilizar. o maw <len,·0,:,,,1 do Cincnrn n~od~rno, Neh,on Edd}. o 
THIEN-TSIN. 24 cA União) _ Aca- teiam com nova força po::sff?l. as fo:·ças aéreas :-hin~ :v, Le11or marav ho'-O, eoinplrto a b....tle2a 

CART,~Z DO DIA: 
REPUBLICA - "O Direito á Fe 

'ícidade". com Frances 1/·ederrr P 
No nmnct.c, das mulheres·· com Ge 

)rgt Ban:re,ft 
~:,~.~~

0
;11â~ª\~r~!\ª c~1;i~n~ia~~s~!: A EF'FJOIE:\ICIA DAS TROPAS cm. ~:;:,.1d;:;t;~;~':tte ;~r:ºJ;i~~'i~~ ,.:i;; ~;;i.rh\~~,r~e 1/~~uc :,t:i~cq~ft .:'.; ;;,\1 

~embarcadas de navios de guerra ja- NhSAS DE,~jf.'gs OS NIPPO- opera\ões c.::ntra as tropas inva.~,Jr,:t pec;~.-·a .. ao., 1rand· ., c::i.~,1~10:, da Gme- IDEAL: - "Ca'>ados de mentira··. 
ponêses SHANGHAI. 

2
.J , A Untãoi _ Além de ata=arem os navios c1

: lapclLl, mpa~.,:·vel cc.m('(li:\ df! "Paramount ''. 

A \'lõES NIPPONICO~ ATACAM O Uma caracteristi'a inteirrunente nova ~~;~;~g-:;i:~º~!:~n~~cl~~a,do:er~~ ',~• rei~1~~r:i_~ar~:,::ºo;/,'.::~ª[,~ !t,~~';.~ni:: ~:ia~rk Allef. Neil Hamilton e Mar! 

• INTERIOR DA CHJNA ~m a~;u~osc::~í~;º-anet~
1
r1o~~~~P~~~~i~ ~1~3R~~~ J~1

sca~~i&:1~al~~ll'l~~:b~d;i~:\,~ ~;J~~ i~ ~~;-,1cta c~~1~~ta}à. d~v~~~ :~ FOX · _ Não haverá fess~o hoi?. 
TOKIO. 24 l A União> - Segun- tue a posslbillc\ade do exercito chi- samr..nte, ag posições japonêsas. rn~ião d:'I di;·"r. um ~·okmu::.• mw UlTO ,1este cmema (!'_,tanc\o annunc\n.do 

do noticias aq'.li divulgadas. os aviões nÊs de poder luctar, emptegando ar- Os japonê..,es conf~nm que tive- 1 rio f.: 111 0,5, 0 LViJ.o d;t ''Mu.ru. a rnarca para amanhã o film dP- :.w-nlura no 
j~r,onéses atacaram, hoje, pontos dis_ mamente moderno. com: a aviaçáo e ram um. morl.o e nove ferid~s. . l numf'ro nm da c1nemu )g;;.1µhia mo. "far_w,.st.··. ··o salte::i.clor do Arizona··. 
ü.Ptes da Chma. do No1 te, bombarde- a artilharia anti-o.érea. E' justamen- Sobre o dlstricto de HonQ"-Kow foi .4,.. ,....., 'JI com .Jack Ho·de 
~ndo todas as cidades importantes das t~ a iss:i que se_ deVe a circumstan- travad" e t m 1 h- · 1 - to 
margens do ,·i Yang-Tsé inclusive cia de.os Jaroneses ni\o terem podi- bat·e e;;tr/:vió.:

1 ª· vioen com- Hl!!.~l'>'l"JDO NJI.CIOHI\LISTA O 23,' ANNIYERSARIO DA 
fü,n·K•u e Kia~g • d?, ate agora, melhorar suas posi- Os Japo.1e:ses declarnrn que derrl- rAn 

1 
- 1 DECLARAÇ-0 DE GUERRA 

Ao que se affirma nos meios auto.

1 

çoes.. · bpa0r,.asmt
1
au':'.ezªv1hãao•·e',. opos ;,.·lh

0
inaébse .. s

1
.,~izde

0
m
1
_~ DE. ALAGOA_S . A 

riz!:ld~. esses ataques têm c~mo ob- Ate _ás quat;~ ho_1·as d_a madrug3da y • y ~ .. .., ::; Gl ATERRA AO IM 
jectivo convencer o g.overno de Nan- de hoJe. a ar.1lhana chmêsa, est,i,,. appacelhos. , Aceba de ,er orgamw ,o em Ma_ DA IN • 
kin da força da av1açã.o japonêsa. -=-==-=-=-=-:-==--=------..:.:.:.:......_:_.::.::::::::.=::::::_ _____ ~-~ ,t'('IÓ o "P::-1,ldo Nll.cl;"lna_h~la _de AlJ. AL EM-o 

t d lh d t REGISTO ASSEMBLÉA LEGISLATIVA ~ôas". lendo nr to scnt,no ,,do e~. PERIO L A 
~:s :ansé~~ ~o q~~ve~~o ªpa_;~e 

O 
~~~!: 1 ner~<'r.cta á r~darcá'? desta fdha a -"'~ _ 

iicr :i: seu pais. mesmo assim não' 1 DQ ESTADO ~·~~~{~~c~~~
11

1~n~~t~oste, <.ie 1~37 - LONDRES. 11 -
1
A. B.l - Trans_ ;~:·á livre de eventuaes ataques aé- FIZERAM ANNOS IIONTEi\f• . U:mo .• r rnre,to•· •1a A UNIAO ~';'~';.,la~ct~ª dt ºgJ!;~/n~~er~;~~ 

sr.A~~~~~ ~o~.~~i~~ r:1
:~tt~il~~n~~ 1 A reabertura dos seus tra- .T~,~~,,~~~:~i'•o \'O/ (~U'? em <inU ôe hOn- B;eta:iha ao então Imp~rio All?mão. 

EM ACTIVIDADE A AVIAÇAO 
CHINÉSA 

SHANGHAI 24 (A União) - Du
rante o bombardeio aéreo de hoje 
que foi o mais forte já verificado 
desde o inicio das hostilidades, uma. 
bomba alcanç:m um armazem situ[I_. 
d-::; nas immediações do consulado 
geral Japonês. 

O edifi:io se encontra em charr'· 
mas ardendo também uma fabrica 
de tecidos japonêsa alli situado. 

O fogo contlnúa a estender-se, 9J
cançando Ward R:::nd e Kumping 
Road. 

Os aviões de bombardeio chinêsc:
também destruíram a fabrica de te
cidos nipp::nica d? Nan-Yang, poden
do regressar sem damno â. sua base. 
apezar do fogo da artilharia anti
aérea. 

cicnano da E. T. L. e F. j .. • " , t.-~ ·-lvi r~.nj,idn_. n:-. .;,ta <'•l!)lt~l. .? O artigo ~e fundo do mat;s 1m~or_ 
- A mtnina ~ivnncta de Castro, balhos, DO prOX\fflO d.ta }. CC .~Partido NaLionall"tn d2 AlD.goz.- t~nte matutino 1e. Lo~dres e dedica._ 

alumn1 do Colleg10 das Neves e filha j . r,om a partldpaçao (lP lodos os rle_ do a esse an~ive1s~n,.J, fazend? um 
do ~r. Adal~e.i·to de C~slro, funccio- setembro - A leitura <la menLcs do Pa.rtitio Na:::io:1al. e _ct; ,,.re-1 par~llelo da sit.uaçao polttlC~ m~~T.l 
nano rlo Tribunal Reg1cnal Eleitoral IM d prf'senia~ti"' ~/1' p.t•J-Llfl.\:)S~s {O.t"'.~ na,;ion~l europé&. entre a data imelü. 

ne~e ~t~en Lecpoldino Mirand·~ ensagem. 0 sr· _gov~r!.:a- 1 ~~\ Pcf;~~i~f" 1~stix!:~~f;~ do :·?~i '.l-1 ~õ!s dt/aªr.j~,~~~;B,!n~r~i1J·:r~~~~: 
Freire .auxilias do commercio desta dor Argem1ro dP. F1gue1reilo Ido NaclonaJi;;ta de .Al.agoas" 1,COl, as- co .·da Europ1 n.estes ultimas ?O ª.º.-
praca. sii.t c-custiluidh · n.O:\ e-~reve ~ ob-:rrvador politlco do 

Tcr~l Jot1~11-. no din 1.º de sC'- ?-.1nnuel Br.:1.ndR1J v_1llela. presidente; ··Times··. Reallzaram_se aco:iteüt_ 

FAZE1\l ANNOS JJO.llt = tr1nbro p~u'\imo, a inslnllaç."io ~1~~.~l. dtte~Í:~~i~~x~!ffr~J~ll~~~ E~{a ~~e~~ie q~e ;;a:cfeme~ue~r: gt°;~;~ 
es~os~nl~:r~~ ~~~:!i~a~~·ei?l~~rr;i:~~ do-. lr~ihnlhos ela .\-.;sen1hll·a Le- Rosa Oiticic . .:i. dep:J.tado e:-tactuaL ,Tcão pubE~amente declaradt? irre:ilizaveis 
t)rietario em tkiu~a. · aislalhn Estnclual n:i sua lcJ'· carlos de ~lbuqneraue, deputado es_ Não cbstante _ a tra~1.ca exp:riencrn 

- A menina Yvonne. filha do sr. ~eira legisJatu1·;1 1,nliuaria. à!~~l~l:d~
111\~~e1~~ ~:.it~J~~epc.l~tagriv~:- taªnt~o~~lac~ici1:õe~u;r~~~as n:so q~~:5 

!:1~~:~c~~0
1
!~r;~v: o~1~~~:i1:º· funccio- ~essa :~e:-.s:ln, o e"l'.llHJ. dr. Ar- r;;. Antonio de Mello Machado. deou_ chega•am cs chefes d06 respectivos 

- A srta. Rita Fernandes da Costa. niiro de FigurírC'do, goYern:idor ta(1~ !ederal: 'J~lg?.~rre1: ~~~::r~ g~vernO'i das grandes ~ncias ~w·o_ 
e~po~ do sr. J0.5é Rufino da C06ta, dº E;ta<.lo, lrrú .:' nwnsagem do ~::,~-':"n1~Put~do. PSta?_uaJ.. . .. ~-~1· q~~º:ª~~~rr~e nãoª;~ictu~~d~~= 
co~m1ci:e~~'o~;:taE;~~ci:a N-::bregg seu. (,o,C'rnn,. r~·krC't!lt.~ no actual o Partido N~cio~1ah-ta de Alag~~~ tagens para ninguem. não obstante_ a 
urofe~sora diplomada pel~ Collegi& das per10clo ndm I ni •d r:1 l lYO. adoprn ~mo piogiamma os se1?lllt.tes crise economica. que o mundo inte1ro 
Neves e filh~ da ~ra. Cvnira Affonso " ,\, s'.,)]en11idad<• ~erÚ <l 1:re,~n~ principlO;~lgn~r pela pratica de uma r:~r::~s~~ ~-~fo>~s d~Ul~:!~in~s~1j:ã 
No~r,~<;r[ae_-5ie:i.~: ~~t~~~t~!d~ont ... - (,',\ ..th:111 dC' lodCJs o:-. l~t:mhios p·,liti?ª. (i('•;Lmada a defender os f au.?rra mundial hoje fala se nova 

g~ f'lh d f 
1 

M t do PodC'r Legislativo, ele auíori- priH?1p10s _d:·mr:craticos. a prom~ver .º 1 ~ente em guerl':8.. No Extrémo Or( 
nP f· J l ~ o sr. ene onit bon ene- dadC's csl:!dunrs l' fedr1·ac.:. fa- ne.rn~rl~imento moral e material tJ.a ente e em pleno coracão da Europa 

SHANGHAI 24 (A Umão) - C!11-, gr2 isc:enh~rfians;::~!~ e;renr~;:,_a1à~5 ntilins e l'Cj)n'srnlanlrs da, im- r-:~l~ectiv1~a:l::· brasileidn1 <\. ·ª1tª~gdu:- existem p~ssibili~ades de uma nova 
cula-se em 5() o numero de E.\1oes 1 5a . · · , · · rxt () l1vie exeici?t0 os <me os ~n .1 conflaczraçao rnalS terrivel que a pri 
Japonêses concen+rad~s - aqui ~ i ba n!~i professora publica em Ito_ prens,1. ''!duaes e tabe;rc1dos p:cla .Cº?stitu1. meira."" verificand~ se o paradoxo qué 

ESTÃO CONCENTRADOS EM 
SHANGHAI 50 AVWES "' 

JAPONt:SES • 

os ataques dos avioes chineses .:_ A "menina Idéa, filha d: u. Alui- [ no clepul'Hln .Jo~o de \'~1s~·on- '-
1
·-tI e_!EJ~.~~~~~/~:;. R1~~~

1iJ1
c~~ asso_ ) os homens que- condemnara~ a 

effectuados, hoje, ,contra os navi:s Je z:.o Pinheiro de Carvalho, do commer_ cellos, I .º se<Telano do Lf'g1sla- tar ao :,;eu programma o maior nu guerr~ declarando;._a fóra da soc1_e~ 
gué:rra. nipponicos. ancorados no rio ci~ desta prac_a. • lho Esln<l11a l. re<'rhemos uni mero ct. e pessõas. sem c:listin:ção dp hdeJ·ec,peuab~~ru~e!i--i~~~:~h!~mN:.~ à 
Whang-Poo, fôram resp:.ndidos peh _ A ~enhcnta Ivcnete S11v~ alum. 1 convite irnra comirnrecC'r :rn mrs. ,-exo nem ,1~ cla:,se. dP ~n.1nctra a dts- ,,,°1 . • . t . 1 1 h - se 
artilharia nnti-aérea, que consegum na da Academ1a de Commercio "EoL \ · '"'::>r dr eleitcrado n1ff1c1ente e ido_ ~ 1 u:a.çao 10 ernac,ona encam n .ª-
afugentar os apparelh:soatacantes. tacio -.Pe.5sôa" e filha do sr. Joaquim 

I 
mo a elo. ;,:-o para collz.borar efficieutememe fat~_lmente para um novo confli.-:t:-. 

L"urenço da Silva residente nesta ca_ .:i·:i. fcrmação dos p:1deres tle~tivo:· da T.~ta_se talv~z. accrescen~a o jor_ 
A LUCTA EM SHANGHAI 

SHANGHAI 24 <A Uniá.o) - En-u 
co.rniçad:.s càmbates travados, ho
je na peripheria desta cidade, que 
re' acha, em parte. em cha:nma.5,"dif
ficultam um balanço da situaçao. 

Na parte Iéste da concessão inte~
nacicnal na outra margem d::> no 
Su-Tschau, pro.segue indeciso e com· 
bate. o quartel general chinês commu
nicou que as suas forças occupai:am, 
hoje, a ponte sobre o rio Mong-Kiu, 
encontrando-se agora somicnte a um 
kilometr, de distancia do local em 
que se acham entrin-.:heiradas as for
ças internacionae3, dispostas a t~np~
dir a entrada dos chinêses ou Japo
nêses n(' territorio occidental da zo
na estrarigeira da cidade. 

Uma secç~ das forças chinêsas a-

~1:1~1~dº:· ct! ~~~~Tu
0
n;.ioe ~t~~ir~: 

chelrar-se atraz das linhas japone· 
ta.s, sobre o molhe de uma casa ar
madora inglêsa, tir::rtelando, com 
suas metralhadoras, as f::rças nippo
nicas. 

Ao qu·! se afirma, os japouêses ~
diram permissão ao consulado m
glé.; rara ata::ar aquella posição. 

AJ;.eza.r ctos oontinuados ataques 
chinê,,;es, que empregaram também 

~~~~~ê~se ;uüJ~~~ei~e~~~a~ª~ié ~~ 
gora, as suns posições, em toda a 
frente do rio Whang-Poo. 

D\u·ante os ataques aéreos chinê
~s de h~je. já nnnunciados em ou
tro ocspach::i tres ou quatro bombas 
C'.lhiram nos· tenenos do Hospital do 
Sagrad::, Coração de Jesus, situados 
ncs arredorrs de Shanghai e distan
te apenaJ al~un.-; metros do loc_al em 
que fóram i!LStalladas as ba~r~as da 
a1tilharia japo.nêsa. _ 

Esse hospital se acha sob a direcç!lo 
Oe varias reltg105a.'i. No entanto. 1g
llora-.r;e o numero de victima.s causa
'1.as pelo incidente. Diz-Ee. todavia, 
que re'\eberam ferimentos uma mon
ja chinésa, três padres e muitos do.:. 
400 enfermos alli recolhidos. As au
toridades francésas dep:is do bom· 
bardelo ordenaram· que p..s trinta e 
ttês rréiras que e~istem naquelle hcs
r.ital o evacuassem immediatamente. 
Elsa evacuação deverá ef!~tuar-~e 
esta noite, sob a vieilanci3 da policia 
lnt.emoclonal. 

pital. · 1 ATTF~CAO? Um pO!liante Radi3 rínião. do, Estados e do~ Mun.icipio,..;: n_al, de uma cnse de lo~curn col~ec_ 
- º. joven Edc;()n Ferreira. filho do ··S<'ott··. com 13 vakula\ vcn11e-se III -_ Ter como hm 1.mmediato_ na tiva. As gra.nd·~s potenci~ mundiB:65 

.5!'. Jo.~é Acyllno Ferreira, fiel dcs Ar- na "Casa Amcricar.a" ua acção J ollt.ic:1 n melhor aproveita- gastam annualmente 1mportanc1as 
nazens da "Standard". em Cabectello. l Av. B. Rohan 79 - 8!i. mentp da term o maior .br!m est.2r fa~ulcsas n~ rearmamento. Aquel~e~ 

- O sr Omar Teixeira funccionR- . cios individ1ws n~ r.<:mmumdade ala_ palSe! que .:)e. conservaram _neubos 
tio do" Correios e Telegraphos em I a f f t· E?ôanu; J durante ~ ult1m&. c.:nfla~Taçac, e':116 
.João Pessõa. i1&S es as commemora avas IV - Trabalher p -la -.solução ade réa, C?ns;deram que. hOJe. a umca. 

J I o e t • d f d Juada d. problf'm'. sociaes rcono I Salvac_ao -.Ol1S1Ste em _fabncar a maiot 
NASCIMENTOS: 1110 • 2ft enartO a Un a• mic<>S e flnance!ros du Republica e dÕ quantidade d> conhoes e de melra_ 
OcccITeU, hontem. ne.ot<, cidade, a ~ão do Collegio "Padre Ro• Estado e pela igualdade. de trata - l lhadoras. 

nascimE'nt'l da menina Ma.rlt1ce. filha J ~ ment.:> por parte d<' Gov~r!1o Crnt!'al r Depois da guerra os programmas 

i~n~~· d~;vt!:~Pl~:te~!!~·e ~~~n;:~os~º 1 lim", de Cajazeiras 3:r!~~~~ ;;1n~i~
1
i1~~i;.~t!)º!1

1
~i(;ie d~is~;r :i.~\~~~s ct~~i~~~~! ~s o~~~!~~~~s e~~= 

sra. Eneida Xavler de Lima.. · ''f''"ll2lto á cnncc··.~i.í.o (' nuxlllos de in 1.go-:; importantes nas administraçõ<.1.s 
A recem-nascida é net:1. do n~.5so O prefeito Joaquim Mattos. que re- tere~_,C<; r:ublicc:,; de p~ises europeus, -df'clarnram que 

amigo sr. Idalino Xavi@r. prestigi'.'":so pr~sen_tou ·º- ~r. góvernador Ar~emiro v _ Diffuniir o f'n~ino prima rio "1 üs seus orogrammas baseavam .. se a_ 
elemento nos circulas operarios desta dt F1g1:1e1reclo · ncs~as ;,ol~nmd:1.d.:s ·1ni".·i"i'slt;t1·io bem rcmu a Pducaçl:i.o penas sobr-~ a democracia e R trater 
capital. 1 comf!lun:cando. º. desemp~nh:> dessa orofLsicnai e ! "'~hnica em todo.s nc. nidade. ErnE"s mesmos principk:s hu_ 

' ' IAJANTESd mis.":?-:. transm1tt1u as. exc1a. est~ des_ ·~mos do lnbAlho, dns lndustrl2s e do mamrarios eram definitivamente a_ 
Contadcr A'r'ámu:l Valonca : - De pacr.o: . {'Ommcrr10; 

1 

bandonados para todos, fpt,uca.s se_ 
fua viagem e.o Rio de Janeiro. aond~ '.'CaJaze1ra~. 2~ :-- Go,·e..rnador ~rge- Vl - P:opugm1,· nr,'a !>elUção {los man~~ depois da dcclaraç.ão do ar_ 
f6ra apresentar A,: sr. Contador Geral m:ro de_ Figueiredo - J Pessoa .- pro'1V ma!': da s.m·cfe e OJ. r- ltrni":1 mist1c10. Tratados. ac:ôrdos interna_ 
da Republica o relatori, da desincun1- com sub1~':1 hon_raU'ecres<nt~1 v. ~xc1a thr:áo: - cíonaes. ccnferencias. a deis. a tres. 
bcncia de importante missão que lhe nac; m!',n:festaçoe~ _do centenano d:-L \•II - M:J.ntcr 2 jnra.n~tbilidad{' drs a Qutro e a mais potenci.aS foram le ... 
c:nfiára. no Maranhão O Miníst.?.rio rundaca-. do Colleg10 ondre Rrhm as ;~rP<'f'ltor ~obre- m··trr·a ele rcfüdào. __ vadas a effeito, mas tudo inutil 
{la Fazenda,.<nc.ontra_ ... e. já ha algun~ Qt·aes .d.e_cru. T~'1.·am ~umptuo-a_~rn_te ª1:.'- T)p v. ~.- ::i.m:· auc. t: uht·ct· - ,Manuel I mente. Vinte e tres annos depois <11 
6ias. n.eslq ramtat. <i 11o"s:, rl.igno !lmL mada~ seudo v1v.ido por dnersas H·- Hr.:ndá.9 Villda:·. d":'claração de guerra, as ctumcella_ 
go contador Manuel Valenca ~hefe zes, calorosamente. o nome de v. cx:;1:i ----- rias européas ainda trabalham para 
n0-c; Contadorins Seccicnae~ da Para- Ait:ncr:s.is ,~udações - Joaquwi Enlsas " luvas para ::.enhor·t O que re~tt1belecer entre os povos europeus 
hyba . ,\'faltos. prefeito" ha dl" mais th.i<· cm·ontra~-se na 

