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A CO~VENÇAO DO P. S. D. DA BAHIA HOMOLOGOU, 
HONTEM, A CANDIDATURA JOSÉ AME RI CO 

O "THEATRO GUARANY" PASSOU PARA A HISTORIA BRASILEIRA 
COM A REALIZAÇÃO DA MAIOR FESTA CIVICA JÁ REGIS

TADA NA CAPITAL BAHIANA 
ouvir delle as su:is directrizes maxi- MAGALHAES l lEíro. o ministro Jo..c;é Amenco ~cte Al- Altamirando Requião 

A G .• RANOE CO.NVENCAO . 

1 

"Sln~lldalo elas força<; da maioria e j FALA O GOVERNADO}(. JURACY r Republica o nomf' do. •. mirn:nte. bra.sl- [Social Democratico", .fal&. .º deputado 

A Bahia vivr.u. hon.tPm mais um 1m1s de govérno. 0 v rnador Juri:t.c Ma alh.ie é meida. o melhor Entre os ma1 .... rap~- Aquelle parlamentar bahiano dt\ o 
rtos seu.'- granc~io~o~ dul~ r\(' enth_usins- . TOdfl a met.ropole bahlana regorg1- appla~:li~issimo pelos Yprese~tes. 5 ze.s. o unico que sat1«!arla á n2c,;ao ~noto_ do se_u r,artldo ao mintst~o Jo;-e 
mo civico. a~s1st.indo á ro:1wençao do L?u de gi:nLe de todas as classes .so- 8 . me 

O 
seu discurso de- porque na sua a::;cençao ao poder o~- Americo. ,hzendo que ~ Balua nao 

ºPartído social. Oemocrat1co". _h'?mo- rrn.es, anFiosas por prestar á terra de nsi:~~~ e~ s~! fé na demo"racia trn coisa nio de;ejava i·en~ a ff·hc1- tem mais nenhum,3. duvida sobre o 
Jogando o. r~nd1datura_ elo 11:i1~1stro R.uv Barbosa o seu depoimento sa- m~ . . 0 ica fónna d-e 0"verno dade de todos e o fortalecimento de df.ftinos da nacão. orientados pelo 
,TOSÉ' Amerirn de Almeida á PI e.::;1de11- grado, deante o juramento que fizc- b~asiiEir\ a u~ asil e capaz d: resol- sua patria fom€ntando a sua . ~o- candidato das forças majoritaria.. ... lin 
ria da Rkpubhca ~ ''?11". ~anellp gran~e brasileiro. de que ~e;P ~vegr!~desr problemas nacionaes nomia e. ct"rndo-lhe expre&'>âo poht1:·a. pais. 

A esp~ctacular I nvençao do P. S (;ervir1~m ao_ Brasil ~om a melhor das sem inti-o1\uzir innevações nas msti- no exterior. . Era. pois, com ~ssa confiança intª-
D. reuniu., na cictade de. Salvador. 1ntençoes_. nao trep1daf:do em tom~r tui ões vigentes. o chef~ do. erecut1vo. bahia.no con- gral no gran~e mmi~tro da revol':Jçá~ 
LO<;Ias as figuras. exponenc1..- f'5 na _po- 1\. deante1;I'a na federaçao, no patroc1- Jra pois combatendo pela demo- clúe O seu brilhant..e. d1:-.curso _ entre- que O "Partido Social Oemocrat1co 
ht1ca daquelle grande .Estado suhno. mo á.s boas causa!: cracia· que ·estava vigilante contra os gando o nome do mmistro Jo.se Ame- levava ás urnas no dia 3 de janeiro 
l>em. como extraordmano n_umero de Assim .. pour~ _d~pols d.as 19 ~ meta extremismos da esquerda e da direita.. r~lo io povo do seu E'>tado para glo- de l&38, 0 noine:: do ministro Jo:,e 
pessoa.e;;_ 9-ne vieram app~aud1r o tutu- ~?ras t.1.nha m1c10 ~ g1ande conye1;; pa salvaguardar a nação da inter- nfical-o nat urna~ A · 0 para presidente da Repu 
ro preM~entc da R:epubltca, f~z~ndo a çao _do Partido Social Democrattco . ra_ tran eira or ue nem O As ultimas palavras do gor-trt1ador menc · 
tua profissã.o <le te n<l's . destinos do prcs1_dJda Dtlo governador. Juracy Ma- vençao es g cô~urJ.smo tinham Juracy Magalhães fêra;n abafada~ blica. , . 
llras11 guiu<lo.'> por Joc,~ Anwnco de r<alha,e,;, .::;f:'11 supremo orientador po- fa~c1s.mo a~~1;;a~ e podiam entre nós pelas palmas e!trepitosas d:1 mulliclão ~~ p~avraJ 1º1 deputado A\ttg!i 
Alg'e-~?~:hentro G11arany" capnrho.<;a ilt~o.chf'fe a. o. executivo bah1ano, :.a- ~~~tfer~~. in~ifferentes, á nos~a tor- ~~~ ~ppl=~~~~o nu~m~~tcl~de~r:~~ ~r~~ 
menl,e ornumentac\o, c<>m•çou hon- deado cto mm,stro José Ameri.co e do maçao. historica.d r . da nacional!- o DISi,!{!fi?AJ'to ~E/<fJ;1l.1õº AI,- o caumdato nacional. 
tem a viver para a 11Li;;Lorü1. da na- .senador Me_dfiro.s Netto_ dá mlclo à ?0nfiava. nos e~ ~os uando era in-
cion'alidade, o.c:('ornmodnndo n. grrmde grande "es:silo c1v1ca e fala aos con- ~~ dd maximé. ;~tirà \residencia da como representE.nte do ''Partido (Conclúe na 2·ª pg,) 

ãiEGÃRA,""SEGiíNDÃ-FEIRA PROXIMA, CRESCE. DIA A DIA, o ALISTAMENTO A ARGENTINA 
\" A ESTA CAPITAL, O MINISTRO ELE' ITORAL NESTA CIDADE AR!!:;E:.~~~~Q~A~:NJn~ ODILON BRAGA ·· lançado, hoJe, ao mar, o "des· 

MAIS DE Dois MIL Novos ELEITORES ESTÃO trover" da Marinha de Guerra 

SUA EXC. E' ESPERADO HOJE, EM RECIFE 

Pelo Arlanza, que aporbr:l rlo Norte em :-i('ll regresso rio 
hoje a Rrcifc, che'1:uú ú melr<r J Pat·ú e Amazonas. 
poie'pcrnamhtH·an,; o illuslre li- A fi'.11 de dar :1s h?as vin
tu lar da pasta da Agricu lt urrt, <l;.1s ao .. 1111111stro da ~gnc1:1 Itura. 
dr . O<li lon Braga. !--t'guir~1m,. hnn le~n. :il~· Re~1fe, o,.; 

S un excin. \'t'tn rea lizando u- drs,, Ch~rrndo (.ouvem. (! 1.recl<?r 

1113 exc u rs:.lo de inl c·resse do seu do Ser~1to de P l:.inlas I edc1s 
Min is lcr io, devendo visilar !orlo nesle I,s tCl dO e Leonardo Árco-
0 Norte d a Rillpnb lirn. , \'CI'de, ehele do 2 .. º. D ,s tntlo_ de 

Hoje, n ministro Odilon Bra- Ohras Cunl!'" as Seccas ~qu1. 
ga é ·aguardado em Heei!--\ t{•ill ;\ propos1~0. d:l. vind:;1 a Pa~~: 
t'Xpressivns clemo11stra(oes de h~ h.1. <lo m1nist1 o O~ilon B1a 
npreço do Govfrno e povo per- g:1: reeeb~'.' ." dr. _Cla_rmdo G~u
nambucanos. deYcndo excursw- , ria. o .<1.i sp .. 1cho suhsrq_uen~e. 
nar pelo inlerior d:uruelle Estn- Rio~ 22 Dewndo. s_cgu1r a 
do, demorando-se. em rar:1r1,,r 111:.~nha. eomp~1nhrn m1111slro A
official. cerc:1 de qu3 tro cli:1s gncullura, pelo Arla':'za. par~ 

, ODI· permanecer cr,wtro dias Per-
A V IND A D O MIN ISfRO nambucn. passando depois esse 

LON BRAGA Aº PARAHYBA Estado, peço communiqueis 
Após a sua ,isi la :1 J>ern,11u- Texteis ahi ·cantpina. Experi

huco, 0 digno tit ular , irú a csl:i mental Alagoinlta, juntos com
capilaL o11<h· l· esper:i<lo na ~,·- hinando visitas nossas depen
gnnda-ft- i r:t vindo u r:i. Neste J.,s- dencins, inclusive la!Jora:torios. 
lado, sua excia. se dcmorarú Adeai\4,o permanencia Estado 
dois dias, rum:.in<lo. após, no será ~is dias. ( ass.) - Direc
Ceará, torando no Rio í,rande tor Plantas Texteis. 

UM PROJECTO DO SE
NADOR DUARTE LIMA 
Para o prolongamento da estrada de ferro de Bananeiras 
a Picuhy - Parecer n." 223 · 1937 - (3.' sessão - l.' 
legislatura) - Da Commissão de Constituição e Jus-

tiça - Relator: Clodomir Cardoso 

0 J to n .. l 7 de 1937 dispõe o J A' Commissão de Constituição e Jus-5.egufu~ eJe lad·o O àrt. 3:·. Que revoga ~iça cabe a_penas di~r que o projecto 
85 d.is Óst ões em contrario : e constitucional. pois se trata de• um 

Art p 1} _ o Poder Exe~utivo é ramal de estrada de ferro que vae da 
o.utorlzad:> a abrir 05 cr-zditos neces- Parahyba ao R;o Grande ~º- Norte. 
E-ar· . té a 1mportancta de . . . . . . estrada da Unia.o <Constitmçao, ªM:· 
6 _0:'\to$000 <seis mil contos de réis) fi.u. n.º vnn {?essa estrada. e da Cl -

ara O immedlato reinicio dos eerviÇO.') dade de Guarab1ra. sae um ramal que 
~+> prolongamenw da estrada de feno :cz:::an:r:~mB~~:~~lrtt·tr~ç'!_1á~ '!: 
de Bananeiras ll. Plcuhy · . t O deve prolongar a Ptcuhy accresceiido 
,lrtAr\ ;-" t~ P:r~~'!i~~:isJ;s ~p~- aue ~ servi(:..'.) Já tol Iniciado, e que 0 
blic·a aÚtortZlldO a ect,..ctu:u: as ope- Govern_o Federal despen~eu . nelle 
rações de credito Que julgar necessa- ~~~~~~ sommas. que estao unpro~ 

ria!. Just1flcação que acompanha o c:~s~~câo p:refd;;t~~ Commissão de 
proje.:Lo m~tra as vantagens ~a n:if:; Sala cta Commissão êm 16 de agos 
dlda. mat.erta. aliás. que dev~a co ." • w clt• 1937. - Alca'ntara Machado
t~tulr o o.bJe_cto ctg:':am;ugJcasº~!~ Pr~idtnte. - Clodomtr Cardoso Re~ 
~!~á d~u~1a

5
~o :.'!.tud:~! pela cômmis- l.ator Arll111r Ferretra da coittt. . 

6Ô.O de Econom ia e Flt1a11ç:.is a parte 
financeira do proJecto. rcouclúe na 2.ª P~-> 

da. Argentina, .. San Luisº. A 
DE POSSE DOS SEUS TITULOS vinte e um de setembro serão 

lancadas mais três dessas uni
dades chamadas. respectiva
mente. '~Buenos-Ayres" Corri~ 
entes" e ~'Entrerios". A vinte 
e três do mesmo mês será lan
çado o "Missiones··, do mesmo 
typo dos anteriores e, finalmen
te, em novembro, o usanta 
Cruz", de igual cateJ?oria. 

O serviço de a lislamento elei
toral nesta cidade vem se des
envolvendo <le nrnneira anima
dora nestes ullimos dias. sendo 
vereia dei ramenle eo.n sidera vc l 
o m0vimen lo nos ('ar lorio.s, e 
nos yar ios pos los clei lorncs do 
Partido Progressis ta, espalhados 
em lodos os hai rros ele ,Joiío 
Pessôa. 

Para que se possa fazer uma 

DEPARTAME--;;;;-1 
DE EDUCAijÃO 

(Nota official ) 
Aos pr ofes1wre8 foi endereça

da a circu lar que s'egue: 
Sr. professor: - Approxima.

se a data memorave l de no~sa 
lnd eJlendencia Politlca e estando 
empenhados os poderes publicos 
em celebrar condignamente a 
Seman a da Patcia, determina es
ta d irector ia que, em todos 011 

edabelec1ment08 de ensino do 

~sta~o, sejam le,·ados a efíPL 
to. do dia 1.0 ao dia 6 de se
tembro proximo, palestras nai-. 

au las em torno do nacionalismo 
e do espl r ito de brasilidade. f'S

colhendo-se de preferencia oi. 

episodios d a Hilltoria Patria e 

apreciações sobre o~ v ul tos re 
p resentativos do Brasil. No ín i
cio e termino das pa lestras de
ve rão ser entoados os h ym u m1 

da Ind ependc ncin, NaciQna l e da 
Band eira 

As solennidade~ do d ia 7 nes
ta capit a l, obedecerão ao 'pia.no 
elaborado pe la seguinte com
miesão centra l : d r l\l at h eui,:i de 
Oliveira, conei:-o Nicodemujl N<'
ves, dr. Annibal ;\1oura, padre 
Francisco Li ma, srH Migu<'I 
Bastoa e Gazzi de Sá, de ac
côrdo com o di rector do Depar
tamento. No Inte r ior do E11tado 
o progr a mm a do di a 7 S'L'rá o r -
1:'&n izado, e-m cad a localidade, 
pelas re~pectlvaa a u toridad eH 
("Scota reH. - MONS. PEDRO 
ANISIO BEZERRA DANTAS, 
d i rec lor do Depart amen to" 

icJéa n re:-.peilo cio in<Tf'lllenlo 
que esl:lo tomando l'sles trulla
lhos entre nós khla dizermos, 
finnados em inforn~açües que 
nos foram cnYiadas p~lo esrri· 
vão Sehustião Ba"los, que 1nais 
de dois mil elC'ilores novos jú 
receberam os seus litulos, es
lanclo em :t:1cl:11nC'nl., eerea de 
mil e oitocenl.is pedidos ciL· ins-
rripçfio. ELEIÇOES livres tivemos e o nosso 

Esse- enthusiasmo L' es:-.e inte- clvtsmo não desmentirá, em outras, 
resse pela ronquist1 elo titulo es..~a conquista do esoirito deniocra.tlco. 
<le eleitor. verifiea-sC' n:io so
mente nesta rnpit.JI. mas c•m lo
do o Estado. podendo-se. ª""im 
prever o significatiYo eontingen
te eleilornl com que a Parahyha 

NOTAS DE 
PALACIO 

sagrará no pleito ele jnneiro . . 
proximo. o nomr cio seu illuslre O sr. Onald? Sá funcc1onano cto 
filho .. o emi1wntp. min_istro .José ::~~~o d~e:::~· :te;iash~~:di~~! 
Arnerico ck r\ lnll.'1da. a supre111a f ao sr. Governador por ter de viajar 
magistnitura hrasileira. Jpara <: Rio de Janeiro. 

o 7. o AN NIVERSARIO 
DA MOR TE DE PERYLLO D OLIVEIRA 

Puyllo Dollvefra 

,..,,: sl'/t onrws f/ llf' morreu ll fJ I 

grnndt· pof'/11. F'": si'!,, fl/ 1110.~ /to 
}l' (jllr' ([ f>t1rt1/tij l'tt /.!Cl'l/cJl ltJlt(l 

r/(ls mnis puras e nltas expre.r:~ 
sáes d,) esthesia e de lyrisnw, que 
{oi Pery//o Dali/leira .. Hma i/111° 

minada por um ideal superior t/11 

fJ<'l'{eição dentro da sua arlc, u 
rwtnr de ··Cnnç<ies que II Vida me 
('nsinou" e "Cnn1inh o chew dP 
.~or imprimiu modrrnos rythmos 
" pot•sirt brasileira, rrgrl.l' 11 do, 
num tom sert' IH> e in tllnn, os se u s 
rnn licos <li> lor /11ra e <ft• hel/ew. 

Se oulro tiuesse sido o amhi
f•nte pnra n expansão de leio n,. 
rlio.rn sensibilidade c•slh el ica, 
mainr seria. (/p certo, " sua [J /o .. 
rw de pnet". Pny lln Uolr veirn 
/Jáde fiuurrrr ,1 111 para llelo con, 
1/on(f/,i clt• l,'11r11fllho. Rau l d,· 
L1•11ni, Feli/JfJt' rlc Oli11eim, Jfo . 
rillo A rauJo f/lll' abriram nmms r 
moü claros rtJJ11os á poesia ,,,, .. 
cionnl. Romanlico st•m pin111i,'i 
mos, elfr foi uni pol'lo (fll(' e.r• 
f)rimiu o seu ,nodo de sentir ,, 
trayedi" da \ 'ida com .,·ittcPri<ft1 .. 
d<> profu11,lt1 (' luminosa sin,p/i .. 
,·idmfr, (Jllt' ll' m bra Antonio J\ 'o· 
f,r,• pl'ln tern u ra i nr,n,rw , • .. -t u• 
lheru tlr Q11 1• 11 lal pl'la con r,·p1·11r, 
p//i losophfra tios des títlf>s h1111w .. 

(Concluo na 2.• pe ) 
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i'le~::;~ce::.to~~ t~~~~~n~~~ DIDATURA JOSE'' AMERICO 

V AN ZEELAND 
PRIMEIRO MINISTRO BE,._ G A, 

<Exclusividade da A UNIAO na Parahyba ) JOSE ' BRUYR 

Senhor. senhor, eu sou um· ho- mais ~ccentuacta se ,erlficou P,ntroJ <Conclusiio da 1.• pg . > 
,.,.. ·m honrado! o ministro e o r'ei Leolpodo III. Os 

_ Se.la! Mas isso nunca fol pro- dois hcmens - o soberano e o ml-
1 ·ão, meu senncr• ntc;tro - jJertence á n1-esma geraçáC'I 

Antonio Alcantara, Henrique Flguei
rêdo Antonio de Sousa Mello, Wal
trudês Ramalho José Silvano de Mou
ra, Omar Teixeira., Abdon Mllanez, A HOMCLOGAÇAO DA CANDIDA-
Alberto Soares, Manuel Fagundes, 'J.'URA JOSE' AMERICO 

Parec-e que o .sr. Van Zeeland faz A' geração da g,ue1ra. 
quc.stão de desmentir esta piada em Assim, poucos belgas se admiram 
dua.s replicas que talvez tenha :,ido por vês o jo\en governador do Ban
crenção de Jules Renard. c·o Naci01.al promcviC:.o a primeiro 

Porque ser homem honrado é uma mtnistro. A hora era grave. Pau! 
i: i,fissão e uma g-ranôe profissão .. E Van Zeeland conseguiu. além de to

tu profissão é a do primeiro min.l.s- da espectativa, realizar a perigosfl 
l,, belga. Gperar,-fio da de1:.valorização do fran-

0 sr. Paul Van Zeeland e homem co belga . 
hcnrado :-ob dois ac,pectos, ou em E ha poucas semanas, em.fim, os 
à.0is sentidos. govêrnos francês e inglês, num bcllo 

No sentido que esses vocailulos ti J!CSto de cordialidade e confianiya, pe
nham antigamente: - porque Van dlram ao M. Van Zeeland que pre-

Wilson Carneiro. 

SECÇAO D E FOOT- BAL L 

No proxim-0 domingo, áS 7 horas da 
manhã, haverá um rig,oroso treino 
desse club, a fim de se preparar para 
o 2." turno do campeon ato cje /oot_ 
ball 

O direztor de sport solicita o com
parecimento de todos o.s amadcres, 
penallzando os faltooos. 

Zeelnnd, ~10u,,em honrado, e um e.s- parassP- a conferencia economi.c:a eu- CAMPEONATO JUVENIL DE 

O governador Juracy Magalhães le
vanta-~ f: pronuncia. a.!S segu~ntes pa
lavras: "Considero homologada pelo 
«p artido Bocial Democratico" da Ba· 
hia a candidatura do ministro José 
Amertco. á presidencia da RepubU
ca". 

Mais uma vez a multldáo delira. 
erguendo vivas ao gove~ador Jura: 
cv Magalhãe:~ t. ao ministro Jose 
Amerlcu. 

O CANDIDATO NACIONAL FALA A 
NAÇAO pirita prodigwsament..c cheio de dom- ropéa. reconhecendo, com esse acto, "União'' x 1/Botafôgo 

p'.lrticulares, nada lhe Eendo estra- que ninguem, melhor do que O pri-
0 

"speaker" d&. PRA~4 "Radlo So-
nho de tudo quanto é humano. meiro ministro belga, poderá obter 

1 
, i e vae 

No senl1do liberal: _ pcqu~ est~ cxfto necsa tarefa quasi que sobrehu- Está no cartaz para o jogo juvenil ciedada dr Ba .1a '; annunc ª qu 
honradez 100º;º. esta h'Jnestidade ab.. mana. Van Zeeland terá exito. Por- do pr-cxlmo domingo. os dois fortes I falar a-0 pais o m1msr.ro José Ameri-
~oluta. fundamental. dir se-ia mes- que tem fé coonJs.unacffto1·cs,·odnaod•os•undioão/"ooxt-b"BaZºztavfa_ógo ºas..". 1 coÍ:>o vibrante <;liscurso do ca, ndidato 
mo congcnita. explica toda a sua vi- Van ZPeland tem ft: no padr5.'J 

1 
t h uma :ummula 

da esclarece toda a 1.ma activida- ouro. As nações - é o que elle diz sistir a uma bôa pugna. pois que são ~iiº~!t"llhe:\~~~1tuoso.s ~ ~pportu-
cle, • _ devem voltar e voltarão ao estaláo velhos: rivaes cs antagonistas da ncs sobre 

O 
momento braslleir, . 

Honradez cong-:mita - mas por º,eugr,.om. º Vdªe''1,zmeeccl10an,,damªecnretoctitdao P'!_dera-~) ma.nhá do proximo domingo. S excia. approX!ma~se .... ptec1sa-
que? .. Por que ella já pertencia aos , me~te ãs 21 horas e 35 minutos, ~o 
teu:, p1ogc:nitores?" Van Zeeland pro- cCuo1m·omdeetvee1~ám~:re mfaelltashor,~doe ~e mpr~ic~o o 7 • o anniversario da morte microphone da PRA-4. "Radi~ Sacie~ 
C""de de meiv modesto, c1Jisa que elli:. .... "' dade da Bahía'\ e tala ao pais. 
l/io occulta. Soigies é UJna pequenl. corrig}-...as, __ tornando-se_ impo.ssivel a '1 de Pervllo Doliveira "Bahiano::;! 
C'idade, de cerca de 10.000 habitante~. sua repetlçao. O padrao ouro é pa- - Homologa~tes minha . candidatura 
Deante de um velho collegio romanL, dr3.o mternacional. E' ptec1so qu~ á presidencia da Republica 
.:;bria-se a ··Drogaria Van zeeland". serva para toro . ., os paises. (Conclusão da 1.• pi;.> Eu. por indolc, prefer_j.na a vossa 
Todc.s se orgulhavam de saudar e<E- Doutro lado, o que Van Zeeland rnlidariedade. na_ :n-0dest1a de um a-
te droguista. No collegto da cidade. denuncia de maneira imperiosa. é o nos. "A \.'o.: da Terra", o seu coMnt«

8

,

5

c.imaecncteo,.
1

ep
1
.ola1t.1cvooss. a espectacular 

seu filho, Paulo. arrebatava, literaj- absurdo da maior das medidas toma- grande J)Ol'lll<l inacabado, dá-no.'> 
mente. t.odo::. os premias. Forte no~ das por differentes nações, no senti- rsta impn•ssrlo. E' um dos inais manifestação civ~ca laconds3g~~pdt{b1iº 
themus? sem duvida. Entretanto, do de encaminhar as mercadorias e meu nome a pres1denc 21. ; " · -
mais do que isso, ao lado da sciencia cs capitaes para além das fronteira&. bel/os e 111ais perfeitos da lit,,ra- ca para me livrar de um d1l.mma 
cscripta, Paulo já manJfesta•,a outros A economia moderna. de producçãu lura poe lica bra.s ileira. capcioso apregoado, que era procurar 

~1là~ret;:i1c:º!ff:~i~o: - os que a ~ã~o~~ ~~~ii~~~eiâm~~J~n~~n~~~: A gerat;ã_o que _conheceu" de do.ih:p~h~odde~iabraJ~eir~:foh!x~g~. 
Pro.ceguiu nos set..s estudos em Lu- tulado segundo o qual o mundo for- 1 perto O lynco adm,rave_l de Ca- dição humana. h 

vaina. Foi alumno do grande car- ma, em definitivo, um mercado, enor- ,ninho cheio de sol". nzanté111 por Acceitei a vossa estrepitosa. orno~ 
dcal !\.Iercicr. Ao lado dos cursos de me e unjco, ao passo _que todas as elle 1un culto se1npre accêso, que logação pE:ra contrariar agu~ll~ q~à 

1 t t 1 so for~m leva espalham boatos de que nao avei e 1reito, inici'Ju-se na dJ.Sciplina tro- <~~~ ª:v:i~ r!mª e~i~:ras naci~naes _=: o te,:npo não conseg_tie arrefecer. eleir&o e assim fazem p~ra prejudicar 
;,1;'.~a.q•:;:,t~!J~ta:es~;•t•:~~.~~u ~! não interrac10naes Pos,twando uma piedosa home- a il;'.''~~;ci;i~::~r e~~~:t;;der con-
ant<>s da Grande Guerra. Paul Van Zeeland, portanto. tem nagen1 á me1n.oria de Peryllo Do- <luzir üm povo. Precisam-cs se: psY-

Logo a ~eguir, declarou-se a ccn- fé. Tem fé relogic~. sem duvida, liueira, os seus amigos com a chologos para. e.studar a formaçao na
flagracfío européa. P~ul Van Zee- ~:~z~%, fé~u~~~é~n_ien~á~be~turJes~! coadjuvação d': _sociedade con_- cional, combatendo-lhe os pontos mais 

~;:gi~~!~I.,df;o~~n~c~gape1i ~~~f~I";:;:,~ vez é preciso que se cfiga que O Ori- /erranea, adqlllrzram ll/n(l casz- VUi~:r::~~S a nossa campanha elei
de soldado. Feito prisioneiro nas pri- meiro ministro nada o.presenta ele nha que foi o/feriada á sra. Jo- torai. Haverá eleição, aconteça O que 
melras escaramuças, logo conheceu o dogmatico. . sepha de Oliveira, mãe do grande 
r~~-1,., t~i;,ri~~/1~~:n~~p:~/V~~n~:: ]?a~ª~e;e~~

1~~r ~~~a!!~0 d~ ~
1~f:!0:: poeta paraI,ybano. ac~>°=~ !de qu~ não haverá e~etção é 

lrtnd era '!" ainda é desses hom~ns que Mas ha muita distancia entre o auto- malS contra o presidente Getuho Var-

~?.~Jrf~~ôi~~ ;~rq!~~e. ~ti.~er~t~ge; ~~~~i~rª dt~a~~~~f~inJº P;~~~:U! :U!~ BIBLIOGRAPHIA ga~:~~i_vco~tr;oré~: 9ue º pres1-

Brasileiros !, 
Eu vos pr~metto um govêrno de tra. 

balh:> E' de paz. 
Cuidarei das nossas forças armadas 

a fim de que ellas alcan~m o maxL 
mo de effi~iencia dentro.da ordem. 

o milltarismo não convém ás nossas 
instituições. 

Object.ivando o problema economl .. 
co brasileiro, proturarei resolver a ex
ploração do petroleo. fonfo basica para 
a nossa econ:mia e de movilaentação 
para as nossas machinas. 

Procurarei nacionalizar as nossas 
fr:nteiras. concluindo um plano em 
aue as nossas divisas fiquem mais 
claras. 

Tratarei das forças aéreas, encur. 
tando as distan-:ias no noss-.'l pais. 

A nos.<5a organização naval serã., re_ 
formada com os planos já traçados. 
dentro das noSSas pos.s1bilidades. 

O govêm ~ que cump-e o seu dever 
~-erá apoiado por todos os partidos or
ganizados. 

Eu não preciso de fünh!lro para e. 
minha campanha. 

Só preciso da ordem. E essa crdem 
está nas mão.s das classes armadas. 

Não andei atraz de candidaturas. 
mas. jámais rezusei prestar o meu 
concurso á nação. 

Se as forças politJc:is que me 
apoiam me aband:m~wm eu prose
guiria só. 

Só. não, porque eu estaria accm4 
pJ.nhado por todos os bons brasíleiros 

Bahia! 
Terra de passado glorioso eu te de

sejo um futuro mai:::r 
Procurarei fomentar o teu credito 

ae-ri'·ola. augmentando z. tua opulen
cia economica. 

Estava ainda no ministerio da Vía
ção e ob:ervei como o governador Ju
racy Magalhães me falava de ti coIJl. 
tanto carinho. 

Como me pedia elle a solução de 
teus problemas como se não fôra um 
estranho em sua terra . 

Bahia! 
Po$o te dizer que Juracy Maga

lhães sem ser teu filho, é mais do 
que teu filho. 

o Brasil nasceu aqui. Vamos fa_ 
zer que elle nasça outra vez pau 
uma vida nc\·a na organização nacio
nal". 

Attinge nesse instante ao auge o 
enthus1asmo popular com as ultimas 
palavras 1cto ministrO José Americo. 

