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"0 GOvtRNO QUE CUMPRE. O SEU DEVER SERA' APOIADO POR TODOS OS PARTIDOS ORGANIZADOS, EU NÃO PRECISO DE DI• 
NHEIRO PARA A MINHA CAMPANHA. SO' PRECISO DA ORDEM, E ESSA ORDEM ESTA' NAS MÃOS DAS CLASSES ARMADAS, NÃO ANDEI 
ATRAZ DE CANDIDATURAS, MAS, JÃMAIS RECUSEI PRESTAR O MEU CONCURSO A' NAÇÃO", - (DO DISCURSO DO MINISTRO JOSE' AME
RICO NA CONVENÇÃO DO P. S. D. DA BAHIA, QUE HOMOLOGOU A SUA CANDIDATURA A' PRESIDENCIA DA REPUBLICA) .. 

JO SÉ AMERICO, CANDIDATO NACIONAL 
FEIRA 
JOSE' 

DE SANT ANNA, O MAIOR 
AMERICO, REALIZANDO UM 

CENTRO INDUSTRIAL 
COMICIO MONSTRO, 

DA 
DE 

BAHIA, 
APOIO 

PRESTOU 
A' SUA 

HONTEM, GRANDE HOMENAGEM 
CANDIDATURA A' PRESIDENCIA 

AO 
DA 

MINISTRO 
REPUBLICA 

Honlem, a popula~ão do "hin-1 frines bahianos. regresando , a
terland" hahiano, o povo de pós á metropole do pais. 
}.,eira ele Santanna, IC"ve o ~eu 

l'imeiro co11tacto {'Om o candi- O PREFEITO DE FEIRA DE 
~alo das forças majoritarias do SANTANNA APRESENTA AS 
11ais íi presidencia ela Repuhli- BOAS-VINDAS AO CANDIDA-
ca. TO NACIONAL 

Aquelle grande centro indus
trial ,lo Estado da Bahia viveu 
momentos de intensa vihracão 
cívica, tJe~de c1uanclo chegaran1 
os caravaneiros do urartido So· 
eia) Democratico" levando á sua 
frente o ministro .José Amerko 
para falar directamente a Feir~ 
de Santanna. 

Obedecendo a um plano j_á 
anteriormente delineado o mi
nistro .José Americo percorrerá 
os principaes centros indn~-

Saudando o candidato nacio
nal falou o prefeito daquella ci
dade. sr. Felippe Mello, apre
sentando as bôas vindas ao fu
turo presidente da Republica e 
dizendo do orgulho com que 
Peira ,le Santanna, pelos seus e
lementos mais representativos, 
alli esta, a para applaudir o 
maior do:-- brasileiros no actual 
momento nacional . 
A IRRADIA(.'ÃO DOS DISCUR-

]
SOS PELA PRA-4 "RADIO SO- J nuel Novaes. Arthur Neiva, \ "Povo de Feira ele Santanna! 

CIEDADE DA BAHIA" 1 "leader" da bancada 1,ahiana I Aqui estou para vos saudar 
Após, o discurso do prefeito I deputada Maria Luiza Ritten- Para dizer-vos qu~ sou o candi-

Felippe Mello, a comitiva foi court e o sr. Aldo Oliveira . dat~ da democrac1~- aquelle que 
conduzida á praça da Matriz, Todos ns oradores fornm abrrn o seu c~raçao para o po 
onde teve lugar o grande comi- grandemente applaudidos pelo v_o, ao contrario do seu c~mp, .. 
cio pró José Americo. povo, que rnostra,·a repulsa ao..; hdor que .fe~hou o coraçao att 

A PRA-t "Radio Sociedade da extremismos da direita e da es- povó bras1le1ro. dentro de S 
Bahia" irradiou directamente querda, dando virns ao candida- Paulo 
,taquella cidade todos os discur- to da democracia A democracia quer dizer can-
sos prounciados alli, tendo ins- dura. ao contrario do integrali~-
lallado o seu microphone na tri- .JOSE' AMERICO FALA AO mo que é o regime da força. (,!uet· 
h11na destinada ao ministro Jo- POYO dizer fraternidade Quer dizer 
s.é Americo. transformar as ca:,as de eachor 

ORADORES DO GRANDE 
COMICJO 

Apresentando o candidato na
cional ao povo de Feira de San· 
tanna falaram os deputados Ma-

A's 23,50 fala o ministro José ro da Favella em casas de gente_ 
Americo, que pronuncia li~eiro A democracia, quer dizer . so
mas brilhante discurso, traçan- bretudo, justiça. E eu farei jus
do o perfil de sua futura admi- tica a todos oi.-; brasileiros, ~en• 
nistração na presidencia da Re- déixar de attender aos grandes 
QUblica. destinos da nacionalidade" . 

UMA EXCURSÃO DE TURISTAS DO F ALLECEU 'JJ:suEsNT::~:::~cÇAÃDºo º:A 
================= ======tEM PARIS, O EMBAIXADOR ESCOLA NORMAL 

SUL AOS ESTADOS DO NORTE SOUZA DANTAS / ap:::;1:~:ud: itr1!:/~::ci~~::::.t\! 
RIO, 26 (A. B ) - Acabo de falle- todas a!l salns de aula da Escola Nor· 

cer, subitamente. em Par.is, o dr José mal e da Secundaria do Instituto dt' 
de Souu Dantas, emhahador do Bra- Educa~ão 

A visita dos excursionistas a esta capital - "Estamos encantados cem o aue vimos 
aqui. João Pt!ssôa é a cidade do Norte onde ha maior surto de progr;sso ". 

sil junto ao goYêrno franc~s . Era uma A benção doi,; Crucif!xoi. foi te_lta 
das maiore~ figuras da diplomacia bra- pelo moos. Pedro Anis10, tendo sido 
sileira sendo O mais antigo embaixa- u oradora officil'll da solennidade a di
dor estrangeiro acteditado na Fran(a plomanda Cordelia Fernandes que pro
Iniciou a sua carrt>ira como addido nunciou uma bella oração 
oecupando todos os posto1:; da diplo~ Deu inicio á solennidade o orpheon 