I 

h~n·th::ticos laços de amisade e de 
s. s. já rpa.cc~.:;;um1u as_ spas. funcções. C',\S..\ \ZflL. ' collab~ração cultural e commercial 

~!~:n~~~ºp~~t~~~':n~:~1
;

0~~i:~ ~~! CONFEDERAÇÃO ESTUDAN- facilitadP ~t~~c~:~0 v~~~ed01~isª nã~pllc;ii~ta~ 
conta em nossos circul.os sociaes. TAL PARAHYBANA ------- ·------- Jev>r em conta no decorrer dos w.,e_ 

ce~;~~if~ºPr~~~~~Í)~~tancfeª ·A~l~;~~;. L\ SSOCIA ÇOES !~tvfm~~~:nti:ue11~s~~~Lst~r~~ie~oje 

No'ªeva•,.r,;·oo.doendp~2fExí~~c~n~1~~iop~r~~~!i~ co~el~c;t~~~ f~.i!~~~~-i~àP~~i1udo 1~~6:: lJn·Htnto JiistoJ"i("o f' Geograrhir>n ~~n~~nçuo-ªesm v!nenclddºas.conslderados como 
"" b F1.""ah,t,rt.n<'" - "!:m !"'c:io rP~.llznctn 

t.cntem a e..c;:trl. cidade o 11~%0 am~go ~:11~,1:~o~~~~aadªco~vi\~tucfeªn~.:0~:= domingo ultimo. fôram eleit'.-\S a~ no Desde o armisticio eSM.s p~tenclos 
dr . ~raxedec; P1t_anga oue ~ .~amb m ~ t \'ft<: dirf'clcri2s t? conmliS..'iôes pen11:\ não se cançam de clamar e ex1gf, .. 
poltt1co no _mmuc1pio de MU:e1_1cordla_ roes e.s udanlaes ccng<'~?l" ' do Jtio tJ.p,,t,.,o,,; do In··.til 1Jto Hisloriro r Gr-n- para que os Tratados sejam modlfí 

S. s. veio trata~ _d.o n~goc1os att1- ~~~{~~~~d~at~Tro;t~~.,~e~;~:fco comicics gn,phtco Par&.hybnno" flcandü as cactos f> reforçadoo. As outras potel1-
r:e1,te?. a su:l e- ad1;11mstra::º· deven~o ,nP~m;, a <:im or'{aniindEi~ elas européas, com raras excepções-
r_egre!.sar ao ~ertao dent1., de pouc,.,s ,,o~ !~;~~~:~d~:~ri~c;:l~~!1~à/â~nt~;°i~~ ~·e:~~~.~;:·ri~o~~~ªr~º B~~tt1.~~ei~~!: não quizeram responder cem bõa fé 
01~ Com destlno a Nat::11 ~er.-ue hoi~ federação demortr ·~ á 11 l • "'lia e· d1•r ~,r p~ .. ~,..,n rir t~m"'lcla ·, th .. <:ot,- ~ es..<.;as demonstrac;ões de s~ceri(_iu_ 
r-elo trem do hor:ut .. o .iovtn Antonio da(c, algUns cii:t~ d~~·~ndo:ã\~~da e~ , ...... :::,,11"' 11 ,, "l".;.t'l. r-llC it~._i;'~da! ª1nf::!\~:s pot!~

1
~~· rm_ 

Brayner. alumno rto Ly,.r11 n, 1·rh,·h"- ""::-nju_ncLo ((',!1l os'estuâantes pcty'gua- ('r'!mmi~'áo dt· <.·ontas! _i Dr Ma drsde 1919 err~ :\~?mos e ~~;n 
no c'evende re-tc.?m,r n. e!õta -capital no. res v1S1t~r. c:m o mesmo f!m, os c:.:n. th:11!-, de Oh\"cira, Ana11:·e Cald:is-1 gou se a d grd 1 

· d-
proxlma S('manft . t_ro~ mais importantes riograndenses df'·: Ma)Iri_cio Furtado. ' inteiro !~ ~e~ ~~~nç:d~u: ~e~: ~ 

AGRADECIMENTOS. 0(1 nortr. cearen .. o;es e do Piauhy ter- (omm1s!la.o de pt>,1Jqu_i~as: ~ nr mundo inteiro d~ve reunir :::e ma 
sr. Crcer,., caldos ~ DPS...,f" _nos...,o minri.ndo a exrur.3:"10 em Thnc,zin& de Ac~ll<'mRr V1ct:I. dr Jose dC' Av1Ia Lm:, afastar esse perigo - p 

amigo recebemos atte1:c10.i:.'." cru.ta::> de onde regrç.s~ará a e~ta capital • Allce Mor:tt-1ro. · 
agracteclmPnlo ao reg1~to nue f!z!'mM A Embaixn~a é prcsid'.da pelo estu- Commi· .. ,l('I d1• rf"vi!>.ta: - l O r 2.() 
cio e-cu annive:rsr-rio nnlnlicio l:a ai- dante Ant:mo Brayner secrE"tariado ~ecret~rio~. prof. José de- Mello. p,1dro 
guns dias pubhcado nesta fl"lha 1~elo sr. Antcnio Alenca1: <' tem ,~,.,mo Frnnn."Sco Luna. Pim•ntPl Gomes 

- Ô ,!r. Fraucisc,. Nobr:ga_ funccio_ c~ador O sr. Augusto Lucena f11zenc.!0 Roupinhas para crean~a, 
n,rln feden.l aqui agrn<lrrru-nos por cmclo. parte ela mesma os e.,tt1dantes BOl,SAS PAR,\ SENHORAS - Mo. ,: 
tf·legro.mmA. n noticia do &fU ann.iver- Ifd: on Cuvnlcant.i ele Albuquerque. Il- delos t•lC'gantr-., ronfe<·cão rsmcradu., Novo • variado sortimento • preços 
.snrio nntallcio, occorrldo recentemcn_ defonso Menez~s Lyro. o Mc.rses Col·- acab d 1 'C' .. 

te, 1h0
4 

~ua ~la~t;e;';,;;:J:u.(~!:·' \TSUVlO, 1rm conf'Urr?nda., na CASA \ 'F.~U-
t'IU, rua Ma<ltl Pllllaelro, 1111. 
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PADR E ROL IM, APOSTOLo·cAXIAS--, 
i? A I N S T R U C Ç ÃO N O N O R D ÉS T E º :~:~~ D; A~BU!~~~Q~o 

-~~'* 

E' o leader do Exercito Nacional 
e~e ~a,·o gen'éral Lms Alves de 
Lima e Silva. Ninguem o supéra em 
:radição e coragem, em discipllna e 
amór ao Brasil. Quem qui.zer mirar
se no cspélho mais limp1do, do aço 
mais perfeit:, que se possa imaginar 
eÍn mat·zria de homem completo e 
soldado inygualavel ha de ter ECmpre 
na&'-ie super-homem e super-soldado. 
um guia insuJ)f'ra vel e uma cstrelJil 
q~·.? nenhum céo toldado Jámais eoa
g:ará o brilho 

Caxias, o pacifi ·ador de sltuacóe8 
::i.ran~simas do Imperlo; o vence
dor d.. Hurnaytá, Lomas Va len
tinas. Itororó e outros e mai!:i outro.; 
~pi.sodios impereciveis era. o Soldado 
.sempre guiado pelo ccração do pa
aicta. Caxias não commettleu per· 
vcrsidR1es dominado pela colera aue 
sempre se' apodora. do homem anima
lizado ~los horrores da guerra. Elle 
ia para a victona c::m o coração na 
frente e se a espada feria de morte 
o inimig'o era num <:ombate leal, pei
to a peito, c~mo combatem os verda~ 
:ieircs homens, a.quelles para quem a 
vida e a honra dos semelhantes é 
rellgiã:.: e tidas como se fossem a pro
pria, mesmo que se trate de um ini
migo, de um adversario. Porisso, po1 
tod.:.s esses titulos. foi que Caxias 
voltou da C':ampanha cruenta do Pa
raguay; dos campos inhosp1tos do 
Chaco paraguayo coberto de legiti
mas glorias. Caxias venceu, mas não 
humilhou : inimigo. Ccnquistou com 
a espada, cruzando-a com o a.Ço de 
quem teve a suprema honra de en
frentar o grande cabo de guerra. 

O Btasil deve a Caxias o proprio 
nome do seu Exercito e a. honra. do 
Exer(:it-o é a honra da proprla Nação. 

NO_ÃLTO: 1) Aspecto da sessão civica realizada no dia 22. ás 13 horas, no Paço Munícipal, no momento em que foi inaugurado o retrato do padre 
Rohm, venjlo-se o deputado Celso Mattos, quando pronunciava a sua oração, 2) A multidão quando ouYia a palavra df) exmo rcvdmo D l\Ioysés 
Coêlbo, atravez da "Radio Tabajára". EM BAIXO: 1) Vi~ta geral da concentração popular na praça Mãe Anninha na ot'caslito em quC' D Amaral 

1 discursava qu~ndo era inaugurado o monumento do PaO.re Rolim, enaltecendo a elevada' significação daquelle a~to 2) Phologl'at>hia da Escola 

Homenageando-o annualrnente, no 
dia do seu natalicio, que hoje se re
gista, não faz mais o pai.s que pro
clamar bem alto um nome que é um 
dos seus mais bellos e legítimos pa
trimonics. Mais, ainda, um symbolo 
de Homem e cte soldado. (Conclusão da 3.ª pg.) 

nitivat'nente pal'a esta consagração a 
maior expressão cultura sertões para
hybanos. Abraços cordiaes - Bispo 
Cajazeiras" 

Ainda sobre o me!"lmo assumpto, re
cebeu o chefe do governo mais este 
telegramma: 

Cajazeirag, 22 - Nome do Gremio 
Arti!!tico congratulo-me com a Para
hyb;i · personificada em s. excia pela 
commemoração do primeiro centenario 
da fundação do C'ollegio Padre Rolim. 

Prolissional, apanhada quando da visita feita pela massa popular no dia 22. 

da -'!eracão hodierna dado (l ardor das zeLras os segurnte;.; v1garios padre.,; l'e~rá A memoria dos heroes deve i'er 

Triduo ci,·ico cultural parece marcar des do ccntenario do Collegio Padre Augu.::ito. acompanhadu d• un familia. 
o inicio de "º"H ~equencia de fructos l R~iim, ~stivera_m prese.ntes em Caja-1 rep1esc11tando o pn•ic1to d'-' Lavra~ 

mariifestações das classes A !-!e.mente I Fernan~o Gomes. de Pato:.,;; Joaqui~ De Calolé <ln Rnch1-1, niu a seguint~ sempre cultivada e lÍ.eróes corno Ca-

~!:'~\ª/n~J:~l<iu:"~1~~:am~~l~:,1 s~~~~e~:; ~:u~esg:n;-.i:i~a. C(f:º1uicºeiç:ooc~ako~~;: cornmissão: do c·ollegi,, Lca(, XJII, l'·'- ~ias não os encontramos aos punha-
se pratica civiliz.aç:1 0 chri$lã como fó- e conego José Vianna, de Sousa Jre Joaq~iim dP A.~:,;1;;, directM pro- dos. Effes são raros. Não que O nosso 
co rle luz a indicur caminho <lias vin- Para alli convergiri:;.m ainda as re- fes$Ol' Eliomar Ro<'ha e .tlmnno, E(lgar I Exercito deixe de contar em eeu seio 
d~ur_os s;:uduçõcs - Enéªs Bezerra, prese~taçõ.cs_abaixo: De A~th. enor Na= G'lrcift. Francisc.o E,un:ul.rstu. A11to~io nUI'!].e_l'OS0~ exemplos de enfibratura e 
piet,dente · ;:~;~c·o PJ!!:1t8e~~::~~ese p;:.ang~i:~~I da Cunh~ Maia, João l•Jxina, F'ranc1s- cor~gem egualmen~ ~gnas de admi
AS REPRESENTAÇÕES QUE COMPA- E!.trella Dantas; profesi.or Hildebran- co Carneiro e Ruy Soares, pdo grupo raça-0 do povo bras1Ie1ro, mas porque 

RECERAM A 'S SOLENNIDAOES <lo Leal, m::=pect<ir <lo Colleg10 Pio XI. estalar "Antonw Gumeg", profes ;oras Caxlas pód.e ser ccnsiderado o padrão 
A fim de tomar parte nas festivida- ele Cnmpinv Grande: Raymundo Obdulia ::'o1aia e E~mar Rotha desse.s mesmos homens de bem e 

- -------------------------- ~ verdadeiros soldados. E' bem o guia 

U LT I M A i~- H· o R A J lSAIBAM TODOS ~:1h:t1~d~uf::
1:~e :nca~:.~u~: ~ jas as quali<lades de um perfeito ho-

Jem da sociedade, da familia e da 

(DO PAIS 
· A 13 de mar('o de l~S7, a tzar ::a.!e;:-na e ccnstituir o espêlho e o E E S T R A N G E f R Q ) Alexandre 111 foi ah·o de um at- JUia dai nossas elas.ses armadas, pa-

o ARCHI-PROVINCIAL DO CEARA' ABANDONA O INTEGRALISMO - SANTAN· 
DER ESTA' COMPLETAMENTE SITIADA - SHANGAI, IRREMEDIAVELMENTE 

PERDIDA PELOS CHINtsES 
BAHIA 

S. SALVADOR, 24 (A União\ -
Mais, de 160 prefeitos e Camaras mu
nicipae~ do interior telegrapharam 
ao governador, hypott-~ando inte
gral apoio á candidatura José Ame
rico. e accrescentando que, nos res
pert.ivo municípios. o povo corre ao~ 
postos eleitoraes para se alistar e 
votar no candidato da maioria. 

RIO GRANDE DO NORTE 
NATAL, 24 ( A União} - O minis

tro Macêdo Soa~~ telegraphou ao 
sr. Raphael Fernandes. salientandCJ 
a contribuição do Estado no campo 
da estath.Hca commercial int.eresfa
dual, para o Instituto de Estath,tka 
manifestando o dc~ejo de que outras 
unida.dPs imitem o Rio Grande do 
Nort.e. 

CEARA' 
t'ORTALEZA. 24 IA Lniãol - O 

capitão João Carvalho, archi-provin 
cial do Nordeste e elemento do maior 
destaque no Ceará.. acaba de abando
nar o lntegrafü:mo, 

ESPANHA 
SALAMANCA, 24· fA l:niãoJ - A, 

tropas nacionalisl.as atabam de en
trar em "Torre La \'ega'", vencendo 
quasi a ultima resistcncia da. cidade 
de Santander 

Duas columnas de Navar1 a pntra
ram pelos franros direito e esquer
do. 

SALAMANCA, 24 (A União) - A 
cidadf" de "R1·nt-do'' ~tá sendo bom
bar.$9ea.da pela, artil .:.ria pesada in
a;urttda,, 

Com a to.mada na tarde d.e hoje, 
:le "Torre La V<>ga ··. ficou interrom 
p-ida a communkaçáo de Santancb r 
rnm Gijon, estan,.Jo ee1 cados fomplP. 
tamente cerca de 5!) mil ~oldado,i 
santanderinos, que terão de wnder~ 
~e ante a ageurrida tro!)a do 1reneral 
José Davila 

JAPÃO 
TOKIO, 2-1 (.\ t·r.ião1 - \tabarn 

le sl'~uir mais tC'ÍOIÇO'.'t para as tro~ 
ac;; nipponkas e-m Shangai. onde o 

".,ombarC::,·io e:~tá tomando proporçõe:.,; 
ada vez maíore:.,; 

INGLATERRA 
LONDRES. 24 IA União) - o~ 

mt>iGs mílilare\ dizem que os rhinêses 
que ludam 1··m i'.ihanghai c!-lão <·om
batendo por uma causa eomp1et;~
tr.tnte pe1·dida. pois Shanghai não 
pode.rã r~~istir de agora em dea.nte 
'los ,;xtraordínarios ,;eforços nippo
nicos. 

ARGENTINA 
BUE'IOS AYRES, 24 IA B \ 

Foi encontrado nas montanhas p~rto 
de Mendoza os re,tos ainda fume· 
gantes do avião de pa.sageiros, "'San
ta Helena" 

Três tripuJant<Js morrr,ra.m quei
mados. A 20 mr>tros do apparclno 
foram encontrados :fois ( orpos car
bonizados, e~tando um ou'ro irreco
f"iheciveJ. 

A queda do apparelho verificou-se 
de um::t altura de 800 metr'Js devido \. 
deruo nf"voeiro 

EQUADOR 
Ql'ITO, 24 IA. B ) - A chancel

Jaria declara. se favoravel a.o projerto 
de arrendamento do'i ·· de:stroyers" a
l)let i'"fl 1lOs av Rrai.il 

O ministerio do Exterior opina qun 
qualquer país pocle, livremente, ar
rendar navios de guerra ás rcpubll · 
cas sulameri<'anas 

DINAMlRCA 
COPENHAGlE. :.4 IA B.) - O 

ministro das Relafões Extr.riores, si 
Stauning, contP• ta fo1 mamelrnente a 
affinnação do jo.-nal norueguez "Ar
bejderblabet •·• segundo a qual a A.l
lemanha tinha insistido na revh·ão 
das linhas frontdriças. germano-di
namarqucza.. antes da condusão do 
tratado commel'ciai em nt"gocia.çócs 

FRANÇA 
cam de Valem,•.a que o Comité de De
fesa 1·epublicana baixou um decr•:to 
ãispondo sobre a íormação immedia
ta de uma flotilha de submarinos de 
l'aça .Para actuar no MeclitC'rreaneo. 

Accrescenta-r•· que o Conselho de 
Ministros resolveu protestar energi
camente ,junto a todos os uaises que 
(azeftl parte da Liga das Nações. con
tra os "ataqw"S de unidades estran
geiras contra vapor~ da. frota roer. 
cante espanhola··. 

RUSSIA 
MOSCOW, 24 IA. B 1 - Annun

cia-se que Stalin t"mpn•henderá pro
ximamente a sua <'Ostumeira viagem 
de 1·epouso ao Caucaso. onde visita
rá o tomulo de ~,ia mãe, fallecida no 
com..,.ço do anno conente. O mare
chal Vorochilov. Commissario da 
Guerra. acompanhará o dictador 

;:~~!:0°ch~o:
1
!~t?tt:uirt,trr:~~u;:~ 

mente Stalin no K1·emlin, mas foram 
tomadas medidas no sentido de no
mear Jeschow. Commissarlo do Inte
rior e chefe de G P _ U. para es,a 
import"nt~ mi.s~áo, 

~·~!tf.':;,:,~1;';:r•!i ~~~~~n~?º~'~ ·a q-.t., tenhamos um Exercito digno 
São PetcwiJurL"o. publicm·a a scn- de suas tradições e da confia.nça que 
tenç-a do S<•nado impt-rial. após o :> Brasíl lhe deposita na defêsa do 

!r~~:m;;~~ort:ta/ut~~:d~m~:1::. ... º1 ·egirnen e da.s nossas mais caras tra• 
P""ª· dt• forca. cncontra,·a-se um dições, acima, sempre. de quaesquer 
certo Oulianor, que outro não era parti1os e da politicagem nociva que 

f}~~ãºou~r!r~~~;,, ~ ::t~~~~ ~::!;:; põe em perigo, muitas vezes, as llr-
ao imperador umu commuta<"ão de íanizações mais perfeitas e solidas. 
pena Pm beneficio de certo numo
ro de l"Umplict'~ En('onlr&Ya-;,,\', 
ainda. na lista, o nome dt' um ho
mem que den:•rin fRJ muis tar
de expl(>ndida carrt'I a: Jus('1Jh 
J'ilsud:-.kJ <.:ond<'mnado á morte, 
ellc lambem. por ter f<'ito partt• 
clt' uma ~ociedade crimino~a. que 
queria dt'~lruir a ordem -.ocial do 
Eetado por mt.'io'4 '"iol<'nlo,.", con
i-.eguiu. no ,:ntanto, eo;capur â for
<·a. sendo, porem, condcmnado a 
15 annos de desterro na Siberia 
Como muitoij outro;,, não cumpriu 
luda a pena e t'm IH!l:! reapparcn.•u 
na l.,ithuonh, onrk retomou a lu<·~ 
ta pf'la rcsurreição da Polonja. 

Osf "Hoolt Cluh", 1,rjt"a111zaçÔ\'8 
de Jeitorei-; •1ut- 1>;eruvrc• forum mui
to apreciada:-; no!'> paii-;ci;; 1u1glo
saxõe", J)a!-,enram n ter no~ ultlmoi, 
lempm; uma côr politica Tendo -ú& 
meios e..,querdü1tus de Londri.·14 
creado. '"'ºb 01'. au1;picio!:' de um 
~rande editor, o •·Left Book
Clul>'". o~ conn•r,11adort'~ replica
ram com a fund1u::l0 do "Rl~hl 
Rook CluJ._r·,. offictalmente inau
J!Urado t'm Gros,·enor Hou1--1<' no 
"dia da Priman•ra., ("' Primt-ro,,e 
Da)·") -.ub a prcisidt•ncia dt' honra. 
fie .,ir Samuel Hoar(" O no,·o 
gremio. con .c,guiu jH. arrolar no~ 
seui,; quadr,>.,, c:erca de 1 O 000 
mcmhro1- 1nfPlizmente, orcorreu
lh(: um p('Q U('OO, mas mt,lás d<'Rft
~radavt'I accidt'nte lo,:e;o no co
meço da vidn: <' que o club rl.'com
mendon ªº" seu~ cumwcios u obra 
de Geoffro)· Dennis "Coronation 
circulação, como é i;u1biclo. a pt'di~ 
<'ommentan·" ("(.'ommt'nturlo"'-' á 
l'oruat:1o"). a qual foi retirada da 

' do do f'X·rci l:';d\1M,Jo \'Ili 

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

Sociedade de Assistencia aos 
Lazaros e Defesa Contra 

a Lepra 
Heuoir·se-á, hoje, ás 19.:10 ho

ras, na Escola Normal, a S. A 
L. e D. C. L. 