FALA JOÃO NEVES qu .. -"C aperfeiçcou em allemão e em nisterio belga. . ''Precnu(:Ões a sc r rm tomadas no<, dente Getulio ~rgas nao quer per
ing1€'s. Durante seu longo captiveiro, Para ~1gar o sr. Ro9seveit á _causa eontrado~ de compra e venda de bens pe~ar-se no~ :~ democratlco e as 
ond~. de resto. serviu de exemplo aos da Belg1ca e das naçoes_europea;, o immovcls", do prof. L Nogueira de I V~ve~os rrui õ~ vigentes não tole- O nome do tribuno João Neves 
S{ us. camaradas, travou conhecimen- sr .. Paul Van Zeelan~-1 n.ao preci ará I Paula - Irmúos Pongetti - Rio - Já n~as ~filtr~ ão de innevações. acclamado. 
k com os ctois hom~ns que depo1~ mais d<;> que app~recer. _Ir aos Esta- _se encontra nas livrarias a z.:i. edição rarao a m hem uco a palavra. O illuske ?,arlamentar gaúcho pro-
deveri.Jm ser ~eus ccmpanheiros de dos Unidos. ExJ?hcar~se-a com o bom dessa util obra, editada pelos Irmãos Ouvimos ha _po b que ha- nunciou impressionante oração, a!"-
gabinête mirústerial: - Sppak e humor costumeiro, cotn o seu bom Pongetti do chefe do integrallsmo tso seus rebatando durante 25 minutos. calo-
Man. st;n.so de sempre .com a h.onradez que Livro ~xcellente. de indiscutivel op- veria um m~ssacr~~ ~~me; "sig- rosos appiau os dos convencionae.s 

Tudo tem um fim; atfío a guerra. mnguem l_he nega - pois é semprf' portunidade. Tem prefacio elogioso do adeptos que nao vot I o sr. João ~eves irmanou a alma 
Maz a paz não deixou que raul Van, a eo::tas virtudes que se deve voltar dr. Vasco <le Lacerda Gama, outro ma"· . f da sua. for- gaúcha ã baluana através a figura 
Zeeland perdesse muito tempo em· - virtudes rJUe fazem, delle, um ho- mestre do Direito E' essa mais uma arça d ro do emmente ministro Jo.<:é Americo. 
Bruxellas. Outras tarefas já o es- mem perfeitamente diverso dos ou Para que 08 no~sos leitores avaliem mação 1demo-::ratica. quan ° O P de~ 
peravam; eram tá? numerosas estas t ro:S homens de Estado dcs dias de melhor ~ g_r~nde importancia dos pro - prio che!e nac}o~al :x~ =~ão â, OU'.fROS DISCURSOS 
t: rc!as, que bastaria uma dellas pa- hoJe. blemas Jur1d1co 5 abordados com rnaes- 1!1onsiraçao de otça ia popular 
r .1 encher a vid~ toda de um homem tria pelo prof. Nogueira de Paula. liberdade de c;nszienc tter ao B~asil Fizeram-se ainda ou\•ir o deputado 
ronunum. Quas1 ao mesmo tempo, 

1 
transcrevemos em seguida o summario Quem~ poder_ prome de liberdade estadual Raymundca Britto, pelos di-

·ra professo1 da Facu:dade de n:1rc1- ! Um pro1 ·ecto do senador do volume em apreço: ti tu los de pro - um governo llmpo ' e ela demo rect".>rios sertanejos, professor Ama-
to de Luvaina director do Instituto priedade - certidões negativas: fis- que o govêrno constituido P - ral Mumz pelos directorios da cap1-
ctP- Séie~cias Economicas da UniV€f.Sl- l Duarte Lima cas, judiciaes e extrajudiciaes, quanto cracia ? . . ? tal balihana senadot Pacheco de 
ciacJt> vice-governador e logo a se-1 ao immovel e quanto ao alienante - Que prometf.E: o ~1:t.E:grali.smo Ollvetra, Jus't1hcando a m_oção de a-
r: :1ir • go~·crnador do Banco Nacional e.scripturas - natureza juridica da - A econom1~ dir1g1da. t·cando paio ao presidente Getullo Vargas, 
d,\ Belg1ca. 1 (Conclusão da t.• pg.) escríptura - escripturas particulares F.ssa mesma Já se vem pra 1 . d deputado Alfredo Amorim, justifl· 

Por causa deste titulo de profes- e escripturas publicas - clausulas cs- desde o gov_êrno. revolucionatft: -~ 1 cartdo a rre,ção de apoio ao govern1.-
Eor. seria facil acreditar-se que Van PROJECTO DO SENADO AO PA- senciaes e clausulas accessorias - a maneira a n~ s~gnlficar ins ça dor Juracy Magalhães. deputado Ar-
Zeeland é espirita dogmatico. Mas RECER N.0 17. &e 1937, A QUE SE claus~l8: uconstituti". e_ a de ~vieção do estad? totahta_r10. ado é 

1 

thur Neiva, J~stifican'!o a moção de 
1:to ~eria inJustiça! O joven profes-. REFERE P AR~CER SUP~A ?e d1r~1tos - Adescr1pcao. tech~1ca do O regime f3:SC1Sta. estrangeir 

O
_ ap'Jio ao mimstro Jose Amerlcc. 

::.or conservava sempre os seus gran- \ O Poder Legislativo decreta , 1movel - pessoas que rntervem na~ contra as digmdades homunas e P Como represeqtante do Estado do 
des olhos abertos para a vida, medi- ~t. 1.0 

- O_ Poder Executivo é au- ~scríptura!.i - custas: em~lu~entos _e ptessor d.a liberdade. , Rio falou 
O 

deputado Acurcio Torreb: 
t ·n-iu de novo sobre todos 03 pro- tonzad~ a .abnr os .credltos necessa- imposto de s~llo - tr~i:iscnpçao _do ti - Dentro do ~rasil encontraremos to: do Rio Grande d'> Norte, deputado 
t 't:m:\s complexos que ella apreseu- rics, ate a 1mport~nc1a de . . . . . . . . tu~o translat1v? no reg1_st_ro de 1mmo- d.os os reme~1::~ para todos os ma José Augusto; de São Paulo. dep~ta-

6.000:000SOOO (seis mil contos de veis - fo!"mahdades ex1,;1das pelo de - les . Basta d1sc1plina. . do Cincfnato Braga e de Alago'ls, 
Í~~umbido de determinada missão rPis). para o immed.iato reinicio dos c1·eto n. 18. fi42, de 24 de_ dezembro de E eu procurarei, no. m~u governo. deputada Lili Lages. 

n::;s Estados Unidos, frequentou li serviços de prolonga_mento da estrada 1928 - venda~ a prestaçoe~ ou _a pra- curãl-O. Não prect.sare.i nem do com- A grancle ccnvenção que se prolon
üniversidade de Princentown; e a de Bananeiras a P1cuhy . . zo co~ garantia real.- ahenaç~o co_m rnunismo nem do mtegralismo. E gou até as primeira.s horas da ma
bUa passagerr, por esta uruversidade Art. 2.0 

- Para o~ fins dlSpostos garantrn. hypothecar1~ . - al~enaç~o passará o ~;:igo. nhã de hoje, foi encerrada pelo go
!icou ;1 -::sign~lada por um trabalhv no art. 1." fica o Presidente da. .Repu- com. reserva ~~ . domm10 - ahenaçac Um g:vernu que satisfaz a todas/ "err.actor Juracy Magalhães que foi 

1bre finanças publicas que, agora, blica autorizad.o- a effectuar as o~ra- parcial de ed1~i71~s de apartamento de as liberdades nmguem ou.sC. á per- ainda, grandemente applaudido 
1'"lrffi'.l doutrina. Foi nesse trabalho CÓf'.s de credito que julgar necessanas. um mesmo ed1f1c10, etc turbar. 

e autoria de VA.n Zeeland que o go- coe-Ars t~m3.oco-ntraRerlovogam-se as d1sp osi- Diccionª rio Liliput - Moura Font.•s forFmaraes! seump,goceov~~naora-ied~~roe J: ~~. = P R I -4 R ETRANSMIT,TI U OS DNIS-
v;,rno norte-americano se baseou pa- ... .. ...,. Cl.'R SOS DA GRAN DE CONVE 
ra a direc:~ão flnanceila das reservat. Sala das Sessoo.S,. 20 de maio de -. Ri_o. Es::ie fe~teja~o editor está di_s- dem , a fim de que o Brasil não OOJa I AO BAIIIANA • . 
f·"clcraes. 1937. - Duarte L ima. t:1hu1r~do i·as livrarins,. pequenos d1c- 1 uma Espanha perdida. Ç 

Emfim. quando se constiti.JIU o mi- Justificacáo c1onar1os de todas as llnguas - Por- Eu daria a propria vida para que . -
ntsterio Broqueville, Van Zeeland toi Seria. desnecessariÓ justificar um tuguê,:S e inglês, ~lle~ão. e português, em vez de uma catastrophe collectiva Por _dctermmaç~o . àAo goven1a~?r 
<.:hamacto pelo rei, para a~sundr o projedo de construcção de estrada, fraAnces e. portugues, italiano e portu - perecesse um só ~rg.em1ro de .. F1gue1r~?º a nos. a 
r.ugo ~ o titulo de ministro sem pas- porque essa justü icação emerge clara gues e vice-versa, - contend_o 12.000 ~·broadcasting P RI-4 Radio Tabn-
ta. E' conveniente assignalar a inti- na proprla medida que temes a hon_ palavns, .para s~rem ven_d,dos por pia?' do relatorío apresentado pelo dcs- 1ára da P~rahyba '' ret~ansmtttlu 
na communhão de idéas que existra ra de propor ao Poder Legislativo. prec~s muito redu~~do. . " . . . <.·mbargador José Ferreira ele Novaes, aont~m. os .. discu~sos da grande e~~~ 
rutre Van Zeeland e Alberto r. A Nada vale a producção sem meios fa - E~sa .0 ~ra, que se mtitula . Diccio- provedor ela Santa Casa de Mise~ico~- .-ençao do Partido ~ocial Dem?C . 
:nesma co~rr.unhã0. talvn um 1,auc,J :eis de transporte que facilitem O seu nano Lihput" P?de .~er contluz1da dcn- dia á meM, conjuncta daquella insta. ~ico·· na capital bah1ana. irradiado...-. 

.... oa ento r tro do bol!'õo,_ po1g. e pequena e de hoM tui~iio t'm-. 8e8s/lo solcnne alli vcrili- oela cliffu~o~·a daquelle Estado PRA 1 

REMINISCENCIAS ~S~o ~aso, 
0

porém, do prolo!1,gamento ni~o~r:e1:~i:sfe~~\oru':ª~~~·ial6uvidor, caria no dia 2 <lc julho p. pn!'lsaclo ·'Ria,dío Soc1edadr d~ Bahia". 
~1a cstr~da. Bananeiras a P lCUhY. ha l-15, prei:tará '.trrnnd<'s f-crvii;"O!-l aos bc~l ~r.~os:l~~~a c;l:p:~t~~'l.çoo d~~n~1éo:i~·c:;~ 
'lUtr~. Imperativo~ qut; justificam a meios litC'rario3 <lo Brasil, te conti- to annual na Santa Casa dP J\1isericor-
~!J,,.~~~~ ~~ug;o;;:ú~1~c;~~ªmtii~ nuar a ter inicialiva.s desse jaez. clia. por OlldC' se con:-;tatam os ~r~ba- Roupinhas para crean~as 

i:a..,;; min~s de cobre e estanho do llehvon,dod,e .ªs ... ga;b,toenpceir. ~~~i:~1/ a~:~l;~~r~ ~ 
mundo. n? dizer autorizado de tech. Relatorio da Sºnta CMa de '.\l iser i- ... 

l'. Coutinho de L. e Moura 

'1ÍCOS da maior idoneidade. cordia: - Temo~ em mão um cxem. pia 

Em uma ,las minha~ 
1 

ultimas "Rc - .,. ... -~~~:fi.i~·~If>e~r~mira~::~a r!ct!u: 

RECTIFICAÇ,\O 

nunisc-enci.a:." a.Iludi a uma Repartitão ~"'-ato da vi forrea. Accresce ainda. 
l•r,Jcr 1 ('nJ • drf'ad<>ncln'", e,cistente 110 me. no Ca.."-o. não se t1·::ita de um ser-

nnt1go "ng1~11ho Puul, nesta C"'1Pital ;1çocon;~oç:ºdo. ~~s qi:1 : n~nt!~~~ 
Quiz me rC'fnir á fozcnrln Símõe~ V'CTt, u respeitavel somma que pre

Lope, <l•Je t<>"'t i ntli como cou~a inutit :-isa recuperar com o termino do em-
•,r falt11 dt! verba e não a Repartição r::.!dodLi~:nt~str~da~onc~J~ort!';~

1
:J~ 

ia lns1wcloria Agrícola que funccio- plelteam-cs. é incontestavelmente a 
na nnquella fazenda, com serviçol) mais rica em actlvidade agrar ia d:> 
hern organizados, graças 11, dot&tão or- Estado da. P arahyba. Nella moureja 

mentada que propor'!íona os neccs. !;~çove~::~~t ~~n;:J:s hc~: ~!"s. a 
ario mcw oi illu:strc. direcção de um o t l j t d -

t~c.hni<'o , •.rnl]lf'tcnte o eMforçado fJUe idéa
5 

c:a~~ª~Just:na:eios aode u~ 
tem b n'" e. de•,otados auxiliares, <J u novo q11r tudo tem dado ao era.rio PU
dr. Pedf'J Cordeiro, rncu amigo, 6 "bllco. 5eD1 deste teceber ao menos um 

----~ 
CARROS E CAMINHOES USADOS 
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João Pessoa 
forte estimulo para o tnbalho dos l 

quem prço de colpaa do quf.pro-quó c~mpos. _ Du.rte Lfma -

Novo e variado sortimento a preços 
sem eoncurrenC'ia, na OASA VESU. 
VJO_ rua Maciel Pinheiro. 160 

ABATH ' e 11. 
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OPHJR NA PARAHYBA ?1Ã. CU ERRA CIVILj:! ~:oPHONICA 

PEDRO BAPTI STA I NA ESPANHA P. R. 1.-4 
0 ~~ii,:~::~c q:cln:::r~rreann<;:; º~a:t~lh;~, !«::. ~~~s e;r:s::t~i\

8
dem!'!!.:~e~~~: RADIO TABAJARA DA PARAUYBt 

!feªs::/:d~~~n:~ :~!ª t:~lº!r::tªa':i':P!': ze~ conego Pc ro t d rl Proi:ramma para hoJ<'. 
lon~os • indefinidos pcriOdO)I Dnh i a o paraense c.::ifdo' co:~:.-~uj: ~fv,~ As tropas nacionalistas ameacam seriamente Santander 11,00 - Pn~, mmn Aper• ivo ola P 

!fcc~:"ªJsllo su~~~ªdo~:lu!~it:d~e p~~';;8~; ::i:au~~l~8am!~ecriJ::~·~en~:d~~cnioe:t:c \ - .a R L 4 
estudos prc-;h tlj~or icos. AQ.\fi mc~mo. entretan to, ha um ponto que nos falÔ OFFENSIV A ?\.\ f'JtESTE J>E TERlíEL portar aquelfes fugitivos para a Fran- 1_1 2•00 - Prog-, amn ª vanado ,fa 1' R 
na Parah) ba, ltvemo8 opportunldadr de pe r to: o escrl ptor locallsa, em nob I c;-a 18,00 - Pro,g-ramina par1. o i;eu J11r1-
dc verificar, quando aqui andou n~ 1 disc reta. Ophil" na Parahyba. Tel -o-4 SEVILH:\, 25 ( ,\, B.) - O ~l·nvral O representante basco declarou que tar. 
penmm e .a1:-per n via-.c r ucis do seu so- levado a essa conclusão, a lem ele ou- ~uelpo de Llano f~l•>u no,·vm~ntt-- hoje a França. não se havia negado a rece- 18 .45 Hor::i rlo H B!!.il 
nho o Arrnno Ludovico Sch wenhagen, tras razõeel geogr nphicas, provave-1- a-1 11 horn~. ao m1uophom• da Nltaeao ber fugitnos. mas, apenas, ha,•ia res- HJ,30 _ 1,

1
) mm/\ fiug onul Para-

ullem iio de na;:icimento, imbuido da mente, a da utilização do páo de tinta I radiovtram:mist'orn. dl:11tu cidade, cnn- trin~ido o numero que admittiria. A hybano <ledic;.idn 
00

~ Turi 'I flU<! viu
idéa f ixa de que os aborigenes brasi-1 o páo brasil O ihytapitunga nn Asi~ Cirma1ulo o dC'st.•n,uhimt'nto de uma Jociiti..1a,;:ão de1-"e pestiOaJ na França jam a bor110 do "\lmirnntt· Jacc,;uay 
leiros. fo1_.1~<'m r emanescentes fenicios, e na EurQpa: muito ante~ d~ Colombo orfen .... iva geral na írvntl• d€' . Terul'I, ua muito mais l'Ommoda porque rle 1$ 20 30 _ Educa~·:'.iv 
dos espalh1:1dos na terra segundo a e mer(mo O seu emprego _ quem sabe? accrec.;,f'<'Utnndo qul• ch1r-1n{(• :t n•,itf' d(• poderiam voltar á E~panha republica- 20 ,45 _ Continu--çüo do I'l"c""nmm \ 
,·ersão biblica. Podia-se~~he taxar rl e - na$ construcçõcs fenicias e no Tem_ 1 h_ontem pnra. ho. je ai, t ro.pa:-i 11acionat>:. na, atraves~ando a fronteira catalã, Regional Parahybano 
tudo, menos de chantagista. Falava pio de Sa lomão. tinham co11t1nualio tt,ançamlo, dcrum, St'm nece!.E-tdade de :.-1e utili1ar de 21 OO Jornal ÜJf ci:il 
com a mais convicta daSJ. sinceridades, Ora sabido como é t('nha sido n da faci l conqu1,;ta da cuhde dt· Mo- transporte!\ marltimo.. 21 ;i 5 Continuac 

19 
<lo Pr·n nmma 

11em occu1tar insufficiente cultura per- Parahyba o maior e m~i.s forte "ha-1 linero. • Regional Parahyban1J 
:u~ridora. rni3s ~brrlndo b~e f!'r imhpar bitat" do páo brasil na costa atlanti- Q S~J?nn:o ~I dednruc;-ão do ~t·nral FOGEM OS ~·1~1:;.~\ó~~l\lELHOS DE 22 oo _ Jornal falido da p h. 1_,1 
r~n~~/~:~1:~dõ!/u:s eºr~sõe~s d~ c~;= ~~a::t~~n~oªi!q~~ci!s q~:vi:~r~!it:ir!: j rc~~:~(>ce~~do :111;~1~1:,;~j~~'i::i:r~:m~·; ~;~ 22)5 - Continua( lo do Ir 
<'ureo de Gramame, os petrogliphos de colhei-o para o seu commercio. Até sicttir á pre~são nat'ionn1i ... 1a ll.'rinm H HEN"DAYE. 25 (A. B ) - Ourante Re2t;~al_P~~~~~:~:~~"ª commer 

1 1 
Pedra Lanada, as gJJUtafi. de Ubajara o presente não consta que a archeo- rdirado para o nort<" de Villa CarriP- a manhã de hoje correu com insisten- Bôa noite 
no Ceará, ª"' pedras de Piracuruca do logia nas !-uas escavaçõe 8 asjaticas te- 1 do Cla a noticia de que todos os membros 
Plauhy e até a 1,ropria queda do São nha identit!icado especimens de tal I do '{ovêrno marxh;ta de Santander ti-
1' ... rancisco - n Cachoeira de Paulo Af- madeira, entretanto quanta coisa não IJ\1'11:-..E:STE A ('0, "QUJST \ DE nham abandonado aquella cidade, re-
fonbO - eram, para elle. obras fPnL dorme ainda sob e!§.(:ombros? S.\~TA:\'DER {ugiandovse na Franea 
cias. Candido Co!l.ta alludindo em nota li- LO:'\"DRES. 2:i (A. B ) - O repn•v ,·arios miliciano!'> Hrmelhoi:t chega-

Outros. com melhor dose de cultura, g-eira a possibilidade da localizacão de Sl'ntanle do go,·~rno b.i 1{"0 cm Londrf's dos hoje e,m h·rritorio fr::mcê~ decla
tém cons umido num mcmoravel P.sfor- Ophir 11.a Parahyba, frl-o. Eiem duvidas concedeu uma cntr<·"i"ta ao "Daily raram que a conquista definitiva de 
(O todas as energias do cerebro em se- le,·ado ou melhor inclinado oara a Tele1nnph", u prn1mi..ilo da en-1cua('ão I Santander, por parte das {orças nacio
guros e pacientes N"udos. irnl)rofi- 011h1ião de ter ido daqui a madeira , dC' fugiti\'os d" Snntnndt•r, <·uja con- nali~ta/õl, era apenas uma questão de 

d!r~,i~~~r;~:~~o.n~
0

1":!~1:ade 
1
:::!i1~=~ ::!li~:dªsit!~ão~ :z::~:~:~o e:~ref::i~ r ~~~~:1/el1: 1

:::~m:;:.~~1~:~:t~~';_ec~o;~~ ~:;;::~ ~~ g;i;:;:!s FJ::i:irs:;õe~ra;;;~ 

"'Genesis". Alguns, tal como o coneA"o nece material abundante par a o coneg-o 

O sr. é funcdonario publico no in. 
terior e a distanda diffirutta o rcre. 
bimento dos seus \'encimentos, contas. 
habilítação ao Montepio, os requc, ._ 
mentas aos seus direitos? Não ,•acille. 
Dirija._se ao F:scriptol'iO de Procurado ... 
ria. MINERVA e encontrará a solução 
dos seus negocios. Cu.a l',1Mlel Pinhci ... 
ro, 306, sala do Cartorio do Tabcllião 
Public Travassos. 

regiões ainda hoje incognitas entre as ~ elle me~mo na prfimei r a edição do 

I 
visivelm<'nt<> det<"rminadas pela rt-cnE;a tende evitar. tanto quanto fôr possi

rlemais conl!ltflntes do capitulo X do M?U lino datada de 1896 quem for- dos armador<'s britannico!-i, <le trani;_ • vel, destruições e victimas inuteis 