A Agencia L·>q>rintt~r. no oh- d10 da A União, agradecemos o nha Farn\ sr. Frederico Ruge. :aªc1~g!::i~ºa ~::~~~xa~º
0
~

0 na mi~:;r;: ::te!!~º~rofe:rs::
1 
c!i:;r~: :tº c::m; 

jectivo de proporcionar aos bra- modo cnpli\'~111le por que fomos Jinduslricd aJlenHiQ; sr. GonçuJ- sub-1Secretario' do Ministerio do Exte~ ,·ibrante hymno nacional. ouvido reli 
si)eiros do sul uma visão pano- rerehidos em .Jo.'ío Pessôa". ves ,Junior e senhora e varios rior. oceupando essa pmitn por longo jriosamente pelos a_lumnos e profes~o 
ramir:J <.lo Br:1sil, organiou uma 1\fúra os ('X<.'Ursionish1s que outros cujos nomes não tivemos periodo . Era filho do conselheiro Ma- res deste estabelec1mnto de educaça1 

excursão de l11risl:1s aos Est1- estiveram em visila a e-.;ta rc- lClllJ)O ele annolar. . :::~d~;"~ºandt~!l~ºq:sea ::,as~~su:d:e:!p~~ 1 i;.i:p::e \:e:ieçr~n!:
10

: sºuamo:~l~c!:~o 
dos. do Norte. Con..,tilll<'lll ('-.;s~l darç:io, C'Ompõem a caravana Os turistas do sul foram hon- rio foi um dos grandt>s chefes do Par- foi vivamente ovacionado. 
carnv!1na de p:1lriC'iO!'i e alguns mai-.; :1s seguintes pessôas: Des- tem recebidos no Quartel da tido Liberal o embaixador Sou~a O orpheon fez-se ouvir novamente 
eslrungeiros ~ nlcrrs-.;ados l'lll rrnhargador .Julio Cesar de Fa- Força Publirn pelo {'OlllllHllHlan· Dantas gosava, em Pariij.~ no~ circulos n~ hymno "lnvoca_ção á Co~z". Ter-

conhecer o Brasil seplenlrional ria . presidente du Côrle de Ap- le Delmiro de .\nd•·Hlc •• visita- !~~i~~:º~re:~f!~:\ ~on:ii%~~;~~;0;~rad; ;;:!1~
0 

Jes::~d::7~
1
r:m p~of~

1;:i!~! ~= 
personaluJades de rele\'~) 1';1 rn3r J)f'llrn,,·ào de S. Paulo e senhora; 1am o Orphnnalo D. l rlrico o 08 serviço~ que pre"tou no Brasil . Era cada ~erie acompanhadoi;, pelos alom
•sislralura. no ft)ru. 11:1 1nduslr1:1 th· Jorge ,J11Iio Ho~-;i, senhorita Asylo do Bom Pastor e di,crstl<. natural do Estado da Bahia contando nos e demais pessôas presentes. em dt
~0 eommercio {' 110 jor11:dismo ~I.n·i:un Hossi, sra. Adelaide pontos pittorescos dl' nos<.;a ra- !~aª"s::sho~: i::d:itase;

0
dc~ed!::d~

0
~~; ;:~ç!o a!~o~~~~~ ~: ~~~i:t~ deveria fa

de Rio e S. P:11110. Hossi. dr. Cado da Siln1 Prndo. pital e Tamhau'. impressionan- americana. Tinha considerações es- No momento em que se collocavam 
HonleJII , no c:-xperfiC'ntC' da clr. Carlos \'ieira de Lima Fi· do-se Yi\"amenle com a grandio- trangeira!t inclu~ive 8 grã-cruz da Le- os Cruc!fixos nos lugares deter,,mina

noite, enl c.:·ompanhia do sr .. \l- 1 lho. dr. lnclio llrnsileiro Borba./ sidade que já aprcsrnta o Tnsli- gião de Honra dos, recitaram as alumnas poesia111 al-

frerlo J\foura . rsti,er:.1111 11:1 rl'- {' s(·nhora. -;r. Julio Farré , com- tulo rle Ecl11e:u;;1o. ora em cons- co~he~r~êe,:t: b~8:ile~~io;~:: :::nt~::~ 
10t;ª~/ s~1~~º:!:~t~~ Marluce BorJ:"NI 

dacçAo desta folh:l o, drs. ~\n- 111erci:111te porlugut's. srla. Coti- ll'ucção mento providenciou no sentido de ser a poesia "Deus". de Alexandre de Oli · 

};';\'~ 'l~;~~"\;~-.. ;~~l~ui:.u.\~::,\·::,le~ 11 NIM~III ll~llllt ;:~·~::·::t.:.,c·i:~1~ :qi.ra<:·!:'~':,; ;·'::~.t:· };~. ~~~;;.~:-.,-~·~~ c~<,::!r1: 