A Reunião de hoje será de 
maxima importancia pois serão 
ventilado~ e re~olvidos vario:-; 
ássumpto~ de interesse social 
' Tratando-se, pois, d uma reu · 

n1ão onde serão discutidas me
dida~ de urgente neC'essidade a 
presidente solicita o compareci
mento de todos os ::meios 

~IACHINAS REGISTRADORAS -
\'ende~se duas em perfeito e.stado de 

· cou~crva<;áo, a preços de occ~ião na 
•· Casa \,nericaua ·· 

Av. B. Rohan. 79 - 85. 

QUANDO o seu receptor de rad1o 
apresentar qualquer defeito, procure 
sem demora a offldna. technlca de 
Armando Carvalho. á Rua da Un ião, 
n.0 70. Servire8 pcrfc.ltoa e carantldos 
por >,EJ~ Mf:SES. 
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JUSTICA ELEITORAL 
TRIB UNAL REGIONAL DE JUSTIÇA 

ELEITORAL DO ESTADO DA 
PARAHYBA 

JURISPRUDENCIA 

ACCORDAO N.• 30 

Processo n. 0 56. 
Classe 5.•. 
Natureza do processo: cancella

mento da in.scrlpção n.' 436, do elei
tor João Francisco de Deus. da 2.ª 
zona. 

Relator: desembargado:c Ma.'urlclo 
Furtado. 

O Tnõunal Regional resolve 
ordenmr o archivamento da 
proc~so por ter o delicto in. 
corrido e1n prescripção. 

Vistos, etc. 
Cancellada a inscripção do eleitor 

da 2.• zona, João Francisco de Deus. 
cuja petição de qualificação. não fô
ra totahnente e,;cripta pelo proprio 
punho do requerente (accordão des
te 'n'lbunal a fls.l, foi ordenado se 
désse vista ao dr. procurador regio
nal. que requereu o archivamento do 
pr-ccesso, visto achar-se prescripto o 
dellcto que se poderia Imputar ao 
signatarto e abonadores da petição 
alludida. Esse crime seria o do art. 
183. n.0 5.°, do Codigo Eleitoral. cuja 
prescripçã.o é de dois annos. salvo 
caso de reincidencia (art. 192 do cit. 
Codigo). 

A petição foi ajuizada em 3 de a- 1 

gosto de 1934 ou seja ha mais de dois 
annos. Pelo exposto_ accordam os 
juízes do 'n'ibunal Regional de Jus
tiça Eleitoral da Parahyba - em de
ltenninar o archi vamen to do proces~ 
so. 

João Pessôa, 13 de janeiro de 1937. 

'(As.>tjMauricio F,urtado - Relator. 

- Presidiu o Julgamento o exmo. 
desembargactor Paulo Hypacío. 

ACCORDAO N. 0 31 

Processo n. 0 59. 

Classe 5.•. 

Natureza do prccess<P çancella
mento da inscripçã.o n. 0 433, do elei
tor da 2.• zona, Manoel Francisco ·de 
Oliveira. 

Relator: desembargador Mauric!o 
Furtado. 

o Tribunal Regional resolve 
ordenar o archivwmento 1do 
processo por ter o delicto in. 
corrido em. prescripçáo. 

Vistos, etc. 

dac~~ce~~~~a aM~=lpçi~a:i1s&;eit~~ 
Oliveira, cuja petição de qualificação 
não fôra totalmente escripta pelo re
quel'ente (acoordão deste Tribunal a 
fls.) foi determinado que ?se désse 
v1stà do processo ao dr. procurador 
~gional, que requereu archivamento 
do mesmo Visto achar-se prescripto 
o delicto ciue podia ser attribuido ao 
slgnatario e attestadores da petição 
alludiaa. Esse dellcto, com effeito. é 
o do art. 183, n.' 5, do Cod. Eleito
ral cuja presct·jpção é de dois annos, 
salvo caso de reincidencia (art. '192 
do cit. Codigo). A petição lo! ajuiza
da em 3 de agosto de 1934, ou seJa, 
ha mais de clois annos. Pelo exposto, 
accordam os juizes do T. R. de J. 
Eleitoral ria Parahyba em determinar 
o archivamento requerido. 

João Pessôa. 13 de janeiro de !937. 

< As.) Mauricio Furtado. 
- Presidiu a sessão o exmo. des

em.bargador Paulo Hypacio. 

Conferem com os orlginaes. Secre
taria do Tribunal Regional. João 
Pessõa, 12 de agosto de 1937. - O 
offlclal, Juvenal Augusto Lage, 

Visto - Alfredo de Sousa Montei
ro, chefe de secção. pelo director. 

ACCORDAO N. 0 32 

Processo n.0 1.525. 

Classe 6.ª. 

Natureza do processo: ex-clusão do 
eleitor da 3.• zona. Agacy Pereira 
Barbosa, inscrtpto sob n.0 155 _ 

Relator : desembalr2'ador Mauricoo 

Furtado n Tribunal Reuionai resol~ 
e.xclu.ir do alistamento. o elei
tor Agacy Pereira Barbosa, 'P()1' 
ter verificada praça no Exer
cito Nacional. 

, 
do eleitor da 3.ª zona, À2"acy Pereira l fim de que sejam ouvidos os vereado
Barbosa e por cert.l.dão de fls .. haver res accusados de perda de mandato. 
o me.smo verificado praça no Exerci-
lo Nacional. em 2 de outubro de João Pessõa, 20 de Janeiro de 1937. 
1933, 

O dr. Juiz eleitoral de Itabayanna, (As.) Fladoardo da Silveira - Pre-
a quem baixara os autos em dillgen- sidcnte. 
eia, por decisão deste Tribunal a fls .• 
cumpriu as determinações do art. 81 (As.) Antonio G. Gueàes - Rela. 
do Codiç-o Eleitoral, não tendo com- tor, 

ACCORDAO N.0 36 
parecido o eleitor. pelo que. accor
dam os juiz.se do Tribunal Regional 
de Justiça Eleitoral da Parahyba em 
mandar excluir do alistamento o ci
tado Agacy Pereira Barbosa. 

Processo n. 0 156. 

Classe 5.•. 

buido ao signatario e abonadores da 
petição alludida, já se acha prescrip
to. pelo decurso do prazo superior a 
dois annos. Com effeito. o crime qu~ 
no caro seria capitulado no art. 183J 
n.0 5, do coe:. Eleitoral, prfo).:rt:ve i:?m 
dois annos. salvo reincidencia, e a 
petição em cau,;a fóra aprese!ltada 
em 3 de agosto de 1934, cu seJa ha 
mais de dois annos 

T:;b~º ~~~~~0à1 a~ceor1~ii: j~~::or~~ 
l·m determmar o archivamcnto do 
prccesso. 

J,:,ão P.essóà, 20 de Janeiro de 1937 
João Pessõa, 13 de Janeiro de 1937. 

(As.) Mauricia Furtaáa - Relator. 

- Presidiu o julgamento o exmo. 

Natureza do processo: revisão da (ass.) Flodoal'do da Silvf!ira, pres.1.-
inscripção n.º 753, da eleitora Maria dente 

desembargador Paulo Hypacto. 

ACCORDAO N., '33 

Processo n.0 144. 

Classe 5.•. 

Natureza do processo: revisão da 
inscripção n.º 1.206 da eleitora Euni~ 
ce Alexandre dos Anjos, da 3.ª zona. 
Itabayanna. 

Relator: dr. Horacio de Almeida. 

Aurea da Silva. da 3.ª zona. CTngá). 
Relator: dr. Antonio Guedes. 

o Trr.'bunal Maiona~ ·resolve 
cancelar a inscripção, por não 
ter a eleitora declarado a sua 
natwalidade na ,iletiçãio de 
aualificação. 

Vistos estes autos, o Tribunal Re
gional resolve cancellar a inscripção 

~U::~i;?~ª d!1\~:á~f:ªzo~. 
8

~
1
;:• f~l~ 

ta da declaração da naturalidade na 
petição de qualificação, omissão ess>. 
que constitúe causa de cancellamen-

0 Tribunal Regional resolve to. ex-vi do disposto no art. 76, n. 0 

cancelar a inscrfpção. por não · 1. -c?IDbina~o com o art. 59, n.º 2 do 
ter a eleitora d-eclarado a sua COdigo Eleitoral. 
naturalidade na pe.tt.içâo de. 
qualificação. João Pessôa, 20 de Janeiro de 1937. 

(As.) Flodoardo da Silveira - Pre-
Vist{ls. etc. .sidente. 
Accordam os juízes do T. R. em . to:.As.) Antonio G. Guede$ - Rela

cancelar a inscripçáo da eleitora da 
3.• ~na Elmice Alexandre dos An
jos, sob· n.0 1.206. porque da petição 
de qualificação não consta a declara
ção da naturalidade e da profissão da 
eleitora. 

João Pessõa, 20-1-1937. 

(As.) Fladoardo Ltma da Silveira 
- Presidente. 

r As.) Horacia de Almeida - Rela
tor. 

ACCORDAO N.' 34 

Processo n. 0 

Classe 5.'. 

Natureza do p.uocesso: inscripç.ã.o 
n. 0 790 do eleitor José Vicente de 
Andrade. indeferido pelo Juiz da 6.• 
zona, por divergencia de letra. 

Relator: dr. Antonio Guedes. 

o Tribunal 'Regional retSolve 
cassar o despacho de indeferi
mento pa.ra que se proceda ao 
exame da letra. • 

ACCORDAO N.' 37 

Processo n.º 3. 

Classe 4.•. 

Natureza do processo: appellaçã.o 
pelo dr. promotor publico da senten
ça do juiz eleitoral da 1.8 zona. que 
absolveu o denunciado Salvador Bap
tista de Mello. 

Relator: dr. Antonio Guedes. 

O Tril>unal Regional nega 
provimento á awellação e r.on
Jirma a sentença recorrida. 

Vistos. relatados e discutidos os 
presentes autos de appeliação inter
posta pelo dr. promotor publico desta 
capital. cerno auXiliar do procurador 
regional, da sentença que absolveu 
Salv-ador Bapt!sta de Meno. da acção 
penal que lhe foi movida pelo de
Jicto eleitoral preVist.) no art. 183, n.o 
2 do Codigo em vigor. 

C-::msiderando que o delicto pelo 
qual foi processado o accusado só se 
verifica quando o eleitor deixa. de 
votar sem causa justift~ada: 

(ass.) Maurfcio Furtado, 
designado. 

ACCC,. __ .. O N .• 40 

Processo n.C I' 402 

Classe 5.ª. 

relato!' 

Natureza do processo· Revisãc da 
inscripção n.0 34, da eleitora Annn. 

H~!G.~o~:ar~~!~· ~~u~Í:i:~~~tado 

O Tribunal Regional resoh·c 
cancellar a. inscripçáo. por não 
conter o requereimento de qua
lificação declarações quanto á 
naturalidade profis<::áo e resi-
C1t:mcia da eleitora. ~ 

Vistos. etc. f 
Accordam os juizes do Tribunal 

Regional de ,Jm,tiça Eleitoral da. Pa
rahyba em cancellar a mscnpção 
da eleitora da 2.ª zona, Anna Hygi
no Barbosa, cujo requerimento de 
quahficação não contem dec~araçõe.i 
quanto á nattll'alidade. prof1s~ão e 
residencia ela. m~rna elc~tora. 

João Pessóa, 20 de janeiro de 1937 

í ass.) Flodoardo da. Sih.-.:ira, presi
dente . 

(ass.) Mauricío Furtado, ·elator. 

ACCORDAO N 

Processo n.0 1 . 048. 

Classe 5.8
• 

41 

Natureza do processo Revisão dn 
inscripção n.º 552 do eleitor Manuel 
Henrique Mandú.. da 2.ª zona 

Relator: Des. Maur1cio Furtado. 

O Tribunal RegJonal resolve 
cancellar a inscripçáo. por não 
ser totalmente do proprlo pu
nho do eleitor o requerimento 
de quaHfica..ção 

Relatados verbalmente e cli.st:utidos Considerando que o appellado deJ.- Vistos etc 
estes autos, o Tribunal Regional re- xou de votar na eleição municipal de Accordam os juize.\ do Tribunai 
solve cassar o despacho de fls. 12 ver- 9 de setembro de 1935. por se achar Re~ior!al dp Justiça Eleitor~l da Pa
so. pelo qual foi indeferido o pedido doente; rahyba em cancellar ~ mscripção 
de inscripção do eleitor José Vicente Considerando que, mesmo posta á do el:itor da 2.ª. zona. Manuel He~
de Andrade. do municipto de Espe- margem a prova constante do attes- rique Mandú, cuJa petiçã,:, de qua1:
,1ança E o fazem para mandar que tado me.dica exhibido. o appellado, ficaçâo. não é totalmente do propr10 
se proceda ao exame da letra. regue- com a certidão do escrivão do Jury. punho do requerente 
1 ido pelo dr Heleno Henriques da convence que se achava realmente 
SITva, s::b o fundamento de não ha- doente_ naquella época, tanto assim J - Pessôa 20 do janeiro de 1937 
~r semelhança entre a letra da pe- que nao poude comparecer ao seu oao ~ , "' 
tição de quahf1cação e a~ assignatu- ~rviço, como off1cial de justiça que ( ss ) Flodoa1do d Silvt.ita, ores1-
ra na formula de inscr1pçao e' 1 ª ª 

Sem esse exame com resultado po- Considerando que- houve. assim. dente 
s1t1vo não era licito ao dr juiz elei- 1 causa Justa de não comparecimento; \ 1 d 

I 
t 

torai 'md fertr a inscnpção. Pelo que e isso mesmo reconhece o exmo pro- <a<::i:. :uaulicio Fur ª o r<' a C>l'. 

devem ~ autos voltar ao cartorto do cur~dor regional, no seu parecer de 
juizo eleitoral da 6.• zona. flsQ Tribunal Regional Eleitoral nega Ident1cos· 

João Pessóa, 20 de Janeiro de 1937. proviment:., á appellação e confirma Accordão n.0 42 Procet,MJ n.0 1.053. 
a sentença recorrida. referente á inscripcão n. 0 578. do elei-· 

(As.) Flodoardo Lima da Silveira Custas como de direito, tor José Rodrigues dos Santo.~ da 2Y 
- Presidente. 

< As.) Antonio G_ Guedes - Rela
tor 

ACCORDAO N." 35 

Processo n.0 5. 

Classe 5.•. 

João Pessõa, 2 o,ie Janeiro de 1937. 

< As.l Floáoardo da Silveira - Pre
sidente. 

(As.) Antonio G. Guedes - Rela
tor. 

ACCORDAO N.' 38 

Processo n.0 302. 

Classe 5.ª. 

zo1~êordão n.0 43. Processo n.0 1.051, 
referente á inscripção n.0 348 do 
eleitor Marcionillo Quirmo de San
te.nna da 2.ª zona. 

AccÔrdão n.º 44. Processo n. 0 1.05?., 
refer-ente á inescripçã~ n.0 549, ~o 
eleitor da 2.ª zona, Mll~on Bernardl
no de Oliveira. 

Accordão n.º 45. Proce.<::so n _e l. 060 
referente á inscripçáo n.0 575. dr. 
eleitora da 2.ª zona. Josepha Dua:.·tt 
Campos. 

Natureza do processo: conununica
ção do presidente da Camara Muni
cipal de Caiçára, referente ao não 
comparecimento dos vereadore.s Joa- Natureza do processo: Revisão da 
quim Ignacio Filgueira de Menezes e inscripção n.0 470. da eleitora Joanna. 

ACCORD~v N.' 46 

Severino da Costa Lyra. 

o Tribunal Regional resolve 
converter o julgamento em di-

~!~J~:· :S fi:r:d;;.: a%~~! 
das de perda de mandata. 

Soares da Silva, da 2.ª zona. 
Rela ter: Dr. Antonio Guedes 

O Tribuna! Regional resolv,.. 
mandar archiva.r o processo 

P.,.ocessJ n.0 l .044. 

Classe 5.ª 

Natul'ezv. do oroce.:,so: Revisão da. 
Vistos etc inscrtpçã'> n.0 836 da eleitora Phi 
Canceilada a inscripção da eleitora 1omena Cavalcant1 de Moraes, da 2.ª 

da 2.ª zona. J()anna Soares da Silva, zona. 
Vi.Stos. etc. cuja petição de qualificaçã não era R~lator: Des. M.;.uricio Furtado 
o Tribunal Regional ,tendo em totalmente de seu proprio punho. foi 

consideração a communicação cons- ordenada vista dos autos ao dr. Pro- O Tribunal Regional 1·esolve 
tante do officlo retro, da Camara c·ur1.do1· Regional, ·J qaal requereu o cancellar a inscrip('iio. po1· não 
MWlidpal de Caiçára. resolve con- archivamt'nto dos mesmos. uma vez se.r do proprio punho da elei-

não declarar a sua profissão. 

Vjstos etc. 
Accorciam os juízes do TrtbunaJ 

Regional de Justiça Eleitoral da Pa
rahyba em canceJlar a i~cripção 
da eleitora da 2.ª zona. Ph1lomena 

~:v~~~~~~~at!o. ~~~~esde c'::o :rti~~ 
talmente do proprio punho da reque
rent~. n2c: contem r~ferencia á suR. 
profissão 

João Pes,:)ôa, 20 de janeiro de 1937. 

(ass,, Flodoardo da Silvdra, presi-
C:ente . 

( a~s J 1\tau.ricio Furtado, relator 

Identico·; 

Accordão n.0 47 Procerso n.0 l. 030, 
referer.te á inscnpção n.0 791, da elei
tora da 2.ª zona Igncz caetana da 
Costa 

ACCODAO N.' 48 

Pr<Jcesso n.0 1 382. 

Natureza do processo: Revisão à!I. 
inscripç;ão n.0 29, da eleitora Maria. 
Luiza da Si1Ya. da 2.ª zona 

Relator: Des Ml:l.uncio Furtado. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a ínscripção, por não 
haver no requerimento de qua
lificação da eleitora. declaração 
quanto á sua profissão. 

Vistos etc. 
Accorciam os juiz~ do Tribunal 

Regional de Justiça Eleitor~! da P~
rahyba tm cancellar a u~crlpçao 
da eleitora da 2.0. zona, Mana Luiza 
da Silva cujo requerimento de quali
ficação não contem declarações 
quanto a profu.6ão da requerente. 

João Pessôa, 20 de janeiro de 1937. 

(ass. l Flo<!oarllo da Sih"t;íra. presi-
dente 

1 a~s. , '\lauricio Fui tado, ·elatcr. 

Identicos. 

Accordão n.0 49 Proces,o n.0 1.043, 
inscripção n.º 22. da eleitora da 2.ª 
zona. Maria das D6res Lima. 

ii!~~~~~!º n~õ° à~. d~ro~~ftgr~·º Ja ~\ 
zona. Estephania Felix do Nascimen
to. 

ACCORDAO N.' 51 

Processo n. 0 1 . 379 

Classe 5.ª. 

Natureza do processo: Revisão da 
in.scripcão n.0 27. eia eleitora da 2 'l 
zona. Maria Hygino Barbosa 

Relator. Des. Maur;c10 Furtado 

O Tribunal Regional rc901ve 
cancellar a inscripção, por não 
ter a elf'itora, no requeritnento 
de qualificação, declarado a 
~ua. naturalidade. 

Vistos etc. 
Accordam os juizes do Tribunal 

Regional de Justiça Eleitoral da P~
rahybo cm canccllar a ~nscripçao 
da eleitora ~n 2.ª zo~a. Maria Hygi~o 
Barbos:i._ cuJC' rt!QU{'nmento de quall
ficacão não contem declaração quan
to é. natu~alidade da 1equerente. 

João Pes.sóa, 20 de Janeiro de 1937 

(ass.) Flodoardo da ~ilH?:ira, presi
dente . 

(ass ) :Wauricio Furtado, Yelctor. 

Identico: 

Acordii~ n ° G2 Processo ~1. 0 1.4.00. 
inscripcão n.lJ 53. da eleitora da 2:' 
zona. Rosa Procopio de M-ello. 

Conferem c:on: os ar1ginae.<=. Secre~ 
taria do Tribunal Regional, Jofio 
Pessóa 12 de agosto de 1937 O offl · 
clal. Juvenal Augu~to Sousa. 

Visto - Alfredo d<" Sousa. Monteíro, 
chefe de ::iecção, pelo director 

A collectividade parahybana rece
beu com grande entnusiasmo a inl• 
dativa do Nucleo da Sociedade dos 
Amigos de Alberto Torres, sobre a 
realiza<:ão da 2.ª FEIRA DE AMOS. 
TRAS DA PARAHYBA e o Gov~rno 
do Estado deu todo o apoio para que 
o certamen se revista do maior bri"::~~à e~~-stes autos de 1n.scripção verter o julgamento em d111gencia. a que o ãelicto que poderia s~r attri- tora a petição de qualificação r 

D~E~CA~ N~ E..:::::.:..C=..:.T~A-:-::R=--:D=-:::::0=--:S::--...:D=-=-E~U:--:::S=-::E=-::S:::-,;(S;;;;.UC"CO-;.;DE;-;;-;CAJO SEM ALCOOL) lncomparavel. A' venda em 

f todas •• cuu da cidade. 1.. 0 j J J 1 1. li Q. 1 C 1 1 

lhantismo. 



2 A UNIÃO - Quarta-feira, 2:, de a!tosto de 1937 

CLINI CA DENTARIA 

CICERO H, LEITE 

DENTISTA LICENCIADO PELO D. N. S. P . 

Nem mais um ai! Com INSJANTINA. 
adôrse vae! ... ... '""'"' 

Acaba de remodelar o seu gabinête electro-dentario 
Novos apparelhos - Raios ultra-violêta, etc. 