~::;ªJ:r!~~r~XOA·'~rt:ii!J:~:is:;;~~::. :;n~;~~rt;i·r cu1~:aU::~ s::i:r:a:~1!7:d~ "Libe~dade" publica hoje : N t 1 1 ~ ( t 
onde se arrola um considera,·el acervo Ophir bibltco _ yatad'JS os aml.egralistas em O I C I a S O X 
de cons ultas e pesquí~as exhauE't.ivas, Candido Co~ta. o co1u•1rn Pennaíorte. Campma Gra~de. 

~~~~ti!:. cl~;~:\C:ti!:o~ogi~~st~
0
:fc~ gt~: ~:::''\~~r s;:.7:::oªr~:n i~v~~:~~ 0::t:~s~ do-;- /:>~~J:7 

o~
1
~~r~:ic;apeis inutiliz~-

conseguido fai.er alarde A do· obreiros titanicos de esforço e de \'On- - Concurso para promotor de P1-
cumentação do estudioso membro de tadc. que dedicaram toda a parcella da cuhy 

1 

"Arcadia Americana" do Pará é das ,·ida que Deus, lhes deu, na constl'uc- - O gr..1ndc e inicio de ante-hor -
mais respeitaveis entre quantas se c;ão de~r,ia ponte imaginaria que um tem, na Torrelandia. 
po~am apresentar. Bastará para lhe- dia tah-ez venha ligar a pre-.historia á - Barbam e lJJncamento em Bar- ESTADOS UNIDOS 
aquilatar o mcrito a documentação Historia propriamente dita. reiras 
geoto logica-comparntivn (>,llr1:! o sans- Sonho? - A exportaf__'ão de nossas lara.n- WASHINGTON. 25 (A B.) - A 
n ipto, o hebraico, o grego, o tupy e di - - Sonho mau - dirão os adeptos jas. . s~a. DL'< GrP1.'es, esposa do governa-
,,ersas outras linguas autoctones da das escolas modenHl~ al~d~~T1~~las de amparo 6. producçio [ !º~

0
d~

0 
A~~ªa~~· i:~!t~~i ~u~i:~;·o~ 

FEITOS E FACTOS DE \TOTICIART{) - Melho:·omonio, uos tclegrnphº' 
1 

sr. Hugo Blacl<'. nomeado ministro 
, de João P(•.ssóa t C'rimpina Grande. da Côrte Suprema. 

HENRY FORD LOTERIA FEDERAL do-e ~ssl~~~~;a J;eg~~-~~t-~:ei'ld;::!~= lb! s~~e ~re~;:v~~ éS:n:~~a mu-
Henry Ford esperou sete annos vema dor Argcmiro d,_ 1' i.;ueirt:do 

antes de começar a vender _o car~o Extracção em 25 de agosto de 1937 - O Jury 1oi convocado para o dia 
que estudou e construm. Tmha Já l 3 de .setembro 

!u;;;º~o;!~ªi~~º\r t~iatp~~:~~ºicto a~ ~:~g = ;{~erlandia ~~ ;ggg~gg~ = ~~~i~i:S N;~~i~1;ª5P,' 
preço do ~utomov.el "Fod" de 2.000 27649 - Rio 20:000SOOQ 

faº/~:r:~ i~is.·'i~o ·:es:!:~\:rii~o dl1= tJ~g~ = ~io Paulo 
1fggg~ggg o professor Cardoso Fontes 

zia a producção subir de 6 carros por RETIDOS ·1 telee:ra:tha á Sociedade da dia a 9.000 em cada 24 horas, ele- TELEGRAMMAS - i" 

vando de 2 para 7 dallares d te.rios o Ha na Repartição Geral dos Cor - Medicina 
sa:~ol~~ni:~s~~~i~e~;o~l~:e~~~-~s .. reios e Telegraphos tejegrammas re- Agradectndo n comm.1nic~ção que 

PARAGUAY 
AS'lUMPÇÃO. 25 (A B l - O 

presi'iente da Rep11~li ... a, Felix Paiva, 
i:1augurou soler_nem.-~nte, na presen
ça de ministros, r"'prasentantes do 
corpo diplomatice e altas patentes 
do exercito e -da marinha, o Primei
ro Congress EuchMistico Nacional 

PERU' 300.000 aUtomovels e. pol' isto, de- tidos para "Hucefa". Ih~ fizéra o a•·. O~::ir de Ca.•-::ro, em 
volveu 50 doll~res a cada um d':)S BOLSAS PARA SENHORAS - l\lo- npomeh dba Sd0citrdad_ed dei Mt Pdidr:ia hda I l 
compradores do seu µroducto, cu~o - ara Y a. e er si o e e1 o S0(:l0 Qv LIMA 25 lA. B.) - Os clrcu os 
preço logo a.baixou. Não é de ad~i- d

0
caelobsa. edleegªrºeoetesb,er caon

0
teAcSçaA· o V•Esm

8
:::_~

1
d
0
a.. norar··o .··de,_,t3 agren.1ia.ção fcienLi.fic. a, 

1 

a.utoru.~ados informam que contra-
rar, pois que tenha em seu act1vo u' o pro!-essor Carde..:') Font..e.'-. dircctor tiamente ás noticias propaladas pela 

'
im rosario de recordes: 0 da quanti- rua Maciel Pinheiro, 160. do Instituto ··oswn!dr> Cruz" e _uma imprensa da Republica Argentina, o 

àade maxima de carroS prcduzidos e das ma10res exprcssors • ela medicina Perú não solicitou arrendam~nto dt 
o da de carro, vendidos; o de carros NOTA DA SECRETARIA DA mundial. endcr,.çou a,, ,!lustre clm,co "destroyers" norte-an,ericanos ao go-
que hoje se encontr~m nas ruas e es- :~ft~y~~~~aº ate~r:~a~n;~~fc~ai~~, :f!~ vêrno de Washington. 
tradas e o de vehiculos que nessas FAZENDA sa terrr: 
ruas e estradas tê~ mais tempo de "Dr. Oscar de Oliveira Ci.\:::,tro. prev 
serviço util: e o de países onde seus Qg pa~amentos feitos pt>lo T'1e:rnu- ~idente da Sccied~de ele Medirina e 
carros são fabricados ou montad~. ro do Estuclo ol>edecem {,s seguinte!'> Cirurgia da Parahyba - _Jo<i.o Pe.">-

Agora. com 73 annos. de idade. 'af- normas. sôa - Accuso o r;;.·c~Uimtnlo da hon-
iirma que não se pod~ encontrar Aos funccionario~ do quadro. medí- rosa eommunicaçáo de h.:vcr sido 
~ubsttluto para o trabaf\~- &pera ante abonos cxtrahídM pela Scrção da eleito. na primura s~!":â.o plenaria da 
que a guerra se.1a prchibida. J?lz que Despesa á vista dos cxtractos rlc pon- "Semana d;1 Tuberculosr··, sccio 
0 seu maior praz.?r ::,essoal9 e criai to enviado!. pelas repartiçõe~ honcrario da Sociedad'. de Medicina e 
novru; opportunidades de traJ?alho. E Aos contractados e assalariado:--. Cirurgia da Pir::thyba e rogovvos a
que O seu mais alto prop_o ito con- mediante folhas fornecidas pelas re- presentardes demais membros meus 
siste em poder pagar salanos nltos e partições respectivas, in!:\truidas com melhores prote5V-ls de reconhecimen
cada vez mais altos. empenhos assignados pelos secretarias to por tão ma~n<i homí'nagem oue 

a quem compete o serviço nermitte meu ingre_·::.o na douta Sov 

Quer a turar, vender ou compr.ar C~e 

sa ou terreno? P rocure o Escr1pt or10 
de P rocura dor ia MINER VA~ á Rua Ma· 
ciel P inheir o, 306, sala d o 4.° Ca rtol'io 
d o Tab elltão Tra vassos. 

As contas de fornecedores.mediante éiedade que pr-esidis. - Card 1~0 l<'on
empenhos das despeeas, assignadus tes, director do ln~tituto de Manv 

pe~Qasbesc:;:i~~r~o! todos casos a respon~ g_u_lnh_o_s_"_. ---------
snbilidnde dos J)ngamentos ás reparti
ções, no primeiro_ caso. e aos secrctn
rios nos doi::. ulttmos. 

Os pag 'ento8 silo feitos por in
termedio Banco do Estado aos funr
cionarios pagos mediante abono. e por 

Tribunal Regional de Jus
tiça Eleitoral do Estado da 

Parahyha A cultura algodoeira está 
despertando grande inte· 
resse no Estado de Sergipe 

pagadores do Thesouro aos assalaria- Resultado da .se,.~fio d" hontem. elo 

do~. secretario da Fazenrla a;1<"nas 80 _ :a1/bunal Rcgicnal de Justiça Eleitov 
torizn rys pagamentos 11edidos pelas Sí'-

(Communicado da Jmpecto- cretarius. Cabe-lhe assim respon!'\abi- Ai::ç2.o penJl contra Placido Lop"" 
ria clv Serviço de Plantas Tex- ~id~

1
~!t~:i1;tm!~t~ua 11~:~~!!f rifde~t~;i~:: de Abreu, of!icial do . caistro civil de 

Con::!~:c conunun1caçi",o recebida os milharf'fi de recebedores de dinheirc, ~~~i~ri~u;;c1~~~0"".d o s:~~~~iado pf~ 
hontem pelo Serviço de Plantas Tex- dos cofres publiéos. • condemnado á suspensá::., per lO dia.5. 
tiúa ne!-.te E,-tado do seu congenere O contracto de compra dos bondc!i do PXercicio do cargL 20f1S000 de 
em Sergipe, a C'ultura do al_godoeiro e do material para O saneamento de multa e 20SOOO de .scllo penitcncia-
ulli vem ri isperh1ndo muito ,nteres!<e ~àªo'nx~:;a cs:~~~:a:i:i :::~~~~~\ 1~:t~:~- no. 
~ntre os agricultores e os poderes 11u - A"" sessões do Tribunal rta Fuzendn 
hlicr,~. tanto assim que o numero _de cm que se rtclibera i;obre com_rrn de 
Campos e},, ConJ)f'rnçiJ.o da referida material para o serviço puhlico, f:e 
cult.ura ~e elr·vt1, pstc annn. a i13, mni realiznm normalmente {1 lank da15 
aiJHia assim, <J 8t"1·viço dC' Pla11tu.s Tcx- terça.,;-feir1t~ e sextas, na pr~sença ~os 
teis aqui 11upc>rou nqucllé Estndo na concorrentes e de quem mais deseJur 
arca cultivHdu em cooperação confor- a!':sistir votando por ult!mo o presi
me se dcprehendc cloa tclcgrammas <lcnb. () 9 membros do Tr16unal da Fa-

t!b!1:~~ Pt!UÔB - Referencia vosso !:~id;e s::su::;"'Ô:\e'!;~~!~i~tas~d:a~:; 

~:~ttf:~:oº ~!~~~~~:~~ct~~~ ~~~ a~ºr~~s _u_•_,_<l_e_c,_,o_· '_''---------
C'ultore1 numa area total mil scascen- 1 MACHI NAS R EGISTRADORAS -
to15 cíncocnt_a tr(:s h<'ctur:,·s - Encureço Vende-se d uas cm perfeito estado de 

~:fc~:~:~ão c~~;rn\i~ª [;':;:!~~:. e=~~a!~:= ron ~ervação,. a pr.~ços de occasião na 
gado JJlontas Texteia" .1 ··Cua Am er acan a 

er=~\1:~:i:aj~n~osQu~~~~er:c~{o~u;i,t.::; 1 Av. B . Rohan. '1 9 - 85 

ln•p•ctoria foi porque tinha QUOSI cer- Assoclaeio Parahvbana pelo 
teza 9er ella 1Jnica dependPgC":a !UPC- 'S" -. • 
raria cata ln,pcctoria A•radecendn Progresso Feminino 
in!ormaçào communicu Insp~ctor1a 

Rcpre,;entaçáo da A-:• 1.:mhléa Lr 
gl.slativa do Estado sobre o prccuchi
menlo cl<' rlu::ls ncteir~ vaga.::; de 
deputados Clr\'j,.-;l,tar á lll-':l113 As
sembléa - Por una11imidade. rc5ol
veuvse e11caminh::ir a con_rnHa a.o 
Tribunal Superior ele Jwliç a Eleito· 
ral. 

Consulta do prefrllo do m1_miclpio 
de :Alagõa Grande i:;obr~ te pode ar:v 
cumular ~ -,i funr.ç:)o com a de civ 
;urgiãovdentJsta Jo Gi upo E.<.,c;olar da
quella cidade -- H.e pondeu-~e pela 
~ffirmati\'a., nnan;mcmcut~. 

ITAUA 
ROMA. 25 í A. B.) - O ministro 

da Fazenda da China, dr Kung, que 
subitamente interrompeu sua viagem 
de regres.se. deante da ruptura dRs 
relações diplomaticas entre Lisbôa e 
Praga. seguiu de Oenova para Ba
siléa. DalU seguirá para a capital da 
Tchecoslovaquia cnde vae negociar 
com a firma "Skoda" o fornecimento 
de maior quantidade de armamentos 
dO que primitivamente ficara combi
nado. 

TCHECO-SLOVAQUIA 
PRAGA 25 (A B. l - O ministro 

das ReiaÇões Exteriores. dr. Krofta. 
concedeu uma entrevista a.o jornal 
''Lidova Noving", a prOIXJSito da 
ruptura das relações diplomatlcas 
com Portugal. Manifestou a opinião 
de que essa tensão a::tual não sub.'.'ls
tirá por muito temi)(: Accrescentou 
Qlle o govêrno da Tchecoslovaquia não 
penn.itttrta que lhe dictassem as nor
mas de acção, neste caso ou em qual
quer outro. 

O jornal informa que não será fei
ta a retirada formal do ministro da 
Tchecoslovaquia em Llsbôa. Aquelle 
diplomata seguirá para Valencla, on
ct12 também está acredita,do, ficando 
"'"m Li.Sbôa um encarregado de nego
cios. 

&sa medida é interpretada pela 
imprensa local o:mo o desejo do go_ 
vêrno da T-checoslovaquia. de solu .. 
cionar em breve a situação surgida. 

PHILIPPINAS 
MANILHA. 25 í A. B.) - Os refu

giados inglêses e americanos de Shan
ghai. poucas horas depois de desem
barcar nesta capital. experimentaram 
a sensação de um tremor de terra o 
maP.:r que se verificou na Uha nos ul-

plomatico. Q1Je ac'.bo11 com n ruut ir 1 
das relaçõ· e: entre cs governe di 1 
bõa e de Praga 

Assumindo uma atttt ir cu '1 1, 

que não justificam a~ di Pctril da 
P,~litica exte!or daquelle- J ·nal, 1 an
catnente sympJthísnnte com si.s cor
rentes da extrema esquerda. a res
ponsabih~:1de dos acontechn .... ntos P"
ca.!1.iria iobre o goYê:-no franc,c; . m: 
cpinião do "Daily Tel"graph' O me -
mo jornal pub1icL na wte~a 9'" d€
claraçóes cfficiaes feitas, p:r occ 'ia'> 
da sua chegada e,n Lisbô::i, pe1 ) mi
nistro plenipotenciario 'U J niinist ~o d' 
Portugal em Praw :r-1 1 tm1 r .,, a brL 
tannica reina um certo opt lnismc ~o
b:·e a ma·icir.i c'.Jm a qual será re ~I
vldo o inciden1e ''Lisbt a- Prain". 

NORUEGA 
OSLO 25 (A B 1 - Em con.! -

quencia d:s continu<c. incidente!. m, -
T.itimos do Medltrn11 1M provoca in 
por navios de guerra e aviões "'rt ·n
ocntes as forças g~i.-er i::tmentae.,;; es
p3nhclas as grande.:; cJs.·s armadora~ 
da Nor'1ega, Din:tmnrca e da Surcia 
requereram dos respectivos g~vêrnos 
protecção por comboio de unidades da 
Marinha de guerra nacional. 

Até o presente mom ~nto a-> chan
cellarins não responderf\m 

HUNGRIA 
BUDAPEST 25 Ul B > Ae era. 

vcu-se e estado ~e .salv.tP do P e.d0 
da Hun~ria, lminmte Hcr• Y qJ1 
e.stá atacaoq d4" gripJ:W'! A mol. t1 
complicou-!,,? com uma larin1 • S<'
gundo af:irma o omrnunica::iri medi
co. Não obstant ~ o doente pa~on uma 
noite tranqti"ll~ " o fCU e tido rufo 
inspira receJC ... 

FRANÇl 
PARIS, 23 •A n 1 o f'lcm~n 

tos cheg~dcR a~ Qtiai D"Oi .1y vtm 
mantendo C€rta reserva E :u r~l:1.çào 
dis:ur~ .1 que o H _ Mu~oolini pr')ntln
ciou em Palermo. Ent ctanto, C'ttoc 
comme!lt:i.rios appar~em . por u111 la 
do salien~·.n:l:> 3!õ: in'Pnto D clf e 
dos:·. Mussolini. m:is. p r r;u·r(). cn 
ticando a declaraçao de quf! ;1 lt.11 a. 
não r,ermittiria a instituição do bol
ch=vismo no Medit!'rrane">_ Em c;::1.os 
circuloo essa affirmativa é consld('ra
da c.:mo "o esnirito da.s cruzada.ci." 
QUt", como diz • CJ rcprcc:-rn•ant da 
Ag·.ncia P..adlo. nã ... s .. coaduma corr 
o verdadf'iro e:..ph lto d paz e l"Offi CJ 
direito 1~ scl><-r.mh cl1 nacõcs 

N.,- qur, <li?. rr"µc1to &.,· rf'JacÕ"!'l 
f· :anco-it1liairn':i, o Jl"nto dr vL:.;tn ,.. ... _ 
mi ê- qne o sr. Mu·c:-c'il ch;i 1Jo.c- 1 

vel uma <X'rtn. melhoria :;ob duri 
condições renuncia nos pri11 ipir.g <l 1 

Lt::.a das Naçô<" e novo run1v na PO
litica interna da Fr:111c3 

ALLEMANHA 
BERLIM. 25 IA 8 ) O r !Jo 

re. mini!, ro da A -:cuU1.1·a d, Tc:-cPi 
ro Rctch, a;:a,b-1 ,t ina,JgUJ •r of: 
almente. com :1 prP",C"lÇa <t 50 t1 
.:ades ~ .. aotdlnarios de~ grantl 

~~!~i<;[~ro1i~,t:~~aJ~~;f~~r1c· ~dÜ 
tria::; Agrícolas 

n1inha dirN·ça,, tt'in plunlarlo1:1 mil tn-
EPnto15 ,ctcnta nove beclarca em _nq
\'~nta tr~!ll c11mpos cooper~~ _r,alaza .. 
do~ todo~ este unno. Est, maria hou
\>nse publicidade nhi:fssumpto. ~au
daçoea - Joio Aucas Falcão, rns 

A preisidente da "A. P P. F" crm
vida oa membros <lo 1lircctorio Ccn. 
trai p1:1ra uma reunião, omanhã, ás 20 
horas. na 1~de social, a fim de t-il'rem 
tratados assumptos de grande intcrr,s
e do gremio 

consulta do ju1z eleitoral da 5.ª timos 40 annos. Dois grandes abalos se 
z:_ona. t"Obre se o~ pl'occ-:sscs de quall- succc>deram, o que determinou a in
hcação julgrdcr no anno clr 1933 terru~:\o do fornecimento de energia 
pódem ~en1r p.,.. ln tru11 p~didnS electn"a e das conununlcações tele_ 
da lnscrlpção r~t•!J5 , P"r'I '\ - P.e· pon phontcas. Felizmente não se registre
:~"Jin!n~~~~~1Ih r~> n!fin11ntlva. ram accidentes pes..i;oaes. 

Fóram conc,.,lvlu ~11 cti ele liren INGLATERRA s,.,~,9::;!: e
0 

f~~a n;:º;!:,~r~:~-="~~ 

pector Plantae Textcl '. 

ça ao juiz E.L Ucr nr 1,·; 11r·or do ter-. cial por fntf'rmcdio do Esrriptorio d 
mo dfl_ lngá e 4, \ -~e !··:·ia..~ ;:i,o juiz LONDRES, 25 (A. B.) _ o matu- i lJrof'uradorla MINER\'A, rua Madt"I 
~repa~fl~r,r rlcito I co t,-~mo de I tino "Dally Telegraph" dedtca h~je o. Pinheiro n.º 806. sala do C..º C.artorlo 
,once,,, '' · eu artigo de fundo ao lnc!d"TI\€ dJ do rabrlli- o '.l'r· • o 



1 A UNIÃO - Quinta-feira, 26 de agosto de 1937 

p A R T E o F F 1 e 1 A L 
.\DMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR, ARGEMIRQ DE FIGUEIR~DO 

Decreto n.· 843, de 24 de agosto de 1937 ~~~f .. dºde d~rar!':;çãºPubf~º. I;spe~; 1 PR E FEI TUR A M. UNI C I P A L 
Aba·e á Secretaria da Agricul - creu~~~~1~!~1l,./º~~;t~~:~u~ff~~~ç~ D E J o Ã o p E s s o A 

tora, Commercio, Viação e Obras Pu- sub-inspector da referida Guarda. --

~!ic::n t:sc'J:'~ii:uff~~i::;~;01;~ de vin- Como requer. 25 DE AGOSTO DE 1937 

Argemlro de Flgueirêdo, Governador do Estado da Parahyba, 
t:sando das attribuições que lhe são conferidas pel1Js arts. 51, alinea I da 
Constituição do Eslndo e 3.0 da lej n.º 15G, de 31 de dezembro de 1936. 

EXP EDIENTE DO SECRETARIO DO 
DIA 20: 

Petição: 

RECEITA: 

Saldo do dia 24 .. 

DECRETA: De Severino Lyrio Ramos, guarda Receita elo dia 25 
civil de 2 ª dat:.se, requerendo quinze 

7:9n7$221 
l 45}tl00 9 3ó8$321 

Art. l.º - E' aberto á Secretaria da Agrlcullura. Commercio, Via
ção e Obras Publicas. o credito de vinte contos de réis <20:000SOOO> supple
nentnr á verba constante da lei n.0 156, de 31 de dezembro de 1936 

~ 9.° - Escola de Agronomia 
Material - 20:000SOOO. 

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

Palacio da Redempçâo em João Pessôa, em 19 de agosto de 1937, 
48.º da Proclamação da Republica. 

doYêrno do 'Estado 
EXPEDIENTE DO GOVll:RNO DO 

DIA 24: 

Decretos: 

(ass.) Argemiro de Figueirêdo 
( ass.) Severino Corchiro 
(ass.) José Coêlho 

João Cordeirc, Bezerra, escripturaric. 
da Escola Correccional "Presidente 
João Pe~sóa ", de Pindobal, tendo em 
vista o laudo de mspecção meclica, 
resolve conceder-lhe 60 dias de licen
ça, na forma da lei, para tratamento 
de saúde. 

O G::>vernador do E!:.tado da Para. o Governador do Estado da Para-
hyba resolve dispensar o sr. José hyba nomeia O sargento Themistoclcs 
Rodngues de Oliveira do cargo de de Lima para exercer o cargo de sub
auxiliar de escripta da E. A. N. delegado da circumscripção de Be-

0 Governador d'.> E~tacio da Para- Jém do districto de Caiçára. 
hyba resolve contractar o sr. José o· Governador do Estado da Para
Rodrigues de Oliveira para o lugar hyba resolve nomear o sr Olavo Pe
de auxiliar da Secretaria da Escola reira Barboc::a para exercer o carg\l 
de Agronomia do Nordeste e AreiaJ de ~ub-deJegado da circumscripção de 
com os vencimentos mensaes de Matta Vit'gem. dlstrict.o de Umbuze1-
300S000 . ro . 

O Governador do Estado C:a Par a-
hyba, attendendo ao que requereu d. 
Maria Camertna Beze1ra C.ivalcanti. 
professora de s.o. entrancia desta ca
pital. tendo em vista o laudo de irus
pecção de saúde a que foi submetti
da. resolve conceder-lhe 60 dias de 
licença. na forma da lei, para tra.tnr 
de sua saúde. devendo dit1. licença 
ser a partir de 24 do corrente. 

Secretaria do Interior 
Segurança Publica 

e 

EXPEDIENTE J)O SECRETAFtIO DO 
DIA 17: 
Petição: 
De João Marie\ dos Santos. encar-

115) dias de férias regulamentares a 
que se julga com direito. -Como re
quer. 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO Dü 
DIA 25: 

Peticões: 

De Norberto Barbosa da Silva, 
guarda civil. c,olicitando a sua ex
clusão dessa Corporação. - Como 
requer. 

De Ignacio Lopes da Silva, solici
ta.ndo os documentos que jontou 2.u 
processado, P.m que reque:-eu para ser 
entregt.e o ;;eu lugar de G1:ar1a da 
Saúde Publica. - Ao sr. director da 
Secretaria para providenciar. 

Decreto: 

O Secreta!"io do Interior e Segu
rança Publica nomeia José Grcgorio 
de Andrade. para exercer o cargo de 
1° supplePte de sub-delegado da cir
cumscripção de Santa Rita de Cu
rema do districto de Piancó. 

Prefeitura Municipal 

FXPEDIENTE DO PREFEITO DO 
DIA 25: 

Petições de: 

Antonio Pessôa de Amorim, reque
rendo matricula para um automovel 
Chevrolet, de sua propriedade. Faça
se a matricula. 

João Rodrigues de Oliveira Sobri 
'nho, requerendo licença para fazer 

EXPEDIENTE no GOVERNO DO THESOURO DO ESTADO 
DIA 25: 

Decretos: 

O Governador do Estado da Para. 

DEMONSTRAÇ!O DA RECEITA E DESPESA NO 
DIA 25 DE AGOSTO DE 1937 

~r::; ~!~~1~:~rt p~~f::s~~~re~fe~ri~: 1 
RECEITA 

~!r ;i~;;~Rfo~~í~:n!ª;ni~~~~'\ d~
0
A:~= ~f~~ie;:~te~~

0
r&i.act0 ~ ·~s~O~to.s· d~ 

gôa Grande, tendo em vista o at- abono n.º 125 _. . . .. , . 
testado medico exhibido, concede.lhe Francisco Salles Cavalcanli - Diffe-
90 dias de li<;enca, d-e accôrdo com o rença verif. na som ma do doe. n.º 
art. 44. da lei n.0 127, de 28 ele de- 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
zembro de 1936. Pedro Pessõa - Renda de Aguas e 

hy~a ª1?:!~~~dºl. d~afr5tt~~v~ª d~ª~!: R!et~1Jri~- 'de 'Rend~s "ci~. c·~pi·t~i ~ 
gencla da cadeira rudimentar mista Arrecadação do dia 24 
de Garapú, do municipio da capital, Pimentel Gomes - Saldo adeanta-
parn a Escola :..1octurna Indio Pyr.1- menta . . . . . . . . . . . . . ..... . 
gibe. do mesmo municipio, devendo Banco do E!-itado - Retirada nesta 
apresentar seu titulo á Secretaria do data 
Interior e Segurança Publica a fim 
cie ser ~evidamente apo~t11lado. 

O Governador de Estado Lla Para. 
hyba, attendendo ao que requereu 
Maria do Carmo Carvalho, ,nsper.tora 

DESPESA 

àa Escola Secundaria do Instituto ele Banco do Estado c1 Movimento 
Educarão e tenao em vbta o laudo Depcsito nesta data 
àe inspecção de saúde, concede-lhe 1.508 - Dr. Pimentel Gomes - A-
trinta dias de licença. na forma da deantamento . . . . . . . . . .. 
lei. para tratamento de saúde. 1. 772 - Diversos funccionarios 

O Governador do Estado da Par('.- Abono n.0 125 . . . . . . . . . ..... 
hyba, attendendo ·ao que requereu d. 1. 728 - Marietta da Cruz Lucena -
Anesia Camarão da Cunha. profess::>- Pagamento por serviços prestados
ra de 3.ª entrancia, do Grupo Escolar 1. 730 - Noe.mi Macêdo Rocha -
.. Prof. João Soares", de Caiçára, e Pagamentas por serviços presLados 
tendo em vista o laudo de inspecção 1. 746 _ Ramos Maciel & Cia. 
de saúde. concede.lhe trinta (30) Genta . . . . . . . . . . . . . . . ... , . , .. 
dias de licença, para tratamento de 1. 765 _ Serviços Hollerith S. A. -
saúde, no. forma da lei. PagA.mento cio aluguel das machi-

0 Governador do Estado da Pal'a- nas . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
hyba, attendendo ao que requereu d. 1. 767 _ J. F. Nobre - Conta 
Maria José ~assóa Coutinho, profes- 1. 773 _ Montepio do Estado - D e.3-
sora da cadeira da Fazenda Nova. do contes de accôrdo com o abano n.0 

n~unicipio de Bananeiras, e tendo _em 1 125 . . . . _ . _ . . . . . . . . . ...... . 
vista do attestado medico exhíb1do. 1. 228 _ E. T. Luz e Força - Acle-
c•.mcede-lhe (90) dias de_ licença, nos antame11to .. -· ..... . 
termos do art. 44, da lei, n.0 127, de 1.781 _ Dr. Salviano Leite - Ade-
28 de dezembro de 1936. antamento . . _. . . . . . . ... 

O Governador do Estado da Para· 1. 742 _ The Texac; Companv - Con
hyba, attendendo ao que requereu d. ta . . . . . . . . . . . . .... 
Fellcidade d_as Neves Costa. p~ofesso- 1. 770 _ Directoria õe Fomento 
ra da cade1ra rud1~e!1t_ar m.sta de Folha de pagamento . . . . . .... 
Livramento do mu_mc1p10 de _Tape - 1. 768 _ Directoria de Fomento 
roá. concede-lhe trmta \30, dias de Folha de pagamento . , . . . . . . 
licença. sem vencim~ntcs. para tra- 1. 788 _ Dr. Onildo M. Chaves -
tar de interesse particular, na forn-.a I rnportancia . . . . . . __ . . .... 
ela lei. 1. 764 - Directoria Geral de Saúde 

O Governador do Estadú da Para- Publlc:a _ Folha de pagamento .. 
hyba, attendendo ao qu~ requereu d 1 729 _ Esequiel Machado - Venci-

~ª~! 4~!1~~rra~~~~~1~o~n:x~~~1~~~ss~~ 1: :in~s Direc.tOri~. d~· F~1~~nt·~. ·.:..:. 
Grup.'? Escoltir " Dr. Miguel . San:.a Folha de pagamento . . . . . ..... 
Cruz . de _Alagôa do Mo~te1ro, _ e t 769 _ Directoria de Fomento -
tendo. em vista o laudo de_ mspecçao Folha de pagamento . . . . . ..... . 
de saude a que fo1 subn:1ett1da. conce- 1 759 _ João castro Pinto _ Adea.,-

~:-l~~ô~~~e~~~ :o~rtd
1
~. dJa l~~~ni~ 1. ;~r~tt .. Pinto de· Abre~ ~ Ôonta 

127, di:- 28 de dezembro de 1936 1.775 _ F. Peixoto & Irmão_ Rest. 
o Governador do Estado da Para- de caução . 

hyba, attendendo ao que requereu d. 1 771 _ DireCtoria · de Fomento ~::~~a ~r::tl;:~~a E~~ol~r~~dtr::~= Folha de pagament'l • 

~:dr~<:t~e d~ô!~~\eig
0 

me~lc~~!fa d~ Saldo que pas~a parn o dia 2G 
laudo rle inspecção medica. conced~ 

167$500 

1$00C 

3:560$900 

18 :500SOOO 

72$20l1 

78:135$400 

48 :482,800 

rnosooo 
2·611$800 

100$000 

130$000 

778$000 

4 ·625~00C 
1 :437$600 

167$500 

31 :208$000 

156$500 

414$900 

1: 166~000 

323$800 

5 :000$000 

l :490$000 

300$000 

431$500 

224$800 

50!,000 
23 :453S50ê 

2 :900$000 

834$000 

82 :992$400 

100:437$000 

183 :429$400 

126: 785$700 

56 :643$700 

183 :429S4tJG 

DliSPl':t!A: 

Acleantamento ao almo>:n.rife, 
acqui.slção de cimento 

Saldo para o dia 26 

Em documento de valor 
Dinheiro em caixa . . . . 

:l 734$GOO 
5 071$421 

552$400 

8 805$9Z1 

R 805$921 

Thesourar1a da Prfrettur&. Mun1ripal ele João PPssôa em 25 dr 
agosto de 1937. 

Gentil Fernandes. 
Thesour"'tro tntedno 

reparos na casa de sua propriedade tos commercrnntes e industriaes ctestJ. 
á nrn. sa,lla Thereztnha, 128. ComCJ \ villa e dos povoados acima meneio
pede. naclps. nos dia..., uteis, da ~seguinte 

Montepio do Estado. requerendo li- forma: de 7 ás 11 horas da manh:\ 
cen~;a p?.ra lazü uma ampliação no I e de 13 ás 17 

beef~~~d~~º 441, ª. av. do_s Estados po~{~~~·o!·º d~ ~~/ni1::c;o1~~! ~~°' tr~= 

Eu.ríd. ice F.ranc.1sca P. atnarch~. re- , sente de. ereto serão impostas a_s mul
querendo licença para fazer dwersos tas de 50~000. e na. remc1denrrn .... 
serviços no pred10 n.0 419, á rua elo.'- 10osoon 
Bandeirantes. Como pede. Art _ 4.º - O presente decreto en-

Jcão Bapt1sta da Silva, requ~rendn tra em execução na d:\ta de SU;.t pu
hcença p:1ra fazer rer.;:i.ro~ :1:1 ca~ô. blicacão 
n.º 334, á av. Santa Julia Em f_ace Arl. 5.º - Revogam-~e as dispost-
da informação da D. E. F defend~. ções e:-n contrario 

Luzio;. Maránhão Gouveia reque-
rendo licença para sanear o µredio Sf'cl"etaria da Prd:·if ma Munici
n.º 290. á rua das Trincheiras Cotno µo.1 clP Alagôa Nova, 17 tle aco:s.to àt 
requer. 

Rica.ido Rattge. 1equcrendo llct•11~·a 
para construir uma casa de taipa 1~ 

telha á av. Santa Julia. Como peclt' 

1•137 

A111onio Lt·:i.l eh Fon"e"ª· prPfeao 
A11lonio Le:11 K:i.mo.-.. :-.t'c·rrtat w 

Montepio dos Funccionarios Pul)lt-
cos do Estado. reqt1~rendo liccrn;a PR••:FJ,,JTURA 1\.1 UNICIPAL DE 
para ampliar o preclio n/ 273, á av GUARABlRA 
dos Esta doe;. Deferido. 

Anvnio Pereira de Moraes;, regue- LEl N." 31, DE 5 DE JUNJlO DF. 1937 
r"endo lic~ nça para se cstab~lecer cun1 
c:-tivas a retalh') no predio n<l 1.044 Autoriza o Preff"Ho a O<'-

lt av. Mar...uel Deodat~ .. Sin.,, pa·g. andú 1. to.r1·,•r ás dt",p. ·.-~ª.' <'OU1 a or logo os unpostos devidos. ~ánlza('ão J_o Tiro tle Guen.1 
Jarbas Galvão, requerendo llc~·nça .1J, cle..,tr, t·Hl:uh• 

para alargar o portão do precho 11.v 
147, á av. doo Estadcs < ·omo pede. O Pref<'ilO cio MunH·11110 liP G11ara-

,José Chmé, r~querendo hcen~a pa- h1rn · 
ra fazer um augmento no. ca:a n.u Faço suber '-llit" a Camara M1111kip_t1 l 
184. á rua Branca Dias. Defenrlo decretou e cu .sancc1ono a rrsolu~<-") 

Severino Gomes de Farias. reque- ~.eguint~· 
rendo licenç;i para const.n:ir unia Art 1 O - Fica o Prefeito Munici
casa de taipa e palha na t.raves.sa pai auLonzado a ocroner ás despesa:-. 
Santa Therezinha. Como nquf'r rom a Ol'gamzação do Tir~ de. Ourr-

Vjuva Brasiliano dn Costa, reque- ra n. 0 41, desta cidade. ate_ a impor 
rendo !icença para fazer uma fosvi tancia de do1~ conto., de réis . 
na casa n.0 340 á av _ Abel da Silva.. <2:000SOOO>. 
como pede · Arl. 2.0 

- Revogam-se as disposl-
Joaquim B0mfac1o, requerendo li- ções em contrano. 

cença: para construir uma casa . de 
taipa e palha na av. Jo!Sé Amenco Ouerablra. 5 de junho eh;• 1937 

º~i:Jdriutra do Nascimento, reque- Francisco Pimentt·I da Cunha, prr-
rendo lict.nça par'\ in~tallar 9.gua 11a feito interino. 
~~~a n.º 202, á rua F.:oggers. Dden- Foi publicada na Secreta.ria da Pn• 

Lsabel Ramos Maia, requerendo feiturfl em 5 de Junho de 1937 
certidão do theor do 1.ermo de com
promisso as.,;;ignado pela mP ma, 1"·
lativo a um serviço que mandou exe-

O Srrretario - Wa ldf'ma1· l\Hnino 

~~tal ;~~: 1~i:~0d:~~~1:3opr~~~í;t LEI N.0 32. DE 5 DE JUNHO DE 1937 
oue-se o que constar 
· Antonio Fernandes requerendo li
cença para se estabelecer com uma. 
officin~ de sap~ teiro Tld rua da U -
nião. n.0 7. Deferido, pagando Jogo 
o que fôr de direito 

Francisco Alves d-e Olivtira, reque
rendo licença para. fazrr uma fo.-.°'a 
na casa n.0 158, á rua Prc,ff'~sora 
Anna Borges. Como p~ 

Convite: 

São convidados a comparecer á D. 
E. F., os srs. •Antomo Guimarães, 
Maria José da SUva, dr. Horacio de 
Almeida, Flaviano de Oliveira. 02cRr 
Agricio, Joaquim PPreira. Sev~rh~n 
Francisco do Nascimenlo e dr Hyg1-
no da Co::ta Britto: é. D. O L P , 
dr. Antonio Ma.\~a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGÕA NOVA 

DECRETO N.0 13, DE 17 DE AGos·
TO DE 1937 

Estabclere o hora rio e d~
t.ermina o dia de fec h:lmt"n 
to do commer('iO desta. villa 
e dos povoados dt' l\-fattinha 
e São Sebas tião 

O Preft>ito Municipal dl~ Ahgõ" 
Nova. usando das attribuiçôrs que 
lhe são conferidas por lei. ad-n •fe· 
rendum da Gamara Munlc!prd. 

DECRETA 

Approva o art..o do Pxecuti. 
vo municipal que occorreu â., 
despesa~ das commi~.morações 
do l.'' ctn tenado ela emant'i-
11ação politi ('a e rt'Hg-io..,:t 
deste mnni!'ipio. 

O Prefeit.o cto Munlctpio de Gnarn
bira: 
Faço saber que a Gamara Municipal 

decretou e eu sancciono a resolução 
seguinte· 

Art. 1.0 - Fica approvado paro. to
dos os effeitos o acto do executivo 
municipa I que occorreu ás despesa:; 
concernentes ás commemoraçõe:-. do 
1.0 C'cnte.1al'io da Emancipação P 1 

litica e religiosa de Guarabira.. Cdt'
brada!. cm 27 de abril do correntr an 
no, na importancia ele três <·011tos 
quinhentos e sete mil réis ... 
t 3: 507S000 J 

Art. 2.º - Revogam -st ns dl~pos1-
cões em rontrano 

Ouarabira, 5 dC' _i",mho ciP 1937 

Franci sco Pimrnh•I d.t ('unh a, p1 ?
feito interino. 

Foi ptJblicacla. nn Secretaria cln PI'-" 
feitura em 5 de .ítmho rle 1937 

\Val<lrnrn.r 1\-Hnino. 

LEI N" 33. DE 5 DE ,fUNHO m,: 19:17 

Cria o funcclona lismo rl-• 
A~•·1wia l\lnnir ip;ll dt· t :~ ta ti!'o 

tir:, " a b rt> o tredito nec:f'1osa • 
i-.ío para ~-,w fim. 

O Pr<'ft'ilo rlo Municip\o de Guaro· 
bira 

llehie. p3~r
8
dl~~ald;m~~!onç~·e "s!ú~~rma da 

C' 1'hesoun1rla Geral rio The!Souro 
hy~a Ge~vC'e~~i~dc; s!~g:~i~dta~~o P{~~: ngo~to cli• 1937 

Art. 1 ° - Fica expressamrntr pro 
hibida a abertura do~ estabdt'cilnt•n
r.os commerciaes e tnciustrines dt'~tit 
villa e dos povoados de Mattinha f' 
São Seba,<;,tião aos dias de domtng 1, 

com excepçâo das pharmacias, que 
poderão nl:'rl'Panccer aL. das dura1~tP 

do EstAdo cj;t" 1:.i.!':-t h yba, em 25 d(' 0 dia e a.a padarias que farflo a chs
, tribuição do5 pões dris 5 ás 7 hOr?.., 

Faço sabPr QUP n Cnmara Munirlp?l 
decretou e t'U ,c;nnc·c·iono n n•solt1~1w 
spguint~ 

Art. 1 u l<'ic3 rn':Hlo o ltnirrio 4 

nalismo enc..!rrPg:do r.o ~!'rvif;o mu
niripa1 clt-• eslatbticn e ~,brf> o crr11t1u 
11f'C1'Ssar1o n:1 1'1H'SCl\ll'.ll'la <lu P r f'lt·1~ 
\ lll";I J)ar,1 )Ji'~~llllll'IIIO UO'i Leguintes 
funccionririu:. 

res do cargo de sub-delegado da clr
cumscrtpção de Belém, do districto 
rlf' Coic(u·a.. 

O OovPrnedor rlo E.°'tado da Para. 
hyb:i. att~uctrrnlo ao que requereu 

Pranra P'llho, 
'fhe~nurf'lro &eul 

Confer,i : 

J auhf" rlvta Nobrrca , 
li , rwturartg 

da manha lrabalhos estes que :-;f'rao 
\ feitos pelc's seus proprietnrios 

1 
Art. 2.º - Fica t's labrleclclo, clC' a<'

córdo C'Om o horario cto Lrnlwlho. t'tn 
vi,..or u abL·rturn clü!; t-St:.1ht·lt'1.·i111Pn 
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f AÇA [SSO~ D E SYPHILITICOS 

EXISTEM NO 

MUNDO 

MORRE DIARIAMENTE GRANDE NU
MERO DE SYPHILITICOS 

PARA COMBATER A SYPIDLTS E' UM 
DEVER IMPERIOSO USAR O 

10114:4°• Et·D, 
NO FIM DE 20 DIAS NOTA-SE: 

1.• - Sangue 11mpo de lrnpurezas e bem estar geral. 
2.• - Vesapparecimenlo de manlfestaçées cutaneas de origem syphllitic&. 
3.• - Dcsappa.recimento completo do RHEUMATISMO, dôres nos ossos 

e dôres de cabeça, de fundo syphilitico. 
4! - Desapparecimento das manifestações syphilitlcas e de todos os 

1ncommodos de fundo syphllitico. 

ASSOCIAÇOES 
ºSociedade Beneficente 14 de Ju

lho: - Ac4ba de ~e-r fundada, na po
voação Indio Pyraglbe, a "Sociedade 
Beneficent~ 14 de Julho". com a fina
lidade de propugnar pelos interesses 
daquelle populoso bairro proletario. 

A sua directoria provisoria ostá or
ganizada da seguinte maneira: 

A8sembléa geral - Prci;idente. Gio_ 
vani Ponzi; vice.idito, Pedro de Oli, 
veira; secretario, Luiz Ponzi 

Directoria - Presidente Augusto 
Amaro da Costa; vice-dito·, João W. 
Bastos; 1. 0 secretario, João C. F. Li
ma; 2." dito, Esmeraldino Galdino: 
thesoureiro, José Alves da Silva; vicce
dito, Nestor Soares Moreira; orador. 
Manuel P essôa de Oliveira; vice-dito, 
Antonio Caetano Oliveira. 