fü~g:":::Ii1\t?'.f;::;;;: 
1 

~~~~~~1:~~···~:~~~~~l 
1nenle en<·,1ntadu"'i L'o111 .1 fll)'-"·• 

;:~::~::~:;.~;/~' t,1,\',,/~'.~ "u;:;,~'.~\',:~~: I O MINISTERIO DA GUERRA DESMENTIU A NOTICIA I HO~i~A~-~~~:i~:s~~fJ\gEsfJR:ttiE~~~~i~RA 
disse-nos um cklle, l'Cl!H a ap- REFERENTE A' ENTREGA DE MATERIAL BELLICO A l 
JlrOYtH.;ão dos eo111pa11heiro"'· Os amigos r ru/rnirad"rl's dr r·crreirri cantou unu1 Sl1nlinu•n-
mas nenhuma, ,·reia-nos, n~s CIVIS, NO SUL DO PAfS - CHEGOU, HONTEM, A Peryllo Doli/J<'Íl'fl l)(iri r/ei.rnr11m /11/ melodio com versos ref,·n·n 
desper\ou um sentim:•nlo lao RECIFE O MINISTRO DA AGRICULTURA pnssr,r desprrcí'/,ir/11 11 7.0 r111nt· les 11 "Crmçiies que a l'ic/11 111,• 
espo11ta1wo de :idmira-:ao e sym.: uer:wrtu tio seu Jallecrmcnlo , ensinou", a obra de eslréa 'Jo 
p!ilhb como ,Jo:io p{~s"'ic)~l. r l~ RIO 26 - (A. N.J - O interven- suita um "deficit" de 239.941:197$000. q11e transcorrt'll honlem. Afrm yrondr poeta desapparecido. 
uurn eidadt' em n1an:h:.1. l m.t !:~·n't~e;~~~~C'i~:::i'::1tlàa. ro;;!<;r'! RIO, 26 - (A. N.) - A Camara. desta folha, "A /mpren.ça'· pu-
ddade ondl· l'lll loda parle se Munitipal que se aeha fechada. para approvou O véto do presidente da blicou norias no/as sobre o per
("()Jlstroe Estamos t'IH"..lllta<los pre~tattm ~e1·viços nos diversos de ... Republica á prop~ição que suspende ,·onalidrulr P (l obra do nolove/ 
eom O qut• vimo-.; aqui .Joúo pa~~:e~~ri"ccf!na~:::eit:3~vam per_ ~~c~~!!s ª;a'!-«:' osª ca~;!uc;!~~s.dos poeta JHlrnhyhano. flSstynacJil'i 
Pesstrn l• :i ddadt) do Norte ondt• tebendo desde- 0 fechamento da ca- por inlelleciuaes conterraneos, 
ha nrnior slll'IO dP progressf~ 1 

mara. sem trabalhar. RIO. 26 - (A. N.) _ Reuniram- 1nrluswe umlls l'.rprt'ssl1111s JJ'I· 

Se viesscmos dt• animo preveni- RIO W _ (A. N.) _ .o minhtro i~n~Ya Pa:t,cio :~e~~·o:obP,!to:!~~<q lm1rr1s do dr. Raul de G6es que 
do eontra o governador _Arge- da. Guerra, general Eur1eo Gaspar Guimarães. varios deputados fede- foi ,un dos amiyos inlimos de 
1niro de FiHurirl'do. teriUillC~S Outra distribuiu ã. impreillSa a se~ raes e estaduaes, e secrctarios de P(•ryllo noliueirfl. 
forço~anwnl<' de rnud:ll'. de op1- e~~io nr:::i=-o men.>r fundamento a Es~:~ndo diz o "Correio da Ma. Honlf'/11, ás 21 horas, occupa
ni~o a respeito dr "· PXl'Hl. ve_~: noticia referente ao de,embarque de nhã" foi naquella reunião, resolvi<iã ran1 o microphone dfl Uadio Tn
<lo edifirnnle l'"ilH'l'l:1ctJ lo dr ll ,~ material bellico tm lmbituba ou em definitivamente, a fundaç.3.o de um ba inro os jnrnalislus Orris Bar 
11:i lho que recon1nwnd:l (' hnnJ 3 1i':iªa)3~e~ º:i~:e:r:."t-0 j~i~.itt~alqu~esê partido nacic-nalista fluminense para bo:~a (' J._;ti,t,·s Barros, J'l'Specli
um govl'rno 

1 
,·eJ"to é quC' 0 ~finislf'rio da nuerra ;~!~~a~o~r:!d~~t:d!\ ~eia°,!>J:~:·tu~ vanu1nfe tflreclor r redactor-

D~YPmos :·l gentileza e O "~· tem fomeddo m:iterial ás unidades d · · · t 1 1 Am · d AI chl'fe do A. l'.\'l.iO. ([llt' hislo-
Alfredo \loura ('sla opporluni- do Exndt.o que ,e acham a.ctual_ :eid~. mirus ro ose erico e .. riararn rt sua cnn1nrndagen1 in 

dade de cot1ht'l'l'I' ~1 Pa_r:1h-'//1~1~ ~.~~-tt· no tt•rritorio de Santa Catha.. RECIFE. 26 - fA UNIÃO) - Pela tl'llectua/ C(}]n o saudoso /yrico 
de eonslalar de JJC'I lo l:tO 1 . manhã. de hoje. rhegou a. esta cida- conlerranro, t'naltf'Cl'n.<Jo-lhe as 
pressionanl<' dynauii~~no ª\:~1~= RIO 26 - (A. N.) - Reuniu-se. de, a. bordo do "Arlanza", o minis .. brilhnnft•s qualidades de poeta. 
uislralivo. Elle tc111 sido O. hontui1. a Commb~ão de Finanças tro da Agric.ultura, sr. Odilon Braga. O :,;r. [,,,'tufes Barros, fl/UÍs f1 lt•i-
...,0 ciceroni. Esta1I1os enle1ac1os da. <:aman. O ,eu presidenleapresen- que vem assistirá "Festa do Toma- fura de .'HUI chronica, ll-u 

11111 
com a SLIU affahilidadt' d{' traln ~,~ã~, 1J!;1

~~~Ject:ª~~ ;;;:~!~to d:~ ::~1:: t::;q:e~:~te ~uo~re;:ri. em dos 111ais hei/os poe11111s ,fr /Jc•-
<' comrnunieutividadt•, p._,h-.; R,.c,pobli"ª• tJUt' nessa. phase volta ao O titular da past a da Agricultora ryllo /)o/inrira, inlitulmlo "/Jf's-

Aliús. pareep-nos ;°'('J~l'Ill. tl:l ~1:~0ªi~3 o-O~~~~ :t·c:it:c.!;.sa ,·akula~ :e::~!ri:;uidade~~at~-b~mar1:.1:!'o Pª!: tinos llumanos . 
qualicL.tdt•s cal':.1dt·r~isl_1<?~l'rJ1Jl' ,t:.a cJTI 1.o~to.Ol·t:179S(HlO. <h- que re .. ~Ceará.. · /',,m S<'(Jllula. ,, sr/a, T,, 11 ,u 
uhna p:,rahyh:Hlô:l 1 °1 IJJ 

A UNIÃO 
Serviço de Publicidade 

A Gerencia desta folha, 
de accôrdo com determina
ções da Direcção, commu 
nica ao publico que, do din 
1.0 de setembro em deanlt', 
o seu Serviço de Publici
dade não encaminhará, pa
ra publicação, annuncio~. 
editae~. avisos e solicita
das sem o re:-.pectivo paga
mento á bocca do cofre, 
estando excluido::.-. des~a 
exigencia toda a materin 
de caracter administrath·o, 
tanto estadual federal e 
municipal, e o:s annundos 
permanentes 
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Noticias ~o hterio r 
VIDA ESCOLAR 
BACHARELANDO EM SC:IENCIAS 

E LETRAS DE 1937 

O DIA DO SOLDADO 
- LYCEU PARAHYBANO -

As commemorações realizadas nesta Caoital - Nos 
.. quarteis do 22: B. C. e da ~licia Militar do Estado .. 