Consultas : - Das 8 ás 11 e das U ás 17 horas 
RUA DAS TRINCHEIRAS, 928 

João Pessôa Parahyba 

ED ITAES 
REGISTRO CT\'lL - EDITAL - dente nesta capital <Qual!ficnçiio n.' 

Faço saber que em meu cartorio, nes- 8 548) 
ta cidade, correm proclamas para o 10. 207 - Luiz Pereira Mtnã, filho 
casamenlo rivil dos contrahentes se_ de Joaquim Pereira Miná, e d. Anna 
guintes Pereir21 Miná. nascido aos 22 12, 1914. 

João Ta\':'\res dos Pas.;:os e rt Maria PI'n Campina Grande, deste Estado. 
J.c:abel dC' Oliveira que são maiores, solteiro. chaufff'"r domiciliado e re_ 
natm·aes destP Estado, já casados re- sidente nesta capital. (Qualificação 
ligiosamentf> de~de o. anno de lfl~4; n.0 8.551>. . . 
elle, solteiro, artL~ta, filho de .ioa;qmm 10.208 - Vicente Fernandes, filho ?e 
Tavares de Pontes e de d. Mana cte I José Antonio Fernt,mdes e d. Francis
Jesus dos Passos: e ena. viu,'va co1:1 ca Gomes Fernande~. nascido aos 51 \ 
filhos e !"etn bens a inventariar e f1. 4 1915. em Natal, capital do ~stado do 
Jha de Antonio Lucas dP Silva e da I Rio Gr~nde d~ Norte, solteiro, com-

;,.ª~â~dioiós Iz~~~~lo~~~c.~;:tadac;~~· :erg~~~i~1.d~Q~c~u~i~~ç~~-e~~ets~i4~t> 
tal. ás ruas do Cariry e All:? Santa 10.209 - ~aura Gomes ~e Lima. 

Ro.spub~CaRÇ:;e~~ãºno~·~s h;~!1t:~~~- P de ~1!.1~adeG~!:ie~eG<tT~~.d~!~W! ea! 10.222 - João Borges Ribeiro, filho ~~'st~p~~~i~~l. d~Q~~\1/ri~~ç{o r~id~nt~ l 1o~ci~~l~n;grfpp·~~150 BcJt~scrít:t~v:·º 
_ Manuel Pedro Gomes e d Ca!- 3111910. no E~tado de.Pernambuco. ~~r:iàJ~ ~l~~

1
.e~1!~~~r~o: 136~~~~~ 7.97ll Titulo nº 12.066 - Inscripção n.0 

melita Tavares de Lima. que ~ao solteira, domestica. dom1clliad~ e r!- em cabedello. desta comarca, ca.rndo. 10.234 - Aurelia Gonznga M<:'!.teiro, 10.088 _ .José Vicente Mac1PJ 
maiores, .solteiroS perante a lei, porem sidente nesta captlal (Quahficaçao auxiliar do commercio. domiciliado ~ filha de Luiz Gonzaga do& S:rn~o- e ri Titnlo n ,, 12. ú67 - lnsni.pção n.º 
casados religiosamente d~de ? n.0 8.557). residente ne~ta capital. (Qualificação Rosa Peregrina Lima dos Sarno.-,, nas- t0 .089 - Epaminondas Ca\·alcantaé' de 
anno de 1928, e moradores. a aveni- 10.210 - José Gaspar da Cunha, fi- e.º 8.195) cida ao.s. ?6 12 1911, ne"-ta capitel. onde Albuqwerque. 
da da Pedra. 45, desta capital:. elle, lho de Arthur Valdevino da Cunha e 10.223 - Thenorio Lopes de Assis, é dom1cihada e reside:itc, casada, P.n_ 1,tulo n · 12.068 Inscripção n.'-' 
serrador 1artistal. natural da cidade d. Julta Valdevino da Cunha, nascido filho d€ Francisco Lopes da suva" d. f:rmeira. 1Qu2lificaç80 11.º 8.528>. 10 090 - Rc,,naldo Ferreira da No 
de Muricy. filho dos fal~ecido.s ~edro aos 20 5 1913, neste Estado. casado, Sebastiana Lopes do E~pirito Santr). 10.2.35 - Ne~on Valenç~ de C::!r\'a brcga 
Gomes Romeu e d. Celecina .M~na da chauffeur. domiciliado e residente nascido aos 3;11 1908. em Victotia. f:s_ lho, filho de Vicente Xaner d:. Car- TittÍlo n.º 12.090 - lnscripção ~·" 
Conceição; e ella. de P.rofissao d.0 - nesta capital. <Qualifica-ção n.0 8.5061. tado de Pernambuco, câsado, operaria. valho e d. Maria. Valenca de Car\'alho, 10.092 - Virgínia Lucenz. Maranhao 

rJi::~i::~~t;1. ii~t~I:n(:fi!:!; ~:::!'.~~~Jid:~li!~~if{:~1:~:~~l:~e~: 1~1~~11~;ã,t{;r~t n:::.sc·::::: ~~~~1~/e::;J~?:~~;~;:c\~~~~J~~t~~ ~~}t°--º;nt~n~9 Vieir~ºd~ip~!~cor;;: 
buco, donde é natural a nuben~e. ta Rita, deste Estado, solteil'a, domes_ ner filha de João Cancio Breyner e liado ~ re,-;1dente netta c:1p1tal. tTrans- Titulo n.º 12.071 - ~nscriocão nn 

_ Aureliano Bezerr~ e d .. Mana das tica, domiciliada e residente nesta ca- d Irenne Nunes Brayner. nasci_~a ferencia da 28? zona BomLo, Pernam_ 10.093 _ Geraldo Medeiros dos San-
Neves Nobrega. que sao ma~ores e na_ pital. (Qualificação n.0 8.5261. aÔs 29i8.,1916, 1:º Estado do.~ raranha0, bucp, antes da 17.ª - Amaragy, do tos. 
turaes deste Estado; elle, vm'vo de d. 10.212 - José Francisco Damace- solteira. funccwnaria pub~ J. c:!-ta_ mesmo Estado, para a 1.• zona desta Titulo n.n 12.062 - Inscripção n.0 

!'f![(;
1
• ~nt~f:o BeJ~~-ªta1ftá~~~u~:i ~~o~

0
fi~hºa.ª~~~~~elJ:~~ci~~o c?o~~: ~f::1i. ct~Q~~ftfi~:ç~ore~~e~1:.;a~fta _ca- capital). 10.094 _ Marcos Ferrara de carva_ 

Joaqu.i~ Bezerra. de Oliv~ira e d. ção, nascido aos ~\7\1904~ em _ A~ia, lO 225 _ João Francisco Carne1r.J,.. Tr~nsforenria d3. mc.•ma regi5.os lh?.Citulo n." 12.083 - Inscripção n.º 
Austnchana Bezerra de Sá,. e ell~, deste Estado, solteiro, artista, dorn1c1. filho de Francisca Antoma Carne\rO 10 ()95 - Francisco Rerna.1dino do~ 
solteira, de profissão dom~1ca. e fi. liado e residente nesta capital. (Qua_ e de José Francis:o caineno nas"1 Jo I Proc€sso n" 266 - Man13e1 Theo1ga I santos 
lha de José Cali:xto Cor~1a da No_ hflcação n ° 8 435). aos 15 5 1917, netta capital, onde é Ide Carvalho. filho de Joao Raphael Titulo no 12 074 - Inscnpção n n 
brega e da faüecidá. Anez1a de Arau- 10 213 - Paulo da S1lva Fielre, ft- jomic1uado e residente solteiro, ~1- de Carvalho e d Anna Theorga de lO 096 _ Jo·é Joaqmm dos santos 
jo ~obrçga. sendo este e os nubentes, lho de Renato Augusto la Silva Frei tista ,Qualificação no 8 558> Carvalho 1tasltdo aos 9 de setembro I Titulo 11 o 12 075 _ Jnscnpção n.0 

mor:1.dcres ne~ta capital, á rua Padte re € d Joanna da Silva Freire, nasci_ 10 226 _ Antonw Jo~quim Lucmd<i, de 1897 neste Estado casado auxi 10 097 _ Jose Rodngues Mumz 
Azevêdo. 418 e -116. . do aos 2 1 1916 nesta capital onde e hlho de Joaqmm Luc1ndo e d Mat,a har do commercio domiclhado e JP_ Tit JJ n 12 076 - lnscnpção n ° 

5 1 alguem ~oub?r de algum 1mped~· dom1c1hado e residente, solteiro._ aux1- FrancISCa na!.cido ao 1 5 1913 em .sidente nesta ca!'l1t;il <Transfe1enc1a 10 098 _ Gmomar' de Albuquerque 
mento. opponha_o na forma da lei. har do commerc10 (Qualiflcacao n º 1 Mamangu'ape, deste Estadc.,, solteno da 2 • zona Mamarnrnaoe deste Esta Maranhão 

8 529) do para a l ª zon9. ae~ta camtal > -
Joã::> Pessõa 24 de agosto de 1937. 10 214 - Jcão da Silva Freire. filho f!e~:~~rii.1~ºtQi~~i~?~çiore~1~erii4!1~<L Processo no '>67 - Manuel R11f1 10 T~~~l~ nJos~2 ~;t:v;-m I~~~~~~lhon n 

0 
e.:.c:-ivão do regi::tro. Sebastião de Renato Augusto da Silva freire e 10 227 - Pcd10 Pere•ra gos ~antas R~od~a C~~ià f~H~o ~:n~,J'i~d,~

1
s';,uf~

1
~ 

10
T~lº •º~,12d078 -Mlnscnpção nn 

Bastos. ~idgo~~~ª1ifi~~~~1lª e~onc~:~. n~- !1l~oM~~i~~~~~ap~~ei;;~nc~1~ãu~~a~~ da Costa, I~~cido aos 9·7 1873. em Titul~n.ºial~.g~r- ~~:~pção n.º 

EDITAL _ 1.• z;na. Eleitoral -Mu
nlcipio da capital e sub~prefe1tura de 
Cabedello _ Juiz, dr. Slze.'.!ando de 
ouveira - Escrivão, Sebas.trno Bastos 
- De accôrdo c?m o que d!spõe o Co_ 
digo El€itoral vigente, capitulos I, II 

III torno pubhco, para os effeitos 
!egaeS que estão sendo. processadas 
as inScripçóes e requerimentos das 

pe~~~!~7 se~i~~nio Elyseu de .01~
veira filho de Elias Elyseu de 011ye1-

e , d Maria do Carmo de onve:1r~. 
~ªascid~ aos 21 12 1907. !lesta cap1t9:l, 
onde é domiciliado e residente. soltei_ 
ro artista. iQualificação n.0 8.533). 

io. 198 _ José ?{avier de Hollanda, 
filho de João Xavier de Holle.nda e. d. 
Maria xavier de Hollanda, n~ido 
aos 25. 3 1898. nesta capital, onde E: do
miciliado e residente, casado, alfaiate. 

('\~~~iJ~ca.:_ã.o o~i:n8ci2ºt;ma Gonzaga, 
filho de Antonio Luiz Gonza,a, e d. 
1\1aria Lima Gonzag.a, nascido ao~ 
19111'.1917, nesta capital, onde é do· 
mkiliado e ~sidente. s~lteiro.!. funcõ 
ciünario pubhco. ( Quahficaçao m. 
8 ·}i~;Óo _ Cosme ~ntonio. do Nasci
mento fllho de Jose Antonio do Nas
cim€nto e d. Bernardina Isabel da 
conceiçáo, nascido a.os 1318 1 1900, em 
santa Rita. deste Estado, casado, en_ 
ceraJor. 1 Qualificação n.º 8. 426) . 

10 .201 _ Maria Peregrina Baptista, 
filha de Luiz de França Bapt1Sta. e 
d cosma Felismina Baptlsta. nascida 
aCs 11 111896. em Teixeira, deste Es
tado. solteira. emprega~a do com_ 
mercio. 1Qual1ficação n. 8.48~>. 

10 . 202 Francisco Alves Filho, fi. 
lho de p"'rancisco - Alves ~ d. Joanna 
Maria da concelçao, nascido aos . . . 
211711911. nesta capital, onde é dom1-
cilio.do e residente, solteiro, opt!rar10. 

('\~ª~l~ca~o A~C:u~·i.
49

butra e Silva, 
filho' dl:" Antonio Fehppe outra F ilh o 
e d. Olympia Marta da Conceição, 
nac:cido aos 22 311911. em Mamangua_ 
pe ~ deste Estado .. solteiro. m€chaf!lco, 
dointciliado e residente ne~ta capital. 
1 '1:~~fª~º M~;c!i!~)ciarvalho, filho 
de Manuel Graciano de C~rvalho e d. 
Leonor de Carvalho. nascida aos . · · 
24 10 1906, t-m ltabayana, dest~ .Esta
do. solteira. commercla~te. domic1~i~de. 
P residente nesta capital. (Qualtfica
çâo n.c 8 552> 

10.205 --~ Agnaldo Toscano de B r1_ 
to, tilho de Manuel Toscano de Brito 
e d. Maria Assis To.o;ce.no, nascido aos 
2 7 1914 em Mamanguape, deste E~
tado, soltetro. ch~uffcur. domicillado 
e restdPnte nesta capttaL , Q ualifica
cão n.0 8.550, 

10 206 - Rosa Amella de Andrade, 
filha df" Franci.,;co P€1Xôto de Vas_ 
r-oncellof, P d. Anna. Gomes da SilveL 
• a, na•,.lda r.os 5 l t 1884. neste Esta.do, 

tuva domes! lcn, don)iclllada. e res1 

burbio desta capital, solteiro. alLxlliar cido aos 23 12 1904 em Se.rraria. de'-t!? Araç~g-y, deste .E.s~ado. r,asarl.0:, com_ r 10.101 - Gentil de Oliveira Lopes 
do commercio. domiciliado e residente Estado. solteiro, commerciante, d0;m1. merciante .. domiciliado ~ .ie-.~idPnte / Titulo n ·· 12.080 - Inscripção n.0 
nesta capital. (Qualificação n.0 8.532) ciliado e residente nesta ca.pit:Jl nesta capital. (Tran::.ferencia da 4·' 10 102 - Moysés Guimarães Coêlho 

10 .215 - Antonio da Sllva Fr~ire. <Transferencia da 2.ª zona, Natal. Es- zona Guara~ire. de~Le Est;ido. para ª Titulo n.0 12 081 - Inscripçâo n" 
filho de Renato Augusto da Silva tado do Rio Grande do Norte, para a 1.r. oona desta capital)· 10 . .103 - Maria Lucia Costa 
Freire e d. Joanna M1n·ia da Concei l.ª zo'na desta capital). Pr?cesso 11 ·". 2fiB - José Augusto do Titulo n.0 12.082 - Inscripção n.º 
çáo, nascido aos 131111914, em Mar~. 10.228 _ Joã:> Machado, filho de Nasc~:nento. filho ~e .Augusto JO!:é do 10.104 - Severino Barbosa de Sousa 
suburbio desta capital, solteiro. aux1- Germano Antonio Machado e d. MA. Nascimento. e d. S:lv~nA. Francisca de Titulo n.0 12.083 - Inscripção n.0 

liar do commercio. domiciliado e resl_ ria do Carmo MA.chado, nascido ao~ Jesus, nascido tiOS 1" 3 191º· em Na 10. 105 - Honorato Felix da Silva · 
dente nesta capital. lQUa!if1cação n." 27'12,1881, em Nntal. cap1tal do Es .. ~~·eth, E~t~do de ,,Pernan.1buco, 50~- Titulo n." 12084 - "inscripção n.º 
8.513). tado do Rio Grande do Norte. ca..:.ado. t~i.ro, aux~h~r do ... omme~Cl(:. domi_ 10. 106 - José Alexandrino No;ueíra 

10.214 - Alyrio Delgado. filho ae funcc1onano publlco fedeial dom1c1 ciliado e iesi.dente n~\!1 caDital. · .· T)tulo n:· 12.085 - lnscripçao n.0 

Izidoro Targino Delgado e d. LTuUêta. nado e residente neeta capital . . <Transferencia da 0 · , ~ona ~lagoa 10.107 - Maria Nicolau de Araujo 
Diniz Delgado. nascido aos 29:7 11915, 1Tran.<,ferencia da ?:.• zona, Fortaleza. â1e~~d~â. di!!i~ Estado. p~ia ª 1 zona Titulo n.0 12.08~ - Inscripção n.0 

nrsta capital, onde é domiciliado e r..-- capital do ~tado do Ceará, para a. Procesfo n.º 269 _ Joaouim rvrEi- 10: 1.os - 1!ilda Ribeiro rios .santos 
sidente. solteiro, auxlliar do commer- 1.11 desta capital). . { t~o Pires. filho de Manuel (?Yiilitio 10~ 1J~1~"'- ni~a~;~o~7a PcJ;:C~~~~s n 
ci~O.~~~a~fié~i:~inn/ Ja~g;. das c11a_ . 10 229 - 9swaldo ~ugemo B~randão. Pires. e d. Joseph.a Leopold1rta dos Titulo n." 12.088 - Insciipção n.º 
gas. filho de Pedro Florentino Ua:, filho de Jo.ao Eugemo Btand!o e d Sant~ Lf!al. nascido aos 25 12 1903 10 .110 Vicente Gomes Jardim 

Anna Ameha da Silva Brandao, nas- em Pianco. de.'>le. E~Lado. ?lteiro, Tf ul 2 08 _ 1 .· - 0 
Chagas e d. Severlna Generosa êa cido aos 12 6 .1912. em Ara~una., destr: fur.ccionario public~. domlcih ... do e IO. 1t1 ~ tio~ Àm~rim den~:t~!~º n. 
Concetição, nascido aos 12:2 ~912, ~1~s- Esta~o. s1rteiro. commerct:iante.. )~º- r~ldt.nte nesta capital. (Trn.nsferen. Titulo 

11 
º 12 .000 _ Inscripçái n.º 

te Es ado, solteiro, commerc1ante. oo. mlclhai;io e _re:sldente
11 

,1esta capital c1a da !5.ª zona Píri.ncó, p::tr:i a Lª 10 _ 112 _ Mario Galdino de Sousa 
niicililafdio eã reslºde7nt9e09) nesta capital. (Transferen?1a da 8. zona, Andara. d~ste. capitRll. Titulo n º 12.091 - In.scripção n.º 
(Qua 1 caç o n. . • hy, do nistrícto Federal, para a l ª Proces~o n.0 270 -. Carl?s Rc:>gis de 10 . 113 _ Â.ntonío rln Valle Mello 

10.218 - severino Innocencio u~ zona desta cap1tall: . F, .. arias. ftlho ~e Jose C::ulos de ~a- Titulo n.º 12 .092~ Inscrlpção n.º 
Araujo. filh o de João Innocencio ele 10.230 - venanc10 Per.eira de Arau.. .ias e d. RRgma RPges de Fanas. 10 114 _ Tita Julia de Oliveira 
Arau jo, e de d. Joanna Maria da CJn_ jo. filho de Am.onio Luiz de A1'1ujo. nascido aos 10.3 1911, em ~ampina 'Iitul ., _ 
ceição, n asc ido aos 16 112!1908, nf•stc e d. Julla Pereira Pinto. nascido _aos qrande, des~ ~t:ido. sol.teiro, Cflr_ 10 1 ~ n .. · 12 ,093 ~ Inscripça':> n.º 
E'itado, solteíro perante a lei commer- 25Jl l 1910, neste E~Ut.do, so,Lteiro pmteir?, donucihado e !es1dente ne, ;..,1tt1 P,! 1f2ª o::1seha

1
de ?liveira 

0 ciante, domiciliado e residente ne:i;tt1 agricultor, domiciliado e residente- ta ca01tal _ r Tl:ã,1e;ferenc1a,../Ja 9 ·• zona 10 \ 16 ~ 
1~m 11 · P t ~,;c, pçã~ 11 • 

cP,oltal. (Qualificação n.0 8.4791. nesta capital. (Qualiticzção n." a.36!lL Campin1 Gninde, pa'.1a '6 l' zona Titulo fi.º ~2\ 95°5~ra1 e~ª'? do 
0 