Commissão de syndicancia - Sala
thiel da Coi;ta, Manuel Henriquo de 
Oliveira e João Severino 

A proposito. recebemos uma con\
municação do respectivo secretario. Qr, 
João C. F Lima 

Peça ao seu barbeiro 
LOÇõES 

BEIJA FLOR 
TÉLAS 

-& 
PALCOS 

CARTAZ no DIA 

REPUBLICA - "Ca~udoi:. dü '11•n 
tira", interessante alta comedia 1!:1 
"Paramount". com .Tal'k Allcy, \fary 
Boland e Neil Ha~milton 

IDEAL - Não havná sessão hojr·. 
estando no cartaz, para ti.manhã, o dra
ma de aventuras no "far-west" - O 
bamba do Texas, com Bill Locly 

FOX - O "Salteaclor rio Arizonn". 
film de aventuTas no '1 fnT-We8t" 
Jack Hoxie 

5 
--- --

NEUROBIOL é o agente podero-
so, que dá força aos fracos, cora. 
gem aos tímidos, intrepide-.t aoi 
desanimados e vlctoria aos que 
pensam ter perdido a t>nerg-Ja, e, .t 

N tº"fillÇR.nÜí Bp'f O L 
é o infalHvcJ tonico do cert-bro. 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 

Blóco Carnavalesco "Pira• 
tas de Jaguaribe" 

R<·N·bernos r-rnn JWdido eh· p11hllre· 
('úO 

"O pn·~ic.Jtonte clll l>lu,·b J"t·~ol\'t'U 
pl'rdom· ns ,w ns,1\idad1·s i,tr..11.mJas 
i:t.té o més de junl10 p. passt\Clo, Hnclo 
oue 'JS ~;otios devem f'~,Lar qnile:; roru 
Üs cofres r;oc·irt'-'S att' o dia 8 di· ~•t'
tembro µ. vindouro 

Ca•o cont1·::ino .se,ão l'ili111inados 
.:.uto.n:iticnm"'nt1 \ntomu l.011P, 
de F1~~itac.,, 1 ° ~N:n·L-nio 

Serraria e machinismos 
5.0 

- O apparelho ga.stro-tntestinal perfeito, pois o "ELIXIR 914" não 
ataca o estomago e não contém iodureto. 

E' um Depurativo que tem attestados dos Hospitaes dP espee.tal)stas dos 
Olhos e da Dyspepsla Syphllltlca. 

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

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

Vende uma L0<·omowl inglci a íl

BACHARELANDOS EM SC:JENCIAS I xa, com 9 H' p. f'flect,ivos. qu~1 no 
E LETRAS DE 1937 va; um eng()nho dt' serras wrtical 

typo francés, serra nclo pranchas dt> 

VIDA ESCOLAR 

Encarregado - Agente municipal
ordenado mensal - 250SOOO. 

Dois auxiliares 1vencimentos men
~:1es de cada um) - 200-sOOO. 

Uma escripturnria - ordenar.o 
mensal - 150$000. 

Arl. 2. 0 
- Revogam-se as disposi

rôes em contrari~. 

Ouarabira 5 de junho de 1937. 

Fl'nndsto Pimenfrl da Curha, pre
t'eitc, intt'rino. 

Foi pnlJlll'ada 1m SC'treturL1 dn Pre
feitur;:1. ern ;, dr· 1n11ho <le 1937 

PREFF.fTllftA Mlll,l('ll'AI. DE 
l'lCllllY 

DECHRTO N." 14. DE 30 DE JULHO 
DE 1937 

Abre o credito s11pplemen
la1· df' 5:0oocooo á. verba n.º G 
- E"'t ra.cb tlc ltodag·pm. 

o Pn•f, llc lllUUÍl'lfJ:ll dt"- PicUh} 
n~~ndo das ~,t.t.ril>llh;ót·s propriJs eh") 
eu rurgo t- clr• :1ccôrclo c·ou, o dis 

JJO~:lo no ai l til <la Ll'i 11." 3li. ele 21 
1ie clP7Mnhro d,~ 19:l5. 

DECRETA· 
Art. J .º Fic:a aberto ú. Thesoura-

ria d~ta Preleitura o cr.?dit.o de cmco 
l"untos de réis c5:000S000l .suppleme\1-
tar á vt-rbn nY 6 - Est.rada de Ro
dagem da vigenLc lei de orçamento. 

Art. • 2.° - Revogam-se as disposi
ções em conLrario 

Picuhv, 30 de jtllho de 1937 

SevP1 lno R:imo~ ~a Nohrrga, p1·r-
1Pito 

Ssmuf"I Ant.-o dP i"l.lria,, thf':-.Ottrei
ro 

E Mari:;:do, :s"'rretarlo, 

nF:CRETO N." gE ~~
3
il DE JULHO 

Ab,·P creditoc; supph"men
lau-..,: á, vrrbas n.º 10 - Sub
' ,·u<·ú~ ... ,, J 1 - DPspêsas di
v,-r,a, na imJlOrt:tnda total 
dr r ..... ' l: KOO,StH)O 

o P1Pfe1to Mnnicipal de Pi-
rutiv t1i>an<lo elas alt11bn1çõr::; QU€ 
ll1e sno facnll.,Ul.ts pelo a1 t Gl. dn 
Lei n.º 3G. de 21 de dezembro de 1935, 
ela Orgouizacã.o Municipal, 

DECRETA· 
Art. J.º -- Ficam nbert~s á Thc 

sournria da Prefeiturn de P1cuhy cre
llltos .'-upple111entares ás \'erba~ n.° ~O 

SUb\'f:'l1ÇÕl'.S (' 11 - DespeSlS d1-
\'t'\'S:lS, nJ importanc_i~t ~otal de um 
r·omo e oilon•nlos nul ~eis 
t 1 :HOO~ciou>, assun disl.nbuid·)s 

Vnb:i n.º 10 - Subvc•nçüPs: 

Lrtrn e, Expt•dientC' á 
Bunda de Mu~ica 

Ll'lrn dl Idrm õ. E.-;Q'oln 
Noctun1u 

500$000 

50S00tl 

Verb::i u" 11 _ Ot•;,;pê :\~ rliversns. 

Lrt.ra bJ Exprdil•nlr ú Cu
dein 

Dt'S-Lr·tru j I Eventuar< 
Pf'~as imprcvi...,tn.s 

250$000 

1:000SOOO 

'J'r,tal ~ 
Ar! 2.º - Rt>vog:un~~r n..i Uisposi-

"''''S t•m r.ontrnri() 

~,'Vftino H.tHIO'i d:1 Nohn•,::":l prt'· 
fr\10 

S;.uruu·l :\nl:iu rl1• f':lria'l, tlwsourf't
ro 

l' \l:11·1·110, ern,fario 

INSPl-'C'l'Olfl.\ l>I, Tlf',( Fl:C.O t,tf. 
Hi.l('O t U\ ClfAl{IJ\ ('JVII, 

'Pm .luao Pe .... ua. ~:.. de a~osto 1,..~ 
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LYCEU PARAHYBANO 8 x 12 pollegadas; uma serra cJrcular 

Serviço para o dia 26 <Quinta fei
ra). 

Uniforme 2. 0 (kaki). 

Permanente á SIT P , guarda n.0 

5
\erm~nent~ á SiP .. guarda n.0 2: 
Rondantes. guardas ns. 3, 4 e 6; 
Plantões, guardas ns. 79. 27. 18. 

115 e 144. 

Bolel.im n.0 188. 

YIDl IUIIClPlL 
CAMPINA GRANDE 

Rotary Club 

Realizou-~-e. a 12 do corrente. ma~ 
uma sessão desse clu~. sob a. ~res1-
rjencia do companheiro Bra~1le1ro e 
~om a presença de crescido numno de 
c.ocios e convidados. -

Arthur Felippe Barbosa 

Moreno-claro, de estatura m1nm, 
cabellos negros e estiradcs. - eis o 
physico de Arthur. 

E' um tanto sisudo e presumpçoso 
tendo affirmado, mesmo que cheira
va a academico. Mac;, de academico 
elle só tem vontade de ~er 

. Iniciada a reunião com a praxe ro
taria. o dtrector do Protoc.ollo ª?r~
senta os convidados, srs. drs. El.p1d10 

Para conhecimento da corporação de Almeida, Plinio Lem"5, ~nto~o de 
e devida execução. ?Ublic:o o seguin- Almeictz. V\t,al Rolim e Joao P1tt~ e 
te: ".rS prof°essor Hildebrando Leal. l e r 

~,1aflo Bezerra e Antonio cava can ~· 
/'\S quaes fôram saudados pelo pres1-

De um certo tempo para cá usa um 
bigodinho tão extravagante quanto a 
sua mania de ser poeta. E que pena 
lhe haver negado. a natureza o dom 
da poesia pois é doloroso o seu sa
crifício para arrancar da cabeça ~eu.s 
inconcebiveis poemas. 

Não dá muita attenção á leitura e 
dahi estabeleceu-se que elle varia na 
razão inversa do que lê ... 

1 - Destino de guarda - Seguia 
hontem, para Campina Grande. a fim 
de prestar serviços no interior do Es
tado_ o guarda de 1.n classe n.0 8. Se
bastião Vianna de Oliveira. 

Il - Promoções - O exmo. sr 
Secretario do Interior e Segurança 
Publica, ccnforme r1ropos1,a desta 
!nspectoria, oromoveu em data (ir
hontem. a guarda de l.ª classe, o da 
2.ª ·n.º 40, Geraldo Sampaio de Arau
jo, e a d~te posto, o dito de 3.o. n.0 

105. Francisco Silva. cosoante por
tarias ns. 1.422 e 1421, que se entre
~:1n: aos recf'm-promO\ idos. 

O.s referidos guardas, o 1.0 fica a
gregado com o n.0 153, por falta de 
vaga e o 2.0 toma o n.0 40 

111· - Férias regularr,1'.!ntares - Fi
cam considerados em gozo de féria~ 
durante 15 dias, a contar desta data, 
os guardas ns. 61, Florentino Candi
do de Oliveira, 21, José Maria de Ar
ruda Costa e 15 ,Elias Chaves Cor
reia confol"me requereram e obtive
ram". 

IV _ Peti~ões despachadas - Da 
F. Mendonça & Cia. Ltda., tendo 
,1dquirido a barata Ford, placa 107-
PB., pertencente a Julio Martins., 
requer transferencia para o nome de 
Jo.•é de Beirão. a quem vendeu o re
ferido vehiculo e ao mesmo tempo 
transferencia p'ara o nome dos re
querentes do cargo Ford, placa 99-
PB., pertencente ao referido José 
Beirão - A' Secção de Trafego pa
ra os devidos fins 

De Francisco Galvão, residente 
nesta capital. requerendo transferen
cia para o .:.eu nome do automovel 
Opel. placa 210-PB.. pertencente a 
Amaro Guedes Pereira. - Igual des-

pa~~r- Multas pagas - Pelo "'i' 

João de Sousa Vasconcellos, foi pa
ga a multa de 20$000. por mfracção 
dos artig 410 e 428-C, do R'T. 

(As.) Tenente João Farias, ins-
pector geral. . 

Confere com o original· F. Ferreira 
ie Oliveira. sub-inspector. 

de~te;ecretario procede á leitura de 
copioso expediente, o q1:1,al encerra as
s.umptos de interesses m~rnos. 

E' muito optismista e por isso ob
serva a vida pelo prisma da felicida
de. Affirma, mesmo. que cêdo acha
rá o seu paraiso na vida terrena 
Nephelibata. . . seus sonhos võam tão 
alto como a distancia da sua reali
dade. 

P:::bre Passarinho. CJaudu; 
Porto. 

O presidente COf!lillUruca que o 
"ompanheiro José Pinto. escalado pa
ra a palestra de hoje. não PO"Udê:, por 
motivo de força maior. comparecer á 
!'euniãtJ motivo porque não pd~rá s~r 
realizad"a a mesma. O cmpanheiro Ar-
naldo pede, então. lhe seja concedido QUANDO o seu receptor de radio 
0 

tempo destinado áquella conferPn-
"ia, a fim de apresentar. um ~eu. tra- apresentar qualquer defeito. procure 
balho sob O thema ·• As!~stencta a_ ln- sem demora. a officina teéhnica. de 
rancia" 0 que é eonced1do. T~rmma~ Armando Carvalho, á Rua. da União 
da a leitura do alludido tra~alho. f<?l n.º 70. Serviros perf,ito, e garantidos 
0 companheiro Arnaldo mu1to fe~ici-

1 
por SEIS M'tSEP 

tado pela firmeza de seus conceitos -------------
em torno de tão importante assumpto. U d 

A convite do presidente, o campa- ma greve e 
~i~irfs LJ~iasFe~~an:Jep!~~enrc'i~ere~; Sérias COnSeqUenciaS 
Bolivia e do Equador, transcorrida.5. 

~=~~~~va::f:,sibr~ ~ l~o.~e a~gr;~~ 
sario dâ fundação dvs Cursos Jund1-
cos, no Brasil. occorrido a 11 deste. 

0 companheiro Qttoni relata bole
tins de Joinville. 

O companheiro Arnaldo traz o a
braço fraternal de James Roth, dele
gado do R. I. n.a America do Sul e 
enviado de Recife. onde o encontrou. 

Passada á Hora de camaradagem. o 
presidente diz dedicai-a ao compa
nheiro Vergniaud, dada a pa.ssagem 
de seu anniversario, occorrldo a 11. 
Dada a palavra ~o direc~r do ~o
tocollo este felicita o an~1versanan
te apr~entanao os cumprimento::. de 
todos 05 companheiros. ten~o o mes
mo respondido em agradecimento 

Passando-se á entrega dos •·custo
:.os" presentes offertados pelos rota
rianos ao annlversariante, registrou
se mais uma hora de;: fina -e cordial 
camaradagem, pela maneira por que 
fóram os mesmos entregues e recebi
dos. 

O presidente, agradecendo a pre
:.ença dos visitantes. asseverou a .sym. 
pathia de Rotary pelo movimento de 
atten,Ção que todas as clas~s lhe 

O leitor já imaginou o que aconte 
ceria si seus rins fizessem gréve. um 
só dia que fosse? Sabendo-se que a 
esses orgáos compete remover ~nin
de parte das impurezas organica.s p:.i
rificar o sangue, eliminar acidos ve 
nenosos. não será difficil avaliar o 
que resultaria si os rins deixassem 1 
de trabalhar durante 24 horas. 

Ha. entretanto, muita gente cujos 
rins não funccionam com a devida 
actividade. Os orgãos estão inflam
mados, seus innumeros canaes filtra
dores se acham em parte obstruídos 1 
I sso equivale a uma gréve parcial. 0$ 
venenos e impurezas vão se accumu
lando lentamente no organismo. Co
meçam a surgir varias symptomas 
como sejam dores lombares. inchação 
tont«:>iras, palidez, inapetencia, de.s:i
nimo, frequentes dores de cabeça, Pf'l"
turbações visuaes, desordens urina
rias, etc. Para evitar que a enfermi
dade se torne chronica ou se dec!art" 
wn fulminante ataque de uremia, ur
ge acudir aos rins enfermos, mini.s
trando-lhes Pilulas de Foster. As 
Pilulas de Foster desínflammam, ~1 cti
vam e fortalecem aos rins, fazendo 
desapparecer rapida~ente todos os 
symptomas de deb1hdade rhenal 

ATTENÇAO ! Um possante Radio ~~mcl~~m~:t~:~~r/ r~:~ra~º tr~~~~ 
'·Scott ", com 13 valvulas, ven.de-se tacto com tão distlnctos elementos. Brincos, Broches e tudo qu'! é de 
na .. Casa Americana". 1 A seguir encerrou a sessão com a phastasia CASA AZUL recebeu o maior 

Av. B Rohan, 79 - 85. pragmatica de estylo. _•_•_rt_im_en_t_o_. -------

DANNEMANN 
FUMOS ESCOLHIDOS DE SUMATRA- HAVANA-BAHIA 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DOS PRODUCTOS "DANNEMANN" NO ESTADO DA PA!l.AHYBA: 

FERREIRA AMiJRIM & Oli - F A B RI C A P O P U L A R 
Praça Antonio Rabello, 85 - .. - JOÃO PESSOA 

de 30 poUegadas propria para serra .. 
gero de tóros e de.-;dobramento de 
pranchas em tubõa.s. Um::i offiC'tna 
mechanicn completa com Lor110 me~ 
eh.a.nico, mll'hina clr furar, plaina, 
motores de 2 H . P. a akool ou kPro .. 
sene, forge a \'l'nlila<.lor, rnachln:1 
para abrir roscas e cortar l'Unos, f" 

grande quantidade de ferramenta c!P 
bancJ.da. Todo este material se acha 
em perfeito estado de consf"rvnção e 
optimo funccionamest.o. Ver e tratar 
com dr. Escobar, n .. 'l cidade de GRA .. 
VATA' Estado de Perou1nbuco 

Associação Parahybana 
pelo Progresso 

Feminino 
Curso gymnasial Aulas de 

allemão, declamJção, da.ctyto. 
graphia, tachygra.phia, borda.dos 
a matiz e córte 

Preços sem comprtenr.ta. 
Informações na séde saciai, to

dos os dias ut.t'is, f'ntre J9 e 21 
horas 

============11 
F======== ==; 

Dr, Gonçalves 
Fernandes 

Ex-Awi:. Technlco <la Dl
rectorta da Hygtene Men. 
tal e Ass!;-tente InsL. de 
A&l~tencta a p::;ychopathas 
ae Pernambuco (serv1ço 
elo Pror. Ulyssf'R Pernu.m, 
Ducano>. Medlco r:-11,t>ria. 
118ta. aos Hosplttles Sa.t1tfl 
Uabel e Jullüno Mort~lrtt.. 

CJlnl('8. especlallzada das dOM1ça1 
do SYSTEMA NERVOSO. 

Coru. - Rua Roq~e di:' C'aDu, 
:?48 - 1.0 

Resd.' - A.v. Mordelro il• ffnn. 
ca, 72. 

- .JOAO PESSOA -

Dr, Francisco Porto 
Medico da Assi:.;t.f'nCi'l Publlc:i e 
dos Ho.spilaes d~ Prompt.o Son:onu 

e Santa Izab<'l 
Doençac; tio J11t1· ... ti110. Anlll.i P Rrto. 
Trata1m·nLo d::i.s 11emorrJ101d:.1s 0

Sf'111 
opf>r t.C',-lO e· H'OI (!OI 

Consultas: I>iariilmt•ntr d.-11 13 
ás 15 hora..., 

Con.11ullorio: Uua Barão do Tri• 
umpho, 474 - 1.º 

Dr, Arnaldo Di Lasclo 
F:x-tnterno do Hospital 1le AliP 
nados <Servic:o do Prof. Ulysst::s 
Pnrrnmbucanol MNlJC·o I11lt•r11o 

do s.,n:itorlQ Rrrtrc· 

CLINICA Ml:DIC,\ 

Dot:nçn.c; Nf'rvo.,;;15 e l\1ri1t<1Ps 
C:on:--.ullorlll H.ll,J Jo:·ll) Pt·'"'"''º l. 378 

2. 0 Ulfial' (fü.Jtllt·iu <!'A Prl 
rTWVf'r.tl Dú l!i 6.s 18 li.Ha· 

R.t-:>111 S..'lnaturlo Rt~lft· ft 
Pt>rPira eh Cosi., ~~3 

Phon~ ion 
- IU:C!l-'I~ -

u 

- 1 

u,~ut: norur-co de C"rtm~• -'• 
eooWJt."ttl.do3 pul' lndlvlt'la.oH lfuc ~il. 

tae&11 Oil por fllbos dr btbcdaa 
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JUSTIÇA 
TRIBUNAL REGIONAL DE JU~TI-, 
ÇA ELEITORAL DO ESTADO DA 

PARAHYBA 

JURISPRUDENCIA 

ACCORDAO N.' 53 

Processo 11.0 1.393. 

Classe 5.'. 

Natw·eza c1o proces~o: revisão da 
tnscripção n.º l.393, da eltit.ora da 2.11. 
zon~. Nilz:i. Carneiro de Mendonça.. 

Relatori desembargador M. Furta
do. 

O 'fribunal Regional resolve 
citneellar a ino.:rripçáo p~r ter 
funccl~11ado como escrivão o 
pae da. eleitora e pc;,r 11áo c_ons
tar ra pctiçã:,, de quaUfkaçao a 
11rofis_ão da me~ma. 

Vi.o;;tos. Etc 
Accordam m Juizes do Tribunal Re

Rionel de Justiça El:-ítorsil ~a Pnra
hyba, em c9.n(A'llar a inscripç~o da 
elPitora da 2.~ zona, Nilza Carneiro d"' 
Mendonça, por ter funccicnado no 
rec;oectivo proc~-··o o escrivão Anto
nio J~é d-e Mf'ndonç-a. oue é pae da 
r~ferida elt.itora ainda_ por_ não 
constar da petiçào r:ie quahflcaçao 2 

profissão da m<!sma. 

João Pe~!fõa. :.:o d~ janeiro de 1937. 

(As.) Flodoard:;) da. Sfh·cfra - Pre
sidente. 

(As.) Mauricio Furtado - Relator 

ACCORDAO N.' 54 

Proces~o n." 1385. 

Classe 5.ª. 

Natureza do processo: rcv1~0 da 
lnscripção n.0 8. da eleitora da 2.ª 
2ona Noemia C.:.rne1ro de Mendonça. 

Reletor: desembargador M. Furta
do. 

f"t TribUT'.al Re-'?'ional resolve 
c:incf"lhr a inscripção, por ter 
funcci.>nado fcmo e:;crivã.o o 
pa.e da eldtora Nocmia Camei· 
ro de M,~ndonç.a. 

Vistos. etc 
Accordam os juizes do Tribun2I Re

gional c.l . Justiça Eleitor ri 1 aa Para
hyba cm canccllar a in~cripçáo da 
eleitora da 2.a zona., Noemta Carn,el
ro de MPndonça, por ter funccionado 
como escrivão, no re.fpectivo processo. 
o cidadão Antonio Carneiro de Men
donça. qu~ é pae da referida eleitora. 

João Pe:;sôa, 20 de janeiro de 1937. 

<As.) Flodoardo da Silveira - Pre
sidente. 

A UNIÃO - Quinta·feirn, 26 de agosto de 1~37 

ELEITORAL Pela lnspectoria Geral de 
Trafego Publico e da 

Guarda Civil 
A DEVOLUÇÃO 

ACCORDAO N.' 57 

Proce.!iSO n.0 6. 

Classe 4.º. 

~ripção . .sob n. 1.464. com fundamen-

~~ ~7eit~~ai.6. n.' !.' do referido Codl- Est'ão sendo convidados a compare~ DAS ANTIGAS COLONIAS 
João Pe!:.::Õa, 20 de janeiro de 1937. ~~bl~o I~~~to~~a~~ªb1eii !:ª~~~ A L L EM Ã s 

Natureza do processo: eppellação (Ac;.) }'lodoardo da Silveira - Pre- ~~~is!: ~~:t~~~lc:~s !~~~rre~rºtni!~i~ BERfC\f, 19 - (A. B.) - A devo-
mte1 posta. pelo promotor publico da sldentc. 
capital da ~ntença do juiz da 1 ª 1 

ções: lução du~ colonias á Allemanha, qut: 
Excesso de velocidadP: _ Autos pla. este pais havia organizudo e que per

cas n.s. 28 _ Pb., Omnibus. 2691 _ dl'u em consequencia do tratado de 
Pb. e Auto placa n.º 2828 _ Pb, de Ver<s1alhes. é assumpto pai-a um lnt<:!-

zona. que ah.solveu o denunciado Ro- (As) Braz Baracuhy - Relator. 
serniro Bezet ra da Rocha 

Rel~to1 dr Brtz Daracuhy. Identico 1936. Caminhões placas ns 330 - Pb l'essante artigo do conhecido enge-
30 _ Pb., e 386 - Pb. nheiro sueco Einar Wikander, dirnctor 

O Tri::;unal Regional re.• olve Accordão n.0 60. Procasrn n.0 265. 
dar provimento á appellaç~ revisão da in-·cripção n." 1.054, da 
para cor.demna.r o . app"llado a {"}eitora da 3.ª zona Jovlta Gomes dos 

contra-mão por editaes: _ Autu das Empresas <lc Electricidadc dn 

multa de dez mil rei.:,, além das Santos. · 
placas ns. 11 - Pb., 163 - Pb., e 309 : 1:r~!~~pxli~:d~on::!~:ir~at!~f:.nic;

0
b d~ 

-/:~a de prccauçáo: _ AuLos placas t;tulo "Pratiquem o ra;, ploy", o se. 
ns. 187 _ Pb. 2080 - Ph .. ?.011 _ Pb Wikander abordn o estado dns rela
e placa n." 2828 _ Pb, de 1936. cami_ ções entre a Allemnnha e a lnglater
nhão placa n.º 456 _ Pb, e Mot,ocy. ra, na b'ase da qut:~tào da1 colonias 

custas. 

Vistos, relatPdos e discutidos estes 
autos de appellação eleitoral. entre 
partes. como appellante o dr. promo~ 
tor publico da comarca da capital, na 
qualid2de de procurador eleltoral au
xiliar, e appellado Ro:-:emiro Bezerra 
ja Rocha. etc.: 

Considerando que o ai J·ellado. elei
•or na l.ª zona - municipio desta ca
~ital - foi denunciado com·o. incurso 1 
,~ sanC'ção do art. 189, n." 2 do Co
ligo Eleitoral. por ter de:1xado de 

- ,mparecer e votar nas el.:ições mu-
i .naes de 9 de setembro de 1935; 

·nsiderando que o dr jmz cleito
'1. l." zona. sob fundomento de 

1 o a.ppellado era fun. -cionario pu
,: ,r'.) e, corno tal. est~va obrigado a 

~idir onde os ~us '-U~riores hierar-
hico~ determiuas~·C'm. ab~olveu o 

.ne~n,o :;ppdlado, por. então_ residir 
".la cidade de Victoria. ct pi tal do Es
ado do Espirita Santo: mas. 

Considerando que o appellado a
tém de não haver demonstrado a sua 
qualidade de funccic~mrrio publi~o. 
om obrigação de residir em Victoria. 

nfi~ provou. por outro fado: que. ao 
~err..p,:, daqnellas eleiçõ-?.s est1vi;:sse do
ntic:iliado naquella capital. nao va
lendo como prova ba:::t?i1te dessa _re
sidencia o documento de fls. 13. sun
ple.s recibo do . alugu,el de uma c~sa. 
mm firma devidamente reconhecida. 
Assim. 

Considerando que o appellado. o
L!'igado ao €Xercicio do voto cart. 4 
do Codigo Eleitortn, r..5.o provou d-? 
modo algum. justo impt"rlimento pa
ra eomparecer e votar na:; já referi
das eleições. e, nestas condições, náo 
está isento da pena cominada no art. 
188, n.º 2 do Codigo Eleitor11. 

dorísiderando o parecer do exmo. 
dr. prorurr dor regional e o mais que 
dos autos consta: 

Accordam os juizes do Tribunal Re
~ional de Justiç::?. Eleitor~l em dar 
provimento á appellação mtE:rposta e 1 
1 ornada por termo a fls. pa-·a con 
demnar o appellado, RoseJIUro Be
?.crra da Rocha, á multa d<> dez mi..l 
réis e 10$000). além das ci.u:tas do 
processo. 

Joáo Pessôa, 20 de janeiro de 1937. 

ACCORDAO N.' 61 

cleta placa no 35 Pb. ex-allemãs, que a Inglaterra detém 
Estacioner contra-mão: _ .Autos como mandataria da Liga das Nac;ôes 

Proces;o n.' 255. 

Class? 5.•. placas ns. 346 _ Pb e 137 - F'b, e e que agora se recu~a o devolver. 0 
caminhão placa n.º 106 _ Pb. articulista appella aos inglbes. pe-

Natureza do prt 'es:--o: rev1~ão da Falta de matricula do c:onductor: -- dindo que comprehcndam o problema 
inscripcão n.'' -} .158, do eleitor da 3.ª 

1 

Auto placa n.ll 386 _ Pb allemão referente a esse importante 
zcna. Antonio Jo~é Francisco. Desobediencia ao signal de par?_ assumoto e que altentem o !acto de que 

Rtlator: dr. B::-az Baracuhy. da· _ Autas placas ns. 258 -- Pb, as relações entrl!' as duas potencia se 
. . 268. _ Pb, 305 _ Pb, 309 - Pb, 26 _--- resentem da falta de soluçiio atC' ago, 

O T."',bunal Rr:g1c_n-il rrrolve Pb 11 _ Pb. l3 _ Pb e caminhocs ra, do problema colonial allemão. por 
can<.ellar a m~cripçao. per ter la'cas ns 456 _ Pb e 213 - Pb e culpa unica da Inglaterra. 
o fleitor omittido o seu ertado p tt plac~ ~" 237 _ Pb. "De que se1 trata, n~ re.:i.lidade?'' A 
('.i"il _h.1 requerimento de quali- atF~lta de attenção pare. com O pu. essa perg~nta º. ~r. _Wik.a~du respcm
f1c:i.<.:ic,. blico: _ Autos placas ns. 23 - Pb e I de a segu1n~e h1:stor1a m. u1to !1º go_~to 

Visto·~ s.; ex11minados em revisão os 2523 - Pb. . ~f:s s:~\!e;!~:~ P~k:PP~º~h~~~s 8
~

1
~; 

presentes autos. deller. cons:ta que o Não prestar soccorr
0
0 á sua. YtCU- um camponês tenha sido despojado 

eleitr ~ Antonio Jo~é Francisco. da 3.ª ma: - Aut.o placa ;1. 330 - Pb.... fraudulentamente do ~C'u gado, para 
zona _ -Itabayanna - omitt.iu no Falta de habihtaçao. Moto .... y _ t:lle tanto maís precioso quanto não 

seu requerim· ::tO d~ qualificação, o cle!~a~;o 3~e~1:i~1: - Autos plac~s ~:i;\~io:lh:d~i;ede d;:r::i~:1-~1e~go;:~r. ~ta~~ ~~V~() ~:Rgo i~f~ft~çr~~- do ns. 237 - Pb, 26 - Pb, e motocycleta aquelles que o despojaram ~rocuran{ 
A' vista do expo~o· placa n.º 35 -:-- Pb. . etro.s· consolai-o. affirmantlo que se_u Kndo 
Accor!'lam os juize-; do Tribunal Re- Recuar ma~ de cmco m · r,ada valia e que elle, seu antigo pro-

:;ional de Ju~tiça Eleitoral em oi:de- Auto placa n. ~55 - Pb. . . prietario, só tinha prejuízos com a 
nar O canc:.llamento de sua ms- Falta de carteira de matricula. subsistencia da sua fazenda.'' Não era 
cripção. sob n.º 1.158, com fu_ndamen- Auto placa n.º 2828 .- ~b, 1936. mais nec<'ssario produzir leite, pois 
to no art. 76. n." 1, do refendo Cod. Passar entre o meio fio e um bon- que poderia comprar e~se pruducto 
Eleitoral. de par'.1do. recebendo ou ~eLxando mais barato aos actuaes proprieta

passagE:ll"O...'L - Auto placa n. 318 - rios. Além disso, o gado estava agora 
João Pei-.sóa, 20 de janeiro de 1937. Pb. muito melhor tratado e isso porque 

<As.l Flodoardo da Silveira _ Pre- João Pessôa. 24 de agosto de 1937. ;e~:;Ppºa~:s !rªcr~:â~~m:r.~:s.ru:\:;;: 

sidente. Tenente João Alves de Farias. Ins- nês é teimoso e não se deixa conven-

nector. · f;;· Jtt:urºso~m~~~so!~~:me~~l:1I'~~~:e~.,l~ (As.) B.raz Bara<"uhy - Relator. 