Ed~on Cesar de Carvalho 

JAPIO 1 ~~~ ~o ug~~e\~!n!r~~~~· ~~~sk~~~~ Baixo fransino, com uma cordi- to~: d~~i~f~aen~~~~~~in~ ei~~ 
Fôram accusados de conspirar contra 1heira dos Andes no rosto, provenien • . capital. ante-hontem, as homenagen.3 

TOKIO, 26 (A. B.) - O sr. S la- a Republica. achando-se presoo des- te de uma erupção de orige111, desco_ do Exercito ao Duque de Caxias, pela 
mut.sky novo embaixador sovtetico de o inicio da guerra civil. nhecida. o Edison tem arrogancla de I passagem do Dia do Soldado. 

!~~toa~~!º:!~~C~~rr:
1~e~~ ~!~f~~ Si:/~a; O~:ol;~ :o c;e~:~:'i ~~~: ;:ipa~er~~:r~a~~-J~~et~::;~~r:s·J~ 1 za~i~~i~aV:Oê~~~u:;~~âç~; r~it 

ccncedeu hoje uma entrevista. a o re-
1 
co e uma irmã do general Queipo de ta nelle esse aspecto de reverencia, de tares um programma. condi{rno sob a 

presentante da Agencia Domei, de_ Llano. amabilidade. de prudencia ... E as mais expressiva demonstração de ci. 
clarando "que o govêrno, da U . R . Um julgamerttp analogo celebrou~ p-roprias crianças como a nossa que- ! vismo 
s. s. está disposto a realizar os maio.. 1 ~e em Mureta, cuja cõrte popular ridtnha Shirley (Paulo Gentil. a bo- Pela manhã, nos resp:-ctivos quar
res esforços passiveis para conseguir ! condemnou a 1 anno e 1 dia de J?rl- nequinha de sêda dos encantos de teis. fc1 hasteado o Pavilhão brasileL 
a resolução pacifica do ccnflicto sino- 1 tão uma irmã do general nacionalista muita gente nossc <todos sobem das ro, ao ~om do Hym.no Na:lcnal. exe_ 
japonês. aco'rescent~ndo porém, que Cabanellas, Dionis.ia Caba.nellas Fer- s,uas paixões). fogem delle como se cutado pelas bandas de musica mili-
era esta a opportumdade un1ca para, rcr. corressem amedrontados e odientos de tares. 
de uma vez resolver todos os p roble- uma fera. . . j A seguir, teve lugar uma parada 