10.219 - Isabel Maria de Sousa, fl 10.231 - Maria das Neveis Mar~ms <lesta capllu.l). l0.l17 _ Man~el Sabt nscrpç~ n: 
lha de Jacob de Sousa e d. Maria do Na~cimento. fi~ha ele Franc1s~-0 mente no O asei. 
~~~t~i~a~:rus

0
arict~asgid~6~~c~li~J!º8t Martins do Nas~m1ento e d:dMarm TituÍo n.º 12 .096 _ InscrJpção n 0 

r esidente. solteira, domestica. lQua. tn;e&~. ~~$.t~ª~;\~?:~~º.~11
1
J:scé ~?;~~ segundo edital anteriormt-nte publi- lO 118 - Euclydes Cordei~o de Lima· 

líficação n.0 8.556). ciliada e residente. solteira dome.st1ca. crdo e lista af1ixada em Cartorio, o Transferenc·ia da mesma re."'iáo 
10.220 - Cassimiro Fernandes Bar- lQualificação n.º 8.538>. dr. Juiz Eleitoral ordenou a entre_ 

b~a. filho de Manuel Fernandes e d. 10 .232 - Henmdina Bernardina de ga de titulos aos eleilorcs segu.intes~ Pr~esso n., 262 - Titulo n.º 63 -
Regina Francisca Barbosa, nascido Menezes, filha de Francisco da Si1n1 Titulo n.º 12.058 ln.')c.ripçao n. Jnscnpção n.° 68 _ José de Anuda 
a'>s .5 3 1916, nesta capital, onde é do Menezes e cl. Elmira Bernardina de líl.OBO - José Gom?s dr Fanas camo.rrl.. 
mic1I1ado e residente, solteiro. opera: Araujo, nascida ao,; 2914:1917, nesta Titulo n." 12.05!J - Jn<;c:ripção n.º 
r10. <Qualificação n." 8.321). capital. onde é domiciliada e residen 10 ·º81 - José de França Guedes Novo titulo, 4.• ví:J. 

10.221 - Beatriz Bernardina de t~. solteira, domestica (Qualificação Titulo n." 12.060 - lnscrip(,'ão no 
Menezes, filha de Francisco da Silva n.º 8 .342,. 10.082 - SolPmar Au111.U:.to Ribrirco1 
Menezes e d. Elmira Bernardina de 10.233 - Severino Trl.rQ:ino de Lima, Botelho. • Prcce,so 11 º 76 -· Titulo n.º 755 
Araujo. na.scida ao 1.0:3 11913, em Gay_ filho de José Targino tle Lima e d. Titulo n. 0 12 061 - Jn.c:c..;tpc:ão n.º In.:crlpção n ° 1 054 Vic"'nte 

~:.n~o!!~~~. ~~m~~fi~~b~c~esri!~{; d~c;.a~!n: 3~~It e~ ~~~~l~tºm~~r~t 1100T.ºOi8i~1~ n Mp·.",;,21.ªi·,,ºoi2ºR·~~.")dni11u1;:i'1'd~~.o\~;~Dãuoarº,: Agrippino Nazareth. 
nesta capital. (Qualificação n." 8.339J. pio de Borbur€ma, deste Estado soltei Tit.:110 n:· 10 _063 ~ in.ccripção n.~ éi~~~ ~~t~~. ~~ri::.;!º p~tüdo. 7~esi~ 

ATTENÇ~40! 
PENSAO PEDRO AMERICO 

CASA DE !.' ORDEM 

Ponto mais central da cidade 
ASSETO E STNCERIDADt; 

Alimentação Carta e sadia 
PREÇOS MODICOS 

E1learre.p-se de fornecer marmitas a dornicilí09, fornece rerri(Õrs 
avulso no ...i.1ã o por p reços bara.tl!i1!iimos. 

E' BOM EXPERIMENTAR 

109 - PRAÇA PEDRO AMERICO, - 109 
(AO LADO DO THESOURO DO ESTADO> 

JOÃO PESSôA P A R A H Y B A 

1 O. 085 - Ascendi no Ferreira Mtntnho t dltal, a entrega de novo:; ti tu los < 4a.c,. 
Tllulo n 12. CJG4 In~cripção ri." \ ia&) aos eleitores seguintes. 

10 086 - Sabino Blu da Silva Ahtonio Estevnm de Sousa 
--: .. 4 

LUTZ FERRANDO & CIA, L TOA, ] 
CIRURGIA EM OERAL - ARTIGOS CIRURGICOS - APPARE· 
LHOS DE DATHERMIA, APPARELHOS DE RAIOS ,C DOS ME· 
LHORES FABRICANTES. EXCLUSIVISTAS DOS MIC!lOSCOPIOS 1 
LElTZ E TODOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT .. TODO MATERIAL 

PARA LABORATORIO CHIMICO. 

Rcprr~ nta ntes rxf'l nsivo,; ne,t t- Estado : 

CORRtA & CIA, 
CAI XA POSTAL, 51 -:--- El'ID. 'M!:L. - 'rimaAN 

Rua Maciel Pinheiro, 269 



A UNIÃO - Quarta-feira, 25 de agosto de· l9.íl7 

1 
PIECISIHO IEPIIIIR O IIIIIE 1 r.. ELIXIR DE NOGUEIRA 

lluat11RUUUTISIIO11 SYPHIUS • t1d11 _ ..• ,.,.. .... _ 
•1L•aaa1 Da 09a&DOII ---------- •••••-•• •• •n•• ••••• 

Antonio P.2rsêa de •Albuquerque 
Severino Anselmo de Lucena 

ques Por-deus. Antonio Isidro de Mel
lo, Antonio Bento de Moraes. Anto-

J<Jfi.o Pessõn, 24 de ago.o;to de 1937. ~;dt~~~~hdetºLuc~~a S~~~:~·c1s:an~r~ 
O rsniVfro rleítoral, St·ba1ttiáo ~:~~ ;;~an~:t~· ~~l;~t~~ ~:!~1

ir:: 
Bastos. cL<;co Fernandes dLSousa, Francis.:o 

SERVIÇO ELEfTORAL - Edilal Vicente de França, Ignucio Antonio 
de intimação de senten<:a _ Pelo So::ires. José Trnjano da Silva, José 

presente edital fiéam intimados o." ~:ª~:~é'\vll~v~~teRi~:r~n~o~gé:~1~;~ 
~~

1\~i~a e e r~g i~n;~asm~~~i~·~ªt~s_. da Silva, João Martinisno de Salles, 
rn verem passar rm julgado as· se-.n- ,José Silvino <los Santos Julie de An
Lenças proferldas pelo dr. juiz elei- dro.de Silva. João Jo~· de Queiroga, 
toral da 13.~ zona da romarcn de José Lopes Filho. S:'>ve:'lno Olympk 
Pombal, nos processos movid'Js pelo de Qufirogri Manoel Rodrigues de 
dr. promotor pllblico á \iSta das Sousa. Sev<"rino Pe-dro de Almeida, 
certidões extrahidas rio Tribunal R~- Mario B: igido Dantas. Manoel Eu
gional deste Estad~. referentes á Phrosino de Sousa. Rayritund-o José 
eleição de g de selembro de 1935 _ Os de Sousa. Pedro Ferreira de Lima, 
eleitores ora condemnados ao paga- Paulo Belchior de Sousa, Pedro Cos-
mento da multa de 10$000 além do ~~d~al~ani~~~a ~:~!ira Pe~~~b~:-· 
!!~inf!~itenclnrio dE' 20~ÔO, são O.'i nuario da Silva. Nest.;r da Costa Ca-

Leonid3s Gomes Mottteir:. João ~~ª~io ~~~v;~~" AJ!x~~:·:id/esob~?i~~~· 

~:~~~:. L~r::! ~º!?gi~d;!r~i~ Jo~~ Ma'1oel Camillo dP Llsbôa. Miguei 
cavalcante d! Almeid~, João Se".ero ~!~~i~º· D~~~;~,~sª~~csst~~ t~~f: 
de ?vl<:llo, Jcao Januan~ de Almeida. 1 no Pereira de S:usa, Francisco Fer
Antomo Pereira da S~lvu. !"ianoel rf'ira Barbosa, FrancLc;co Bezerra da 
Maria de Jesus, Antonio _Osias de Silva. Francisco Ferreira Barbosa 
Sousa, Arthur_ Xavier de Sa, Anton~o F.an:isco Bonifacio de Paiva Fran: 
Fernandes Pnmo. Antonio ~ ... cesa1:10 cisco Alves de sousa, Fellppe Nery 
de sousa. :Walfredo de Cast,v .. Seve- Santiago. Francisco Emiliano do 
rtno Ignac10 ~ar~loso, Ft_1lge~':-10 ln- Nas:imento. Emyg-dio Francisco Pe
nccencio de Oh.veira. ~ose vi:ira Li- reira. Euthymi"' Pe1';;ira Lima, Elpi
ma. José ~lme1da, .Joao M~1cos dOS dia Da_ntas da costa. José Joaquim 
s.ª. ~tos. Joa: Igna.-:10 .. Ferreira. Vir. - , de. F._reit_as. José. Elias de Castro. Jo
gilio de_ Sousa Barros. Manoel Can- ~é Silveira Braga, Joaquim Netto da 
d1do Leite .. Manoel José Nunes ~a- Silva. Sabino Gomes da Silva Seve
valcante Filho, Martmho Maunc10 rino Alves ne Araujo JO&é Jeronymo 
J....eite,. Mano~l Cam1}lo de Andrade. Sobrmhc. Werneck ' Jeronymo dos 
Joaquun M1lanez Dantas. Man~l Santos. Jo~é Ferreira Monteiro José 
Cassiano da .c:·sta. Manozl _ Nasc1-1 Thomaz Gomes dos santos, Jo'aquim 
me~'lto. Antomo José d~ Almeida. ?_e- ~cdrigues de. º. liveira. J. osé Chroma
vcrmo Mendes Nogueira, 8ebast1ao cio de Ar~uio José J-aquim Filho, 
Barbosa de Lucena. Antonio Satyro · Manoel Monteiro da Silva Antonio 
de Sousa. Guilh~rme Hono~ato Vf:r- ; Aragão. Abelardo Oos)n.' Antonio 
gara. Ludgero C;..rreia da Silva. Joao Gomes de Qupiroz Severino Mar
Francisco de Almeida. Jo.sé Francis-1 ques. de. Medeiros. · 
co da Silva, José Umbellino de AI- Multad:s em 20SOOO além do seno 
me1da, Laudelino Monteiro Diniz. pemtenciario: ' 
Luis de França Lima. Joa9~im J_osé f Jc-aquim Floro:icio de Alencar. 
de Lima: José v,.eira da S1h_a. ci.ce- José Guimarã-es Duque Aguinaldo 
ro F~rre1ra de L1m8:, José L1bemlmo Coêlho José Martins dê Freitas Fi
da Silva. José Rod.ngues ~o O' ?os.é lho. Arltonio Ferreira de Queiroga 
Pedro de Andrade. Francisco OJ~ve1- e J-:áo Ferreira de Queiroga. 
ra Cordeiro, Fabrici9 Jcsé <te Lima. 1 Multados em 30SOOO, além do sello 1 
Francisco Pereira de LU"":f:11&. Anto- penitecmario: 1 
nio campos .. Antonio Joc:.e D~1artc. sebastiã, N·.ogueira Filho. José AI
Antonio Avelm.:, dos Santo_s. Joao ~e fredo de Sá 
Góes Filho. Arnaldo Ferrerra da Sil- J Absolvidos· 
va. Aquino Bellarmlno dos Sant~. constancia Angelita de Almeida 1 

Antonio Alves Ba~ista. -':ntomo Bezerra. Alfredo Alexandre de Cas- 1 

carneiro da Nobrega, Antomo Ca- tro, Isaurn R~<tri,gues <los Santos 
millo. Francic;cCI Bezerra Sobr~ho. Arlinda Marques Fernandes. Anta: 

Satisfae(0ão 1•le11a 
ou o dinl1flli1•0 d ~,'."ol,·itlo ! 

co~tf'RE um tuho ,h· lam~nho c:rirn,!.~,'le Crcm,• .D.-ntal Colgate. 
Use m~la<le <lelle-. Hepo1 .... <·a.•H) \(·rd1<111c que Col~ale não dei

xa seus dentes ruais lhnpo!-i. n1ai,., hrilhant< s: suas gengivas ruai::1 
firmes, mais sad1a'-, e o ~cu h"Jilo perfunuuJo, devoha-no!-3 
a parte restante <lo tubo. e nú"' lht- n•..,lituir(·1no~ .!::it"U dinheiro. 

Faça isto: Pela manhã e á noi,e. usan
do Colgate, escove os dentes superiores da 
gengiva para baixo e os inferiores da 
gengiva para cima. Enxague a boca. O,~
pois, ponha na língua um centimetro de 
Creme Dental Colgate ~ dissolva o com 
um sôrvo de agua. Bocheche curn cstt 

liqctido. fazendo-o passar entre os dentes. 
Torne a enxaguar a boca. Além de evi
tar o mau halito, Colgate limpa e afor
moseia os dentes, dando-lhes um brilho 
m"u·avilhoso - conserva as gengivas 
ros:1<las e firmes, e deixa na boca 
urna deliciosa sensação de frescurP 

COLGATE - Ru::i M:1:·:ink Vciio, 28-4.º andar - RIO 

Adelglcio Fernandes .de Medeircs. nio Leit!? da Cruz, João Ildefonso 
Antonío Ferreira da Silva. Fran~isco Vieira. A:itonio Benedi-::~ de Sousa, 
ca,ztano Sobrinho, Francisco Jose. da Anna Maria de Sousa. Colleta Dan. 
Costa. Fra ~cisco Vital de L~ma, 1 tas de Oliveira. Ma.ria Junquelrà da 
F1rancisco Fernandes d~ Fre1.tas, 1 Silva, Feliciano Con"'eia de Andrade 
Francis:o Oliveira de ~ss1s, G~tavo Maia Ignez Soares da Silva. Emilia Heraclito Alves de Vasconcellos. os caract.E'ri.iti~os abaixo: grup~, mo- prai;J para entrega do material offe-
Jocellinc da Costa Geremo ArauJo d~ Amelia da Silva, Julia Roque da .JoãC' Baptista Pereira Paiva. to!" bomba sobrr uma base eommum recido 
sousa, José Marques de Sousa, Jose Silva. Severina Maria de Almeida. Pedr:: Leite Filho d~ ferro fundid? accopJado dirert::i.- Os r:eços comprehendem-se para 
Alex::mdrino d~ Oliveira. Jack·s· on de I Auta Form.tga de A.lmeida, Epitacio Manoel Carnlllo Lellis. mente com uma bomba. centrifuga d~ o material entregue no deposito da 
Figueirêdo. Jo~no Vital de Llm_a, Rodrigues da Cost3. Israel Pontes da Silva sendo es- 2 l 2" de entrada e 2 1 2" de sahida, \ reputição requisitadora 
Joaquim Carreiro dos S~nt-05, Joao Mandado archivar · tes quatro ultimas da f• zona de devendo ele\'ar 24 metros cubi-::os por As propostas de\":"rão · ser entregues 
Mamede dos sant:s, Joati Lmhares Alexandnna Rodrigues dos Santos, Sapé. hc1'a pars.. uma altu~ri manometrira nesta Commissão, em enveloppes fe-
das santos. José Darcy Garcia. Jo;é M3.rla Cavalcante de Almeida. Rita Mamanguape. 16 de agosto de 1937. de 20 metros. O referido motor deve chadO$. até ás proximidades da reu
Pedro Sobrinho. José Henoch de Cavalcante de Arnaud. Mlria do - O escrivão Amaro Cavalcanti de ser de typo horizontal. de um cylin- ; niã:- Qo Tribunal da Fazenda. q1:1e 
Sousa, José Fenctra da SI1va ~os_é I Carmo Medeiros_ Luzia Dcmingues, Vma. · drç funccionando pel::, systema de não será antes das 14 ho.as do d1:1 
Bellarmi:io dos Santos,. Joá': Virg~- Córa Furtado de Sousa. Adelia Cam- _ Quatro tempos d:-vendo trabalhar 1 10 de setembro p. vindouro 
nio Alves. José Pereira d:i S1lv~. M1- pos de Andra~e. Isabel Fernandes de .CORTE DE APPELLAÇAO - E- com ga7..olina. keroze~H· ou alcool. o Em enveloppes separados das pro 
guel Jeronymo d1 Nobre1:rn. Lms. Jo- 1 Medeiros, _Juha Alves da 1:,uva. Ma-- dztal n." 4 - C~curso para o cargo gn.;.po deverá .ser f rne:ido com os po~tas. ~s con~w·r·Jntes deverão apre
sé doe; sanLos. Lui5 Alv~ da Sil~a. 1 r:1 Esrnennn N<:>brega_ Adelia Alves de prom-0tor publico. - De ordem do seguintes pertenC€s: j Fentar recibos de ha_vpr pago os im
Manoel Gomes Cord~1ro, Joaqmm Nogu~ira. ca1:1d1da Maria dos S9.n- ermo .. desembargador presjdente da t deposito {i(' cobustivel no prnprio p::>st:s fed~ral. mumc1pat estadual. 
TraJanJ da co.;ta. Joao Alves . de tc'5 A:lda Aln:e1da de Farias. Adelztva Egre?1a Cõrte de Appellaçao. t?rno motor. l no exercic10 passado, bem como, da 
Mello Jacyntho ct,~ Sousa e Silva, AraUJO. Mana Carn-"iro de Lima_ I- pubh:o. para conhecimento dos mte- I ralo com \·ah'Ula de pé. cauçã::> de que trata est~ edital 
José 01vmoio de Queiroga, José Du- rene Maria de Souza. Isaura Emilla ressados que a começar de 26 de a- 1 l registro. 1 os proponentes obn2ar-se-ão :i. 
arte da· Silva, José Saturnmo Bar- dA Conceicão Dj1nirn Ferreira de e;osto corrente e durante o prazc de l silencioso. tornar effectivo o compromisso a QU'--' 
bosa João Ribeiro Pessôa. · Manoel Oliveira. Ezild~ Rodrigues, Josepha 30 dias. se acham abertas. na se~re- 1 funil d<' enchimento e 'torneira l .se pr:puzer::i.m caso sela acceitn. u 
Fenlandes oanta~. Mortinho José dE; I ~flndro da Silva, Maria Branca de tar1a desta mesma Côrte as ins- 2 contraflanges <l para entrada e .c:ua proposta, as<.ig1rn.ndo contracto 
Llma Miguel Eduardo Guedes, J~se Lima. Er.othides Ferreira de Quei- cripções para o concurso a se proce- 1 par~ sahldal. llR Pt·cC"uradoria da Fazenda. com o 
Antolllo do N'.',~ilw?-nto. JoaQUlf!1 , r-ga Etelvma Na.~cimento de Figuei- der para preenchimento do canto d_~ 1 manc:11 de espheras de pres .. c;f;'> prazo mnximo de 10 dias. após ~lu-
José de Fartas José da Silva P('"'."e1- l 1·êdo Marini Alexandrina Pereira, promotor publico da comarca de P1- para reserva. J cion~rla a cancurrcncia, com prevta 
ra Joaquim Ben~irto de Sousa. ; Ma José cte Almeida, Josepha Al- cuhy. • 1 iruarnicão de bucha para reser1:::i.. cnucão arbitra~a ~lo Trib~nal c:m-
Joâo Mr1rtins F•?rreira. Jo.sé Alves I Yes de Araujo. Maria do carmo. Os concurrentes devera:> apr1:5en- 1 jogo de chaves. 1 pet::nte. n~o. mfenor a 5', sobre ~ 
Ribeiro, João BeniciJ de Sousa. José Stcllita FeTna.ndes de Assis, Maria tar. nos term~ do. art. 45, da lei n." !40 rr-etro~ dr tubos de f,:,rro q:rilv'l- v,llor do to• necimento. a qual reve: • 
llUlccencio de sousa. João Alves de Francisca da ccnceição. 159 de 28 d.e. Ja.neiro de 193} (Orga- nizado de 2 1 2 ... . tt>rá em favor do Esta-do. no caso_ rl• 
Ar.auJo .Antonio Clem~ntino dos Processos julgndos extinctos: nlzação Jud1c1arial. os seguintes do- 1 to'"'"ne\,-a de pac:"agem de 2 1 2". 1 r~sc~c.ão do cntracto. sem cau~a Jl\6· 
santos: Antonio Luis dos Sant:s, A- 1 Ciccrc Cac:_c;iano Barbosa. Pedro cument?5: . 1 b'staliação A gaz pobre para }:>- tlfica_da e fundamentada a Juizo do 
vellno José Francis o Antonio Fran- Clementina d~s Santos José Paulo ª! Diploma sc1entifico ou prova de nha. conc:tanU:' de motor a gaz pobre rf'fc_rido ;1·1~unal '• 
cl.sco do Nascimento." Antonio Alves •rle Arruda, Alfredo AlVes de Lima. ·~gJ.Stro deste na Côrte: ~ . typo horizontal. um cvlindr- a qua- Fita re.::-e~\ado a~ Estado, o dire1,,1 
Vieira, Camillo T.riguf'iro Caste.110 1.~ºª. :·ia Guerra, Firmino . Trigueiro I b) certidão de edade, nao superior ti-o tem s trlnh cA,·allos eff~ ·t1'·os, de annulla1 a P.resent(. c_hamancto u 
Branc" Cicero Alves de Carvalho. de S::,usa Francisco Pereira Paesi- a 38 ann-.:s; f d ~ 20 R p M dispositivo de neva concurrenc1a, ou deixar dl! ot-
Baruc "• Rodrilrnes de Sousa. &::>rnar~ nho . C) f~lha corr~!l dos lagares ~mde p!~~rda.º ª. utomlÍtk~ po~ mPto' de ar . t,.•,:tt~ardaa mºc~c:mmpa1.·a cio nrn.+erial coi:..or; 
do Vicente de Oliveira. Bernardino I Pombal 10 de agosto de 1937. _ 1 o candidato res1d1u no.s dois ultm~os d •. _ _ 
Leandro Freitas, Ezequiel ~ntunes I o escrivão eleitoral, Mauricio Ca- !nnos_. nu. prova de funcção pubhca cof pr~m~ 0 · 1 ,.lri ,0 paro c~rnnte ! C: mmis..~ão dr Com oras, 24 de a_-
de Carvalho. Francisco Bandeira So- míllo de Sousa. -ffect1va . , alterü:r.!'~ ºfrtpe~sir:~ C'A.pacidade 1.8 qosto d·?. 1937. -:- r Cunha Lima F1-
brlnho Ralbino iRomi'?, Antonio - dl, attestado, de saude firmado por " , t l lho ~ela CommLSSao de Comoras 
OUilhe'rrnlno dos santo~~ Alexandre SERVIÇO ELEITORAL _ Edito! 1r1.ed1c: da Saude ~u_bhca do Estado; ou 2.25 K. V. fl 230 volts. 1.500 roa- · - _ · 
José da Silva, Antonio Thomaz dos de avúso sobre sentença _ P<!lo pre- e) titulo ou c~rt1dao de a!istamen- ções. . I SERVIÇO ELEITORAL _ Edital 