Identico: 

Accordão n.0 62. Processo n." 243. 
R.ievisáo da inscripçção nº 1.479. da 
elPitora da 3.ª zona.. Jo.;ephina Gon
çalves Machado. 

ACCORDAO N.' 63 

Procec:so n. 2.092. 

Clas.~ 5.•. 

Natureza do processo: telegramma 
do vereador da Cr mara Municipal de 
Teixeira. a. Antonio Quirino, consul
tando sobre a interpretação do art. 
'!5 da Lei Organica Municipal. 

Sua. firma commercial nada repre
senta para os Bancos, se não estiver 
registrada na Junta Commercial. Para 
conquistar essa garantia, commercian
tcs! Registre sua firma por iotermedio 
do Escriptorio de Procuradoria Mi
NERVA - Rua Maciel Pinheiro. n.0 306 
- Sala do 4.° Cartorio do ta.bellião 
Travassos. Serviço rapido e garantido. 

conl'crtcr o julgamento em di· 
li~encia. para que se proceda a 
exame de !.anidade mental na 
pcssôa. do eleitor. 

isso porque falta leite para seus fi
lhos e clle não tem dinhP.iro, nara com
pral-o, pois que, deixado sem have
res, não tem recursos de qualquer éS

pecie. O camponês responde aos quo 
lhe levaram seus haveres. dizendo
lhes simplesmente: 
Devolvam-me meu gado. 

"Era de suppor que o~ actuaea 
"proprietarios''. pessôas abastadas e 
que não precisam absolutamente de 
gado do pobre homem, tivessem a bôa 
e justa idêa de attendcl-o, devolvendo
lhe seu gado. l\1as, es!<a supposição está 
perfeitamente errada. Os: ef;poliado
res preferem levar as; cousas ao ex-

:~~~ ~e e::;:g~;c!:uil~~ qv~t\á~ulh~~ 
pertence. '1 

(As.) Flfx}.oardo da Silveira - Pre
(A:3.) Maurício Ful'tado - Relator. sidente. 

O Tribunal Regional resolve 
não tcm'.lr conhecimento da 
Cl•nsu1ta_ pelo motivo de e&ca
par á competcncia. da Justiça 
Eleitoral. 

Vistos. etc. 
Accorda o T. R. converter o julga

mento em diligencia e ordenar que 
no juiw a que se proceda a exame 
p:;:ricial do eleitor Christovão Dias 
MontE:negro, in.scripto sob n.0 193. na 
2.a. zona a fim dr ser apurado o SPU 
estado de sanidade mental. 

O articulista prosegue na sua argu
mentação: "Em certos meios ingléses 
influentes acredita-se na ballela de 
que a Allemanha se mantém fírme na 
sua exigel'cia colonial unicamente pa
ra obter Vantagem em outro terreno~ 
Entretanto n energica attitude da 
Allemanha · ne!l'IC assumpto reflecte a
penas a seridade do problema. para 
ella de se prt,vcr de materias ~nma!'i 
e certos gcneros alimentícios. N'es~e 

.ACCORDAO N.0 :05 

Proce,;so n.0 1.388. 

Classe 5.•, 

Natureza do processo. revJsão da 
inscripção n.0 11, do eleitor da 2.ª zo
na, Luís Bernardino de BriUo. 

RelR tor: d~embargador M Furta
do. 

O 'Eribunal Regional r13SOlve 
ca.nccllar a iruCl'ipçã.o por não 
tP.r o eleitor feito prova de eda· 
de, 

Vistos, etc. 
Accordam os juizes do Tribunal Re

gional de Justiça Eleitoral da Para
hyba em canC€lhr a lnscripção do 
eleitor da 2.ª zona. Luis Bernardtno 
de Brltto, por não ter o mesmo feito 
prova de edil.de. visto que a c=rtidão 
de registo civil que juntou á petição 
de qualificação. diz respeito a Luis de 
Senna Brltto, filho de José Bernardi
no de senna Britto_ emquanto que o 
qualificando era Luts Bernardlno d= 
Britto. filho de José Bernardino de 
Britto. 

João PeS>6a, 20 de jnncll'o de 1937. 

<As.) Flodoa.rdo da Silveira - Pre
sidente. 

(As.) Mauri<'io Furtado 

ACCORDAO N.' 56 

Processo n.º 7. 

Classe 5.•. 

Relator. 

Natureza do proce:::o· consulta elo 
juiz d€1toral da 12.• zor:.r.1,. ~obre i;c os 
despachos podem sn feitos mediante 
carimbos. 

P...ahltor: dc!jemba rgador M. Furta-
1\o. 

O Tribuval Regi,:mal resoh·o 
declarar que os JWU's t'leito
raes mi.o podem usar c~rJmbos 
conkndo de1,pa.ch05 de qual
quer natureza. 

Vistos, etc. 
Accordam os Juizc- do Tr1Uunal Re. 

glonal de JW!tlça Eleitoral da Para
hyba, re.1pondendo á corumlta do dr 
João Navarro F1lho. Juiz eleitoral da 
12.ª zona. c-0ntida em tclegramma d< 
12 do cont11tf,, a fls .. em declarar que: 
r,s t11lzes elettoraes, nos procU.."iOS dti 
qu11lf1caçio ou quae quer outros, nõ,0 
pderão ttimr cBrimbos contendo des
J)achWI da Qualquer natureza. 

.João Pessôa, 20 de Janeiro óe lU37. 
(Aa.l Fladoudo da Bllvdr~ - Pre

sidente. 
/As l Maark:lo Fartado - Relator 

(As.) Braz Ba1·acuhy - Relator. 

ACCORDAO N.' 58 

:?roce.sso n.º !OI. 

Classe 5.'. 

Natureza do processo: rcvLo::ão da 
inscripção nº 1.571, da eleitora da 3.ª 
zona. Scverina Medeiros D1n"i 

Relator: dr. Braz Baracuhy 

O Tribunal Regional r~olve 
cancellar a iru•cripç:io da eldto
ra. por não ~e referir a t'lla a 
certidão com que in:;truiu o pe
dido de qualificação. 

Vistos, etc. 
Severina Mccleiros Dias. eleitora da 

a.r.. zona <Itabayn.nna). sob n.0 1.571. 
declarou na petição de qualificaçá'.J 
que erR filha de Alfredo ~etJ::iro.::; 
Dias; mas. da certidão do n.gistro ci
vil com que instruiu o pedido, const'l 
ser filha apenas de Joanna Maria da 
Ccnceição. pots nã..o figura na certi
dão de edade o nome de '>eu pa~. Ac
cordPm o..; jui1.P}; de~te .Trib':1nal Re
gional em cancellar R mscnpção da 
refz.rida €leitora. por não .:;e referir a 
ella a. certidã,e, com que instruiu o pe
dido de qualificação. 

João Pes.::ôa, 13 de Janeiro de 1937. 

(As.) Horado de Almeida - Rela
+or designado. 

_ Presidiu n :--:·~··.fio o df."!>:iembarga
dor Paulo llYJHlC'io da Silva. 

ACCORDAO N.0 5~ 

Processo n." 250 

Classe 5.•. 

Naturezn do procesw: rC>ví•.ão da 
insc1ipção n." 1.464. da eleitora da 3.• 
-ronn Porphiria Ferreira da Silva. 

Relator: dr. Braz Baracuhy 

O 1"rlbun.al Kegional n~~h'e 
can,·cllar a frucripçã.o, oc.r t'!.'r 
a eleitora ornlttldo a .st.ia pro
flstáo no requeriment-0 de qua• 
lificação. 

Vistos t exs.minados em revisão O'" 
prc.c:cn$0 s auto.,;. dC'lles consta que a 
eleitora Porphtria. Fcn-clm da Silva, 
da 3.ª zona, Itabaya nna. omittiu no 
reqUP,rlmento de QUallrtcaçáo a s11:1 
pro!i!..c;ão, infringindo. as.o;;tm. o art 
50. n.• 2, do Coàigo 1!:l<lloral. 

A' vlsta do cxpo.sto: 
Accords.m os julzes cio n·1 buna 1 R ·. 

glonal dP Justiça El('itoral em ordc
tfJr o can~euamento dp iua 1n."'-

Vistos. etc. 
Accorda o Tribunal Regional, pre

liminarn1ente, não conhecer da con
sulta que lhe faz o vereador Antonio 
Quirino. do Con,selho Munic,ipal de 
Teixtira de vc,1. que, versz ndo a 
mesma Sobre mt.erprctação da lei or
ganica municipa), dr. todo escapa. á 
compctencw. da Jwttca eleitoral. 

Sala das se:sões. 20-1-1937. 

<Ac:.> Flodoardo da Silveira. - Pre
sidente. 

(As.J J. Flo:scolo - Relator. 

ACCORDAO N.' 64 

ProCc~·so n.0 8. 

Cla,;se 5.•. 

Natureza do proces.c:;o: exclusão do 
eleitor da 1. ~ zona, Pedro Ignacio da 
Silva inscripto sob n.0 7.226. 

Relator: des. J. Floscolo 

O Tribuna) Regional resolve 
excluir do alista.mento o elei
tc r Pedro lgnacio, por ter fal
Jecido cm 9 de novembro de 
1V36. 

Vistos, etc. 
Acco1 da o Tribunal Regional de

~retar a E.XcJuc:.fi.o cio eleitor Pedro 
lg-naclo da Siha, ln~cripto .s~b n.0 

7.226. na V' zona. cujo fallE:r1mento 
occorrru a 9-11-1036, como comprova 
íl certidão de fb. 

Sala das sessões, 20-1-1937. 

(As.) J. Floscolo da Nobrega. 

ACCORDhO N.' 67 

Processo n.0 290. 

Classe 5.ª. 

Natureza do processo: in.sc1·ipção 
do eleitor Francisco Nunes de Olivd
ra. sob n." 419, da 2.ª zona. para ef
fcito de revLão. 

Relator: dr. Horacio de Almeidn. 

O Tribunal Regional resolve 
ordenar o iarchivlamento d-o 
processo pelo m_otivo de a
char-st> prescriptl> o detido 
commettido pelo ~leito1· e por 
sc!.lS abonadores. 

Vistos. etc. 
Accordam os Juízes deste Tribunal 

Regional. em confo-rmidade rvm o 
parecer do exrno. dr. procurador l't"
~nonal ordenar o archivamenlo d:. s 
pr~Il.te.s autos. ref.êre!ltftj ao c_an_
cellamento da lnscripçao do ele1tc..r 
Francisco Nunes de Oliveir.1, da. :z.a. 
zona viSto como o crtme de _fa.Jsas 
declarações comm,:,,ttido pelo ('}e1tor e 
seus abonadores, previsto no g!·t. 18~. 
n.º s do Codigo Elei~ra.l, esta pn"~
rripto. confc_,rme dispoe o art. 192 do 
mesmo qocbgo. 

João Pcs.ôa. 20-1-1037. 
salí.1. dab se<:~õrs, 20-1- w:n 

( A,!;;.) Flodoardo da Silveira. .- Pie
< As. l Flodoardo da Silveira - Pre- sidente. 

idcntc. 

CAs.1 J. f'lostdo - Relator. 

ld""ntico: 

AccorrJáo n.° 65. Proccn-o n.0 3. 
ln~cripção n.• 87. do eleitor da 12.• 
~ona 1municJpio de Teixeira). Seve
rino Vieira, por ter fallccldo em 2 de 
julho de 1936, foi excluldo do altsta
mcnto eleitoral. 

ACCORDAO N." 66 

Proce.'!.So n.0 144. 

ClaS:'i'J 5.• 
Ne.lurcza do proce.sso; rcvl:ulo da 

1.ª via do titulo do eleitor ela 2." 
zona Chrlttovlllfn Dias Montenegro. 
inscr

0

ipto .o;ob n.0 193. 
o TMhnnal Re~onal reeolv-! 

(As.) H. de Almeida. - Relàtor. 

Identlcos: 

Accordão n.0 68. Inscripção n.º 416 
Proc~ .. 0 n.º 292. do eleitor da 2.ª zo
na, José Baptlsta de Mello 

Accordáo n. 0 69. Procc:so n.0 293 
Jnscrtpção n.º 406 do eleitor_ da. 2.ª 
zona Antonio Barbosa da Silva. 

AcCordão n.º 70. Processo n.0 294 
Inscrlpção n.0 404 elo eleitor da 2.ª 
zona Manoel Antonio da Silveira. 

AcCordâo n.0 71. Proce&so n.0 295. 
Inscrlpçâo n.0 441 do eleitor da 2.' 

zo1~Co~Í~oe~.ºFe~;~ti~~:s~~
11

~~Jrª2oe. 
Inscrlpçâo n." 431 do eleitor da 2. • 
zona. ,\ntonlo Hellclo da Sllva 

Accordl.o n.0 73. Proces~o n.º 2r9 
In.scrlpção n.' 429 do eleitor da 2.• 
i:ona, Jo,;ó ~1,• ~ VMconçellos. 

~t:~~~l el~~'~;:;c"~::u p11~a ~!ft:ua~~~i 
('scassez · dessa~ malerias e dcs 4 

se:; mantimentos." 

~iç~:BºJ~ d;a
1
~t~~raéo~s:;t!~::z i~r;)~; 

e do Departamento Colonial do J<'o
reign Office contra a d·evolução d~~ 
antigas colonias allf•mã!I, o engenhct
ro sueco chama a attenção para as 
íormaes declarações do chanceller 
Hitler de que a All<>manha nf,o faria 
uma guerra por causa das suas nntl
R'ªS colonias. E, \'Om ret'~rencin a e:s
sas diposiçõe!I pacíficas da Allemn• 
nha o sr. Wikanrler 1nostrn que o 
Ter~dro Reich reduziu consideravel
mente os perigos de guerra na Euro
pa, de!:.ic;tindo i5olennemente da Alsu.
cia-Lorcna, concluindo um accórdo 
com a Polonia e excluindo todas as. 
possibilídades ri~ unia guerra com A 

França ainda rwlu. ocC"uraçõo dn:5 pro
\'incias frnnteiras (lU(" se achavam 1n· 

dcfec;as. o que em uma tentação para 
o vi:,dnho forte. O intercnantc artigo 
termina exprimindo a esperança dP 
que a Inglaterra ttpplique o eu fa
moso "Fnir play ·• ,_. devqlva á ~llc
manhn a~ colonia!f que ella organizo.u 
em tantos annos <l<' esforços e sacrt
firios e que hoje n-pl'rsentam para o 
pnis cClnsí<lcravcl auxilio no terreno 
l"COllO!n!C:O. 

DR. OSORIO ABATH 
Olrvdio •• Alllllellcla PüDea 

• •o Hospital Santa IMM. 
OPl!BAÇOll:8 li: Viu 
- UBINAJUA8 -

Tratamento medico e clrurSII<> 
dai doença• ela urel.!ml. Jll'OO· 
1,1,w, t>ell'.la:• e r'.na. C7s-. 

plaa e u.rethroacoplu. 
Oomu!SU daa 10 u 1J • dai 

li .. li lloru 
Ocmnllorlo: - RUa ll&rlo 1o 

Tr!umpho, 480. 
---:!--

- 10&o ff880A -

Já 'e dettor? Se uiio ó, allale.ae 
hoje mesmo no POSTO ELF.ITOBAL 
"PROGRESSO FEMININO", i raa 
Daqae do Ca:uu, NO, Tado Uae .... 



A UNIÃO - Quinta-feira, 26 de agosto de 1937 ' DE PERNAMBUCO MATERIAES SANITA-
RIOS, electricos, ferragens, 
azulêjos e vidros, aos me
lhores preços, vendem á rua 
Barão do Triumpho n. 0 271. 

RECIFE ccorrespondenc1a especial). 
A propaganda eleitoral - Continúa 

i.nten5o o movin1C:'nto de propaganda 
em torno á candidatura José Amerioo. 
Teem sido fundados varios nucleos e 
bureaux de propaganda eleitoraP, não 
só por parte de elementos filiados a 

r~r~~~~se~~~~~l:~b~~:~ed~e~~= 
ses trabalhistas e productoras 

Os pequenes agricultores do Recife 
e arrabaldes installaram um bureau 
eleiton..1 á rua 1.: 0 de Março, tendo si
do a tnauguraçao presidida. pelo de
putado Hwnberto de Moura .. 

Depois do acto inaugw·a1: os pre
sentes dirigiram-~e em visita á "Líga 
Feminina Pró - José Americo". em cu
ja séde fôram recebidos. A "Liga Jile_ 
mlnina" vem desenvolvendo, por sua 
"·ez. intn1sa actividsde eleitoral. 

No d:mingo passado, o "Comité In
dependente pró -José Americo "reali
zou um meeliug em Olinda, com enor _ 
me afluencia de elementos locaes. Es
tíveram presentes elementos do dire-

: ctolio do P. S. D. de Olinda e repre-
1 sentantes dos Comitês pró José Ame

rico das Escolas Superiores. 
Uma grande campanha social -

Acti\'am-se cs preparativos para a rea-
117..J.ção_ no Theatro Santa Izabel, de 
11ma grande fe.,;;ta de arte, promovida 
por um grupo de senhoras da socieda. 

f Jh:r~f!bà~!
1
1~·zareo~ r:ceo~~faci~ ~: 

governador Lima Cavalcanti a nossa 
siN)era e irrestricta sclidarledac\e". 

Em sessão da mesma Camara, ainda 
fol formulado um requerimento. no 
tenUclc de ser informado pelo prefeito 

~es~~~~mlda!.s p:a p:eº;~r:r~~ 0 ~!~ . CtRA D.E ABELHA. Resina de ca-
bito de Prefeitura re!erente ao em- , JUelro, Chifre de boi. - Compra.se 
prestimo para os ~rv1ços de agua e Ernesto Welner - Praça Pedro Ame-
luz. rico, 109. Pensão Pedro Amerloo. 

-----------------------
PREFEITURAS DO INTERIOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR 

Licenças diversas .. 
Imposto predial .. 
Imposto cedular 
Impo:.to de feira 
Gado abatido' , . , , . 
Industria e profissão 
Renda patrimonial .. 
Matricula de vehiculo 
Rendas diversas 
A!eriç.ão .... 
Divida activa 

RECEITA 

1 :131$100 
s 
s 

359$600 
20hUOO 

1 :184$000 
941$000 

s 
203$50(• 
53$50( 

$ 

hospltaes da cidade· Saldo do mês de maio 

pr:fe~~id~u!i;i~j~, hno~vrees~!~ci~~~ 

4 :073S700 
7 :721$900 

reunião da commissão directora do 
festival. O programma deste, que está 
elaborado. aoresentará numeras de 
arte dos mais interessanties. Haverá 
uma primeil·a pa1·te c-:m apresentação 
ãc coisas antigas. bailados classices e 
minuettos. A fegunda parte será toda 
de phantasia, contos de fadas de Pe
nauet e Andersen. adaptados com ef
feitos de luz e scenarics. A terceira 
representará coisas modernas. haven
do um desfile de modas, bailadcs mo-

DESPESA 

Pret-eitura Mumcipal - Pessoal 
Prefeitura Municipal - Material 
Gamara Municipal - Material 
Piscalizaçáo - PeS$'08l 
Thesouraria. - % 
Obras Publicas . . . . . . . . . . 

IlluminaÇão publica: 

11 :795~ti00 

850$000 
329$600 

16$300 
$ 

313$500 
1 :557$200 

ILLUMINAÇAO PUBLICA 

Despendido po1• esta \'erba n·periodo 

LIMPESA PUBLICA 

Pessoal: Aos empregados n perlodo .. 
Material: Com serviços, etc. 

CEMITERIOS 

Pessoal : De:spesa.s com empregados 
Material: Despendído n pcriodo 

SUBVENÇÕES 

Ao ex-porteiro Manuel J06é Ferreira 
Ar.., profe:sor da banda. mW:ical . 
E,~pediente. concerto e acqui:sição de 

mentas para a banda 
E.<..cola Nocturna 
Esco1a N~turna de São Vicent~ 

instru-

DESPESAS DIVERSAS 

Justiça: Pago a 2 ~fficiaes de justiça 
rctem ao.., eocrivâe:s do crime 
Ao escrivão do jury . . . 
Policia: Ao escriváo da policia da cidade 
Expediente: A' Delegacia da séde _ . 
:\.os ernrivães da policía dos districtos . . . 
Expediente: A 's sub-delegacias dos povoados 
A· Cadeia Publica da cidade 
Idem ao jury . . _ _ . . . 
Alugueis: Despendido n período . 
;ampo de Cooperação: Despendido 
3.!iccorro Publico: Idem n período . 
rransprtes: Despendido n · periodo 

!Jatr1monio ela igreja . . . . . 
Placas: Despt!ndido niperiodo . 
Publicação e impressão: idPm idem . . _ . 
E, entuacs: Despetas imprevistas n periodo 

CREDITOS ESPECIAES 

<Autoriza.dos em leis). Desapropríações 
Cc,m ~erviços de demolição da cidade . . . . . 
Contas pagas a "A União" t exercicios findos) 
Auxilio á construcção do corêto . 
IC:em á Campanha Contra a Lepra . . . . . .. 
ALqui~ição de um predío para o quarl.el do po-

voado "Fr~i Martinho . . . . . , 
C,onstrucçã.o de um predio n~ povoado Canôas 
Abertura de uma. rua em Pedra Lavrada 
Cc,m o Açude Publico de Pedra Lavrada 

Somma . . . . ... _ ... 

3:763$000 
6:232$000 

1 :078$000 

58$000 

399$600 
1 :800$000 

169$500 
169~:JO 
300$000 

900$000 
360$000 
300$000 
240$-00;) 
374SOOO 
360$000 
20~$4<:0 
440300 
15$000 

1 :935$000 
134$200 
906S300 

3:494$400 
44$600 
50$000 

1 :025$200 
3 :027$200 

19:800$000 
1 :319$100 

409$100 
1.000$000 

500$000 

1 :000$000 
350$000 

2 :200$100 
25:672$000 

17:464.t800 

9:995$oo0 

1 :136$000 

5:883$100 

13:806$600 

de{;1~· ~~Íor brilho da festa, virão 
do sul artistas especialmente contra
ctados, sapateadores americanos e 
bailarinos. Serft Rfinal urna festa 
mundana que trai-ã. em resultado uma 

Pilar - Usina de Luz - Pessoal 
Pilar - Usina de Luz - Material .. 
Gur1nhem - Usina de Luz - Peswal 
Gurinhem - Usina de Luz - Material 
Serrinha. - Particular - consumo 
A Kerosene - Povoados 

230$000 
271$000 

80SOOO 
580$700 

s 
166$500 

l:
3
zaszoo Sclldo que passa para o exercício de 1937 

52:250Sl100 

205: 296$800 
25:528'500 

grande obra social. 
Orpheon militar - Conforme tem 

sido noticiado. deverá embarcar nes
tes dias para o sul do pais. o Orpheon 
do Brigada Militar do Estado. 

Especialmente ccntractado pelos 
11 Diarios Associados" para inaugurar a 

In.strucção Publica .. 
Cemiterio .... 
Subvenções . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Policia e Justiça - Pessoal e material 

Despesas diversas: 
Soc.s. publico 
Eventuaes .. 

''Radio Tupan", em S. Paulo. deverã Divída passiva 
exhibír-.se naquella capital e no Rio Endemias ruraes (H. infantil> 

Ha poucos dias. houve no "Santa 
lzabel" uma audl<,;ã.c publica que obte-

~ri~:~ie d~i~r-ig!~~sd~;â er::::,.~rc:;;.di~ Saldo para o mês de julho . . . . 

çã~oe:~;~niª~~ ~~~rª~f:: 

20$000 
1 :538$800 

265$400 
85$000 

215$000 
521$400 

1 :558$800 

2685000 
132$700 

7 :441$300 
4:354$300 

11 :795$600 

Thesouraria da Prefei tura Municipal de Pilar. em 3 de julho de do - Por iniciativa de elementos iden
tificados c:m a polittca estadual, ctos 1937. 
districtos da Torre. Magdalena e Var -
zea, será prestada. no dia 29, uma ho
menagem ao governador Llma Caval

Joaquim Montenegro Rocha 
The&ouretro interino. 

Vi.sto: Joio José Marója, 
Prefeito 

canti. em 1·egos!Jo pelo desfecho do 
prooesso p.:::litico que lhe fôra movido. PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUHY 

pelo "centro de Cultura de Iputinga• . 
havendo antes um comtc10 na çra.ça 

~ homenagens vão ser pa.trocinadas 1 
Balancete do movimento ;-eral da Receita e Despesa. do anno d.e 1936 

João Alfredo No distncti, da Varzea, RECEITA 
será feita uma grande sessão e pr~
nunclada uma conferencia sobre a• L1eenças diversas . . . . • . . .. 

rico. lm}}06to predial < ruarl e decima) 
candidatura do ministro Ja.sé Ame-1 Imposto de feiras . . . . . . . .. 

Haverá representações dos comités Gad? _!lbatido . . . . . . . . . . . . 
àistrtctaes do p. s. D.. comparecfn- Afenç&:° de pesos e ~edidas .. 
do deputados, vereadores. crgaruza.. Ta.,-a ae hmpesa publica . . . 
ções academicz.s e demais elementos I Patrlmonio . . 
que seguem O situacionismo es_tadual j Imposto sob1. e vehlculos 

A visita do ministro da Agricultura 

I 

Rendas diversas . _ 
a Pernambuco _. Noticias recebidas EstatJ,Stica da p1oducçao 
nfsta capital ditem que não está com- Divida act1va 
pleta a ccmittva que acompanhará o Imp tenitonal mbano e suburbano 
ministro Odilon Braga em sua visita Imp sobre a renda. de unmove1s ruraes 
a este Estado a hm de 3.ssistir. na c1- , Industna e profissão _ . . . . . 
~de de Pe.sqlleira, a grande Festa cto Auxilio do Estado - Com appL.caça0 e pecial 

Tomate. . . \ s Após visitar este Es ado, o mm1stro . omma . . . : - . . . . . . 
irá á Parahyba ~ dahi ao Ceará.. per- 1 Saldo vindo do exe!·cic10 de 1935 
correndo o interior dcs mesmos Esta- , 