~uª;s ~.~~~ne~n:~~ ~~!~iuhl~:6 ~:~ INDO-CHINA-INGLlSA quf;,t.sote!~~ m~~e/:P;~c~~!~a~n_: r;!11e~~ª· n~~:1
~~~~0 :~~sºsmiifl!1:e~: 

presentante diplomatice dos societs a roupa esticada. a irreverencia do desoertando a melhor impressão. 
dedarou que as noticias relativas a SINGAPURA. 26 (A. B,) - Em collarinho alto e duro. o laço da gra. 1 A's g horas tiveram inicio as pro_ 
uma conferencia em Praga entre o con.sequcncia do conflicto s1no-Japo_ vata que a cada instante ageita, dei. vas desportivas. de que participaram 
Ministro das F.inanç;as chinê.sas sr. nês a ~ituação interna desta cidade xa-nos a impressão de um optimo in_ o 22.º B. e. Bateria de Dorso e a Po
Kung e O commis&ario do povo sr. Pggra~a-:se df' ~ora em hora.. Todos dit;~duo, d-e um joven promissor e i11- licia Militar: 5endo assistidas por su
Litivncff careciam em ab~oluto de os chmcses residentes em Singapura telhgente... toridades militares, familias e outras 

fóra do ambiente em que o Exercito 
deve respira, : sómente o trabalho 
anonymo e, por L~ mesmo, mais dig
no é que va•i alli construindo a forta
leza em que a Nação deposita grand~ 
parte das suas esperanças. E· o segre. 
d:- de foi·ca das nações bem organiza. 
das : po:-que o Exercito é o elemento 
'"!Stavel de um país e não póde preoc. 

;~:1~-:e ás c~feme~J~:ç~pon1:~ft~~~: 
des que a35ume. Prestigio ás autori.. 
da::ies legalmente constituidas e o 
~rop:sito de man~r scmp!"e lntetne
raia a soberania do Brasil são as pre
occupações de quem vive para o seu 
trabalho dentro do qua1iel. alheio áS 
competíçôes partidarias. Toda a tro-

g~erd~!ª PoifJ~ta~n{~~~ t,1i1 ~e~~c\~~S 
a este conceito. porque tem sabido 
manter.$e â altura da s:tuacão e den
tro do verdad'?iro csririto de discipll. 
na. que é a garantia das nações". 

a .u,n Mirabeau. Uma miniatura des- Damos a seguir o !""..sultado daquel- NOTICIARI() qualquer "fundamento. 1 c'easdc __ 1
1
~
1
_earsamdeboypcroocedttarentcodlaas i·aªpsonmêsaer.. Na politica poderiamos co-111.paral.o pessóas. 

NORUEGA ~~;~1~~~~ v:~}t~::een~~: c~;ês! ~~d-O~ã~e c:;er'::?:Jl!~fo.m!~:.ç~~!uiJ:; 
1
~ .co~:;~çõe~ d~::iv~~ caxia· · 

C' J_apon~s. Durante a manha de um adepto do valor quantitativo. ! (Cross-Country) Entie praças do 
OSLO. 26 (A. B.) - Todos <;is, h::Je dois armazens de. commestivets, Persona grata nas reuniões dos · 22.º B. c. B1a. I. A. Do. e Policia 

ILLU~UNAÇAO PUBLICA EM 

grandes matutinos destacam, em pn-1 pzrtencentes a uma. fi.rma japonêsa Centros. Edson pula de uma a outra I Militar. Vencedores: soldado Araújo. 
meira -paglry.a, os commentarios rela- fôram saqeados e incendiados. 1 sociedade. com a mesma facilidade n.º 912, do 22. 0 B. c .. em !·º lugar: 

BARREIRAS: -Hab1trnte:s desse po 
ouloso r::canto dp nos.;.a caoital sou: 
ritam por nosso intermedio: a atten 
cão do sr. superintend-e:nt.e da E. T~ 
L. e F .. no sentido de fazer a mu
dança de diversos postes alli quase 
Por terra, e a substituição de varias 
la.mpadas. que se €ncontram, ha dtas. 
apagadas. 

tivos a.o ultimo di.s<:urso pronunciado 1 1 com que muda de camisa. Gosta 
I 
so1dado Pastel da Polic~ Militar em 

em Palermo. pelo sr. Bemto Musso. Tribunal Regional de Jus• de requerimentos e faz questões de 
1
2, lugar e o ·soldado Barbosa n ° 92, 

linl <:hefc do govêrno 1taUano, sah- • • cargos Uma primeira secretaria para do 22 º B c 
entàndo o facto de que. "mais uma vez hça Eleitoral do Estado da elle _ é tudo, é mais ,I,, que o propno z • Prova Gal Sampaio ooo ms l 
o govêrno fascista responde aos ata_ p h b d.mor do seu coraç-ao romantzco e Entre p~acas do 22 º B e . B1a. 1 A 
ques das nações extrermstas e ás fal - ara y a apatxonado. •

1 

Do e Pohc1a M1htar Vewedor 
sas accusações com (Palavras tran- Sua maior aspiração é ser cantor Cabo Menezes n ° 31, da Bia I A 
qulllas de paz e com o convivio sincero (PROCURADORIA REGIONAL) de radio. Di.sseram-me que elle andou Do BJBLJOGRAPHJA 
d.essa collaboração a todas as poten_ atra!? do Salles. ensaiou algumas ve- 3 e. Prova - Cel Thomé (corrida l]e 
elas européas e pai ticularmente aos Pelo dr Sabl-ltiano Maia procurador zes . mas depois desiS?tiu . isto é, três pernas) Ent1e praças do 22 o B. 

res publicas das comarcas de Maman- NIO DE OLIVEIRA. vêncedores : soldados Carneiro n.º Arte): - Ulysses Paranhos - São 
chamados países do Mediterraneo" rngional, foram enviadas aos promoto - pediram para elle deszstir.. EUGE~ 1 C. da Bh. I. A. Do. e Policia Militar. PALAS (Synthese de Historia da. 

SUISSA â~·~= ~o~;stªd!it!i.;;!:.!ist:~:~~t:: TURMA DE 19H DA 6.' SERIE DO ' ~?itta~. Heleno n.º 1053. da Policia fr?;i:tlrti{l~~tt~:~c;J~~t}~ 

GENEBRA 26 (A. B ) - Confir. ;fer:'ta~:e:~~arlt~~sj~n~i:/ d!\~3~~nas LYCEU PARAHYBANO I de
4
·~r:f~~:s;-.- ~t

1
~e ~~l!~!s Cct~ri~:.! :~{e~: r!?e~-~~r;t: a~tc in\~1J~sa~e 

ma-se a notfoia de que o Commissa- São 2.571 eleitores faltosos, assim RESOLUÇÃO I B. C .. da Bia. A. Do. e da Poli- cripto num e 5tylo que attrahe e pren: 