Santos Antonio Juvenclo de Araujo. s2nte edital ficam avisados os elei- to eleltora.l do ,.;andidato. • Os proponentes deverao fa;,~r no de intimação de sentenç - Pelo 
A.ntonk> GU:imalrées Pessôa, Antonio tores e réus abaixo relacionados na Secretaria. da corte de Appellaçao T.heso.uro d} ~tado, umn c~t~çao l'm presente edital ticam intifnad0s os 
Slqudra Filho. Manoel Ferreira Bar- fórma e sob as ~enas da lei, sobre as ~m João Pessôa. 25 de ~gosto de ctmheiro de, ? ' sobre O vaL, prova- eleitores e réos abaixo rclacionad06 
b M oe1 Ferreira do Nasctmen-1 sentenças proferidas pelo exmo. sr. 1937. - o secretario, Eurivedes Ta- vel do fol'nec1mento, que se:vlrâ. pRrR ! na fórma e .s:b as pc!las da lei, parà 
i:\,an~~l Francisco de $...."U.Sa, The- dr. MannPl Simplicio Paiva. Juiz e- 1uzru. garantia do contracto. no ca!.o de verem pa~sar em jul&:ado as senten· 
od, r-o Alves Leite Theodorico Pe- k>itoral da 2.• zon3:. de Mamanguape. acceitat;ão da pro;,ost!1· [ ças preferidas pelo exmo. sr. dr. Pe-

:fi~Lim~~J:ini,,~~qui~~i~~: :::to~~°,;= ';i~J1
t':oJ:~~c/r, p~~: ~gff:1:r,~:,.br:i~i.A!!.ffio.APD:_ a aJ/nt~dro?u°s~od8:ct1:~!el:aªpl~18:;!·s e:c~

1f._~;~ '1 g~~. ~:l~i~it~:~fgr!~tade5.•A!~~~u~~ 
ic,... 

1
· Ferreira de sousa Serglo ta dAS certidões extrahidas do Tri- n as e m o ~eti ve. sem rasuras. Alagó:i Grande nos p10:.:e:;sos mov1-

De
=VIJnf!fi no R·bet~ Severino 'Alves da bunal Regional deste Estado. re!e- !ª to fornE"cimenw do sellUlnte mate- ·mendas ou borroes em dun.., v1as. das p:lo dr p1 "om 101 publico da co-

ro 1 -, . da. Costa Au- rente á eleição de 9 de setembro de ,~ ~endo uma devidamente sellacin ' el- marca em usta das certidões ext1a-
Sl1v11., Basl11~ FranclSCO lva. Antonio 1935 visto ue não foram até ra Para a Darectorla de Fomento da 

I 
lo estadual de 2~ e uno de saú- hidas • do Tribunal Regional deste 

~~ºo X!e1iU.S:B1 T:urcio José de enco"ntrados q para receberem a 81::u- :C::1~~~~0 Veoetal e Pe:irqwzas Agro- df') contendo preço em algansmo <' Estado e refe1ente á eleição de 9 de 
1 Ferreira de Sousa, macio pess"al Os eleitores ora con- 1 Pº,!:., extenso ! setembro de 1935, usto que não são 

=i.n:::oeoer-aldo da Silva, Ma- demnados ao pagamento da multa de grupo de motor bomba conforme ~s proponente~ d''.>verã.o marc::1r o encontrados nesta cidade e- seu t'1"-
noel Freire Caminha, Manoel Vitall- lOIOOO. além do sello penitenclarlo de 1 1 mo. para receberem a intimação pes-
n de Ltma. Agutnaldo COêl.hO, An- 20tooo e custas do respectivo proces- f soal. Os elelt.:res ora condemnados 
tonlo carneiro de M,ello, ANBio Tri- ,o são os segulntea: ao pagar;, nto da multa d~ IOfOOO. 
ll\ll!lrO da Rooha Antonio Agripplno '1óto r.011ea ela Costa. 1 além das cu.tas respectivas •lo os 
de Castro, Avelino Antonio de Almel- Euci,Ydea Pedro ela Silva, egurntes, que estão também' sujeitos 
da Amadeu O!ympio Mala, Alexan- Eleverlno A!vea de Arimathéa, l I á taxa penil<'nciaria de 20$000. : 
d!'! Dantu de QUwlr•. AQ!4nio Ainda. pelo m•mo juiz tõram ab- Antonio Ba)lti.sta. 
1"ranclaoo da Silva, AJvaro Urtiga aolVldOII OI 881\llntea e~itores: Cicero Barbosa Monteiro 
J'Ullo An-lo :rer,elra IOlll'lnhO, Newton Raphael Boares, Benevenuto SUva 
.,.. 'Aivea ela Blln.. ,AnDB1lllO Mar- llirnanl Toloano Baft'etto, ~fit:•;~ed~P~lr~usa. 



1 A UNIÃO - Qualla·fcira, 25 de agosto de 1937 

ARTE CULINARIA LIVRE ALVARO JORGE & CIA.' !SECÇÃO Afaria. das Dôres Tavares, pro-

f~~~;! di:~~a, d::t~ª ~P~~l~ 
que Ieccion~ e executa, med.ia1:te 
preços mod1cos, qualquer serviço 
concernente á Arte Culinaria, 
como sejam: bólos decorados, sal
i;:;1do.·,;, etc. 

Informações á rua 13 de Maio, 
n ° G56. 

B"nto Francisco da Cunha. 
Abdias Silva. 
Antonio Ani.sio de Paris. 
Antonio Freire da Nobrega. 
Ca.ndido Pereira Vianna. 
Annibal Carneiro da Silva. 
Antonio de Araujo Cesta 

IOA8A FUNDADA EM 1"31 

GRANDE ARMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 
....... Dr, Al.,...o Mac,h .. o, 1 o li I Pra9a 15 do .NonmlJro, U , 1N 

ENDl:REÇOS: OODIGOB USADOS: 
Tolep,omma - "Della • 11 .. cotte, Kibeln o 
Tol••hono - 1.31 Partlolllaru 

MANTtM FILIAES 
- IDI -

JO,SE' ANTONIO MEUEIROS TINOCO 

y4 
( 7.º dia) 

P&'.•~. esposa, filha. irmãos, cunhados e primo::;, aiJ1tla com
pungido~ pelo fallecimento prematuro do ::;erllpre inesquecivel 
.JOSE Ar,TONIO MEDEIROS TINOCO, sensibilizados agradecem 
a todog <M que neAse momento lhes trouxeram eonforto e resigna
i·ào, étconir,anhando-o a sua ultima morada no cemiterio do Senhor 
<la Bóa S"ntença e convidam a assistir á missa de setimo dia que 
ma11t .. 2rn c(•lcbr(lr pelo seu descanso eterno. na igreja de S. Pedro Eustaquio POrtella de Mello. 

Alagôa Grande, 17. de agosto de 
1937. - O es~rivão eleitoral. Luts 
i1Ionteiro da Silva. 

Campina Grande, R. Pres. João Pessôa, 18, 67 e 75. 
Gqarabira, Praça Monsenhor. Walfrêdo Leal, n. 49, 

Praça Matriz. 17 4 e 178. 1 ,_;onr:alves, na proxima <iuinlc.·feira, 26 do corcentc, ás 6 horas da 

ADMINISTRAÇÃO DO DOMINIO 
DA UNIAO NA PARAHYBA - EDI· 
TAL N.• 9·A - AFORAMENTO DE 
UM TERRENO PROPRIO NA
CTONAL - De ordem do sr. De
lrgado Fiscai do Thesouro Nacional 
neste Estado, faço publico que D. Jo
scphina de Freitas requereu o afora
mento do terreno proprio nacional 
beneficiado com a casa n°. 79. antigo 
6 da rua Monsenhor Wal!redo Leal, 
outr'ora da Lagôa. na vllla e dlstricto 
<ie Cabedello, municlpio de João Pes
sôa, neste Estado. 
Os detRlhes technlcos e demais escla

recimentos constam o edital n .0 9, pu
blicado no jornal official u A União". 
desta capital. em sua edição de 6 de 
julho de 1937. 

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

Sabino de Campos - Escrivão En
carregado da Administração - Clas• 
oe G. 

,\1)1\0NIS'fRAÇAO DO DOMINIO 
J)A UNIAO NA PARAilYBA - EDI. 
'fAL N.0 2-A - Aforamento de um 
terreno Proprio Nacional - De ordem 
<lo sr. Delegado Fiscal do Thesouro 
Nacioun.I.neste Estado, faço publico que 
cl. Eulalia Vianna de Oliveira requereu 
o aforamento do terreno proprio nacio
nal, beneficiado com o predio n.0 76 
da. rua Mons. Walfredo Leal, na v1lla 
<" districto de Cabedello, municipio 
de João Pessõa, neste Estado. 

Os ~etalhes technicos e demais es- 1 

Itabayana, Rua Presidente João Pessôa, 44. 
Ohamam à atunção de sua numer""8 freguezta da Capital e do 

tnt.erior e dos demais commerciantes em geral para o g:eu completo e 
,artadisslmo sortimento de mercadorias que recebem semanalmente dos 
prlnclpaes centros do pais e do el<trangelro e que ••~ 'Nndendo por 
preços lna.credltaveis. 

AOHAM-SE APPARELHADOB A CONCEDER 08 MELHORES 
PREÇOS EM TODAS AS SUAS VENDAS, BJ!:114 'IT.M.1!:JU:M OB 
CONCORRENTES. 

PREÇOS EXCEPOIONAES PARA VENDAS A' VIBTAII 
Alem de outros tnnumeraveJJ!I artlgoa, t!m pe~.eQ~mente em 

eeu otoclc os •egulntes: 
Xarque de todos oo typot1, farinha de trtro naelo11&l e enran

l'eln •e todu as marcas, as.~ucar triturado. cervejas: Antarcttca, 
Teutonla e Cascatlnha, kerosene, razollna, 1al de Maca• e lllo Estado, 
bacalhau, completo sortimento de mantelgu, papel pa.ra Jornal e pa• 
pel ""?lorte", arros de todas as qaallda.de1, leite condensado ªM<'ça" e 
•vtcar", lou9aa e Titlros, Unha.a "'BiBpo• e •corrente", arame farpado 
americano •1owa• e grampos para cercas, espolêta ·BB" e oba.mbo 
para caoa, Tela Rio, sueco de uvas nacional e .. s:trancelro, oh-' preto, 
todo1 01 tempêroa, balança •EsP.ella". oomplf'to 1orttmento de con· 
11erYU e "flaho1 naelonae1 e extranrelroa. chocolate. • ,om•ou. 

\1 enbam se certificar dessa realidade 01 que preci- ' 

aam comprar barato lf 

JOÃO PESSOA P ARAHYBA DO NORTE 

manh1'. • .... ,,..i..t9 •~ 
Desde Já. agradecem aos que comparecerem a esse acto de 

..::aridu<lc • , 

1 PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO 
AVISO AO PUBLICO ~~..-~ •o-;,...,. 45 ...... ....~ ~ 

~ A PHUDBl,CIA CAPITALIZAÇÃO S]A. com , séde cm S 
Paulo. re,p~ndendo uma nota publicada no ",Jorna l dos Commer 
ciario:;;". er:. sua edição de 16 do corrente, torna publico o segu inte 

A l'RUDENCIA. CAPITALIZAÇÃO. nunca leve succursa 
em .João ?e-ssôa. nem esteve funccionando normalmente, possuin 
ili> unicarru.nte alguns 11ortadores de nossos titulos residentes ne:,; 
e:, eidadn. motivo pelo qual nunca foi. nem poderia ser, collectad, 
1,ara paganwn1o de quaesquer impostos. No entretanto paga todo. 
0~ impo~ln~ de lei ao Estado de Pernambuco. onde tem sua ln~ 
p~doria Gc·ral fnnccionando normalmente e pagará também im 
fHi:-:.to:,.i. e11t João I>essôa, tão logo tenha montado o seu cscriptoric 
nu que in,!,•pendente disto, seja a tal compellida por disposição 
kgal. ~·' • ~~ • lf;t'II• 

_ Com n•f<-rcncía a.o paganiento de premias. desafiamo~ Quem 
•1uer que ~rj~1, provar existir um unico titulo sorteado sem o pa 
gamento do dc,ido premio. Quanto ao caso do titulo de combina 
~·ão "K O l\f" nada temos que vêr com o nsRumpto. pois nem si 
<Jllel' tivemos q11alquer reclamação de seu portador, tudo indicaudo 
•·o entreta·1to que não passa de um simples caso ele polida que 
l!l ve ::;pr rl's()lvido entre a policia, o preju<lic~ado e quem o lesou. 

~~:u;~b~~~ci~s nc~j~~~l doof~~\~l .?À ~ nnnrnnnnannnrn : Po1· ;im declaramos ainda que a Prudencia é uma Compa· 
emendas ou borrões, em duas vias, Fa% saber que lendo ~ido de..,igna- 11'1ia devirl.1mcnte autorizada a funccionar no Paiz pelo decreto 
sendo uma devidamente sellada (sei- do o dia 13 de Setembro vindouro, pe. f~deral n." 22.456 e lendo as suas transacções devidamente fisca· 
lo estadual de 2$000 e seno de sau,.. las 8 heras. da manhã, para funcci- li,arlas pt']a Inspectoria de Seguros Pru:a~ e Capitalização. 

União", desta capital, em sua ed1-
çâo de 16 de JUiho de 1937. 

Administração do Dominio da U. 
mio, em 16 de julho de 1937. 

1e~=~~nºut· A~~i%ira~~:iv~fM~~ca6~ :t et~5:: p::::ra:" se:lg:::;~ 1!~~i;l~'it~fi%i.J}~t!i;{'.?!ir './:;~~\~~;;~,':: : l'.:.:;i~,~~h?iY:!ct:n~~~n:e:~:::~!s ª~~,e rnf~l:~a~::cs 
nesta Comm1ssão. em enveloppes fe_ termina o Codigo do Processo Penal [ verdade, ~n·ocurem desacredital-a no espiritP publico. 

11JJ{}[1;/,R~t _ DJ-0 :~~~ffJ DE :~ºJà "',i,~b~f{°~::'id}~:n~!. ~~e d<, Estado, ao_ sorteio elos 20 cidadãos Recife, 17 de agosto de 1937. - PRUDENCIA CAPITALI 
COllíPRAS - Abre concurrencía pa- não será antes das ·14 horas do dia ~~~~~ :~d~e~di\~:~~~!ª :ses:~ ZAÇAO s·A. - lnspcctoría Geral de Recife. 
r::t o fo1necimento do seguinte mate 14 de setembro vindouro. guintes: 1 - Frederico da Gama Ca-
riai - Em enveloppes separados àas pro- bral; 2 _ Bel. Osias Gomes; 3 _ BY- l'. r l'HUDENCJA CAPITALIZAÇÃO Companhia Nacional 

Dirccloria de Viação e Obras Pu. postas, os concurrentes deverão ªI?re- ron Brayner Nunc::; dn Silvo.; 4 - An- pr.1 ra Ja\"01 ,•c·cr a economia. - .l. Martins. 
blica!>; sentar reeibOs de haver pago os un_ tonio de Azevédo Ferreira; 5 ,Joâo Ati:.t'stamo.s :;ier legitima a assignatura ~upra de ,Jmie Mar 

St~~r~ eia!~~~ R:~ío E2ff~~a. e ~~~er~~!eia~~u~m ~~~~p~~ ~~~~a7n ~eA!:~~~~;·s
6
oa-;~Ná~-ol~~st~~ tins- a~si~11ado: .J. l'flartins. 

Fornecimento e installaçã.o de ap- caução de que trata este edital 8 - Nabal Barrêto; 9 Bel. Claudío 
parelhagem para ar condiciona.do de os proponentes obrigar_se-ão ai Porto; 10 -- João Augusto Saboya; ,Jo{1.0 Pe~sôa, 21·8,37. - Santino Assi~ Hocht.1 Allaucto Bar· 
accórdo com as especificações abai_ tornar effectlvo o compromls.5o a que 11! - Dr. Leonardo Arcoverde; 12 - hosa de (!ueiroz. 
xo· se propuzeram caso seja acceita a Eugenia Vellozo; 13 Domiciano Nu· 

1n!t~tucin~~i~~~~~çri e ~~di!:ti~di~~ ~~:~~~I:· ~~gn~~n~~~traii~ ~ ~;ú~~a~~:11J!ri;-y;ArnonloR;~~t~ba~~ ( A~ firmas estão dc,~idamcnle reconhecidaH). 
da Estação Radio Diffu.sora do Esta_ prazo maximo de 10 dias, após so~ / n~iro da Cunha: 16 -- Anisio cunha --------------------------

doPcrnccimento e installação de ap- ~~~io~a°;fçªãoª a~~~;,.':;J!º';:i~ c~b:!1 \ ~.;~% 17 
DrAlf~to~:o '1i;:g~~ ~;.;~: 

p:utJhagem para ar condicionado no competente, não inferior a 5% sobre ! 19 - Canuto ~o5é ~ereirn .cte Lucena; 
Auditoria do edificio central do Ins O valor do fornecimento. a qual re- 20 - Bel Anmbal Victor Lima e Mou~ 
Utut-0 de Educação e no "Studio" dá verterá em favor do Estado. no caso ra. 
,~-:.,;;;tação Radio_DifftLSora do Estado, de rescisão do contracto, sem causa A todos os q11aes, convido a c.-ompa_ 
11rc<lios que ora se en-r.ontram em justificada e fundamentada a juizo recer ás sessões do jury, que terão 
c:onstrucção. do referido Tribunal. lagar no pnviment.o terreo do ediffi-

Nas propostas deverá estar incluida. Fica reservado ao Estado. o direi_ cio da Socit>dade ele Medicina. tanto 
a installação de tOda a apparelhagem to de annullar a present.e, chamando nos referidos dia e hora como nos de
n té o ~cu pleno funtdonamento, com a nova concurrencia, ou deixar de mais, f'nquanto dunuem os tre.bnlhos 
o prazo de inicio e conclusão do tra.- effectuar a compra do material da mesma sessão . .sobre as penas da 
llFllho. devendo figurar também em constante de. mesma. lei se faltarem 

t ~;~:~º·~~~cc~~ c~:lo~:e~~~:: go~m:~:f7. d_:_ ~~1g~~S:â i~m!e Ft L, E d~a~~d:
1
e p~\C:t~ ~re~~~t~~c~~~t~Í 

trando a distribuição de todo o me- 1 lho, presidente da commissão de que ~erá afflxado e pubhcado legal-
t:hanismo. 

1 

Compras. mente_ Dado .e passadr- n~.sta cidade 
No segundo dos edifictos citados, - de Joao Pe~so::i, aos 21 dias do mês 

a installação deve ser feita apenaa na DIRECTORIA GERAL DE SAU'DE ~e Agosto de 1937. Eu Carlos Neves da 
parte referente ao. "Stu. dlo" propria PUBLICA _ INSPECTORIA DE FIS- , Franca, Escrivão do .1u. ry o escrevi 

m~n~.Directoria de Viação e Obra: ! fflltti1f .:>iv~:!fC!_C~ :C~: ~~!i~::iª2 S~g-~{cu:~y.<'C~~:[g1;~~e b°mEs~ 
Publicas estão á d1spos1ção dos inte_ do com o artigo 11 do Decreto n.0 cnvao 'ª) Ca-:1o:, Ne1., çs da Franca. 
1ossndos as plantas e detalhes de am- 20.877 de 30 de dezembro de 1931. e 
hos os edlficios. para Conhecimento dos interessados. 

lnleres.sam também propc.atas al- torno publico que o sr. Dacio Rabello 
trrnativas para fornecimento e ins_ da Silva Lustosa. pratico de pharmacia 
1 a Ilação de CLIMA TISADORES ou legalmente habilitado. requereu a. esta 
tl<' outro systema com finalidade se_ Directoria licença para estabelecer _se 
rnf'lhante. uma vez attendam suffi- com phannacia no povoado de Carau·
C1<'11temente á.s necessidades dos lo- bas do munícipio de São João do Cari
«.:aC'.<; alludidos. notadamente quanto ry. -sendo do theor seguinte sua peti-
00 "Studlo", onde a apparelhagem cão: "Illmo. sr. Director da Sau'de 
flevcrá ser de funcclonamento rigo_ Publica_ Da~io Rabello da Silva Lus_ 
lo.c;a1nente sílencioso tosa, pratico de pharmacia examinado 

Os proJX)nentes deverão indicar o por essa Directoria. desejando estabe_ 
praw ~e garantia contra defeitos e lecer-se com pharmacia no povoado 
lmpr<'Cisáo de funcctonamento e as de Carau'bas do municipio de São 
co1Hlições de pagamento. João do Cariry, vem requerer a v. s. 

corrente electrica local: alternada, a necessaria licença para esse fim." 
220 volts, 50 cyclos. Este edital será publicado oito vezes, 

Preço do matclial: C. I. F. Cabe_ segundo determina a citado lei, e se 
<lello. depois de 15 dias de sua ultima publi-

Os ooncunenles deverão apresen- cação não se apresentar profissional 
tar relação especificada de todo ma- diplomado que queira abrir pharmacia 
tr.rial a fornecer e tnstallar, bem na localidade em apreço será então 
como referencias sobre lnstallações concedida licença ao req\lerente. 
Já realizadas com 05 systemas que Inspectoria de Fiscalização do Exer-
propuzerem. cício Profissional . 

Os proponentes deverão fazer no João Pessoa. 9 de agosto de 1937 
Thesouro do Estado, uma caução em Nair de Moura Machado - Enc. do 
clinhetro de 5% oobre o valor prova_ Serviço. -

ED1Tt\L N.· ,t - Oiref'toria Rf.'~io-