di. sr_ Odilon Braga será acampa~~-

~~· J~J~ri.o~ut~?:eckj~o.~~rr;1i~:
1

~~ 

DESPESA 

GAMARA MUNICIPAL 
Algcdão do Mínisterlo. e Raphael Xa
~~~Çãirrectcr da Estatística da Pro- Pessoal: Despendido n'pericdo 

cooperativa agro-pecuarta de Bar- expediente: Idem, idem 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Teiros No intuito de pr.cpagar os 
methodos mais 1ntelligentes sobre a 
cultura dn carulB., c•ssa organização vae 

t~~
1
~;i~C: J~~ª~i:1ea~c~1;;;~:n~~~~~; p1;rsoal: D~pendido con1 !unciconairos 

gT;.'lnde intere::sc para O trabalho asn- E~.:pediente: ocspcnd1do n.periodo 
cola 

FISCALIZAÇAO Ai:, con!cr<'ncia.,;;; serão Iniciadas pelo 
àr. João Coimbra Nrtto recem-chega_ 
do dt S. Paulo, oi1de cbservou. duran- p~ssoal: Despendido com fiscaes ~ lperiodo 
~ ~â~b:~ã~osie~oP~i(~~o~ ~:

1
~:.~ MaOOrlal: para o servlç0 de afer1çao 

n::co de reCCnh~clda ocmpetencia nos 
THESOURARIA 

~mJ1~~el~~fe~~~iêrencía será tob o 
tl-K'ma : "O de"f'nvolvimento agriC?1ª Pe.ssoal: Ordenado ao thesoureiro 
~~ti~ p;:;~i~la~~~~to~:;ir~:!.~~oes Percentagem aoo procuradores 

Política r, admiTtfatracáo de Olinda E.xpediente: da Thesouraria • 
A Camara M~nicipal ~" <>.Hnd& ap~ 

Provou H'a moça.o de .sohdane<iRde ao 
governador do Estado redi(;:lda. ncb 

OBRAS PUBLICAS 

flleguintes t<-1·mcs : 
1 

Pessoal: Ao zelador da a,l'borlsação 
"Oeante do processo indecoroso pelo Ao corrector do Circo da serra. ... 

qual Ee pretendeu lançar mãe. ne~e Material: Senriços realizados, etc. 
tnomt'ntc da seria.e; apprchensões per 

ESTRADA DE RODAGEM 
Q~ atr.:.vessa o país vtz;.1ndP enxova
lhar a h .nre. r dignidade de um che
ff de E.-.t.ado. que pela iua conducta e 
7'(!lo administrativo. tem sabido muito oc~:pendldo com r,oparos na~ rodovias 

5705000 
11$500 

12:160~00 
087Sl!OO 

3: 14-0$000 
125$000 

2:115()$000 
28:562$000 

120$000 

980$000 
612t()OO 

28 :384SOOO 

::b:ci~1; 1~:r~J:P:t~t d~~~~{.: 
ll')r°" nó.s oignatarlos reprcaentante6 

CONTRIBUIÇAO AO ESTADO 

24:632$900 
20"664$000 
19 :302$600 
11 :282$600 

2:002$000 
1 :5908000 
6 :759$100 
1 :910$000 

39:294$000 
31 :607$600 
5 :953S800 

364$700 
9:6465000 

29 :119$300 
8:000$000 

212:128$600 
18:696$700 

230: 825$300 

581$500 

13: 147$800 

3:265~000 

3L,J2$000 

29:956$000 

ij:777$200 

Total - Réis . . . . 

Picuhy_ 15 de junho de 1937. 

E. Macêdo secretario. 
Visto: - Severino Ramos da Nobrega.. prefeito. 

~ 
O PEOq MAL 

com o mELHOR 
REmE-010 

VITRIL 
' FAZ CE;SSAR I\S 

DODES EM 24 HORAS 

EXIJA O VIDRO 350 <iRS. 
DISTRIBUIDOR, PARA O ESTADO DA PARAHYBA 

230 :825$300 

AGENOR GOMES 
RUA JOÃO PESSôA, 260 - Campina Grande 

PILULAS DO ABBADE MOSS 
TODO llSTE CORTEJO DE SOFFRIMENTOS SE 
RESUME NUM MAL UNICO - DESORDENS 
DO APPARELHO GASTRO-INTESTINAL -
OF.~ORit'.NTA O DOENTE ATORMENTA-O NAS 
JlORAS UE PRAZJ,:R, ou'DUF.A1'fE o SOMNO, 
QUANDO CONSEGUE DORMilt. A ACÇAO DI
RECTA E EFFICAZ SOBRE O ESTOMAGO, FI• 

GADO E INTESTINOS QUE EXERCEM AS 
PILULAS DO ABBADE MOSS SE TRADUZ NO 
DESAPPARECIMENTO DESSES SOFRilllENTOS 

Acente. para os Estadoa de Parabyba e Rio O. do Norte: 

ALMEIDA & COSTA 
ROA MACIBL PINHEIRO, 368 End. Tel, - ALMJEWA 

---JOAO PESSOA---
kglthnos do povo nesta casa, v!m05 11nuoriiwçlll q~~illl\(jp, (i tiµ;t11.1r.cãn 
Ptrant,, " = ma !1vpot!ler.ar a,, U " ·.-• 17 500f900 ·--=====-=--.--== ..... ----o:;::=::::,:;::;;:.---"" 
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LEON BLUM, TERCEIRO FAUSTO 
THEOPHILO DE ANDRADE ! 

A UNIÃO REGISTO 
FIZERAM ANNOI!> HONTEM: - Occorreu, nesta capital. ante
Sr. Flodoaldo Peu:oto : - Deflull)., hontem. o nascimento do menino 

Q.ontem o anniversarlo nataliciC, do Edson, filho do sr. João Aranha 
JC.1()

0 
Julho - O goblnete Leon lor deu-nos um Goethe moderno que 

A Gerencia d esta fol h a, sr Flodoaldo Peixoto chefe da firma [ Montenegro. inferior do 22.0 B. e 
Serviço de Publicidade 

Bium cnhlu depois de um nnno t' de- acompanhou o "Affaire Dreyfus". que 
2esete dia,. de govêrno Ourunte e~- lia apaixonadamente os artigos de ci.,- j 
te tempo, a personalidadt- do politko mencenu, que se correspondia com 

de accôrd o com determ ina- F: Peixoto & Irmã~, desta praça, e 1 ~i:te~~~~posa STa. Nair Rodrigues 
ções d a D irecção, com m u - cavalheiro altamente conceituado em BAcPTISADOS: 
nica 80 p u blico que, do dia nosso meio social. Occorrendo, hoje. o primeiro anni-ioclalhita francéij de~pertou o maior 

lntertoi:H1e e foi estudada peloM publi_ 
delas do mundo inteiro, c1ue desejam 

('Onltecer n fU.1\dO aquell"' homem 

proteilorme, lfUe, n1>oiado em uma 
maioria hetero!lenea, couieguiu ren-
lizur umu obra vm'da t> nolan,J, no 
govêrno da França O Meu pu~sado 
foi revolvido, as fontes do weu pen-
11omento foram pe~quizaduM e u~ !'il'Us 

livro!'i, velhos d(• vintt' a trinta an• 
no&, fo1'am reeditados, 1..'0m propo!-õi .. 
tos poliHcos uns, e rom fin• e9can
dalosos, outros Ahi ei:11ão, ('m lodus 
&8 vitrina1, d1: lh:raria, n1-1 ohrai:1 ~ohrt- n 
Heforma no,·ernamt!ntal e sobre o 
CaR.Bmento 

Mthi. de todOA O!l lh·rO!ól dé Lt>on 
Bium, t!Ht:riptos ainda no tempo em 
(IUe ª"' .suas actividades llOliticn~ 
er-am diminuta~, o mais interessante, 
pura o e1,1ludo de sua pertmnalidade, 
11ào ai... conversações apocryphas com o 
grnndt' (1oeth@ A(ppareceram em 
)901, .aob o titulo "Goethe et Ecker
munn". Eram uma supposta continua
~ão dos celebrh entre-tenimentoi. d<" 
t:ckermann com o creador do Fausto, ~ 
cujo autor, logo se descollriu, era Leon 
Hlum Foram datadas dn ulOmu de
cada do iwculo passado e continham ::a 
i,rovav("J opinião do grande europeu 
i.obre todois O.!I arontecimentui,; polili
coi, QUt' agitaram aquella época O au_ 

1 SAIBAM TODOS 1 

Os habitantes de Higa'lhitorf'
\lura nunca ouvii1am falar de 
Thoma.t Moore, ou Frt.'ud Nem co
nhect.'m seus nomes os seus sonho~ 
de uma sociedade ideal 

Todos os que residem nas 24 al
deiaq de que se compõe lligashi
lore-Murn. no entanto, vêm levnn. 
do, hn ::1eculos, uma vida que só 
t!XÍRtf- na!:I "Utopias"_ Sem exn~
gernr, ult.rapa•~aram o proprio 
Marx, no aspecto Social 
Hh:a'lhilne-Murn é m~!Õlim. um 1u
~nr de sonho 

Viver long-e das eslrada'I de Cer
ro. possuir a.penas um caminho 
11alfn. ir á aldeia mais proxima, não 
ler telephone, nem radio. nem Jor
nues, ir de machado ao hombro 
pelos bo~(1ues ou mergulhar na 
ª"ua transparente, sob o sol, para 
t•xlrahir plantas marinhas e em 
pouca~ semnnal(. ter trabalhado 
para assegullar-.se a sul>~istencitt, 
- ~üo "impoHsiveis" quê alli ~· 
realizam 

Quem não gostaria de viHr nu 
ma lf>rru assim? 

!:,eu~ habitantes, é verdade, na.o 
t1eixam d~ ser hospitaleiro!:!. Não 
cubram impoi'to de turismo. Oa 
viajantes, porem, não são visto!' 
com multo agrado e não se lhu 
permltf(• que alli se im~taTIPm de
finitivamente 

E9se agrupamento de ,·inte al
deias. QUe eonsifitúC'm a~ 119 mi
lha~ oundradas, de Higashilor"'
Mura; é- um qnie-to e <·xtronho lo
cal. uma região maravilhosa "' i.:-de-
nicn 

A-i pn1>ula(ÕeM cornwrvnram cul
dados&mcntf' i,:euN recur1o1bi,c not u
rü.('~ pera o bem commum Não 111• 

runhere, alli, o QUt> st'ja riqoeza. 
ou pobreza. inveja ou preoccupa
ção O trabalho e a di\.·er!:l::ao per
mn1tecerftm ~empre e-m um nh·el 
commum t' a re."IJ)Onsabtlidade so. 
dai alcançou um gráo tal, QUt' u 
proprio 1\tint invejaritt 

<.:oino llignshitore-Murn està 
eercada por uma estoc:"lO 1t1n·11.I. 

QU(' prohibe as machina!-1 pholo
graphica~. ha pouca"' vir,;tns da lo· 
rü.lidade 

O Cacto (' que _umn nova Utopitt 
floreeo1cP, sem quP ninguein a per
turh<'. na costu do Pa(·ifico, n~ 
ltt>nimmla dt.> Shimokita. - o 1>on. 
ta nort.- dns ilha~ Japoni·1rn1o1 onde 
l'i\.·em 7 500 habitnntcl'I. • 

<·01110 {,, Mbido n nun,::ria, ínr
m:rndo um rt>ino Pltrtltipon1 tio 
lr11pcrio austro..tiungaro ~t.bom111-
do .. Cra,:mentndo no fi1~ da Gran
de Guerra A partir de enUo, 
pa1.,mu t'lln a con!ô!tltuir um Esta
do indt>pendente, or~anizado, como 
u AuHtrin, '-Ob o regime republlca
r,o N::ao tem, porém. um pTf'!<lid<'n
t" com mandato limitado, ma"') uma 
rt.-g1•ncln una (" vitali<"ia ne~de o 
COlllt'('O, ha un~ bonH 1 S ;.rnno"', ~ 
rt:-2't·nh· da Jlunl(riu o nlmirnnt<' 
Jfurt). Só ngoro foi e~taõt"lt'ddo o 
JJJ"Ot't.'1011) da HU8 kU("Ct'iôloâo Ü rt•
l(t·nle ... m íuncc;,ões organizará um~ 
li!otB dt· :1 ministroli, dt'nlrt" os 
QUHt'k dle, ocOn<;elhará ao Pnrln~ 
roenlo n l'Hcolha do S(·U HUt'('t·~Hor 
A Beu turno. o Parlamento deMli:c'
nnrá umu rummi1'18ÕO de 100 mem
bro~ d(· (·ftda umn daa dua~ Car
maru ... n qual pro1rnrá .1 1·andida
fu8 E ü"t dua~ Cam11ra~. rf'u1:1da"I, 
t-l~·grrGo, rm ~scrutinio 11(•crt'fu, 
dentre 01 r. proposlo1t. o reeenle 

Barrés t" assistia aos congreuos 1o<"i•-1 
liHt&l'I de Jaurés. 

O livro tem um trecho prophetico. 
E' ac1ue lle em que o poétn allemão con .. 
ta ao improvizado Eckermann o aeu 
plano de escrever um tercei ro Fauato. 1 

E' que nelle encontramos f'&boçados o 
fascismo, o communísmo e o socia lismo 

1.º de setembro em dean te, Contando com wn vasto circulo de versaria do pequeno Joseride, primo-
o seu Servko de Publici- relações de amizade na sociedade pes-1 ru~\\fJºct~·ci~~!~fot~:s~e ~;!_ctaºªé 
dade não enéaminh ará, pa- scense, o sr. Flodoaldo Peixoto, pela sua esposa, sra. Oride Silveira de Lu-
ra p ub(icação, annuncios, data de hontem foi muito cumpri- 1 cena, será o mesmo levado á pia bap_ 

ed l·taeJo!, avt' <os e so l,·c,·ta- mentado pelos s~s amigos entre os ' tismal, ás 16 horas. na egreja de N 
,, o , ' s. dr Lour-des servindo de paranym-

das sem o respectivo paga- quaes se incluem 05 que fazem esta I phos o dr. Aicides de Vasc:ncellos r 
mento á boc ·a do cofre, folha. sua esposa sra. Hylda de Amorim 
estando excl u ídos des8'a - A pequena Guionirdes Salles. fL Vasconcellos .. 

:n~e;rª'::,hi::::::t:: :::u1:ª~~~am de exigencia toda a materia ~~a r~~r!:-isa J~ffic~:Jles, funcclonario ri!motre~!~s::~c~~ósºs J!:s ~:c];çli3õ 
Goethe rejuvenece Fausto. E fui-o de caracter administrativo, FAZEM ANNOS HOJE• ! intima ás pessôas cte suas relaçÕf's, 

voltar 80 mundo. Sua missão, desta tanto estadual, federal e A sra. Donatila Luiza Gomes, sogra se:ido servida uma mêsa de dôces e 
vez, é crear o reinado da justiça entre municipa], e os an n uncios :~1srr:de~tº d:u~;i:\ ºli1~~fà fri~to\JANTES: 
os homens Pensa a pricipio cm m u - permanentes. ••Juliano Moreira". desta capital. 1 Dr. Emygdio Cardoso Dantas. 

nil-o de todos os poderes, para que a Le~nc~o ~~~~od;o1~rt~ja:i~~c~?o:!: 

1 

Depois de. alguns dias d~ permane;lCia 

rLeo,g·ool,u~pãoore~m·, fa,·çe." •de•·mc,P·mosªs,·Pbª,·1'·,ªdabdaeixdoo I A CANDIDATURA JOSE' rio da Penitenciaria nesta capital. nesta capital, pelo horario da "Great. 
- O joven Rivaldo Marques Muniz t Western". regressou hontem a Natal 

seu d".siginio. Uma revolução .nestas AMERICO EM GOYAZ E A filho do sr. Salustino Muniz de Me: o dr. Emygdio Cardoso Da~tas des'. 
cond,çoes. em vez de trazer a Justiça f ~eiros, funcclo~ario . aposentado da. /tacado elemento da politica nol"te-rto. 
nos homens, seria o imperio da injus- SUA PROPAGANDA p~~f~t-Western • residente nesta ca- grandense e advogado de nota no fo. 
tiça organuada. Resolve, então fazer j - O menino Lenobio filho do sr rum da visinha capital do norte que 
de Fuuslu agitador socialista' E 118 GOYANI.A,h lO - ... co;forme 8 i;n- Antonio Cunha Li.ma, 'residente e~ se fez acompanhar nesta viage~ de 

mesma funcção, s•rge no dram~ a
0 

fi- ~~~nsion;~:1 ª a not~~:;e 
O 

do:evemen~~ BrejoO do ~ruzls. 
1 

fllh d J sua exma. esposa s~a. Judith Danta~ 
b _ e . . c - memno o o o sr. ayme O d E di c d 

gura de Mephistopheles, que, desta ros qu~ compoem . o ~m1te _en-1 Cabral residente em Areia r. myg o ar aso Dantas e 
nz, não ê o amigo nem o confidente, :~~~ ~ 1!~~º1tn2i~ic!,st::: ::0 se~ªu~~~!:~ - cj menino Roberto, filho do sr. 5~ espo~, durante sua estada em 
mas o rival de Fausto. Munido de uma deputudo Herminio Amorim dr. Zo- A!l~n.io L. Baptista, re.sidente em J~ Pessoa, fõram hospedes do sr. 
barbicha impertinente, dialectico e in- roastro Artia~a. dr. Camara· Filho,. dr. Pi~rrgu~Queno Carlos Alberto filho ~~ilio 

0
Dant.3!3, do nosso alto commer_ 

transigente Mephistopheles prega 8 Vasco dos Reis, dr. Euclydes Fc!Jx de do A l' Cha , al0 odoe1ro. 
. . ' Sousa, dr. Guimarães Lima, cel. Li- sr sr. ure 10 ·u.ives, ~ sua esposa, - Dr. Onildo Chaves, _ Par a 

nolenc,a e ataca r'~demente. F~~sto, cardino de Oliveira Ney, dr Aderal- caªitaPulce .Chaves, residentes nesta. metropole do país viaja hoje a boªrcto 
accusando-o de ser um vendido , de I d? Lyra, dcpu.ta~o Oscar Cam1>os, J~- ~ fianscorre hoje O anniversario do Aratimbó, o dr. Onildo ch'aves qut
se ter lransformado em um "homme ~~ordrdrA:~:;1;~~:~s d: 

0
M~~~a ciJ~~f~~ natalicio do sr.' Durvàl da Costa Ly- vae C()ffi~ionado pel~ GovêrnÔ do 

d'~ff~ire.s", de se ter identiCicado com ' C~sta.· Fil'ou constituida a· seguinte ra. c~mm~rciante ~m Ban9:n~iras; !t~~º· ~li~ ãoded:ealizar. um. curso 
a 101u-;t1~n que pretende combater. di1·ectoria do Comité Central: presi- . - O Joven foao Dyo.ms10 Filho, Hozitim á ~oit ma~~riologia. 
Fausto, comtudo, não desanima. Crê dente dep?Jtado lterminío Amorim· filho do .sr. Joao Dyonlsto, residente rane ~ e. esse igno conter .. 

vice-Pre~idente, cel. Licardino de Oli: em Barreiras. daccfonesaJ vaef,.emmdenoassºr gabinête re. 
nn pregação, na propaganda pacifica e veira Nev· secretario dr Zoroastro N4.SCI1\IENTOS: d , . P esentar-nOB ns 
nn força da persuasão. Acredita poder Artiaga; 2'.o secretario: dr.· Maximiano Roberto Sergio: - ~cha...se em fes- su~ S~s~~~~·0 e 1 . . 
induzir os homens a realizarem a re. da Mattn Teixeira· thesoureiro dr ta o lar do nosso amigo dr. José da d.ias t . d A met~ · - Ha 
volução pacifica, ,sem violenciaij. Gamara Filho. Ess~ directoria foi' log~ Silva M::usinho e sua esposa sra. de P~~~~ nos.d regr~a hoJe á cidade 

empossada O Comité Central Eleito- Maria do Carmo Mousinho com o nas- ~to · on e res1 e e gosa geral 
A esta 11ltura, Goethe abandona o ral Pró Candidl:ltura José Americo, cimento, ante-hontem, de um menino ~~~rce1arfo O sr. Conracto de Almeida, 

quadro. Mas o novo Eckermann, insa- tem, segundo jli foi traçado. um vasto que na pia baptismal receberá o no- De ut: P;efeitura !OCal. 
tisCeito, indaga: _ E Fausto terá e~i- progranuna a desenvolver, do qual mo de Roberto Sergio. .- P O aula e Silva : - Dti 
to? Vencet'á fttephistopheles? A esta consta excursões ás cidades de Ana- Pelo grato motivo o casal Silva._ Piancó, chegou hontem a esta capital 

polis .. Bom fim Camp~ Formoso, Pii:es ~ou~inho tem recebido muitas fell- o deputado Paula e Silva, proprietariQ 
pergunta, o poeta responde que não ?º R!º· Ipamery, Go1andyra Catalao, c1taçoes. e politico naquelle municipio 

pretende escrever uma brochura de ~s:\:i ~:ri:~ad~a :~~rªs!~u1cia ;e~/a<: CRUZADA NACIONAL DE S, s. veio tomar parte nos t~abalho.,; 
prt>paganda, nem uma di1'!sertação rava1ut do Comité visitará o t-udoeste da A.ssembléa Estadual estando h~ 
theorica, mas um dranla, simplesmen- do Estado, º. centro ~ o norte. desen- EDUCAÇÃO pedado no Parahyba-Ílotel. -
te Está convencido de que terá. exito. volvendo as::.1TI1 uma rntensa prnpagan- A . A fim de presta d d 
Mn~ a resrosta precisa á queslâo só da pr? .candidatura José A1~1eric?. solidariedade da Veneran- m~ão ao Collegio ~u!t'a~me:m ~e~l 

d • Not1cta:s procedentes do rntenor do d f . · reiro proximo egu h · ' • 
o tempo po era dar. Estado, adia11hun reinar em todos os a pro essora Francisca Ide Janeiro á sbo e OJe, para o Rio 

~\gora, trinta e seis annos depoib da municipios, lntraduzivel . e~thusiasm,c;, M jove~ Luiz ·Espinor!ºded~l:efr':1:Efmaº 

obra de ficção.' _Leon Bium viu-se col- l~ie~~:~o c:~
1
;•

0 ::~d1~at~nu~st1
~: r~~~= OUra . fil~o. do sr. Joaquim c~valcantl d; 

locado na pos1çao do novo Fau~to que magh;tratura do pais. P Antes d~ embarcar, com destmo ao OI~verra Lima, proprletar_10 e fazen-
idealizára, prcurando fazer reformas ! Depois da p. osse da directoria. a que !ui do pais,. ~ dr. Gm,t~v? Arm~rust I deir.~ em Araruna e residente nesta 
pacificas, em seu pais, e realizar O rei- nos referin~Ot- acin~a .. realizou-se uni 'n:tr~v:d:me;::.i0~: C::!::~•:a_a:eea as::- ca~ ~;. Onaldo Sá, _ V' . i h 
nado da justiça social entre o ho grande conuc10, assistido por uumero- Fra.ncis<"j3. Moura 1 : para C it l d . Re ia~ara oje 
mens. 

8 
• 1 !:c:~\~:sa ptoºr:~~:rr. v~~~~~~a~~o 1~º: F~~i~ trou sobre a belle~::ta qu:'!'mE:ne::a Onald~ sâ,p r!cen:menf~bi~:nsf~ri~~ 

Politicamente acaba de ijoflrer a l ttts dt·s · Vasco dos Reis Euclydes Fe- encetad_a pela Cruzada Nacional <'1 ~ 1' d~ agencia do Banco do Brasil desta 
· · ' . . . . lix 'de Sousa Acar Pas;os Guimarães Educaçao. CI~ade, para a matriz no Rio de Ja_ 

1 

sua pr1me1ra _derrota. Esta~a _ deCuutt- Lima. deput~do K1ario Mendes, dr. coA aprtofessora Francisca Mou.ra, ne
0

1ro, onde irá cccupar um alto car-
vamente vencido, ou resurg1ra, com 8 Maximiano du Matta Teixeira dr. Zo- mqu no arredada, de ha. mwto, g • 
capacidade magica de renovaç.1o do Toastro Artiaga e o academico Eliafar dos !-eus ~isteres, promptificou-se a I O sr· <?mi..lio Sá.. que desfructa em 
doutor Fausto? Como na obra d<' fie Abud. Os oradores deputados Mario ~olla~~rar .Jtunto ª.b~[.uzada, gesto es- nf'5º- me1~ socia~ de vasto circulo de 

c;ão, é o caso de dizer: - O tempo da: !~~~:te: f~!=~~~li!~
1
:~· I!~;::ª!: !~~~ t!v:

14

Ár':t~
1

r:s:_ensi 
I 

izou 
O 

dr. Gus. 1~;i::ras ede~~=:çõ!sec~~eusy~i~i: 
rá a resposta gra.tularam com o povo goyano pelo .· d d thia por parte de seus amigos e colle-

ASSEMBLU LEGISLA· 
TIVA DO ESTADO 
Recebemos, da Secreta· 

ria respectiva: 

lo Em n o m e do exmo. sr. 
presiden te, convido os srs. 
Deputados para a reunião 
preparatoria a se rea lizar 
no dia 31 do expirante, ás 
13 1 2 horas, e para a ses
são solenne de insta llaçáo 
da terceira reun ião da pri
meira legislatu ra que terá 
lugu a 1.0 de setem bro 
proxirno, ás mesmas horas, 
na séde provisoria desta 
Assembléa, no 1.º andar 
do Palario das Secretarias. 
-.João Pessôa, 25 de agos
to de 1937. - (ass.) JOÃO 
DE V ASCONCELLOS, 1.º 
~ecretario". 

motivo de repugnarem a fascio · razão u;~. e O governa or Pedro Ludovico gas do Banco do Brasil havendo o 
por que a doutrina do sr. Plinio Sal-

1 
i:,reram 08 or!dores, referencias Cabo· Branco. onde exefcia o cargo 

gado não tem conseguido medrar no V ogiosas á actua~ao do sr· Getulio 
I 
de t_o secretario, prestado ao seu d.is 

Esta~o. Todos o~ _oradores. exaÍta~am a ª~~=~1 c:n:i°acf;;:~tJ:te d_a Republica, 1 tincto associado uma _justa homens: 
Els v1rt~des do m1u1stro Jose Americo, um somma de servi de fi.ca ª. dev~r I gem. com a .!ealizaçao ante-hontem 
como cidadão e como homem publico ·t d · Ços tnestimaveis. de uma reun1ao-dançante durante a 
bem assim, a personalidade do gover~ ~s

0
;;z O c~t;se nur;1e:_o O EsJad_o de , qual lhe foi Ofierecido uni.a rica lem 

nador Pedro Ludovico. a quem Goyaz beneficiada P~~u ~I8<h gran. emente I brança. 
deve todo esse progresso que hoje oh- externa 

8 
ra~! .d u-stre g&uchoi se Hontem, o sr. IOnaldo Sá esteve em 

serva mos com or~ulho e desvanccimen- 0 ComJé ex ci d 8 
· t d nossa redacção. despedindO-Se dos que 

to. tivas. E o ent~~s!:sm~ :sbs~~v:~~ec::i- 1 fazei:n, esta folha e agradecendo a:-.: 
. Os orado1:es eram interrompidos, de não padece duvida, uma .11.ífirma ã~ gen~lezas de que tem Sido alvo de 
instante a instante. c?m os cal9rosos magnifica da sympathia e do a r: par da A UNIA.O. . 
applausos da os.s1stencta. notadamente. que O povo goyano manifesta P ~o 1 • t Acha...se nesta capital a trato de 
quando pronunciavam o nome do emi- candidato nacional 

O 
1( J • A pe .0 ~n .eresse particular, o sr. José Cor .. 

nente paruhybano, ministro José Ame- eo de Almeida. ' ' ose meri- .s::rio~a~ousa, commerciante em Mi-

o CONFLICTO SINO ~JAPONÊ~S 
A SITUAÇÃO DE SHANGHAI E' DESESPERADORA DEANTE A CHEGADA DE 

NOVOS REFORÇOS NIPPONICOS 
A LUVTA EM SDANGHAI J gu!~~~l .~os ?,taque..; aos navios ~e/ prensa. sabe-se que a offensiva nippo 

SHANGHAI. 25 -<A. B.> - o Se- 1 WhangdoJ'º~es~ ~n~~radoo. no no nica TI? desfiladeiro de Nankau n!i.(; 
tual conflicto sino-japonês assume um I posições j~ ontis Jf~ra~ nr:iclado, as produziu os effeitos desejados. O 
iSPecto bem diverso dos que anterior-110 aviões thinêses 6 de b8óm~!d!i~~ i::omrates entre Peiping e Tie~tsin :'l• 
mente se veriflca~~m. A differe~ça1 1 de caça. Os atacados lamentain a um ram o aspecto de guerrilha 
consiste na l)OSSibilidade do exerc1t,0 perda de um morto e 9 feridos 
chinês ho1e luctar contra os japonê- verificou.se hoje um combate' aé- LIANG-SIANG CAHIU EM PODF:IC 
ses empregando t~m_!:>ém annamento reo sobre o districto de Honkew .. O~ DOS JAPONE:SES 
moderno, como av1açao e peças de ar- japonêses affirmam que derrubáram TOKIO.! 25 - (A. B.) - Segm,cto CARAVANA TURISTICA tilharia anti-aérea. E' esse o. motlyc um apparelho chinês, ao passo que 0, lnformaçoes recebida~ d.e Tienhln. 

A chegada, hoJ'e, ri~~i~la:1té g~.~~lesos J;~~~::~ nl~~ crthoi.nêses dizem justamente o contra- ~r~. ~f~~!~s c~:::b:te~1cJ:1~iiafºg1~º 
~ sua a lucta. porucas com as forças do governe> 

esta capital Até ás 4 horas da madrugada de ho- KALGAN BOMBARD EADA central da China. na, proximidade, M 

A bordo do "Almirante Jaceguay", 
que tocará noje. pela manhã. no porto 
d(• Cabeclello, chegará á Parahyba a 
"Caravana turistice", que reg ressa do 
t'xtremo norte após uma proveitosa 
('Xcursão P<'los Estados seplentrionueH 

Con~tituW,o conforme já tivemos 
opportonldad~ de noticiar, de elemen
toJ;. dl' de~taque das varias classes so
cine!-4 do fiul do p:iís, a "Caravana tu
rístico" virá até esta capital, visitan
do O!ÕI principaes pontos da nossa " ur· 
b~··, t=1endo hospedadoB em João Pes
sôa. pelo nosso prezadÔ amigo sr. Al
fredo Moura 

Apó'-" u sua chegada a esta capital a 
"Cnravuna tu,..istica" será cumprimen
ld:r. por um repreaen tante do .r. go
' ePnudor Ar&'ll'miro de Firoelrido 

Je. a artilharia. chinêsa localizada em TOKIO. 25 - (A. B.) _ o exercit( L1ang-Siang. ao sul de Peiping. Ue 
Chenju, cenccntrou fogo sobre o dis- de Kwantung está ~e utilizanao agora pois de intensa preparação da tnll 
tricto de Hongrau, onde os japonêses também de aviões para chegar afl 1h0ria. os jrponê,;es a!:Saltaram n~ po 
L·eunem o maior nucleo de suas for- objectivo virado nas operações milita sições do inimigo, que se retirou 1•1n 
;as. Também as baterias de costa da res da China septentrton::t-1. nos arre. direcção ao centro principal estnbr lt·· 
Chtna. collocadas t'm Lil1ho a 27 kllo- dores de Kalgan. Segundo as infor- cido na região de Paoting 
metros noroeste ·de Sha.nghai procu- macões aqui recebidas, toram bom· As operações foram grandeme1llr' 
raram impedir o d~embarque de tro- bardeados o quartel-general e O aero- d1fficultadas pela chuva. 
oa Japonêsa na.s margens do Yang- dromo de Kalgan. Aquella cidade é PEJORA A SITUAÇAO DE PEI-
Tse. importante centro ferroviarto. situado PING 

e. ~spfe~rote dlip~r:~~esinI~f~i~~ ~ã~ ~iioli:~d~~r:1~ que liga Peiping á re. turJoN1~~e1Jfng ~:or:/ r~1.ld1 f;: 
~:e manifestou qualquer .situação ctes- velmente nas ultimas 24 horas. O mo 
favorave1 para o.,;; japonêses nos dis- A O}~FENSIVA NIPP ONI CA CON- vtmento de tropas a~sorve t-Odo•: ,o·· 
trictos orientaes. de Shanghal. Entre- , TRA NANK AU NA.O D EU RE- melas de transporte, ficando assim m 
tanto as forç~ aéreas da China vêm SULT AD OS terrompldo o fornecimento de vtverr.s;-
desenvolvendo grande actlvidade so- Já se e~tá fazendo notar a elevac;-ão 
bre Shanghni, muit.o embora os japo- TIENTSIN. 25 -(A. B.) -Apezar das preç.os e a falta de recursoi fin:in 

~;5~~~!~em destruil-as o maú, bre. 1 ~ês r~!~v~~~le~d~u:~elJfa°çâ!l ájal;~ :e~~~~ t~ ~~~!:Õl~e e:f~=~~e:~111ge 
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ORGAM OFFICIAL DO ESTADO 

SECRETARIA DA FAfZENDA -
EDITAL N.0 77 - COMMISS.ií.0 DE 
COMPRAS - Abre concurrencia pa
~faI ~ fome-cimento do .,seguinte mate. 

PARA A IMPRENSA OFFICIAL 

Material para linotypo 

450 matrizes de 7 - 122. sendo : 
50 a 
50 e 
50 s 
50 o 
50 i 
100 conjuncttvas 
100 virgulas 

9°irª!rizes de 7 - 126, sendo : 

10 e 
il_ 10 i 
"f! '10 o 

10 s 
;" 20 conjunctivas 
f 20 virgulas 

16~ m:trizes de 6 - 94, sendo : 

20 
20 

' ~g ~ r : ~~lil~~tívas 
90 matrlre.s de 7 - 80, sendo · 

10 a 
10 o 
10 e 
10 1 
10 s 

~ 20 conjunctivas 
20 virgulas 

3 peças F. 2272 

r i :~:: i·. 9i3ls4 
3 peças O. 1527 
2 peças O. 3405 
1 peça c. 963 

12 peças X. 103 para llnotypo 
2• peças J. 4391 para llnotypo 
6 peças F. 72 Idem. Idem 

12 peças D. 6 Idem Idem 
' 12 peças E. 355 idem Idem 

12 peças E. 1272 idem' idem 
5 colleções de typo italiano "Vel. 

!~t' i~~;'J!~~· corpos 8 a 24, 

: 1 rnachlna -de escrever, silenciosa, 
~:1:~0~e~~~~f.s d~ calTO e 

: 2 fc':[!ºs de papel assetinado de 18 

2 fardos de papel assetinado de 16 
kllos 

2 fardos de papel assetinado de 24 
kilos 

2 fardes de papel assetinado de 30 
kilos 

2 fardos de papel assetlnado de 40 
kilos 

1 tonelada de ch!mbo para lino
typo 

Os proponentes deverão faze• no 
Thesouro do Estado. uma caução em 
dinheiro, de 5% sobre o valor provavel 
do fornecimento. que servirá para 
'ª!ªn!ia do contracto, no casfi} de a':'
ce1taçao da proposta. 

Os proponentes deverão marcar o 
re~Jo .para entrega do material offe_ 

As propostas -deverão ser escriptas 
a tinta ou dactylographadas e a.ssig
nada.s de modo legivel. sem rasuras, 
tmendas ou borrões. em duas vias, 
sendo uma devidamente sellada <sel
lo estadual de 2$000 e sello de saúde) 
contendo preço em algarismo e por 
extenso. 

Os proponentes deverão offerecer 
cotacão para os materias de proce
dencia nadonal. ou naclonalisados. 
postos na repartição requisitante, e de 
'Procedencia estrangeira, C. I. F. Ca
bedello. 

As propostas deverão ser entregues 
:nesta Commis.são. em envelloppes fe
chados. até ás proximidades da. reu
nião do Tribunal da Fazenda. que 
não será antes das 14 horas do dia 
'14 de setembro p. vindouro. 

Em enveloppes separados das pro
J)Ostas, os concurrentes deverão apre_ 
,,;entar recibos de haver pago os 1m
P06tcs federal estadual, municipal, no 
exerctcio pas.sàdo, bem como, da cau
ção de que trata este edital. 

Os proponentes obrigar-se-ão a tor
nar effectivo o compromisso a. que se 
propuzeram. caso seja acceita a sua 
propoota. a.ssignando contracto na 
Procuradoria da Fazenda. com o pra
,.o maximo de to dias. após soluciona
da a concurrencia, com previa caução 
arbitrada pelo Tribnnal competenta, 
não inferior a. 5% sobre o valor do 
tornectmento a qual reverterá em fa
vor do EstadO no caso de 1"'2Sc1são do 
contracto, sem causa ju.,tl!tcada. e 
tundamentada a Juizo do refendo 
Tribunal 

Fica réservado ao Estado, o dtrelto 
de annular a presente chamando a 
nova concurrencta ou dei.Xar de e! -
fectuar a compra' do material cons
tante da mesma 

Commissã.o cte Compras, 25 de agos
to de 1937. 

J. Cunha Lima Filho, pela Com
lnlssão de Compras. 

EDl1'At - l.' ZONA ELEITORAL 
- Munldplo . da capital • Sub-Pref•I-

JOÃO PESSOA Quinta-feira, 26 de agosto de 1937 

D :e: 
Lura de Cahedello - Juiz. dr. Size
nando de Oliveira. Escri\·ão Seba:::-
tião Bastos. · 

De accôrdo com o que dltpõe o Co
digo Eleitoral vigente, torno publicC'I 
para os effeitos legaes. que foram 
qualificadas. por despacho do dr. juiz 
as seguintes pessôas: 

8.687 - Albzrto Domingo~ GriEi 
8.688 - Antonio Franklin dos ::ian-

Los. , 
8 .689 - Orlando Henriques de Mi-

ralldn 
8.6DO - Ecila Sobreira Dua.r~. 
B füll Floriano Bapti.sta da Silva. 
8.692 - Jo.:::é Garcia Galvão. 
8.693 - Manoel soares dos San-

tos. 
8.694 - Manoel Pedro de Andrad~-
8.695 - Jacy Albuquerque Amaral. 
8.696 - José Germano Filho. 
8.697 - Adalgiza Mello Ca~c-ro Bor-

g'::698 - Maria das Dóres r.avalcan
te Chaves. 

8.699 - -Luzia Moreira Nunes. 
8.700 -- .Francisco Cava!cante rle 

Albuquerque, 
8.701 - José Porphirio Alves. 
U.702 - Maria Freitas da Silv'l. 
8.703 - Jo<:.é Soares de Sant'Anna. 
8.704 - Maria José de Lima. 
8.705 - Manoel Francisco Viégas. 
8.706 - Genival Ferreira da Sil-

va. 
8.707 - SE"verina Albuquerque Mf'.S

quita. 
, 8.708 - Ma.noel Macêdo de M~n
donca. 

8.709 - Severo Pereira da Silva. 
8.710 - Francisco de Sousa. 
8.711 - Augusto Elias da Silva. 
8.712 - -Ed~on Cavalcante le Al-

buquerque. 
8.713 - Josepha Farias de Almeirta. 
8.714 •- Ana.bal Albuquerque Arna-

ral. 
8.715 - Maria José do Nascimento. 
8.716 - Ninosa Maria d-e Medeiros. 
8.717 - Severina Cavalcante de 

Lima. 
8.718 - João Alves Rodrigues. 
8.719 - Maria Amelia da Cunha. 
8.720 - José Domingos da Silva. 
João Pessâa. 25 de agosto de 1937. 

- O escrivão eleitoral, Sebastião 
Bastos. 

EDITAL DE VENDA E ARRE)IA· 
TAÇAO DE BENS IMMOVEIS - O 
dr. Braz BaracuhY. juiz d~ dir-eíto da 
l.ª vara da comarca desta ca}Jital do 
Estado da ParRhyba cm \l. tude da 
lei. etc 

Faz ::;aber a todos quanto:; o presen
te edital de venda e · arrematação vi
rem ou delle noticia tiv.erem e inte
ressar possa. que, no dia 20 de se· 
tembro proximo vindouro. áf: 14 ho
ras, no predio n.0 42. sito á rua das 
Trincheiras, desta capital. and?r ter. 
reo onde funccionam as audiancias 
deste ju1zo. o porteir_o dos auditorias 
ou quem suas vezes fizer. trará a p~
blico pregão de venda e arremataçao 
a quem mais der e m.aíor lan_ço cff.e~ 
t·ecer alem da resptct1va a vallaçãc. o 
predio s:n .. sito ~ z.venida d~ Corê
mM, desta capital. construido de 
taipa e coberto de telhas, nvaliado em 
l: 400SOOO, o 11ual vae a :r..asta publi
ca para pagamento das cu~tas e de
mais despesas judiciaes e pertencen
te ao espolio de d. Izabel Gonçalves 
de Oliveira. E para que chegue a no
ticia ao conhecimento de todo.::i, man
dou o juiz p~ar o presente edital de 
venda e arrematrção o qual .será Bf
fixado no Jogar do cos~ume e publi
cado no orgão official do Estado. Da
do e passado nesta r1dade de João 
Pessôa. aos vinte e ctnc(, di~ do mé~ 
de ag~to e mil novecentos e trinta 
e .sete. Eu, Eunapio _ da ~ilva Torre\. 
FS'!.rivão de orphãos mtenno o dvcty. 
iographel. íass.l Bra~ Baracuhy. Está 
conforme com o original ao qu~l n1:e 
reporto e dou fé. - O escrivão interi
no. EÚna11io da Silva Torres. 

SERVIÇO ELEl:TORAL - Edital 
de intimação de sentença - Pelo 
presente edital ficam intimados os 
eleitores e réos abaixo mencionados. 
na fórma e sob as penas da lei, pa
ra verem passar em julgado ~ sen
t,ença,.; proferidas . pelo dr. juiz elei
toral da 13.• zona da comarca de 
Pombal, nos processos moví_dos pelo 
dr. promotor publico, á . vista das 
certidões extrahidas no Tribunal Re
gional deste Estado, referentes á 
eleição de 9 de setembro de 1935. Os 
eleitores ora condemnados ao paga
mento da multa de 10$000. além do 
sello penitencíario de 20$000, são o.;; 
seguintes: 

Leonldas Gomes Mo:rtteU"O, João 
Pereira Lima, João Rodrigues Fer
nandes, José Remi.gio Filho, João 
Cavalcante de Almeida. João Severo 

~t~~º·p;~!~a J:uar~~lv~~ AiTa~:i 
Maria de JestLS. Antonio Osias de 
sousa. Arthur Xavier de Sã, Antonio 
Fernandes Primo. Antonio Cesario 
de sousa. Walfredo de Castro, Seve
rino Ignacio Cardoso, FiJlgencio In
nocenclo de Oliveira, José Vi-eira Li
ma, J05é Almeida, João Marcos dOS 
Santos, João Ignacio Ferreira, Vir
gillo de Sousa Barros. Manoel Can
dldo Leite, Manoel José Nunes Ca
valcante Filho, Martinho Ma urlclo 
Leite. Manoel Camillo de Andrade 
Joaquim Mllanez Dantas Manoei 
C11$!1ano d~ Cesta, Manoel Na.sçl-

T A E s 
menta, Antonio José de Almeida, Se
verino Mendes Nogueira, Sebastião 
Barbosa de Lucena. Antonio Satyro 
de Sousa, Gu11herme Honorato Ver
gara, Ludgero Ccrreia da Silva, João 
Franrtsco de Almeida, José Francis
co da Silva. José Umbelllno de Al
meida, LaudeUno Monteiro Diniz, 
Luls de França Lima, Joaquim José 
de Lima, José Vieira da Silva, Cíce
ro Ferreira de Lima. José Libem.lino 
da Silva, José Rodrigues do Q' José 
Pedro de Andrade, Francisco Olivei
ra Cordeiro, Fabricio José de Lima, 
F'ranct.sco Pereira cteLucena Anto
nio Campos, Antonio José ·nuarte 
Antonio A vefu10 dos Santos, João de 
Góes Filho, Arnaldo Ferreira da. Sil
va. Aquino Bellarmino dos Santos, 
Antonio Alves Baptlsta. Antonio 
Carneiro da Nobrega, Antonio Ca
millo, Francisco Bezerra Sobrinho 
Adelgic1o Fernandes de Medeiros' 
Antonio Ferreira da Silva, FranclscÕ 
Caetano Sobrinho, Francisco José da 
Costa. Francisco Vital de Lima, 
Francisco Fernandes de Freitas 
Francisro Oliveira de Assis, Gustavà 
Jocellin-o da Costa Gercino ArauJo de 
Sousa, José Marques de Sousa, José 
Alexandrino de Oliveira Jackson de 
Figueirêdo. Jovlno Vital de Lima. 
Joaquim Carreiro dos Santos. João 
Ma mede dos SanWs, João Linhares 
dos Santos, José Darcy Garcia. José 
Pedro Sobrinho. José Henoch de 
Sousa, Jooé Ferreira da Silva José 
Bellarmino dos Santos. João Virgi. 
nio Alves. José Pereira da Silva, Mi
guel Jeronymo da Nobrega Luts Jo. 
sé dos Santos, Luis Alves 'da Silva, 
Manoel Gomes Cordeiro, Joaquim 

Ii~{~~0
Ja~kfh~<le ~~ Ate"su:. 

Sobrinho. Werneck Jeronymo dos 1 
Santos, José Ferreira Monteiro. José 
Thomaz Gomes dos Santos, Joaquim 
Rodrigues de Oliveira, José Chroma
cio de ArauJo, José J·oaqutm Filho. 
Manoel Monteiro da Silva, Antonio 
Aragão. Abelardo co.s•a. Antonio 
Gomes de Queiroz, Severino Mar. 
ques de Medeiros. 

Abdias Silva. 
Antonio Ani.sio de Paris. 
Antonio Prelr~ da NObrega. 
Candido Pereira Vlanna. 
Annibal Carneiro da Silva. 
Antonio de Araujo Cesta. 
Eustaquio Portella de Mello. 
Alagóa Grande, 17 de agosto de 

1937. - O escrivão eleitoral Luis 
Monteiro da Silva. · ' Multad:s em 20SOOO, além do se!lo 

penitenciarto: 
Joaquim Florencio de Alencar. CôRTE DE APPELLAÇAO - E-

~ê~o~u1~"t~art:q~e. ~fi',t~i :~tai,r~;;oior-~~fc:'~ r:':ir~e:'~~ 
lho, Antonio Ferreira de Quetroga ermo. desembargador presidente da 
e Jcão Ferreira de Queiroga. Egrégia Côrte de Appellaçáo, torno 

pe~::~1~10~m 30$000, além do sello ;.'.:'~~~s ~~.ª :o~~~:~n: ~~s d~~: 
seba.stião Nogueira Filho José A}. e-osto corrente e durante O prazo de 
fredo de Sá. · 30 dias. se acham abertas na secre-

Absolvidos: tarta desta mesma Côrte as in.s-
Constancia Angelita de Almeida cripções para o concurso a se proce

BezeITa, Alfredo Alexandre de cas- der para preenchimento do cargo de 
tro, Isaura Riod!rigues dos santos promotor publico da comarca de Pl
Arlinda Marques Fernandes Anto: cuhy. 
nio Leite da Cruz. João ildefonso Os eoncurrentes deverão apresen
Vieira. Antonio Benedicto de Sousa, tar, nos termos do art 45, da lei n" 
Anna Maria de Sousa. Colleta Dan- 159 de 28 de Janeiro de 1937 (Orga
tas de Oliveira, Maria Jnnqueira da nização Judiciaria) os se-guintes do
Silva, Feliciano Correia de Andrade l cumentos: 
1J;~~ia Igcfaez S~~=~es J~ia Sil~u~ml~1: ~=Ist~iPJ~~ :le~~~~~ ou prova de 
Silva, Severina Maria de Almeida b) certidão de edade, não superior 
Auta Formiga de Almeida EpitaciÔ 

I 
a 38 anncs; 

Rodrigues da Costa. · C) folha cotTida dos lagares onde 
Mandado archiva:f: o candidato restdiu nos dofs ultimas 
Alexandrina Rodrlgues dos Santos, annos. ou prova de funcção publica. 

Maria Ca valcante de Almeida Rita I effecttva ; 
Cavalcante de Arnaud. Maria do d) attestado. de saúde firmado por 
Carmo Medeiros. Luzia Domingues, tnedico da Saude Publica do Estado; 
Córa Furtado de Sousa Adelia cam- , e) titulo ou certidão de alistamen
pos de Andrade, Isabel· Fernandes de I to eleitoral do candidato. 
Medeiros, Julia Alves da Silva Ma. secretaria da Côrte de Appellação 
ria Esmerina Nobrega. Adelia · Alves em João Pessôa. 25 de agosto de 
Nogueira, Candida Maria dos San. 1937. - O secretario, EuTivedes Ta
tos Alda Almeida de Farias Adelziva VllieJ. 
Ar~jo. Maria Carneiro de· Lima I- -
rene Maria_ de Souza, Isaura Em.ilia TRIBUNAL REGJfflllAL DE ,IUS-
da_ Conceiçao. Djanira Ferreira de TIÇA ELEITORAL DO ESTADO DA 
Oliveira, Ezilda Ro:lrlgues. Josepha I PARAHYBA-EDITAL-0 director da 
Leandro da ~ilva. Mari_a Branca de Secretarts. do Tribunal Regional de 
Lima. Er_othides ~erre1ra de Quei- Justiça Eleitoral do E5tado d.a Para.-
~~~~- Etii;~~! N~~~ne~~~a de P~~~!- ~yba faz publico. para os d:vidos 
Maria José de Almeida Jose h AI~ fms,. que este Tribun~l. em sessao de 
ves de Araujo Maria' do Pc:11110 dezoito ~o corren~~. reso~~:eu designar 
Stellita Fernan·des de Assis, Martà O cart?r10 do registro civ:il do '!'ermo 
Francisca da Conceição. de Ca1çá~·a,_ ~ara o se~·v1ço eleitoral, 