rio do Exterior da. Russla. sr. Litvl- distribu;dos: Mamanguape 1.521. Sapé eia MHita.r. Venoedor: Conjuncto da de a attenção do leitor. 0 autor con_ 
noff, representará. seu govêrno. na 5G3 e Pedras de Fôgo 487. Uma das partes que compõem a tul'- Bi2\.. I. A. Do. : composto dos cabos seguiu faz,er obra de consulta e ana· 
proxima sessão da Liga, a se realizar Incidindo todos nas sanções do ar- ma de 1937 da 5.~ serie do Lyceu Pa- n.o 28 e 29 e os s-:ilda-dos n.º 42 - 29 1yse de valor conquü.tando logar de 

e~ ~~mtitvm off acha..se em ferias ;~goo ::~::~~a~·osªºcr?:i1~~~m~~e;;~ral, se - ::~:1~:~r· a:ºse~·=ni~ss~:~~r pourm aq~:,1; [ }99 ~5 - 1º2 - 114 
-

149 
-

180 
e ctp~~~~e rit~o~ se~i::;~e. hontem. 

na Austria,. de onde virá directamen- estabel~~imento de ensino. resolveu, J 5.ª Prova - Officiaes da. Policia gentilment? pelo sr. Carlos Ortlz, 
k a Genebra. Os promotores publicos de João Pes- em runiao effoctuada no dia 23 do cor- (salto em altura). Entre praças do que foi e.inda portador da seguinte 

sôa, Bananeira~. Picuhy.Pombal,Prin- rente, escolher .com.o .. paranympho o 122.º B. C. Bia. I. A. Do. e Policia Mi- mis..<;iva· 

ITALVA cêsa e Cajazeiras, não enviaram os re- mons. dr. Pedr
1
o Anis;,o l3ezcrra Dan~ litar. ve'n::edor: Cabo Menezes n.º .. São Paulo_ 19 de Julho de 1937. -

1 latorios referentes ao mês de junho tas. _homena~~:H:o. ~e honra, ~ dr. Ar ... 31 da Bta. I. A. Do. Prezado sr. Redactor: - Procuramos 

ROMA 26 (A B.) - Procedentes 
de Paris'. Berlim. Vienna. Bucarest. 
Budapest. Praga e Londres chegaram 
n. e.sta capital durante a semana 5.000 
filhos de italianos i:esidentes no. es

findo, contendo o movimento do minis- ge~uro de Ftguciredo, e ma::- <>s <;e- 1 6.• Prova - Cel. Delmiro (Quebra . ligar o Brasil não só pela fita de aço 
terio public~ eleitoral nas respectivas gumtes homen.ageados: .srs. Eduardo panella). Entre praças do 22.º B. C. l dos caminho~ de ferro e i:;lils az~ do 
zonas, conforme recommendação ex- Gome~ Paz. Lutz ? · 1:t?.:rity, E~nianuel Bia. I. A. Do. e Policia Militar. Ven~ avião. como também pelo prestigio da 
pressa do sr. dr. procurador regional de_ ~ira~da Henr:qlles e e i.;r 1H"Of. cedo.r: soldado Sinesio n.º 633 da intelligencla. 
em circular de ó de novembro de 1936. Olivio. Pinto· Policia Militar ' 1 O Norte 11ão conhece o Sul. nem o 

Deliberou .. tambem, que. seda. tra- 7.a Prova _ · Offi:::iaes da Bia. (SOO Sul ao_ Norte. . . 

trangeiro convidadcs. pelo Governo NECROLOGIA 
jd...::;cista a passarem suas ferias na 
Italia. Tcd.as e.'{":;&s creanças fâlra1:1 
confiadas a.os directores da ~cadenua 
Fascista Italiana. de Educaç":o Phy- JOAQUIM DE ANDRADE--Falleceu 
sica.. Todos os pequenos italianos hontem. á meia_noit~. em sua resi
do estrangeiro serão pa&Sados . em re- dencia. á rua da Republica, 445 a
vista pelo sr. Benito Mussoliru e pelo pó,; longos padecimentos. o sr. Joa
secretarlo de Estado. ohefe das_ ~- qulm de Andrade, antigo funcciona
soclações Athletlcas da. Mocidade rio •do Telegrapho Nacional. com 
Italiana, sr. Renato Ricci · Como exercieio na Directoria Regional des_ 
acontece todos os annos. 40 delega. te Estado. 
ções de creanças de na~lonaUda~e es- O pranteado extincto. que contava.. a 
tra.ngeira acompanharao os Jovens edade de 53 annos, era ca.sado em se 
1talianos na sua viagem cultural gund.as nupcias, com a exma. sra~ 
através da Peninsula. Este anno Vi- Maria Lydia Serrano de Andrade, 
.sitarão a Italta atum.nos das esco~ deixando desse consorcio dois filhos 

~~:J~! dtit~~::an1:Ülg:ia8u~~ªk ~~n~~Í~ei:v;~~~~r;io ~~~ªa Jr;;_- f:. 
e Egypto · • • 1 cita de Moura Pinto. delxou os se-

. guinte filhos: José Maria Pinto de 

INGLATERRA ~~~[o~:i: e~~egJi~ÍciodoPin~~leJ!ª~~~ 

LONDRES 26 (A. B ) - O Al- ~o~-1ia"~~:r: t Í'.'o~::cloPfnfo sâe 
mir11a1ta<!O li,itanmco tcrneceu hoje Andradr. 
á.s 17 horas O seguinte com.mWli- O . extincto deixa varias irmãos e 
codo : ,rnbnnhos. . . . 

"Actualmente acham.se nas aguas O enten amento venficar _se.á hoJe 
chinêsas 19 na;los de guerra brltan. ás 16 horas. sahindo o feretro da 
nices : sete grandes couraçados. en- ca.sa onde se deu o 1;1b!to. 

\re os quaes º "Cumberland" • º 1 A ENTHRONIZAç -o DE 
"Surr1ok". Os primeiros ancorados A 
~itr:r:1::de~h:.,ng~ii.:n~1.':.U~u: · JESUS CRUCIFICADO NA 
divididas . um no porto de Nankin, 1 ESCOLA NORMAL 
três no perto de Tslng-Tau e cinco 
no porto de Weihawel. (Conclusão da. 1.• pg.) 

AUSTRIA l ,ôu interpretou em francêa a poesia 

VIENNA 26 (A. B.) - -0--- ~!·~:::sáeJ:~:u5.i1~[;~~fi!:to~1e~ ~e;~:~ 
tro portuiuês na Tc~co..Slovaqwa~ r inho recitou o poc~la u A Scena do 
sr. Josi da Costa Carneiro, enrentra- Cnh·drio'', da lavra da p rofeHsora Oli 
::;e cm Vienna. procedente de. Prag~. ~-lna Carneiro da Cunha 
depois da. ruptura dâ.s relações dl- Chu,·aa de pctala~ cahiram sobre oa 