nat dos Corrf'lo, e T"Jrur.iphos d:1 P.i· 
rahyba do Norte Concurrencia ad 
min.istrnliva -- De ordem do sr. Di
rector Regional dos Corrc10.<; e Tcl~ 
graphos de.stc Esl ado, faço put1lico 
que se encontra aberta n<'..:ta Reparti
ção, pelo prazo de 10 dias conLados 
da publicação elo presente edital. que 
serã feita uma unjf'a vez. no orgão 
official do ~~tricio. concurrencia pAr:.'l 
a venda ele 12.147 kllos. approximn 
damente. de papeis fract.urados. do 
archivo desta Direct oria. As propostas 
devem ser apre.sentadas á secção dos 
Serviços Economicos desta RE'partição 
das 11 á~ 17 horas dos dias uteis, 
em enveloppes fechadcs. lacrados e ru
bricados pelo-; proponPntrs. Esta Oi 
rectorla Regicnal, a .seu J11izo. em <'9-
so de irregula.ricfa.des ou de f"'xiguirla 
de do preço offerecido. po<lerá an
nulfar a concurrencia. sem qualquer 
dirPito ã rcclam~ção doe; intnl'.'ssa<los. 
A despeza com o cnfnrdnrnrnto cio t1l 
ludido p::tpel. corn•rá por conla cio 
concurrerite 

João P~~;óa, 23 de rtgo~Ln cte 1937 
,cl do fornec,mento. que servirá pa_ 
ra garantia, do contracto, no caso de 
acccltação da propos-ta. 

EDITAL DE CONVOCAÇAO DO Servindo de Enranegndo do Expedi 
JURY O Doutor Braz Baracuhy, ente da ta secção da nn-ectoria Re 
Ju.i.Z de Direito da l .ª vara do Comar. gional do'i Corrdos e Telegraphos, 
ca da capitel do E&tado da Parahyba, Luiz Cyrillo de Miranda escriptura 

As propostas deverão ser escriptas 
& tinta ou dactylographadas e asslg~ 
11a<1a.& de modo leglvel, 6em rasuras, em virtude da lei etc. rio da rl,1, r.;r "F. 

AVIS O 
O liqtúdat~rio ela m.a~!-ia iall1da tl.f' 

Cunha & Cta., devidamente autoriza
do pelo exmo. Juii da Fallencia, ac
ceita proposta, cm carta f Pchada. até 
o dia 19 de setembro proximo para 
venda de toda Ma.'5.SB, comprehenden
do Moveis & Utemdlios, M:ichinarios 
e Mercadorias 

Os interessados poderão examinar a 
situacão actual dos ben.s r-. venda, 
procurando o Banco do &ta\.:.), que 
lhes facili.tará todas as informações. 1 

As propostas, que deverão ser en
caminhad :i.s ao Laboratorio, serão 
abertas, a pre.snçea do.e;; interessados, 
no edifício do Fôro, ás 14 horas do 
dia 20 ele setembro proximo. • 

João Pessóa, 19 de setembro de 1937 
- BANCO DO ESTADO DA PARA. 
HYBA, S!A. - José Luiz de A%is -
Presidente. 

AVIS O 
RETlltAIIA nE Mf:RCAIJOltl,\S 

(Decreto 11." 19.751, d<' 18 de m,nc;o 
de 19311 

nuas cai:-:as torçal 1le ..,cda, 
m;ircadas "F P (' ··, cmba.r<'a.das 
no porto de- Santos, por Ancona 
Lope~ & Cía .. ,oh conhl'cimento 
n.'' 13.010 emiUido par:1 o ,·a. 
por •· 1tapura" vgm. 2.18, entra
do a, ZO 6, 1937 . 

ci:e~o a p~~~1
1
~tein~i~~:~~ /o~s~~~~~er«' 

firma A. Ba.•-tos & Cia., solicitou a 
entrega do~· volumes .supra. mediante 
rrcibo. allegando extravio do conhcc1-
.11ento original 

A i?nlrega será feita. dentro do pra
eo de cinco dias a contar desta data, 
~i nenhuma reclamação olJ opposição 

FAVORITA PARAHY· ] 
BANA li 

Club de Sorteios de Ascond!no 
NobreKa. & Uia. 

t'raça. Antonio Rabollo. n• U 
(Antiga Viração> 

Plano Pal'ahybano - '"Diurno" 

ResuJtado do sorteio dos cou. 
pons.brindes gratuitos reallzado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Parabybana, cm sua séde é. PrR
ça Antonio Rabe!lo, 12, no dia 

24 de agosto, á.s 15 horas . 

l.') premio .. 
2.º .. 

4.º 
5." 

Plano "Noctun10" 

K511 
1ons 
7991 
1621 
2995 

_ -ijcsult.ndo do Rort:.cio do~ rou 
pons-brindcs gratuitos rcalir.a.do 
pelo Clube de Sorteios Favorita 

:·Ã1:,Y!';;';i· :i::i:1~~. ·ttº :o p~\'.; 
24 de ago.c;to, ás 19 horas. 

J .0 premio 21:!7 
2.º ,. 3893 
3.0 • 11443 
4 .. 0 5082 
s.• . 6191 

J. Pe.ssóa, 24 de agosto de 1937 

appnr<cer i ADHERBi\L P\"Ri\GIBE. fiscal. 
rig9~1:10~~.r c~~;\;7~ª~0~ ~c;;~f e:ecteiti; ASCENDINO NOBREGA A 
Comprinhia. e.stabeleridos á Praça An- CIA.. concesslonR.rloe. 
l.henor Navarro, n.0 5. 

João Pessôa. 20 de agosto de 1937 
Co~~~~nhia Nacional de Nave-gação Já possue o seu titulo de eleitor? 

Miguel Rds p. p Williams & Co., Não perca tempo : não custa nenhum 
:\gcnt.f'). · vlntem, 
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NAVECAÇÃO E COMMERCIO 
---------------------------

L LO Y D B.,RASI LEI RO 
(PATRIMONIO NACIONAL) 

PARA O NORTE 
Linl1a Belém - S. Francisco Lin~a Belém - P. Alegre 

Paquete RODRIGUES ALVES 

BASILEU GOMES Agente 

Praça Antbenor Navarro n.' 31 - (Terreo) - Pbon~ 38. 

PARA O SUL 

Linha Tutoya - P. Alegre 

Cargueiro UÇA' 

Linha Manáos - B. Ayres 
Paquete ALMIRANTE JACEGUAY 

Sahirá no dia 26 para Natal, Fortaleza, 
TuLoya, S. Luiz e Belém. 

Paquete PRUDENTE DE MORAES 
Sahirá no dia 2 de Setembro para Natal, 

Sahlrá no di:l 26 para Recite, Maceió. Rio 
de Janeiro, Santos, Pelotas, Rio Grande e Porto 
Alegr~. 

Sahirá no dia 27 para Recife, Maceió, Ba
hia, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá., São 
Francisco, Montevidéo e BuenoS Ayres . 

Linha Belém - S. Francisco 
Fortaleza, S. Luiz e Belem . 

Cargueiro PYRINEUS 
Sahirá no dia 5 de Setembro para Rkifc, 

Maceió e Rio de Janeiro. 

Paquete PARA' 
8ahirà no dia 26 par:.t. Recife, Maceió. Ba

hia, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Parana .. 
guá, Antonina e S. Francisco. 

Acceitamos cargas para as cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. ,, 

,LLOYD NACIONAL S.A. COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE -SÉDE RIO DE JANEIRO 
<#J ...... ,..,.. ... -~ 

Linha regular de vapores entre Cabedello 
10'100 IUPIDO nLOI PAQlJJ:TSII •&&411" BNT&I!: CAIISDELLÓ S PO&TO ALl:GU 

e Porto Alegre - PASSAGEIROS ~ V -.~T:1.-:.f PASSAGEIROS "SUL" "NORTE" 
CARGUEIROS RAPIDOS 

1 ., ..1, ·- Sahldao is Quartu-lelr•• 
PAQUETE "Alti\TIM IIO" - Espe --, . ~~·'IIJ\Y rado dl" Pol't.o Alegre • .,, c':;('alas 110 dia 

. ('AU,G UEIRO. "CA?(IAS" - Esperado do sul. deverá eh~ ar em 
25 do ·corrente sa.hindo no mesmo dia 
para. Rc<'ifc. Maceió, Bahia. Victoria 

~10.,,0. po_~to 1~0 pr.ox1mo dia 31 o cargueiro ·:Caxias". Após a necfessaria Rio de JanC'iro. Santos, Rio Gramh.", 
cmoJ a. satura pata os portas de Natal, Ceara, Tutoya. Areia. Branca Pelotas e Porto Alegre pa.ra onde n•(·e-

- be carga e passageiros. 
CARGUEIRO "ARATi\lA " - fü, 

CARGUEIRO. ''TAQUY " - Esperado do norte deverá chegar em tJerado de Belém e escalas no dia. 29 
11os.so porto no proX1.1Do dia. 29. o cargueiro " Taquy" .' Após a neo?SSaria do correntr ~a.hinUo no me~mo dia 

:cm;rr tsahirá. para os portos de Recife. Maceió, Rio, Santos Rio Gran~ para Reci{P, Maceió. Bahia.. Rio tic 
e. e o as e Porto Alegre . · ,Janeiro, Santoc;. Pa.ranaguá e Antoni. 

na. para onde rerebe carga. 

_CARGUEIRO "!AQU_ARY" - Esperado do sul. deverá chegar 
CARGUEIRO "CAMPEIRO" - Es. 

p:?rado de BelCm e t"Scalas no dia 
::~ºJ::i~~:i:a~?rfr;:;:i~~·:á!~ o cargu'!iro "Taquary". Após a neces~ 11 de setembro, sahindo no mesmo dia 

para Recife. Maceió. Bahia. Rio df' 

Agentes - LISBOA & CIA. 
.JanPiro. Santos. Rio Grande, Pdotac;; 
e Porto Alrgrc para onde rcC'C"bt' ca.r,:;-a. 

PAQUETE "ARARANGUA" - Es 
pcrado de Porto AJP~re e <'Sí'ala~ no 

ltUA BARAO DA PASSAGEM N.0 13 - TELEPHONE N.• 229 dia. 8 ~:? sdembro ~a.hindu no mc-.mo 
dia. para Recife. Maceió, Bahia, Rio 
de Janeil'o. Santos Rio Grande, Vit:-
toria, Pelota:s e Porto Aleirre. para 
onde recebe carga e passageiros 

DR. ONILDO M. CHAVES {)ARA DEMAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: 
EX.INTERNO POR coNcikso DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ l CUNHA REGO IRMAOS 

€scriptorio: - Rua 5 de Agosto n.0 125. Telephone n.0 360-Telegramma: "Aras" 
DOENÇAS INTERNAS 

ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 
Especialidade: - Molestias infecto-contagiosas 

TRATAW.ENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR PELO PNEUMO. COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA THOX ARTIFICIAL E DEMAIS PROCESSOS 

Consultorio: - Rua Duque de Carias, 348 . _ t.• andar. 
Resldenc:f..: - Rua Engenheiro Retumba, 237 SERVIÇO 8El\lANAL DE PASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

CONSULTAS: DAS 16 ~ 18 HORAS DIARIAMENTE 
!J 

V APORES ESPERADOS AVISO 

ADV-OGADOS .. ITAQUERA " Reeebemos lambem ce.rgas para. Penêdo, Aracajft, 
Ilhéos, S. Francisco e It.a.ja.hy, com cuidadosa. baldeação 

Esperado dos portos do Sul nu dm 20 do t·on ente, no Rio Oe faneiro, bem como para Campos, no Estado 

MAURICIO GRACCHO CARDOSO e ALCEU DANTAS MACIEL, 
dominngo, sahirá no mesmo dia, á t.ardc, para: lteCifC', do Rlo, em Lrafego mutuo com a "Leopoldir.ta. Rallway". 
Maceió, Bahia., Victoria. Rio de .Janeiro, Sauto-;, Parana-

advogadoa lrulcriptos na Ordem, oom escriptorio á rua Republica do guá, Antonina. , Florianopolis, lmbituba, Rio Grande, Pe- .,. Companhia recebe cargas e encommendas até a 
Perú 38 l.' •ndar. (antiga Assembléa) no Rio de Janeiro, acompanham lotas e Porto Alegre. ve.spcra da sahtda dos seus vapores. 
caua1 i,erante a Côrte Suprema, encarregam.se de prepal'OI, defendem 
Junto a.o Superior Tribunal Eleitoral, impetram "habeas-corpus" e man .. Os cor.st1rnatarloo de cargas devem retiraJ-e.s do tra-
dadu de .egurança, fazem cobranças commerclaes e partlcalare1, tratam PROXIMAS SAHIDAS: 1Jlche da Companhia dentro do prazo de três (3) dias, 
t1e naturallzaçáo e cartas de chamada de es:tran1etro1, effectnam rece. npós fl descarga, CJndo o qual. incidb"ão as mes~ em 
htmentoa 001 diverso, Mlntltertos, Thesoaro e demais repar=lçõea p11- "ITAPURA" - Terça-leira, 7 de setrmbrn armazenagem. 
bileu preatam e levantam fianças dando toda• e qaaesqaer tntormaoõee 
••• Íhe1 lõrem 1ollcttadu, tudo com oesur~ pr- ~ npl•es -
à rem....,, Para passagell!I, encommendas e valores, attcnde·se no escriptorio até ás 16 horas na vespera da sahida dos paquetee. 

As demais informações serf-o dadas pelos Agentes : 
WILLIAJIIS & CIA. - Praça Antbcnor Navarro n .0 5 - Pbone ZH 

DR. ISAAC FAINBAUM ALUGAM-SE as casas de\ - -
numeros 791 e 799 sitas á 

Ex-assistente de Clinica. Medica do Hospital do Ceotenarlo, Med.Jco do avenida Epitacio Pessôa e' CIRURGIA GERAL -- PARTOS 1 
llospllai Santa lzabel e do Instituto de Protecçáo á lnlancia, 1 

DOENÇAS DAS CRIANÇAS recentemente construidas. A DOENÇAS DAS SENHORAS 1 

1 
Doenças do adulto: coração, aorta, estomago, intestino, ftgado, rins, tratar na mesma avenida na 1 DR, LAURO WANDERLEY 1 

sangue e nutrição. Tratamento da. neura.sthenia. sexual, syphllls. casa n.0 821. 
1 

1 
Collliultorlo: RUA BARAO DO TRIUMPHO N.º 420 - 1,0 anelar, 1 CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADE 

(Por cima do Banco Central) . 1 CHE•'E DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO DE PRO. 1 

Consultas: - De 15 ás 18 horas. dJa.riamente. Violão TECÇAO A' INt'ANCTA, CIRURGIAO DO HOSPITAL 
1 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 1 ••i.;AN1'A ISABEL" 
Vende-se um novo, de TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO UTE. 

ACCEITA CHAMADOS A QUALQUER HORA optimo som, da fabrica pou- RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 
lista T. Giorime. RUA DIREITA, 389 -:- DAS 3 A'S 6 DORAS 

DR. GIACOMO ZACCARA Tratar á rua M. W alfre• t· - PUONE DA RESIDENCIA, 20 

do. 28. ...... ~ ...... '"' ,... ,-, '"' - ,,., .. --..-.... 
ESPECIALISTA 

urinarias - Syphilis Bungalow á venda 
Vias Vende-se um de construcção rcccn-

Jo!x. intrTno dos serviços do prof. Baena na S. Casa, do prol. Bel-
te. á rua Alberto de Britto 109 na.s 
proximidades do bonde cirêular • com 

miro Valverde na Polycllnica. Ge~l :U:º de Janeiro, na Funda- 3 sala!,. 3 quartos. com agua ê luz. O R RIS BARBOSA çáo Gal r • poosuindo um terreno para outra 
construcção. 

Consultorlo: Rua Barão do Trlumpho, 488 
. Vende-se tambem uma grande par. ADVOGADO 

tida de livros. dos melhores escripto-
Diariamente das 2 '8 8 re;s brasileiros e portuguêses RUA DUQUE DE OAXIAI!, • 1. 

Tratar no mesmo. com a proprieta-
~ 

na. 
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s NTAROSA FLA.,ZA! 
A PA,RAHYBA VAE TER UM CINEMA! . O CI N EMf\ Of\ CI Of\DE 

1 =..:..e.:: 

PARA INAUGURÁÇÃO: 

HOJE! -A's 7,112 horas - HOJE! 
Rose Marie l\íetro G. Mayer apresenta: 

ENELYN VENABLE e ROBERT YOUNG A grandiosa operêta da 

MBIJ'RO a. MJIIIBR 

COM DOIS ASTROS DE PRIMEIRA GRANDEZA: ,lenut"tte 
Hac• Donold e l\elson Etld,, 

No mes1110 programma: EGYPTO, 
educativo-Un1 na

e um Jornal da Metro 
reino 
cional 

do NILO 
D. N. 

UMA UNICA SESSÃO A'S 8 HORAS NO DIA DA INAUGU

RAÇÃO, COM CADEIRAS NUMERADAS 

Faça logo a sua encommenda no escripto
rio do Theatro SANTA ROSA para que 

V. S. não se prive desse 
PHl~~·os 

AMANHA Os amores de Henrique VI l l Grandioso acontecimento! 

THESOURO DO POVO 
Club de Mercadonas .,e 

TOURINHO & CIA. 

Carta Patente n.0 1 
Av. Beaurepalre Rohan n.0 267 

Plt>,uo .. Bôlo SporUvo Para. 
hybano" 

RADIOS 

Concertam-se quaesquer 
marcas de receptores de 

radios. 
Officina sob a diree;ção dr 

profissional competentP_ 
Preços modicas e serviço 

garantido. 
Agencia Alberto Amaral 
Rua Barão da Passagem, 

1 

A VISO A' PRAÇA 
Tendo-"e extra via do O conhecimen

to oi-igi~rnl n. 0 2. emitt!do pela Agencis 

1 

a.,. Bahia. para o vapor "Af. fonso Pen. 
na" Vgm. 6 A - Volta, entrado em 
Cabedello no dia 7 de agosto do cor
H·nt.e anno, referente a seis 161 cxns 
C CHARUTOS da marca F. A. & C 
mbar~adas naquelle porto pela firma 

DANNEMAM & CIA ... e consignada a. 
ORDEM !l. p~aça_, vimos_ pelo presente 
~nso dar sc1encia que taremos entre. 
~a da mercadcria Em apreço aos srs. 
Ferreira Amtrim & Cia. de accôrdo 
·om o.s dt>creto.s ns. 19. 473 de 10 12 30 

e 19. 754 de 10 3 31 do Govérno Fede
ral S(' não houver quem possa apre~ 
entar reclamação contra esse acto. 

Motor "Ruston": -1 
de 13 HP, pelo preço de 14 :000$000, 

;~ne~e~~e~:, dªa ºi~~ia!:~~r~:i~ 
seu agente nesta capital. Optimo 
para luz e industria, baixa rota
ção, com volante extra pesado e 
accessorios. 

Ainda dispõe rto stock da fa
brica na Argentina, de 2 moto
res de 22 e 40 H!', pelo preço de 
15:500SOOO e 30:5005000, respecti
vamente. 

CASA MONTEIRO 
RUA l\lACJEL PINHEIRO, 314 

JOAO PESSOA 

Dr. Gonçalves 
Fernandes 

J:x-Aux. Technlco da DI· 
rectorla de Hygtene Men

'1tal e Assistente Inst. de 
Assistencla a Psychopathas 
de Pernambuco (serviço 
do Prof. IDysses Pernam
bucano>. Medico especia
lli;ta dos Hospttaes Santa 
!sabei e Juliano Moreira. 

CUntca espectalhada <111.s doienças 
do 6YSTls~lA NERVOSO. 

RPsultado dos sorteios para. 
contagem de ponto.'\ do plano 
"Bôlo Sportivo Parahybano", 
realiz.1do t:m sua séde, á avenida 
Beaurepalre Roh::in. n.0 267, no 
dia 24 de agos1;0, ás 19 1..; hora.s. 13, l.º andar - J. Pessôa João Pes,óa, 21 de agasto de 1937. 

Corui, - Rua Ruqc1e de Caxlaa, 
348, - 1.• 

l.º pr<'mio 4727 
2." 0026 G1atifica-se com rs. IOSOOlJ 1--

8_ª_"_1•_u_a_o_m_e_.,._a_g_en_t_e. ___ _ Associação Parahybana 
pelo Progresso 

Feminino 

Read. - A•· Monteln> >ta Fnn. 
... 7%. 

3.º 9717 
4." 88i0 
5." 8&15 

J Pessôa, :N de agotto de 1937 

A,ll1<'rbal P)T:l!!ihr. fi~cal de 
clubes. 

Tourinho 
narios 

& ('ia. , ("Oil('CSSIO• 

soe I o 
Atlmitte-se um ... oC'io com o capit:ll 

11~ 30 a 50 <·onto~ p:ua ampliar um 
lwtrncio bem afre~un:.ido dando ren
dimrnto, nt.sta ra11ibl. A entender·~e 
"ºm J, F .• na Post.t Rf"stante desta 
;~dacção, ou a P1·a(' Aristide-s Lóbo, 

A quem ti\'t'r encontrado uma fro
•1ha de linho branco bordada a mão 
no trajerto da Rua.' do Portinho a~ 
:ucntepio e fi1.l'l" o fa7.or d(· ~ntrel:'al-a 
á AH•nid;t D P dro 1, n." 93-l 

Tachigraphia 
En,ina-,e t><;Sa matttia em curto 

E"<óJ!3CO de tempo .'l pr,·,·o,; modico!'. 
Pensâ.o Rra"il ' T1·an•,....,:1 Cerdoso 

\'i(ira, 16 - Jo:·,o P< ,súa Pa.rahyba 
.:lo • ·orte. 

Radio Scactt 
\'cnde-se um ('Om n "aku1as em 

\'('r e tratar na <'Cllhrdda. "Casa. 
Amcricana" 

Serraria e machinismos 

\ 
Curso gymnllSial. Aulas de 