Processos julgados extinctos: em subst1twçao ao do JUr.J, visto ter 
Cicero Cassiano Barbosa. Pedro o respectivo serven~~ario completado 

Clementina dcs Santos. José PaUlo o periodo ae trê:; annos rle exercicio 
de Arruda, Alfredo P,..l_ves de Lima, previs~J p~lo art. 41 do Codigo Elei~ 
Igna~fo Guerra, Firnuno Trigueiro torai. 
de sousa. Francisco Pereira Paesi. Secretaria do Tribunal Regi<mal de 
nh~~mbal. 10 de agosto -de 1937. - Justi;a Eleitoral, em João Pessõa, 25 
O escrivão eleitoral Maurfoio ca. de a1:1osto de 1937 
millo de sousa. • Carias Bello Filh?, _dlreotor. da Se-

cretaria. 

José Olymplo de Queiroga, José Du
arte da Silva, José Saturnino Bar
bosa. João Ribeiro Pes.sõa, Manoel 
Fernandes Dantas Martinho José de 
Lima. Miguel EdÜardo Guedes, Jc!é 
Antonio do Najscimento. Joaquim 
José de Farias José da Silva Perei
ra. Joaquim Benedicto de Sousa 
João Martins Ferreira, José AlveS 
Ribeiro, João Benicio de Sousa José 
Innocencio de Sousa, João AIVes de 
Ariaujo, .Antonio Cle(I\fntino dos 
Santos, Antonio Luis dos Santos, A
velino José F).'ancis...~ Antonio Fran
cisco do Nascimento· Antonio Alves 
Vieira, Camillo TrÍgue_iro Castello 
Branco, Cicero Alves de Carvalho, 
Baruc Rodrigues de Sousa Bernar
do Vicente de Oliveira, Bernardino 
Leandro Freitas. Ezequiel Antunes 
de Carvalho. Francisco Bandeira So
brinho, Balbino - 1Rom1'o. Antonio 
Gu>llhermino dos Santo~. Alexandre 
Jcsé da Silva, Antonio Thomaz dos 
Santos, Antonio Juvencio de ArauJo 
Allltonlo Guimaa-ães Pessõa, AntoniÔ SERVIÇO ELEITORAL - Edital 
Siqueira Filho. Manoel Ferreira Bar- de aviso sobre sentença. _ Pelo pre- PREFEITURA DA CAPITAL -
bc,sa, ManoeJ Ferreira do Nascimen- sente edital ficam avisados os elet. EDITAL N.0 8 - Chama, concurren 
to. Manoel F'rancisco de Sousa, The- tores e réu.s abaixo relacionados na ks para a construcção da 'herm4 ~ 
odori:o Alves Lei~. Theodorico Pe. fórma e sob as penas da lei, sobre as poeta Augusto dos Anjos. - De OT
reira Lima. Severino Joaquim d-e Al- sentenças proferidas pêlo exmo. sr. dem do sr. prefeito, e em cumprtmen 

:~1/~º S::r~V!º d!11~usaee
1~:ro ~~to!fnJ:

1
2.~~~~ci~e p~:~ª~~~~;: }fc~ªa~ii~·.º ~iºd~rt~·ªe::ic~~~~ 

Delmiro Ribeiro, Severino ·Alves da nos ll_rccessos movidos pelo dr. pro- currencia. publica para a. oonstrucçã.o 
Silva, Basillo Francisco da Costa Au- m-0tor publico desta comarca, , Vis· da berma do poeta parahybano Au_ 
reliano Vieira da, Silva Antonio ta das certidões elctrahidas do Tr!- gusto das AnJ.:,s. sob as seguintes 
Paulino d-e Sousa. Tiburcio José de bnnal Regional deste Estado. refe. condições: 
~::'~inf:~~º~r~~e~: sfi~a so::: rente á eleiçiio de 9 de setembro de a.l - A altura total do monumento 

noel Freire Caminha, Manoel· Vitali- ;!!~nt~~:s qu:a~:o r1~:~n:e!té a ªf;:;~t :!~o~e (t~aofe~:d; ;,::& ~:~tt; 
no de Lima. Aguinaldo Coêlho An- mação oesscal. Os eleitores ora con- :f umna da base e O,m80 para o bus. 
tonio Carneiro de Mello An!stO Tri- demnados ao pagamento da multa dP 
guelra da Rocha, Antonio Agrlppino l0$000. além do sello pen!tenc,ar!o de b) - Essa base _de 2.moo será de 
de Castro. Avehno Antonio de ·Almei- 20$000 e custas do respectivo proces- granito. com secçao quadrada de 
da, Ama.deu Olympio Maia, Alexan- so são os seguintes, 1 O.m50 x O,m50, encimada pelo busto, 
dre ~ntas de Oliveira. Antonio .João LOPes da C~sta confeccionado em bronze; 
FrancISCo da Silva, Alvaro Urtiga Euclydes Pedro da Silva c) - As propostas deverão ser en .. 
Filho, Antonio Ferreira Sobrinho, Severino Alves de Arimathéa tregues na Prefeitura da capital &té 
José Alves da Silva; Ar~ando Mar- 1 Ainda pelo mesmo Juiz fõram b l é.s 15 horas do dia 15 de setembro em 
ques Por.d~us. Antonio Isidrp de Mel-

1 

solvidos os seguintes eleitores: ª - envolucros fechados. e asslgnadas
1 

pe,. 
l(!, Antomo Bento de Moraes. Anto. Newton Raphael Soares. las proponentes: 
mo ~armhe1ro de Sousa, Manoel Ernani Toscano Banretto. d) - Os proponente., terão plena. 
Rodrigues de_ Lucena_ Francisco Oli- 1 Heraclito Alves de Vasconcellos. liberdade para apresentação de antie-
velra de As.sis. Felintho Martins So- João Bapti.sta Pereira Paiva pro:,ectos. graphic~. etc., para me 
a:es, Francisio Pedro de Lima, Fran. Pedro Leite Filho . lhor on_entacão ri.e suas propostas, .. 

.&ISCO Fernandes d~Sousa. Francisco Manoel Camlllo Lellls. P!'e!eitura. da capital, em 22 de JU· 
V1cente de França, Ignaclo Antonio Israel Pontes da Silva sendo ... n~o de 1937. - Sylvia de Carvalho 
Soares, José Trajano da Silva, José tes quatro ultimos da f• zona de pe o secretario, • 
Edgar Cavalcante. Justino Véras D!- Sapé. UNIVERSIDADEDE PORTO ALE. 
niz. Jcsé Al_yes Ribeiro Jorge Alves Mamanguape, 16 de agosto de 1937 
g~slirt~in~º~~s ~~~t:;~ª~ºu1~e d~ª~: Um~. escrivão, Amaro Cavalcanti de ~~!alia. ~co:-D::Atgro~omiJo:cJ:~ 
dra~e Silva, João José' de Queiroga, PB!"ª profebsor cathedratico da ca-
Jose Lopes Fllho, Severino Olympio SERVIÇO ELEITORAL - Edital ~i1~a de Pathologia e Clinica Medica 
de Queiroga. Manoel Rodrigues de de intimação de sentença - Pelo cOncu part~peiuf nos ianima.es) do 
Sousa, severino Pedro de Almeida presente edital ficam intimados os Fa~

5
~ bf e deri.nar a. 

Mari~ Brigido Dantas, Manoel Eu: eleitores e réos abaixo relftcionados rector q~e ic~iá e ~~~:"{;; di s;Õn~r 
~~~~a.die::~err~::m~~do J~~ na fórma e sob as penas da lei, parâ desta d_ata_ e com o prazo de 120 dias, 

Paulo Belchior de Sousa, ~dro Cos: ;!~6
~roierfdª~ e:10 j~;~~: s~~ ~~~t;~: t'e~::r~~f~~dr:i~o o d~o~~~~:a dJe ~~= 

ta Valle. Pedro Ferreira Barbosa dr D 1- p th l · 
Pedro Dantas da Costa Pedro Ja-· qu~, juª: :~ito:!~grt~tad~ .• ~~~iue;; - o g~~e~osCl~~~a~jdi~a g~ pa~e 
nuarto da Silva. Nestor da Costa Ca- Alagôa Grande. nos prCY'.,..essos movi~ Veterinar1a. s 

O 
so e 

bral. Norvino Alexandre de Sousa dos pelo dr. promctor publico da co- ·o concurso constará de títulos e de 
Paulo Martins de Almeida Sobrinho' ~arca. em vista das certidões extra- Provas. o concurso de títulos constará 
Manoel Camlllo de Lisbôa, Miguei hidas do Tribunal Regional deste da apreciação dos seguintes elemrn. 

~:~~!~º- ~~°:izes~~~í~c: :~~~ :~~ir~ ~~fe~;~r !-1sf~e~:~ ~ti 9 s: ~i~ai~mprobato11os do merito do can~ 
no Pereira de &usa, Francisco Fer- encontrados nesta cidade e !eu ter- 1.0 

---: De dip_Ioma e outras atgnida .. 
reira Barbosa, Francisco Bezerra da mo, para re~berem a intimação pes- des un1versitanas e_ acade.micas npN. 
Silva. Francl.sco Ferreira Barbosa soal, Os eleitcres ora condemnados sentadas pelo candidato; 
Fran~isco Bonlfacio de Paiva. Fran: ao t d 2 .. º - De estudos e trabalhos KI 
~~~~aAg~v-es :a~cisuscoa, EFmelilip

1
_peanoNedryo a1éJ>ª~S:e~~asª ~~t1v~: !~S ent1ficos, e5pecialmente daquelles Ql!P. 

N&.Scimonto. Emygdlo Francisco Pe- seguintes, que estão também' sujeitos ~~~~:;e~on~TI~~~~urg~;~:· p~~ 
reira. EuthymJo Pereira Lima Elpl- á l~:ni1;:'"~:~~f!1ª de 20$000 soaes de real valor; 
dlo Dantas da Costa. Jo.sé J~aqulm C!cero Barbo.sa Monteiro 3.º - De act1V1dades dldact.lca., 
de Freitas, José Elias de Castro, Jo- Benevenuto Silva. · exercidas pelo candidato; 
sé Silveira Braga, Joaquim Netto da Christlano Jo,,é de SoU5a. 4.º - De realizações praticas, de 
Silva, Sablno Gomes da Silva Beve- Abílio Guedes Pereira. natureza tecllnica cu profli~onal 
rtno Alves de ArauJo, JOli~ Jeronfl!IO Bt-nte> FrllJlçisço <I~ C\llllla, (Conclue na 4.' pag l 
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SANTA ROSA 
O CINEM/1 OI\ CIDf\DE 

Emflrl"za \1 anderle~ d C'omJ•. Ltda. 

A PARAIIYBA VAE TER UM CINEMA! • 

PARA INAUGURAÇÃO : 

HOJE!~ Soirée ás 7,1 /2 horas 
Rose Marie 

A grandiosa operêta da 

MEf'RO G. MJIYBR 
NO PROGRAMMA : UM DEZENHO DO 

CAMONDONOO MICKEV COM DOIS ASTROS DE PRIMEIRA GRANDEZA· .INlnt•Ue 

Hac• Donald e l\t•lson Etld,, PREÇOS 1$GOO e $800 rs. 

HOJE f - Matinée ás 4 horas 
UMA UNICA SESSÃO A'S 8 HORAS NO DIA DA INAUGU

RAÇÃO, COM CADEIRAS NUMERADAS 

li 

Faça logo_ a sua encommenda 110 escripto
rio do Theatro SANTA ROSA para que 

V. S. não se prive desse 

PREÇO UNICO - - $600 REIS Grandioso acontecin1cnto ! 

SEC CÃO 
~ 

LIVRE 
JOSE' ANTONIO MEDEIROS TINOCO 

~ 
( 7.' dia) 

Paos, esposa, filha, irmãos, cunhados e primos, ainda com· 
pungidos pelo fallecimento prematuro do sempre inesquecível 
JOSE At,TONIO MEDEIROS TINOCO, sensibilizados agradecem 
a toc<os o., que nesse momento lhes trouxeram conforto e resigna· 
,·ao, acornr,anhando·o a sua ultima morada no cemiterio do Senhor 
ela Bóa S,•ntença, e convidam a assistir á missa de setimo dia que 
nianC:e.m celebrar pelo seu descanso eterno. na igreja ele S. Pedro 
,;oncah·es. na proxima quinta-feira, 26 do corrente, ás G horas ela 
manhfi.. 

De~de já agradecem aos que comparecerem a esse acto de 
,·nridade 

PAULA ANDRADE DE OLIVEIRA 

~ 
Primeiro anniversario 

,1anuel :\lonleiro ele 0.livcira e filhos. aincl:1 comp11ngicl os 
com o prpmnluro desnppan.ioc1mento de ,ua esposa e mãr. Paula 
:\n~r~de d~ Ol_iveira, con,idam os ,pus pnrrnl<', e :11nigos p:ir:1 
: :•,..., 1slir~m a missa ele 1.0 nnni\'ersnriu. qup m;.111dam cel-ebr:lr na 
~:111la (,a.._a de '.\Jiserieordia. ús H 1 2 hor.1"i, no prox.imo s:ihhado 
~8 cio ex.pirante 

o :!\'IELHOR ATE' HOJE \Gratifica-se com rs. IOSOOO 
EMPREGADO!!! 

Attesto. que o '' Elixir de Nogueira. ... 
do Pharmaceutlco João da Silva SiL 
veira, é um excellente depurativo para 
a syphilis e suas consequenclas, acon
belhando pois como medico ser o mt>
lhor até hoje empregado por mím e 
obtido optimos resultados. 

NATAL. R. G. do Norte 
Dr. José 't'avares da. Silva 

1 FJnna reconhtclda. J)elo TabellllfJ 
- João F.stevam Gome~ <ia Bllvn). 

A quem tiver encontrado uma fro~ 
nha de linho branco, bordada a mão, 
no trajooto da Rua. do Portinho ao 
Montepio e fiwr o fazor de entrega i-a 
á Avenida D. Pc.>dro I , n.0 934 

ALUGA-SE 
Ahtgd-!ie a casa. de numero 657, re

centemente <'Onstruida no Parque So
lon df' Lucena. A tratar na casa de 
numrro 625. no mt"cimo parque. 

Ao commercio e ao publico 
Eu abaixo assignado J".lsé Correia 

Jorge das Neves venho pela presente 
declarar estar de accôrdo com a pro
posta do sr. Gonçalo Martins meu 
socio no Bureau Commercial "Zay
ra ", sito nesta cidade á avenida Gue
des Pereira. n.0 40. 1.0 andar, de dei
xar de fazer parte ela referida socie
dade o que fazemos de commum ac
c.ôrdo e amLgavelmente pas:sando to
do o activo e passivo até á presente 
data a fazer parte do socio sr. Gon
çalo Martins para cujo pagamento 
de minha parte faço a entrega e auto
rizo a publicação e f> reembolso de 
~eu prcd11cto do Guia "Zayra" In
formador Rodoviario. Ferroviarlo 
Marítimo e Aereo do Estado da Pa
rahyba de que fui organizador, ccm
prom~tte11do-me a não la'.1çar r.o 
mercado guia .identico 

Mais, declaro não existir nenhum 
titulo nssignado por mim em nome 
da firma até a presente data de nos
so distracto. 

L:do e assignado aos vinte e cinco 
dias d.., mês de agosto de 1937. 

José Correia Jorge das Nl'V("S 

De o.ccórdo; confirmo: 

Gon('alo Martins 

< As firmas estão devidamente rc· 
con!"1ecidas1 

AVISO AO PUBLICO 
Emprestimo Popular da Pre• 

feitura do Recife 

e. w. B. R. 
EDITAL - Pelo presente edital fica intimado o sr. 

Lauro Alves Costa, T. 2737, escl'ipturarid'de 3.ª classe 
na 2.a Divisão, a se apresentar ~s serviços e assumir 
immediatamente as funcções do seu cargo, sendo-lhe 
marcado para isto um prazo de 8 cvas, a contar desta 
data, sob pena de se.r instaurado o competente inquerito 
administrativo por abandono do emprego. 

Recife, 26 de agosto de 1937. 

A ADMINISTRAÇÃO. 

CORTE ffE APPELLAÇAO 
Autos com vista ás parles, eorrendo prazo, na 

Secretaria da Côrle: 
1-.r --- -

l - Appellação Civil n.0 68, da Comarca de Cam-
pina Grande. Appellantes Oliveira Ferreira & Cia. 
Appdos. A. Fonsêca & Cia. 

Com vista ao advogado· da parte appellante, pelo 
prazo legal (10 dias), em data de 25 do conente. 

C Rosas & Cia communicam a 
tojos os seus cliente:; qur!, no 'guiché" 
de seu Escriptorio á rua Garna e 
Mello 68, estão sendo recebidas as 
prestações do Cert1tJca,fo Recife re- !'-----------------:-------------' 
ferentes ao corrente mê..'i de ag'osto 
Avisa lambem que \)S Certificnclos QUE 
não estiverem com o pagamento em 
dia não terão direito ao sorteio 

Especialmente estJ.o s~r,do con,·tda
dos os portadores d05 Cer Lif!cados de 
ns. 10.753, 10 777, 10.817, 10 820 e 
10.829, para tr:1t_,u urge11t!> de assum
pto do interesse 1C'!;; mP ·mo!-. 

VITRINAS 
Venclem•sc na Casa Americana opti. 

mas ,•itrina~ e armações proprias para 
C'asas de tommer<"io, assim como 1 em .. 
panada. Preço baralis&imo. Vêr e tra
tar na A,·. Beam·rpalre Rohan, 79 85. 

AVIS O 
1 

aberta~, ã presnçea do.s interessados, 
no edilicto do Fõro. ás 14 horas do 

o liquidatario da massa fallida de dia 20 de setembro prox1mo. 
Cunha & Cia., devidamente autoriza- João ·Pessõa. 19 de setembro de 1937. 
do pelo exmo. Juiz da Fallencia, oc. - BANCO DO ESTADO DA PARA
ceita proposta, em carta fechada, até HY~A, S A. - José Luiz de As~is -
o dia 19 de setembro proximo para Presidente. 
venda de toda Massa, comprehenden-
do Moveis & Utensmos, Machinarios 
e Mercadoria.s. 

Os interessados poderão examinar a 
situação actual dos bens á venda, 
procurando o Banco do Estado, que 
lhes facilitará todas as informações. 

Afl. propostos, que deverão .c;er en .. 
c..1minhadas ao Labnrnto1lo, serão 1 

COFRE 
Vende~se um <'Ofre- etn perfeito Cfii., 

tado de constrvação. Tratar ('Om o st·, 
Sevc1·ino Miranda, :i rua Barão dq 
Tthnnnho. iH 
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AMANHÃ NO "REX" - O DRAMA EPICO DE UMA ERA ANARCHICA !!! 

"'·· ~ ' ~ Eleva.do pelos p roprios punhos a. um throno de ten or! Tin ha nas m.'\os o san gue 
de muitos h omens Nn. consciencia a. mald..içâo df." uma. cidade inh•ira Mas, 

n o c•ora~áo levava a im agem de uma mu1hrt hfül C' fnll'íl tfll e o l'Nlimiu! 

JAMES CAGNEY 
n. <·hannna ath·ada n\tm f ilm to<lo il yriatnlif" ! 