plomaticas entre a Tcheco-Slovaquia Crucifixo~ que cncima,·am Jindns pu-
e Portugal. ra!-litns artl fjclaes. . 

o mm.istro Costa Carneiro decl~- A~ "ala-. C'stavam euidadosam<'ntc 
rou que o seu govêrno transportaria una1,ll'ptodas, n•ndo·sl· l'm todas o 
a l<:gação de Praga para Vienna. Pavi lhão ~ar~onal . . 

çado_ o perftl de cada qu,ritann:sta e metros). Entre praças do 22.0 B. C.,,. Per mtermed10 do sr .. Carlos Ortiz. 
pubh.ca~o, opportu:i:a1?1entc. em tlm Bia. I. A. Do. e da Policia Militar mspect~r ~s Laboratorios Androma. 
dos Jo1naes desta cap1~al. Vencedor : Cabo Misael n O 29 da co. envio .. Pªr! c~meçar a campanha 

nh~c{~!~~~ad;o aimaM~~~el~;ªt~ griv~~~ Bía.a I. A. Do. ' . • . ~~cii:t;~fc~b~ ~~~~f!~t\>a~. d~: 
ra, director do Lyceu, que ~e most:rou 8· Prova - Cap. Adaucto <corri- ctindo o favor de sobre elle escrever 
satisfeito e disposto a emprestar todo da de burros~. Entre praças do 22." duas linhas. 
o seu apoio moral ã idéa delineada. - B. C. e da Bia. I. A. Do .. Vencedor: Aqui fico ao dispôr dos escriptores 
A com missão. · soldado Silva. n.l) a.2 .. da. B1a. I. A. Do. dahi para dar uma noticia de todos 

9.0 Prova - Off1c1aes do 22.0 B. C. os livros que me enviarem. 

V I D A ~~~çt:~~~ ~~ r~1a~~~~.ª5
D~~ª; e ~~

11
~rv:~sa:n:eJ~:s g!ª;;!~~ i~~ni:11 

P:licia Militar. Vencedor : 30ldado aos companheiros do Norte. 

MA ÇQ NICA Mi~~e
8
Pr~:a ~ J:j!iªH!ito~· ~é.u de to ºJ!t~fgr d~u~~t,icf: e c6~~?r~J':e.:: 

LOJA "REGENERAÇÃO DO NORTE" ~~~º\·. Int~ . .;'';g~~i/~n~;à;_Bve<;;~ u_1y_s_s•.,_;_P_a_r_a_nh_o_,_ .. _· ------

A tr!i.diciona1 loja maçonica "Rege- cedor: soldado Santos, n.º 207 da Bia. T E- L A S 
neração do Norte" a decana das suas I. A. Do. 
co-irmãs. no proximo sabbndo, 28 do Acompanhando o programma das 
corrente, Jevará a effeito uma grande festividade militares, occorridas no 
sessão lithurgica para a iniciação de dia 25. recebemos a seguinte expres. 
varios candidatos. siva nota : 

O seu actual Veneravel :'.\-1estre pro - "A mocidade forte que desfilou com 

<& 
PALCOS 

CARTAZ DO DIAs fessor João Gomes Coêlho, na Ültima o pensament;..:> no grande heróe do 
reunião de povo maçonico de 24 do cor- dia bem demonstrou a efficiencia do 
rente fez um convite geral ás lojas e conceito romano mens sana in cor. METROPOLE_ - Sessão da Ale_ 
mações da jurisdição da Grande Loja pore sano. porque á enfibratura dos gria, com um drama. de mysterios. 
de Parahyba. corpos athletic:s não faltou a belleza "Charlie Chan em Londres". 

A referida sessão terá a assi:;tencia subjectiva da dls:iplina alegre, es
do Grão Mestre, dr Abelardo Lôbo e pontanea e firme. As forças que guar
do Grão Mestre Adjuncto dr. Octavi.J necem esta cidade, com o trabalho 
Novaes e de todos os Veneraveis Mes- que demonstram. bem merecem a 

~~:~~e~::n~~j~~d:cstoj:api~,ªJe!e~;ra~~~ ~o~~~s1fa~~ ~~p~;~~~· ~~~~c~~ 
Campinense" de Campina Gnndc lo da Patria nos seus inomentos mais 

REPUBLICA: - Sessão das Mo_ 
ças com a interessante producção da 
"Paramount·•, CASADOS DE MEN
TIRA e mais um complemento e Na_ 
cional D. F. B. 

A henemcrita loja "RP.t!<'n<'rnçlto do I graves. Será preciSO que se comp.are- IDEAL: _ o .tar.west" O BA.l\f_ 
X(\rte" .demon:-.lrará mui-. vrua ve~ o 

1

. ça a .solennidade taeis. para sentIT-Se BA DO TEXAS. com Buffalo Bill 
pn•stigio <l<' (]Ue gosa d1· 0 rlc muitos QUe se está no coração do Brasil. Juntor. 
annos, no m.eio maçonico Cultua-se o civismo e forjam...se en-

Funcc1ot1n em seu templo pro11r10 á. flbraturas para realizai-o. Não ha a FOX: - Um ''far_west" com Jack 
rua Duqu-? <le Caxins. 260 1 preoc,cupação de outros incentivos, HoxJe. 

-------------- --

Como não existe nenhum edU1cio A com m1ssao organizadora fez ainda 
suff1cientemente grande para acolher di.,tribuição de santinhos, tendo .est es O 
a legação pc,rtuguêsa, o diplomata no ve rso uma .q':adra que se referia ao 
disse que seu governo se veria. obrl- acto . da appod1çao . 
gado a comprar uma séde adeque.da FoJ uma festa simples e tocante que 

GENERAL FRANCO ESTA' DISPOSTO A ATACAR A CATALUNHA 
DE PODER CAPTURAR, FACILMENTE , MADRID 

A FIM 

~ntrQ de pouco tempo._ imJ) res~ionou bem a todos os que a 
A.Js )orna..i.stas que O interrogaram .iissi&tiram BILR \O, 26 {A B ) - º"' i:!'ene ra<',; po1"Jto a combater l'm qualquer to.('l'lor. uacionAlistas, dir,<'m qul' n ,· ictoria do 

•poobrtreugu,~és' a~·eºnutecuimmeantosc'or~•zm~ lsrétmro --============·~ I Solch aga e Joi,;é Dav ilu entraram n o / em Pról d.a cnu~a naciona list a l l{enerRli rM1i mo Fcam:-0 está ainda bl•nt 
u: i,ç Y"'"' -,.. manhã d<' hojt•, na cidade de Santan- - lo nge. 

tirme 1 ~gativa, excusan do .. se de se der. ~endo fest ivamente' recebidnR pela SAN1'Al'\ ll 1'~ R, 26 (A União) - ('(•r · --
manifestar a respeit.o. o sr. J osé d a. A B A ' N ' e I A 1 1 populnção ~lln l anderina . r ca de 

1