allemão, declamação, dactylo-

~:::~ :•~:{~raphta, bordados 

Preços sem competencia. 
Informações na séde social to

dos os dias utets entre 19 e 21 
horas. ' 

Vende uma Locomovei inglêsa fi
xa, com 9 H P. effectivos quasi no. 
va; um engenho de serras vertical 
typo francês, serrando pranchas de 
8 x 12 pollegadas; uma serra circular 
de 30 pollegada.c:; propria para serra. 
gem de tóros e desdobramento de 
pranchas em tabõas. Uma officlna 
mechanica completa com torno me
c:h:inico, machtna de furar, plaina, 
motores dC' 2 H. P. a alcool ou kero- l "'==========c!J 
sene, forge a ventilador, machtna 
para abnr roscas • cortar canos e A ttenção ! A ttenção ! 
grande quantidade de ferramenta.' de 
banc;1da. Todo este material se acha 
em perfeito estado de conservação e 
opthno funccionamesto. Ver e tratar 
com dr. Escobar, na cidade de GRA
VATA' Estado de Pernambuco. 

2 machinas "Remington" e "Natb
nal ", a preços ~cm competencia 
vende-se na popular "Casa. Ameri~ 
cana". 

Av B. Rohan, 79 - 85 .. 

- JOAO PESSOA -

Dr, Francisco Porto 
Medico da A.~istcncli\ Publica e 
dos Hospitae.s de Prompto Soccorro 

e santa rzabet. 
Doen('as do lütl",;tino. Anu,;; e Jtrto . 
TratamPnto d'l.s hemorrho1da.s aem 

operi:u;do f fCm tlôr. 

Consultu: Diariamente das 13 
As 15 bora:1. 

Consultorio: Rua Barão do TrJ
umpho, 474 - 1. o 

CINE REPUBLICA 5." FEIRA : 
w.------.--~ -~ 

DOMINGO:- · 

HOJE -· Uma sessão ás i.30 - HOJE 

l)M COI OSSAL PROC1RAMMA DUPLO 

I: film - O DIREITO A' FELICIDADE 
r~m FRANCES l.EDERF:R, da """Pararl"ount" 

2." film - NO MUNDO DAS MULHERES 
Alta eomPdi.\ da ··Paramount ·• com C.F.ORGE BANCROFT 

< omt>lemento: - l.'I\1 NAC'IO:"JAL fD. F 8 ) 
Preço'lõ: Adulto~, 1 100 - t·rianf"as. nstudante-s r :?.• d:'l~'H' !100. 
l"açam urna ,·i lta á C~SA YORK - Tudo ah11i.,;o do ,·11,to 

A impagabilis~ima alta comedia da 
"Paramount'' 

CASADOS DE MENT~RA 
<·om J.\C'K .\LLE\ MER\' BOLAND e NEIL 

11,UIILTON. 

l'm film com \ltuaçõts qtlt' · faztm rir á bt>s!<ia. 

METRO GOLDWYN MA YER 
A P R E S E N T A R A' 

O MYSTERIO DE MR, X 
com ROBERT MONTGOMERY 

Mais nm gramte suerr so para a nova pha!o!c do Cinf"-nt'publka. 

A(1{TARDE~I O NOSSO "GRANDE CONCURSO" PARA O MtS DF. SETEMBRO. 

-



A ll!'IIIÃO - Quarln·leira, 2:i <lc ago~to de 1937 ' 
UM ESPECTACULO DVNAMICO CHEIO DE EMOÇÕES ABALADORAS - SEXTÁ•FEIRA R E X 

O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CHIC NO "REX" 

.. • , 1 • 

A cidade onde os mortos não podiam l'elatar geug honores 
e os vivos silenciavam!)! São F1·ancisco nos nefastos tem
pos "Ba1·bary coast''. A famosa zona elo jogo e elo vicio ! 

:SOIREE A'..; i)O 

ENCANTADORA OPERETA DRAMATICA ! 
MARY ELLIS - nGla\'e-l soprano -.!m 

A DAMA FATIDICA JAMES CAGNEY 
No maior trabalho ela sua gloriosa carreira em 

Ull\a super-producçáo da ?ARAMOUNT 
Com1>kinenlC,s: - :'l'ACIO'S,\L D F B e P.\RA:\-fOUN'f 

NE\\ S - Jornal CIDADE SINISTRA 
Um po,·o 1·evoltaclo em plena anarchia 

-- com 
l\l A R G A R E T L I N D S A Y 

L I L I D A 11 I T A 
Um drama ti-agico cb 

COMPANHIA NUMERO UM 

FELIPPÉA 
S O I R f; E A'S 7,15 

O IJR.\.VI\ DE ESREDI) SENS \CIONAI, 

JOHN ARLEDGE 
t-m -

DOIS EM REVOLTA 
UM FILM DA R. K O. RADIO 

Amanhã - "Soirée da Moda" - No REX 

Vá vêi' a confissão ele uma linda f101·ista 
elegante sob1·e certo pedacinho ele amôr. 

Uma novidade sensacional para ,s "tans" 
do "JAGUARIBE" 

-~-COMPLEMENTOS-~-

HOJE A'S 3,30 DA TARDE 

JOHN BOLES-JEAN MUIR 
A esperada estréa dJ. MATINEE POPULAR do 

SEU CINEMA' 

Amanhã na "Sessão das Normalistas" 
no " F E L I P P É A " 

.JACKIE COOPER MAIS UMA VEZ O FILM DESLUMBRAMENTO 1 
-em- o garõto sentim2ntal 

ORCHIDÉAS PARA voct 
Um film romantico da FOX. 

CORAÇÃO DE FILHO 
IRENE DUNNE - em 

MAGNOLIA Um dl'ama pungente da \VARNER FIRST 

PREÇO UNICO - S500 

ROMANCE FORTISSIMO DOMiNGO NO "FELIPPÉA" 
PELA ULTIMA VEZ 

PREÇO UNICO:~S500 

Conc1emnados ao peor dos castigos! A viver sem esperança! Abandonadog numa ilha 

infernal onde o ciume muda a amizade em odio ! JAGUARIBE 
RI CE VICTOR JORY-FLORENCE 

S O I R E E A'S 7,15 
--- ·m ---

A lragtdia dos 'gan~ters ", a 1ucfa cem a poliria 

PATO BRIEN FUGITIVOS DA ILHA DO DIABO -em-

MULHER DE GANGSTER 
A Jucta do homem contra a selva e o amôr de uma mulher 

UM SUPER-DRAMA DA ··COLUMBIA" 

F=c-=1=N=E=s=A7_=o~==p==E===o==R~o===)\r APIARio MARIA IRE 
NE - Vende puro Mel de 

1 

Abelhas "Italianas e Urus 
HOJ:Fg - A's 6 e 8 horas - HOJE 

Nã.o haverá meics ingr~sos ---: _ Uniro dia - em duas sessões 

O maior espectàculo gl~rioso de Irene DUNNE 
Continúa ai ·ebatando a cidade - em 

MAGNO LIA 
O drama que com sua musica encanta e emociona 

profundamente ! 

Ravenal e Magnolia ... Symbolos do amôr e da melodia! 
Complementos: _ Nacional n. ~- B., so?re. o ;Jlrcuito da Gavea - Fox 

Monetone :"lr.E\\s 

Amanhã. 
·Sessão das Moras" - PAR.\DA DAS RUIVAS 

Sexta-feira: 
AVENTUREIRO~ HEROICOS e ma;s CERCA INIMIG.\. 

ALUGA-SE 
1 

ALUGA-SE 

,\lui;a-se a casa. de numrro 657, ,re- \ 12~ul~~: ~;~;r~n:d~~ ~:rv~~:1~. n. 
0 

centemeute constl'uida no Parque So~ J àptimas accommociaçôes. 
Jon de Lucena. A tratar na "ª,;;a de A tratar na rua Duque de Caxias 
mamt'ro 625. no mesmo parqur. 11 . o 614. ' 

COFRE 
Vende-se- um corre em perfeito es-

1ado de con,ervação. Tralar rom o sr. 
8everino Mír,:mdà, â. rua Barão di) 
Triumpho. 474. 

,L UG A- SE 

GRATIFICA-SE muito 
bem a quem enconti•ai· e le
vai· á casa 614, á rua Duque 
ele Caxias, uma cachorrinha 
pequena, preta, com as patas 
e a ponta da cauda brancas. 

MUITO BARATO ! 

1 sú. A v. João Machado 
, 1155 ou Cap. José-Pes
i sô,._ 2n. 

1 

CABELLO$ BRANCOS 

1 

Evitam-~ , dt.se.pparf!cem com 
"LOCAO JUVF.NTL., 

'{1sada 09;
6
~ ~~;o ;~e~ t;tnt.,aa 

'OPpo.o:::tt.o nh1nma~1f\ M1nfl"11 
Jl.ng,_ da. R,t,nuhHr• - Joln Peiu:õa 

CASAS - Vende-se a ca
sa n.º 5:l, {1 :l\'l'nida Joiio da 
i\,fatla, ne~ta cidade. A tra
tar com o dr. Camillo de 
Hollanda ou com n ~E>nhnri
nha l\!aria ,José de llollan
da Chaves, re!-!idente ú n,·r
nida General ()gurio n." 11!!, 
nesta cidade. 

OPTIMA OPPORTUNIDADE 
Caminhões e carros usados 

Vendem-se 1 barata Ford 
1934, 1 Phaeton V-8 1934, 1 
Ford 1929, 1 Chassis Inter, 
national e uma Sedan Baby
Ford. 

Tratar com Ottoni & Cia. 
Praça Alvaro l\1acharlo, 15, 
nesta capital. 

As casas á Rua Diogo Velho rsitu:1-
rlas logo depois da Rua catun ê) aca
badas de construir. tendo entn.d_a. 
sala de jantar, 3 quortos, copa, d_ts
pensn. -eostnha lavanderia, etc .• ie
cuada· C' com -qt;intal rrgular todo mu
rado e a casa no 1012 R Avenida pç
rlro i com cntt·~da 6á1a de jantar, 3 
bons Quartos, costnha, tavanderin, etc., 
recuada e tom gtande q,umtal, t?do 
murado A tral r , Hua Padre Mc1ra., 
n . .>6 

Na roo da Republica, n.º 302. v•n- ALUGA-SE a confortavel 
ctem-"" um grupo ele cuct .. irns, 2 me. casa da Avenida Epitaeio 

;~·,:;/:,~t~~i;0\~mc:·ç;,.ct~a°'t~~~ Pessôa, n. 0 514, perto da 
tros outros objectos u,ucto:1, nnrem em Uzina de Luz. A tratar na 
perf~lto estado. 1 •• 

Preço de cca.slilo. lcasa VlZJnha. 

UM DRAMA DA W ARNER FIRST 
COMPLEMENTOS · Nacional D. F B e "Buddy o denti.';ta" 

- desenho -

======================= 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - "Soirée" às 7,15 - HOJE 

5. ª série ele 

~VENTUREIROS HEROICOS 
Com BUCK JONES 

Juntamente 

O CORCUNDA 
Com I<ORERT VIDALYM 
--~ Desenho ---

Uma bôa liga joga. 
) QUINTA FEIRA 

SEXTA FEIRA ! 

A LEI DO DESTINO. 
George Raft. 

1 N5o esqurc~n~~RLE 
LOHDRES 

Sessão da Alegria 1 

CltAN EM 

1
"~I~f8~~~~~:::t;• f,~:f~~: •;1 I a\'~~~;t-~! :1:~:8~.!i~3: 

::~~~.~:-)r.~~. p~,~·~·:;~1
!1

11 ª~11~~:i~~::n;;o d;1on~,'~~ r·~n1 oitões livres possuindo 
i:::· ~1:-~/;

0
~:ll;.

11:~,;;;!J-:. r1~"~,l~t
1~~~o;;at~:t;1;~, ~1nrla agua e un1 sitio con1 

~:::~~~.~1~~~ cii1;~1;~r~~~
1
:.~,.~iv~::t~ A1~.::ti~1: diversas fructeiras. Preç·o 

Jn;,o ,1 ... h,ulo, " º 7US. ele occasião. A tratar com 0 
--- - 'H'. Antonio da Silva Mello, 

Cí-:RA DE ABEi.ti:\. ltrslna de ca. 
jud..o, Ch;fr. de bo;, - Compra.se na chacara annexa áquel!c 
l'Í::.n~~~~ '~;~~;: Pt~r;;ª A~~:;~o~me. predio. 

PAVILHÃO 
Ven:Je-sr um pavilhão b<'m afrrgllt'· 

zado, f'!õ!qUina da rua Silva Jardim 
com a Amaro Coutinho. por b"m pre('o. 

A tratar rom o propriptario do me'>· 
mo. nn dita 1·ua n. 0 1::6 

\'ENDl::\f.SF trrt't'no, a 1nestarõrs 
modir:l!,, de ~~000 a. !itOO o nirfro qua. 
tlrndo A tratar n;l Fa1:rnd;t Sta .. hali:\ 
em Tamh11.1 

ALUGA • SE 
T"m appartamento ~•pn~ooo 

para E~criptorio lommerria l, 
~Ierlico ou D()ntista, no ponto 
mais C'C'ntraJ da rua J\-Iacirl pj .. 
nheíro. 71. 1. ancl;.i1", C'nm in ·
t:dl:wào sanitaria e agua l'Ot' .. 

rcnh.•. 
.~ trnl:ir com o •r .\11tonio Me

nino cio~ Sanlo~. 11n pt,rl:irin da 
A lJ"-lÃO. 
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D 
IR, OSCAR OLIVEIRA CASTRO 

OQ'INÇAS DAS CRIANÇAS - CLINICA MEDICA 
---EM GERAL ---

CODa1ll'<oo1o: - Rua Duque de Caxta.s, 812 (De H f.l 19 na.> 

--- Telephone, 281 --

Jtl:SWENCIA: - AVENIDA VIDAL DE NEOREIROB, 171 

--- Telephone, 155 ---

CLINiéA DE DOENÇAS DE OUVIDOS, NARIZ E 1 
GARGANTA 

DR, CASSIANO NOBREGA 
FORMADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Especialista do Hospital Santa Izabel, da Inspeetoria. S•· 

nltaria Escolar e do Dispensario de Tuberculose 
DIATHERMIA, ELECTRO-COAGULAÇAO, RAIOS 

, INFRA-VERMELHOS E VIOLll:TAS. 
Consultas diartas: pela manhã, das 11 ás 12; á t,irde 

das 16 ás 18 horas 
Consultorlo: - Rua Duque de Caxias, 312, l.º 

Resldeuc!a: - Rua General Osorio, 180. - Te!. 259 

V, S. PRECISA DE ADVOGADO ? 
PROCURE O 

DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
CAUSAS 

COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL 
IRINEU JOFFILY, 218 

ACCl!ITA CHAMADO PARA O INTERIOR 
JOAO PESSOA 

DOENÇAS DE SJ!NBOBAS - PART&S - OPEBAÇOES 

IRA, NEUSA DE ANDRADE 
Collaal&o,to: - R11a llario do Trhampho, 333-1.0 uur. 

CONSULTAS - DE 14 A'S 17 HORAII 

--- Reoldencl&: --

SUA EPITACIO PESSOA, !H 

SANATORIO RECIFE 
Dlrector: - Prof. ULYSSES PERNAMBUCANO 

Rua Pereira da Costa, 257, 293, 331. 
End. 'l'eleg. SANATORIO - Teleph. 2072 - RECIFE 

Casa de saúde destinada a doentes de clinica medica, con
valescentes, necessitados de regimens e repouso, nen•osos, 

mentaes, i.D.toxiea.dos, etc. 
PAVILHOES SEPARADOS PARA AS DIVERSAS CLAS. 
SES DE DOENTES. - ENFERMARIAS DE 2 LEITOS, 
QUARTOS INDIVIDUAES, APARTA1'1ENTO DE LUXO. 

Situado no ºcentro da cidade em lugar discreto e tranquillo. 

Laboratorto, Metabolismo Basal, Serviço de Electrotherapia 
e Electrodiagnostico a cargo de especialistas. 

Aberto a todos os medicos que poderão dirigir o tratame-nto 
---- de seus doentes ----

0 DIRECTOR E O MEDICO INTERNO RESIDEM NO 
PROPRIO ESTABELECIMENTO 

Agrimensura - Cadastro - Vistorias 
Arbitramentos 

ESCRIPTORIO DE ENGENHARIA 

CALZAYARA & CIA, 
Joio Peuôa - Arenlda Guede.c; Pereira n. • 31 

Telegr. CALZAVARA - João Pessoa. 
Peçam sem compromissos ln.formações e preços. 
Optlmos descont06 para trabalhos de vulto e levr.11ta

mentos em conjuncto. 

l 
Attendem-se chamados de qualquer ponto dos Estado., 

de Parah:,ba, Rio Grande e Per.:ambuco. 

IEL. PEREIRA IIIIZ 
Consultor Juridico do Estado 

ACCEITA OAUSAS CIVIS, COMMERCIAE8 S CRJMJ. 
N.U:S NA CAPITAL E NO INTERIOR 00 !';STADO 

AVSNIDA JOAO MACHADO, ltl 

JOAO P!:8SOA 

1 

JOÃO PESSOA - Quarta-feira, 25 de agosto de 1937 

:e CA 
IR, NEWTON LACERIA 

CONSULTAS COMMUNS AS SEOUNDA-PEIRAS, QUAR
TAS E SEXTAS, DAS 8 AS 13 HORAS 

Noo ••mais olla• uteu, IÕ attinderli no c.onmltorto, oo oll
entea em hora previamente marcada 

CLINICA MEDIOA 

Doença, Nervoeu e Mentaea:. Tratamento da Tuberealoee 
pelo PN!:UMOTORAX e a FRENICECTOMIA 
Rua Duque de ca.xtaa. ~ - Te!ephone, 17a 

DOENÇAS DOS OLHOS 

DR. H. COSTA BRITro 
EX-ASSISTENTE DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO P&OF. 

SANSOU NO RIO DE JANF.IRO 

OOULISTA DO HOSPITAL SANTA ISABEL 
Tr•tamento medico e operatGrlo das doenoas ao1 olhos 
Coru;ultorlo: - Rua Duque lle Oe.pas, 312 (Alto da Pbar

me.cla Véras, 1.• andar) 
Resldenlca: - A venlda Juarez Tavora, 113 

ConsuJtu: - Du 10·112 ú 12 e daa 15 '8 17 horu 

=- --===================·'li 

GABINtTE ELECTRO·DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINDALYA GAMA 

Clinica-Cirurgica e Prothese Odontológica 
Odontopedic 

lJonaul10rlo: - Duque de Caslae, 504 - t.• anllar 
CONSULTAS - DAS H A'S 17 HORAS 

~============== 

DR, JOAO SOARES 
OLINICA OS llB1ANÇA8 

Oa Créche ó Casa d09 Expos&oo •o Rio •• .Janolr• 
(Serviço de lact•ntes) 

[ 

l>ledlco <10 Serviço de Hygfene Infantil <10 Estado 
e do Instituto de Protecção e Assi.stenci~ á lnfancla 

Consuitas dia1ias das 16 ás 18 horàs, ã Rua. Direita, 34.8 
{Altos da Sorveteria Werner) 

Rl)ollD..:NCIA: - Rua Dlõgo Velllo, aB4 (Parq,w 
Solon de Lucena) . 

--JI 

1 

,, DR, ALUIZIO AFFONSO CAMPOS 1 
ADVOGADO 

Escriptor,<J: - Epitacio Pessôa, 113 
CAMPINA GRANDE 

·~ 

JOSÉ MOUSINHO 
ADVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Pessôa 

Dra. Aracilda Beuttenmuller Medeiros 
MEDIOA OCCULISTA 

Assistente da clinica de olhos do Hoopltal Oaffrée Gulnle 
Consultorlo: Rua. Republica do Perú (Antiga A._.em

bléa) 15-A - 6.0 andar - Edificio Brasil. 

Diariamente de 4 ás 6. - Telephone 22 - 6687 

- RIO DE JANEIRO -

D o :e 
DOENÇAS DA PELLE E VENEREAS - SYPHILIS 

DR, EDSi)N DE ALMEIDA 
DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. S. P. CHEFE DA CLINICA ~ERMATO-SYPHILOORA

PHICA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
Tri\tamento poT processos especializados de acne (Hpl• 
nhas), pytiriasis versicolor (~annos) eszemas, ulceta,, t 

doenças das unhas, affecçoes do couro cabelludo 
Orientação moderna na therapeutice. da Syphllls e da 
Lepra - Physiotherapla dermatologlca - <tntra vlolet& 

-Infra Vermelho - CromayeN - D1athermo coagulação 
para o tratamento dos tumorel; mal1gnos da. pelle 

DIARIAMENTE DAS 14112 A'S 17 HORA6 
C.,,nsultorlo: - Duque de Caxias, 604 - L anór 

JOAO PE660A 

='-==============='li 

DRA, EUDESIA VIEIRA 
- MEDIOA -

1 

Tre.tamcnto pela cblmtotherapta associada ir physlotherapta: 
(Ultra-violêta, ondas longas, curtas, ult1a-r.urtM e 

hydrotherapia). 

Re&ldencla e Consultorlo: - Rua Duque de Caxias, 618 . 
Consultas: Serund:111, quartas e sertas daa I ia 11 e dat 

14 is 17 horas, 

Terçaa, quintas e sabba<lqs das 14 u 17 horaa. 

==================:;, 
CLINICA DE VIAS URINARIAS E DOENÇAS 

DO RECTO E ANUS 
Tratamento especializado da. BLENORRHAGIA e suas 

complicações no homem e na mulher. 
VARIZES - HEn•ORRHOIDAS - cura garantida sem 
opel'açáo e sem dôr. Seguro tratamento das fissuras, re ... 

ctites, estreitamento do recto, etc. 

DR. JOSÉ BETHAMIO 
(Ex-assistente do serviço de PROTOLOGIA DO 

HOSPITAL CENTENARIO) 
CONSULTORIO - MACIEL PINHEIRO, 211 (altos dB 

Souza Cruz) das 14 horas em de ante. 
RESIDENCIA: - HOTEL GLOBO 

DR, J, WANDREGISELO 
IESPIECIALISTA EM MOLESTIAS DOS OUVIDO!!, 

NARIZ B GAROANTA 

Consulta• du H f.l H horu 

CONSULTORIO: - Rua Dt1<1Ue de Cillúas, 348 • 1.0 andar 

RES1DE1'C!A: - . .JlUA DA PALMEIRA, 208 

DR, ANTONIO DE MESQUITA 1 
ADVOGADO 

Escriptorio: - Rua Maciel Pinheiro, 164 

Carntna Grande -.- Parahyba 

HORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

ACCSJTA CHAMAbO'l PARA QUALQUER PONTO DO 
INTERIOR DO ESTADO 

SNt•enola: - avenida João do Malta, 117 

CAMP{NA GRANDE 

DR, LOURIVAL DE GOUVEIA MOURA 
Tisiologista e radiologista do Dh1pe.ru;arfo de Tuberculose 

e chefe de clinica da Santa Casa de Mlscrfcordia.. 
1'ratamento da Tuberculose pelo pncumothorax artificial 

wberclilinilherapia, pbrenlceptomia, pl)renlalcoo. ' 
lisaç.ã.o, etc., etc. 

Consultorlo: 31Z, Rua Duque de Caxial 
Das 11 ás 13 - Das 15 ás 17. 

Telephone 196 JOAO PESSOA 
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