CIDADE SINISTRA 
- com-

MAllGA lrn'I' UNO~AY - RIC, \ltUO CORTEJ: 

LILI nAMITA 

Uma pl'Oclucção ele emoc;õe:,; 
abalacloras ! 

Sensacional "Sessão das Normalistas" - A's 3 horas da tarde 
NO "FELIPPU" 

Pela ultima vez o glol'ioso espectaculo será admirndo po1· todos 
os "fans" na "Sessão dos Estudantes"!!! 

IRENE DUNNE - em 

MACNOLIA 
O filrn que a paixonou a cidade inteira, mais unta ve7., a. pedido g-era l ! 

O orgulho da Nova UNI VERSAL, PREÇO UNJCO - ~500 

ROMANCE FORTISSIMO DOMINGO - NO "FELIPPÉA " 

Condemnados ao peor elos castigos! A viver sem esperança! Abandonados numa ilha 

infernal onde o ciume muda a amizade em o<lio ! 

VICTOR JORY-FLORENCE RI CE 
--- em ---

FUGITIVOS DA ILHA DO DIABO 
A lucta do homem contra a selva e o amôr ele uma mulher 

UM SUPER-DRAMA DA "COLUMBIA". -- .,~ - ~ .. 

1 

3 

R E X O CINEMA DE 
TODA A CIDA• 
- DE CHIC -

SOIRÉE A'S ,,30 

ºSOIRf:E DA MODA" - A SESSAO D A ELEGANCIA!!! 
l hn lind'o r<,ma.nce de :,n1ôr ! 

.JOH N BO LES - JEAN MU IK 
-em-

ORCHIDÉAS PARA voct 
UM FILM DA "FOX" 

Complemento: - RO:IIANCE RUSTIC'O - edo<atlvu, 

FELIPPÉA 
S O I R E E A'S 7,15 

ENCANTADORA OPERETA DRAMATICA ! 

MARY ELl~TS - notavel soprano em 

A DAMA FATIDICA 
Uma super-producção da PARAMOUNT. 

Complementos: - NACIONAL D F B e PARAMOUNT 
NEWS - Jornal. 

SABBADO - SESSÃO DAS MOÇAS" 
no " F E L I P P É A " 

UMA OPERETA DELICIOSA' 

FERNANDO GRAVEY - em 
ROMANCE HUNGARO 

Uma producção da INTERNACIONAL F'ILMS 

JAGUARIBE 
S O I R E E A'S 7,15 

O DRAMA SENSACIONAL 
JOHN ARLEDGE 

- em -

DOIS EM REVOLTA 
Juntamente a s.ii e ultima série do 

OS AVENTUREIROS HEROICOS 
Com BUCK JONES 
UNIVERSAL 'l 

COMPLEMENTOS 

CINE SAO PEDRO 1 

M ETRO PO L E ARTE CULINARIA 1 

:i!OJE - A's 7,15 horas - HOJE Maria das Dõres Ta vares, pro-
fessora diplomada, avisa ás dis- O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

SESSÃO .DAS MOÇAS tinctas familias desta capital, HOJE - "Soirée" ás 7,15 - HOJE 
que lecciona e executa. medíante 

! 1 

preços modicos, qualquer serviço Sómente hoje - Um romance vibrante !!! 
48 ruivas enlouqueceeloras numa gloria musical concernente ã Arte Culinaria, 

como sejam: bõlos decorados, sal- Um olhar Após um sorriso . . E um gesto . Um encontro fortuito ..• 

JONES Bcf.LLES - DIXIE LEE ~ados, etc. O resto tinha que acontecer. . Era a lei do Destino ! 

Informações á rua 13 de Maio GEORGE RAFT - ROSALIND RUSSEL 
--em-- n. 0 656. ' -- O PAR DA ELEGANCIA EM 

PARADA DAS RUIVAS FORMIGUINHAS CASEIRAS A LEI DO DESTINO 
--com--

Preços a com eçar de hoje - Senhor itas 500 réis - Cavalheiros 1SOOO. 
Só desapparecem com o uso do unico LEO CARILLO - ARLINE JUDGE producto liquido que attrahe e exter-
mina as formiguinhas caseiras e toda 

ela 20TH CENTURY FOX Amanhã - Apresentaremo..,;; a 6.ª série de' · especle de baratas Uma producção 
AVENTUREIROS HE;flOICOS ~ B AR AFORMI GA 31 " Amanhã : 

E mais - CERCA INIMIGA ' l Encontr~-se nas bôas Phar1Il11clM 

e 1~ CHARLIE CHAN EM LONDRES 
Domingo - MULHER DE GANGSTER - Pat 0' Brien 

Drogarias 
Sessão da Alegria ! Não esqueçam ! 

DROG ARIA LONDRllS 
Rui, Maciel Plnlwlro, 128 

AGUA FIGARO 1 

ALUGAM-SE as casas de 

1 
numeras 791 e 799 sitas á 

avenida E pitacio Pessôa e 
recentemente const r uidas. A 
tratar na mesma avenida na 

CINE REPUBLICA 
HOJE _ Uma :-essâo â..s 7,30 HOJE 

A impagabilíssima a lta comedia da .. Pa ra mount ., 

CASADOS DE MENTIRA 
Com JACK ALLEY, MERY BOLAND e NEIL HAMILTON 

Complem ento : - l.i:\-1 !'iACIOXAL 1D . F 8 ) 

Preço:a.: v • r la~se 11:1 00 - ( ri a n <' :l '-, <', tuda ntr, r 2.• ctas,e GOO 

\ s \ -YORK- - Tudo ,,b,\ixo elo r\L,t o 
F acam uma d sita :i <' 1 

• ' 

'-" 

Tinge em preto e castanho. Resiste aos ba2dJ01 
quentes, frios e de mar. 

'====================-k casa n.0 821 . 

DOMINGO-ATTENÇÃOf-DOMINGO 
METRO GOLDWYN MAYER 

APRESENTARA O EXTRAORDINARIO F!LM DE GRANDES SENSAÇAO E MYSTERIO 

Cmn ROBERT MONTGOMERY 

O MYSTERIO DE MR. X 

d .. 
}Jais um grande successo uara a nova J>hase do "Cinne Republica ''. 

AGUARDEM - SETEMBRO O M1':S DOS 'GRANDES LANÇAMENTOS. ALUADOS A UM · JNTE-
RESSANTE CONCURSO", CUJAS BASES PUBLICAREMOS PROXIMAMENTE, ' 

\J 
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E D 1 ! tante da mesma. 

' FAVORITA PARAHY· : go~m~gf7_d_:_ ~º7:t~~d:1m!· Ft JUUENTUDE. 
ALEXANDDE 

(Conclusão da 1.• pag.) 

particularmente daquelles •de interes-
se collectlvo. • o simples desempeQho de !uncçoes 
publicas, technicas ou Dã(!, a apr~
sentação de trabalhos. cuJa a uton_a 
não possa ser authenticad~, e ex1!1-
Nçáo de attestados graciosos nao 
constituam documentos 1doneos. 

o concurso de provas constará de: 
1.0 - Prova escrlpta. . 
2.º _ Prova pratice e expenmental 
3.9 - Prova didactica. 
A este concurso poderão _con?orrer 

medicos veterina11os e vetermano.s. 
Os candidatos deverão, no act~ de 

inscripção, apresentar os segwntes 

dof~~l~m~loma profissior.al de\'ida. 
mente legalizado. 

2.º - Prova de que é brasileiro r,ato 
ou naturalizado . 

3.(J - Prova de sanidade e idonei. 
dade moral. 

4.º _ Documentação de actividade 
profissional ou scientiftca que se re
lacione com a disciplina. em concurso 

b~~~o?ntuªb~f C:JO:.el~~o t:v!:~; t!!; 
annexados em três vias, se poss1vel. 

5.º - Titulo de docente- ou proya 
de haver concluido o curso prof1s. 
sional, pelo menos seis a~nos antes. 

6.º - Prova de estar qmtes com o 
serviço mllitar. 

Mais informações poderão ser obti
das na Secretaria da Escola, das 8,30 
6s 11.30 horas. . 

Secretaria da- Escola de Agronomia 
e veterinaria, em 10 de maio de 1937 

Nicola Verlang-ieri Junior. Secreta. 
rio. 

ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO 
DA UNIAO NA PARAHYBA - EDI· 
TAL N.• 9-A - AFORAMENTO DE 
UM TERRENO PROPRIO NA· 
CIONAL - De ordem do sr. De· 
legado Fiscal do Thesouro Nacional 
neste Estado, !aço publico que D. Jo
sephlna de Freitas requereu o afora
mento do terreno proprio nacional 
beneficiado com a casa n°. 79. antigo 
6 da rua Monsenhor Walfredo Leal, 
oU.tr'ora da Lagôa. na villa e districto 
<te Cabedello. munlclplo de João Pes
sõa, neste Estado. 
Os detalhes technlcos e demais escla

recimentos constam o edital n.0 9, pu
bllc4do no Jornal of!lclal "A União". 
desta capital em sua edição de 6 de 
julho de 1937. 

Administração do Dominlo da U· 
nlão em 6 de Julho de 1937. 

sabioo rte Campos - Escrivão En
carregado da Adm inistra~-fto - Clas
se o. 

ADMINISTRAÇAO DO DO!IDNIO 
DA UNIAO NA PARAHYBA - EDI. 
TAL N.0 2-A - Aforamento de um 
terreno Proprio Nacional - De ordem 
do sr. Delegado Fiscal do Thesouro 
Nacional.neste Estado, faço publico que 
d. Eulalta Vianna de Oliveira requereu 
o aforamento do terreno proprio nacio
nal, beneficiado com o predio n.0 76 
da rua Mons. Walfredo Leal, na villa 
e dlstricto de Cabedello, municipio 
de João Pessôa. neste Estado. 

Os detalhes technlcos e demais es
clarecimentos constam do edital n.º 
2, publicado no jornal official "A 
União", desta capital, em sua edi
ção de 16 de Julho de 1937. 

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

Sabino de Campos, escrivão encar. 
regado th.. Administração, classe G 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.• 69 - Commissão de Com
pras - Abre concurrencia para o for_ 
necimento do seguinte material: -
PARA O EDIFICIO CENTRAL DO 
INSTITUTO DE EDUCAÇAO: 

1 Installação completa para relogto 
de tone, com quatro ( 4) faceo, de 
accôrdo com a espe<:)ficação abaixo: 
Cad.a um dcs quatro mostradores. de 
feição moderna. onde os algarismo se_ 
rão representados por traços, deverá 
ter cerca de 3 metros de dia metro. 

A torre medirá externamente 5.m 
50 x 5.m50. Altura sobre a calçada, 
cerca de 24 metros. 

Os mo!itradores deverão ter dispositi. 
vos especiaes para !Iluminação. 

A iostallação deverá constar de ma
terial apropriado ao clima tropical 
e possuir sinos de tons differentes que 
fnnccionem de hora em hora e de 
quarto em quarto de hora, com audi
ção num raio de 2 kilometros. 

Alem da installação propriamente 
do reloglo com o toque das horas e 
dos quartos, ~on!orme está referido 
aclma. Interessa tambem a apresenta. 
ção de propostas para fornecimento e 
ln.stallação de um carrilhão typo 
Westminster. com 4 sinos, conjugado 
é, lnstallação principal. 

Nas propostas deverá estar lnclu. 
Ida a insta!lação de todo o mechans
mo até o seu pleno funccionamento, 
com o prazo de conclusão do trabalho, 
devendo figuarar tambem. em annexo. 
alem de catalogas e dos detalhes tech
nlcos, um desenho mostrando a dis
tribuição da apparelhag<,m, com o 
peso dos seus diversos elementos. 

Na directoria de Viação e Obras 
Publicas. estão á disposição dos lnte. 
reasados os desenhos da torre onde 
será feita a installação. 

O proponente deverá indicar tambem 
o prazo de garantia, contra deffeitos 
e imprecisão de funccionamento, e as 
eondlç6es de pagamento. 

Preço do matertal: cif. Cabedello. 
Os proponentes deverão fazer no 

Thesouro do Estado, uma caução em 
di~o de 5% sobre o valor provavel 
do ectmentG, que servirá para g• 
ran o contracto no caso de ace1-
taçi.o"'"dtl' propoata. 

Ali pr~~ deverão 1;er escrlptaa 

a tinta ou dact:rlographadas e assi
gnadas de modo legivel, sem rasuras. 
emendas, ou borrões em duas vias, 
sendo uma devidamente· sellada (sello 1 
estadual de 2$000 e isel!o de sau'de) 
ccntendo preço JX)r algarismo e por 
extenso. 

Os proponentes deverão marcar o 
prazo para entreg:a do material ofte_ 
rec!do. 

As propostas d<~rão ser entregues 
nesta Commissão. em enveloppes fe
chados até áS prc1<imidades da reunião 
do Tribunal da Fazenda, qµe não rerá 
antes das 14 hora.si do dia 10 de setem
bro vindouro. 

Em enveloppes separados das pro_ 
postas. os concur.rentes deverão a_ 
presentar recibos de haver pago os 
impostos federal municipal, estadual, 
no exercicio pas.58do, bem como. da 
caução de que trata este Edital. 

Os proponentes oQ.rigar.~se-ão a tor_ 
nar effectivo o compromisso a que se 
propuzeram. caso seja aceita a sua 
proposta, a.ssignando contracto na 
Procuradoria da Fazenda. com o pra_ 
zo max.imo de 10 dias, após solucio_ 
nada a concurren':'ia. com previa. cau-1 
ção arbitrada pelo Tribunal compe
tente. não inferior a 5% sobre o valor 
do fornecimento a qual reverterá em 
favor do Estado no caso de rescisão 
do contracto. sem cau.sa Ju.stlflcada 
e fundamentada a juizo do refertdo 
Tribunal. 

Fica reservado ao Estado o direito 
de annular a presente, chamando a 
nova concurrencia, ou deixar de effec_ 
tuar a compra do material constante 
da mesma. 

BANA l !ho presidente da Conunlssão de 
iol11pras. _ 

Club dt Sorteios de Aac<ndlno DIRECTORIA GERAL DE SAU'DE 
Nobrega & Cla. PUBLICA - INSPECTORIA DE FIS-

Praça Antonio Rabello, n.0 12 
(Antiga ViraçãoJ 

Plano Pa.rahybano - MDlurno" 

Resultado do sorteio dos cou. 
pons-brtndes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Parabybana, em sua séde é. Pra.. 
ça Antonio Rabello, 12, no dia 

25 de agosto, ãs 15 horas 

1.0 premio 
2.º .. 
3.º 
4.º 
5." 

Plano "Nocturno .. 

2893 
3683 
6983 
1510 
2616 

~tf;;ft;if ~~D~~!fc~_c~ :c~i: 
do com o artigo l1 do Decreto n.0 

20.877, de 30 de dezembro de 1931, e 
para conhecimento dos interessado.s. 
torno publico que o sr. Dacio Rabello 
da Silva Lustosa. pratico de pharmacia 
legalmente habilitado. requereu a esta 

l ~~:c;?:1:~~;~ªo :~~aJ~t~~~:~Ü~ 

1 

bas do municip10 de São João do Cari
ry. sendo do theor seguinte sua peti
ção: "Illmo. sr. Director da Sau'de 
Publica - Da•io Rabe!lo da Silva Lus 

, tosa, pratic_o de ~harmacia examinadÕ 
por essa Directona, deseJando estabe_ 

l 
lecer -Se com pharmacia no povoado 
de Carau 'bas do muntcipio de São 
João do Cariry, vem requerer a v. s. 

~ a necessa_ria licença para es_se fim ... 

I s=didg:/e;!~.1'u1ll~i~~~o
01

iii,v~ze;.; 
depois de 15 dlas de sua ultima publi-

Rcsulte.do do sorteio dos cou- cação não se apresentar profissional 
pons-brindes gratuitos realizado ~fl~~:~~a~~e c~ei~;r::~~r :~~~~~ 
pelo Clube de Sorteios Favorita. concedida licença ao requerente. 
Parahybana. em sua séde á Pra- Inspectorla de Fiscalização do Exer-
ça Antonio' Rabcllo, 1i, no dia cicio Profissional. 
25 de agosto, é.s 19 hor.as. João Pcs.sôa, 9 de agosto de 1937 

----- Nair de Moura Machado - Enc. do 
~~eif·3i~t~n~~~-~i.côr nogueira, v, premio 0082 Serviço.-

en3ve;~~~~: ~~ ~~:r~~~éh·!~a~~io ;:: .. :~;~ EDITAL DE CONVOCAÇA.O DO 
de pallúnha. - 4.º 5759 JURY - O Doutor Braz Baracuhy. 

1 mesa para filtro, em freijó en- S.º . 6928 JUiZ de Direito da 1.ª vara do Comar _ 
vernisada na côr nogueira. com "tam- J. Pessõa, 25 de agosto de 1937 ~~ d,~irr~g!taJa d~iE:t~.do da Parahyba, 

Commissáo de Compras, 6 de agosto po de marmore. de O, 35 x O, 35 · Faç0 saber, que tendo sido designa-
de 1937. 

1 
cabide de parede para chapéo, l ADHERBAL PYRAGIBE, fisco!. do o dia 13 de Setembro vindouro. pe. 

~~mnfºcôt~~~=Ue~~ freiJó. enverrusa_ ASCENDINO NOBREGA & las 8 horas. da manhã, para funcci-
J. Cunha Lima Fil110 - Presidente Os moveIS constàntes do presente CIA .• conc~ssioMrlos. onar, em sua terceira sessão ordinaria 

da Commissão de Compras. edital serão postos no deposito do de corrente anno. o jury desta Capi. 

SECRETARIA DA FAZENDA _ Departamento de EducaÇão, nesta ca- 1 t:;~~~ceg;·Ja"di~~co~~o ;:'
0
"c;e!oquie~:j 

EDITAL N.• 70 - Commissáo de Com._ pi~!· proponentes deverão faz.er no 1 40 ditos idem. paia calhas. do Estado. ao sorteio dos 20 cidadãos 
~~~fm-;n~b~o c::::enc:ar:!: O for- Thesouro do Estado uma caução em 8 219 centros de ~oza1co em dua.; ~1~~~ fu~~d~ê~d~e s:~!~~a :es:~ 

dmhe1ro. ~e 5% sobre o v~Ior provavel cõ;-e;.17 envi~~: J:1~:s!·1co envi:l.n-G.'J guintes: 1 _ Frederico da Gama Ca-
PARA o DEPARTAMENTO DE do fornecimento, que servirá para ga.- ;,.i san ' bral: 2 - Bel. Osias Gomes; 3 - By. 

EDUCAÇAO ran~ia do contracto. no caso de acei- ª~1 rafltros de mosaico enviando a· ron Brayner Nunes da Silva: 4 - An-

Para o Grupo Escolar de Sapé 
taçao da proposta. · trce ' tonio de A7RVédo Ferreira; 5 -- João 
~ propost~ deverão ser e&cript,as m~i ~·ortas cldesenho e especlfica_ Hrudman de Barros; 6 - Nicoláu da 

a tmta ou dactylographadas e assl- - t Commissão Costa: 7 _ Adaucta soares da Costa, 
nadas de modo le~ivel, sem rasuras. ç°:s j~~eltas cldesenhÕ e especifica- 8 _ Nabal Barrêto; 9 - Bel. Claudio 1 grupo em feiió. envernizado na 

côr nogueíra, empalhado composto 
da.s seguintes peças: 1 sofli. 2 cadeiras 
de braço e 4 ditas de guarnição. 

emendas, ou borroes em duas vias, ões nesta Commissão. Porto; 10 João Augusto Saboya; 
sendo uma devidamente sellada (sello ç 2 mezaninos c!desenho e esped!i 11 - pr. Leonardo Arcover<:1e: 12 -
estadual de 2$000 e sello . de sa.u'de) cações nesta Cornrnissão. - r Eugemo Vrl1ozo; 13 . Domiciano Nu-

5 mesas com 2 gavetas cada. em frei
jó envernisadas na côr noguetra de 

ocntendo preço por algarismo e por 1 oculo c!desenho e especificaç6('s nes ~oarcs; 14 - Antonio Tavares de 
extenso. nesta Commissão. Ar?-úJo W:mderlcy; 15 - R~1:1ato cai-_ 

1
· 5

30~"'ct1ü-:S0
:. 

0
i:u

8
~rnição, em freiJó. 

envernisadas na cõr nogueira. assento 
de pallúnha. 

Os proponentes deverão marcar o ~ esquadrias acima será~ p06tas 11e1ro da Cunh_a; 16 - AnIS10 Cunt1a 
pra.zo para entrega do material offe_ no Deposito das ObraS Publicas. Rêgo: 17 - Allp1-Jo de Menezes Mac~a
rec1do. Para O Deposito das Obras Publi- do; 18 Dr. Anto1110 ~abello Junior· 

As propost~s deverão eer entregues cas: 19 - Canuto Josê Perc1.ra de Lucena, 
nesta CommISSão em enveloppes fe. 300 kilos de aço "Rochlln,g" R. F. 20 Bel Anmbal VicLor Lima e Mou-1 mesa para filtro. em freijó, en_ 

vernisada na. côr nogueira. com tam_ 
po de marmore. de o. 35 x O, 35. 

chados. até ás prcxi.midades da Termião 4_5. ou equivalente. de 2 1,2"x5116" ra. 
do Tribunal da Fazenda, que não será 250 ktlos de aço "Rochling" R. F. A todc . qun<'s. convido a compa_ 

1 cabide de parede para chapéo, com 
10 tornos, em freijó. envernisado na 
côr nogueira. 

antes das 14 horas do dia 10 de setem- 4_5, ou eqWvalente, de 2" x 1 4" rccer a.-; ~cs~CX's do jury, que terão 
bro vindouro. 200 kilos de aço ºRochhng" R. F. logar no pnsimcnto terreo do ediffi. 

Em enveloppeg separados das pro_ 4_5. ou equivalente. de 1314" x 1,4''. rio da SOckclade de Medicina, tanto 
postas. os concurrentes deverão a Para a construcção do Instituto de noS referidos dia e hora como nos de-

Para o Grupo Escolar tle Alagôa presentar recibos de haver pago oS Educcu;ão: m,,,aª~ecs-1m1qaÜB.sne~ºsãiu. rsªo'b-er~ aºss petr~:lhdo! 
Grande llllpostos .federal. municipal, estadual, 5 portas compensadas, internas, -

no exerc1c10 passado. bem com da conforme especificações e dfsenho n.º lei se faltarem. 
1 grupo em freijó_ envernisado na caução de trata este Edital. • l , nesta Commissão. E para que chegue ao conhecimen. 

cór nogueira, empalhado, composto Os proponentes obrigar-se-ão a tor. 6 ditas Idem idem, derenho n.• 2. to de todos pasS<:i o presente edital 
das seguintes peças: 1 sofá, 2 cadeiras nar effectivo o compromisso a que se 1 dita "1nternâ. desenho n.º 3. que serã affixa<lo e publicado legal-
de braço e quatro dltas de guarnição. propuzeram. caso seja aceita a sua 1 dita idem, desenho n.º 4. ~:ei~~ão Di~sõ~. '\6sª~Y ::!ª d~íd~: 

5 mesas com 2 gavetas cada. em proposta, assignando contracto na 39 ditas. idem. desenho n.0 5. 
37 

E N d 
freijó, envern.isadas na cõr noa-neira, Procura?-oria da Fazenda. com o pra_ 1 dita conforme desenho n.º 6 ~ AgostoEsde _19_ . d' u ~arlos eves ~ 

z:o... zo max1mo de 10 dias, após oolucio... 4 ditas internas. compensadas. r ta~a. cnvao o Jury o escrevi 
deslc!~exir~ 7~ex ~a~:;içáo em !reijó' n~da a concurrencia. com previa cau- conforme desenho n.º 7. ,a}. Braz Baracuhy. Conforme com o 
envernisadas na côr nogueira, assen~ çao arbitrada pelo Tribunal compe- 3 portas internas confoxme de.se- orjg!nal. Su~cr~vo ~ as.c;tgJ1º· F O E.~-
to de palhinha. tente. não inferior a. 5% sobre O valor nho n. os. rnvao: 1al ar os eves a ranca 

1 mesa para filtro, em !reijó. en- do fornecimento. aqual reverterá em 1 porta eonfonne desenho n.0 9. 
vernisada na côr nogueira. com tampo favor do Estado, no caso de rescisão 2 ditas conforme desenho n." 10. U T ... h I " 
de marmore, de 0. 35 X 0, 35. ~\) f,:~~~;~~d:~ j~~a Jus::r~~ii i t~~asCO';:'f~~<;;;;ed=~~hoD ;' º1/1 res C aves numa argo a 
co~ ~~bi~~n!~ e:rfr~fj?~ive~~~~ Tribunal. 1 dita conforme desenho nº ·t3. 
na côr ncgueira. Fica reservado ao Estado o direito 37 ditas conforme desenho n.• 14. 
Para O Grupo Escolar de Mamanguape de annular a presente, chà.mando a As esquadrias acima, serão postas 

nova coqcurrencia ou deixar de effec no local da obra (constru<'.ção do 
1 grupo em freijó, envernisado na tuar a compra do' material constante Instituto de Educação). 

cõr nogueira, empalhado. composto da mesma. Para O Gabinete da secretaria da 

~!s bs;~~~s ctf;;:"Je 1 ;!~~;;'.;,~delras decf:.imissão de Compras. e de agosto Ag(i:!~~~ de calcular. de 10 alga-

fr:ijó~1e;~~e~~!alas g~:et~ir c~e~~ J. Cunha Lima Filho _ Presidente rismos, com a respectíva estante. 
de 1. 30 x o. 70 x O. 80. da Commis.são de Compras. Th~!o.Fr":PJ;e~!do~e~~o ri~ ;;;: 

5 cadeiras de guarnJçito, em freijõ. SECRETARIA DO F,AZENDA - dinheiro de 5% sobre o va ar prova-
~~ve1;3~t": na côr nogueira, assento EDITAL Nº 75 - COMMISSA.O DE vel do_f°ornecimento. çue servirá pa,·a 

Gratifica-se a t1ucm <'ncontrar e en
f regar na Portaria. desta folha uma 
?rgola <·om três cha,es, perdida. entre 
r. Pra<;a Antonio Pessôa e a Rua San
ta Elias 

P · . . . . COMPRAS - Abre <'oncurrencia pa~ garantia do contracto. no taso de o.e_ 
1 mesa par~ f1lt10. em fre1Jó. enver. ra O fornecunento do •eíUlnte oeltação da proposta. ti·atai· lla mesma 

nisada na cor nogueira. com tampo teria!: ma._ ~ propostas deverão ser escriptas 

VENDE-SE a casa nY 
185, á rua Borges da Fon
sêca. Preço com111oclo. A 

de marn:iore. de o. 35 x o. 35. Directoria de Viação e Obra, Pu-1 a tinta ou dacty!ographadas e assi~-
1 cabide de parede_ para ch~péo, blicas: nadas de modo legivel, sem rasuras. 

com JO torno~. em fre1Jó. envem1Sado { Para 05 Grupos Escolares de Pi emendas 0µ borrões. em duas vias. 
na cor n~gueira. cuhy e Serraria· - sendo uma devidamente sellada <sei_ 
devendo figurar tambem, em ainnexo. 40 . portas conforme desenho e eg. lo estadual de 2$000 e sello de saú-

. pecif1cações nesta Comm1ssão. de). contendo preço em algarismo e 1 
Para o GrUTJO Escol<.r..1 S. Josá 16 janellas conforme desenho e es por extenso. ~ 

THESOURO DO POVO 
Club de l\lercadorta• ,!e 

TOl'RINHO & CIA pecificações nesta Com.missão. - Os proponentes deverao marcar o 

1 

1 grupo em freljó envernt.sado na 4 .11:esBl.:inos conforme desenho e es- I?razo para entrega do material offe. 

~~ s~~~~:~:·pe~~~lh!ir°( ~ºe~= pe~1f~~~~! ~~~r~~md:~~ e es iec~o.propostas deverão ser entff- Carta Patente n.º 1 
<ie braço e 4 ditas de guarnição. pecificações nesta Comm.issão. .. gues nesta comml~ão. em envelop_ Av. Bea.urepalre Roha.n n." 267 

5 mesas com 2 gavetas cada, em As esquadrias a<:ima. serão postas pes f~hados, ?lé ás proxJmldades da 
freiJó. envemisada na cõr noi"Ueira, no Deposito das Obras Publicas. reuniao do Tribunal da Fazenda .. ql!e. 1 
'1e 1, 30 x O. 70 x O. 80. para a Directoria de Obras Publl- não será antes das 14 horas do d.ia 
Para o Grupo Escolar de Queimadas cas· 31 do mês corrente. 

có~ ~~ei;~ f~~~â1::J!.rn!~~o~ 1. mach1na de sommar. de impres_ po~r::s. e:elgg~~rr:Iit.!~ad~!v~âo p~: 
cia.s seguintes peças: 1 sotá. 4 cadeiras 6ão, para productos de 10 algarismos. presentar recibos de haver pago os 
de guarnição. Para a construcção dtJ lnst.iwto de impost«-; federal municipal, esta-
fr;ijf e!~e~~~a~Jª~~a~ôr c~!:·uei~ E1:ªç:C~os de cal virgem de Ita.- dual, no exetctcio passado, bem co ... 
de 1, 30 x O, 70 x o. 80. bayanna, de 4 latas postos no local f::f- da caução de que trata este edi- l 

3 cadeiras de guarnição_. em frelJó, da obra (construcção do Instituto de os proponentes obrigar.se-ão a. : 
t>nvern~adas na côr nogueira., assento 1'-:<lucação). tornar effectivo o compromisso a que 
de palhmha Para a construcção do Grupo Esco. se propuzeram caso seja acceita. a 

l .me.c;a para. filtro. em freijó, en- lar de Taperoá: sua proposta, asslgnando contracto 
·,e1·rusada na cor nogueira, com tam.po 32 manilhas de grês de 5". na Procuradoria da Fazenda. com o 
de marmcre. de o. 35 x o. 35. 226 ditas idem, idem de 4". prazo maxlmo de 10 dias, após solu. 

1 cabide de parede para chapéo, com 52 metros quadrados de azulejo clonada. a concurrencia. com previa. 

~gr t~~~ir:~ freiJó, envernisado na ~~~fr°õstª~~~t!~die a~:stri~alldade, ~~!fe. a~btrªt:i~eiJ~~o 
8
Trà~n!~b~~m~ 

217 metros lineares de calhas de valor do fornecimento, a qual rever. 
Para o Griupo Escolar de Galante

1 r~b~
1
~~1'o conforme desenho nes- ~:is~ J:v:-nfr~c~~~a~offl ~~~~j~ j 

Pl9,uo "BOio SporUvo rara. 
hybano" 

Rer,Ult.arlo do_, rmrteioa pera 
contagem dr ponto3 do plano 
"Bõlo Sport1 vo Parabybano ", 
realtz.l.do em .sw, sédc, à avenida 
Beaurepalre Rohan, n ° 267. no 
dia 25 de ag~to, ás 19 1

2 horas 

!.' pre.!"°io 3790 
• o 2200 
:::.'J 2202 
4." 9R33 
5.º SU6 

J Pe&õa, 2fl de ago..-.Lo de 1937. 

Adherbal Pyi·agibe, fiscal de 
clubes. 

1 gnipo em frelJó. envernlsado na 
cór nOg'Ueira • empalhado. composto 
,las seguintes peças: 1 sofá e 4 cadei-

de zinco n. 0 12 cldesenho nesta referido Tribunal. -'fourinho & Cia., conc'P.5sio-
50 metros lineares de conductores 

I 
tificada e fundamentada a juizo do 1 

Oomm.1ssão, de 4". Fica reservado ao Estado, o direito I narios, 
40 grampos de ferro. para. con... de annullar a presente. c.hamando a 1 ,.. 

ductore.s (ie 4", : nova concurrrnrlt1, nu dPIXAr (tr ef, • ~====;·=======:!P 1·as de guarnição. · 
3 me"a..s "ºm 2 ~a,·f'tas cada. em 
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