-10 1)00 h omens e<.;tão d(' f h1itiva- LONDRES, 26 (A llniÚfl) - o "Fo· 

Costa Carneiro fi::ará. hospedado no Aque lla cidade. !stava t>Ob a " 1gilan- mente cncados 11 oeste dei,.ta ci~ndc, rf' lng Officc" protestou j un to 80 1:o-
Hotel Imperial, de Vienna. até que ela da guarda cinca que prestou con- pelas for(aH do coronel La Gua rdta. ,·er no do gc,nera l }ºronco contra a 
se Oê<:ida onde e wmo ficará in.stal - ESTJV AS EM GROSSO . ti nenclas á11 t ropas victoriosai,;:•. O t1 rcpublicanoa l t"rão de r <'ndcr -l'ie tf' nt ativa de bombardeio por ª "iÕf''4 
)ada. a legaçãa de Portua:al na Aus- 1 . - . . . ou pela fome ou pe la farta daw a rmas n•cionRli i1t as do nav io n\cr.,c:an tc bri. 

SANTANDER, 26 (A Unlao) - Foi lnsurrec tM. t ann ico "N"o<'rnia J ulia". 

tria. Os melhores artigos : ~:!ºari:uia ~ : ~~bJ: r~a r d:H 
1 ~;~\~~ lULB,\0, 26 (A - União) - Com a 

FRANÇA pelos melhores preços :::~~d~:n:i:~:~·a~:: ;,:ª~1:!~~h, ~~; ~:~:.~i:!:,.jª a c!~~~~idat ~ªe"t!~'!t~~ii! lf(' s~~~M('~~~A~ ;o6v::~.u;!!º)o -;('~·::~i 

co~~~~ca 2~m;A ~:i1~ia -;li~~:: 
Espanha. vermelha, a córte popular 
condl:mnou lf q111tro ;,.nn~ e 1 apno 
de prl.são, respectivamente, um pri. 

PIL\ÇA ALVARO MACHADO, ,, trnnt>portadoij _!!ll ra frente de Aragão \' t-18 fo rtas nadonali~hs na Dhicayu. 
SANT ANDER, 26 ( :\ lini:to) - Mais consideradas 'prea<'n temente, dh1pe naa• 

1 

far t as r e-publ kanas. e arma mento apprehendidoA. qu e serão Franco tf' ndo c>n, vis t a. as con!'lderit• 

1 
de 25. 000 aoldadmt "an(anderinos t:n· LO'ND RE~ 2fi (A União) - Os Jor .. w·i", ,·,e remeUel·a, para a i,rovincia 
tn1uam·•e com armas e muniçõea ás n&t'!!I desta· cidade, commenlando a de Ancão a fini de atacar a Catalu-11::===========:P tropas insurrectas. moirtrand"•Se dis· conquista da cidade de Santander pelos '!1!'ta. nos ladoe de Sararnça e Ht1es~ 

JOAO 



A UNIÃO - Sexta-leira, 27 de agosto de 1931 IJ 

"A VACCINAÇÃO ANTI-TUBERCULOSA I M p R E s s õ E s-o E- U M p R O . 
PELO "B. C. G." E PLANO DE SEU 

EMPREGO NA PARAHYBA" F E s s o R P E R N A M e u e A N o 
Y IDA 
ftADI OPNONICA 

P. R. I.-4 
RADIO TABAJARA DA PARAHYBÃ 

Programma. para hoj<' 

Publicamos ~oje, na integra, 
8 

pa- (Syh'ío Ita.bcllo - "Psychologia. da Infanoia.'') 
lee_tra ptfo!:.'unciada no Rotary Club de !~~~urnr vaccinal•o contra a infec- 11 00 - Pro~ramma Aperitivo d:1 p 
J'oao Pes~ma, em sua semanal de sah- p RUBENS SALDANHA R 1-4 
b~do P.as&ndo, pelo dr. Munlz de Ara- mor~~~'f como vaccinar? Com germes Escrever Uln livro sobre assumpto 1 12.00 - Programm.a vuriado da P H-

gdªeº'rudb1rl1~:.tordodoEsLtondbooractmorlovirdtaudeSadúo- Nã_o,_ pois _que uma vacc·,naça·o nesta, sério num pais onde existe ainda tão se póde enxergar <l criterto que reve- L-4 .. grande dóse de ingenuidade in'Wl- la o p:ofes.sor legitimo. isto é, o ho- 18.00 - Progrnmma para o cu jan-
r!sumo Já publicado ·em nossa cdic- cond1çocs so conferiria immunidade lectual. envolve realmente perigo da mem de estudo sem petulancia de tar 
çao de- antf'l-1hontem, ter sahido com por breyc espaço, logo desnpparecen- maior responsabilidad.r. para um au- publictdad~. sem assanhamento nem 18.4!'> - Hora <lo Bra~il 
algumas falhas de rep ta do e deixando o individuo desampara- ctor. Quando elle tem a má sorte de reclame hte1ario, que serenamente 19 30 - Proinamm.1 Mi~tt·hinN1 
At!~à:s,ta

9
otrpeul.~Al!ltravacdcci

1
.nda~çeu'moIÍraunnti·,'-tdu~ doC~~

1
!rªgtr,~:~ec~ti~s. vírlllento~? fracassar na ~ntatlva. a repercussão confia na cultura como obra de ex.. 20.16 - ).Jusica ,1.11tigsis f'm rythmo 

berculo.n Pelo 
"B. C. G.,, e plano de . Não. pois é sempre perigoso ,,,nne- do máo exlto é tanto mais desnorte- pertencia, n:i conhecimento como pro- i moderno com a ,J{lzz ria I' p, J .• A 

ante quanto mais sério o assumpto. dueto de meditação paciente e quasi 20.30 - Edu<'aç:-w 
seu .emprego na Parahyba", que foi J~r g"t?mes virulentos, já que a infec- E é do actor qulsi nunca mais crear humide - por signal que habiturido 20.4.5 - Musicas vuriadu. com E!-.i-
tach1graphada pela Secretaria do Ro- çao nao <lepen<le somente da acção do coragem para appnrecer de novo por offlcio inteU~ctua1 a <:omprehen- meralda Silva e .Ja1rm" Bc· :e1 r·:L 
::~~ e cedida gentilmente a esta to- ~:::!nu~:isr~!~\l~~~1

~ s/: pt)c~::id~~~ Não foi stnã.o essa prudencla ele- der as fraquezas da psychologia hu_ 21 00 - Jornal Official 
S 'd t sar a quantidade daquclle a adminis- mentar. uma questão de b-.:m-senso mana, a consistencia illusoria de 21 .15 - Orehc,;.b a rlr, ~ 

1

'10 

con~~ç~r~::i; !~s:~/r~~ri~i°a~ri~naoss:e~!uº Lrar não se pode prever O resultado de eouillbrio _ dom dos mais cara: muita idéa que lhe deu talvez :s mais 21.30 - Radio Thí'atro d:t P Tt r J 

em Conyl
·r que na-o deseJ·a'es palavras Uc!!.ta nrat1ca, em todos os ca_sos, poi~ d]risticos na person:ilidade do pro- caros momentos íntimos. de muita 22 00 -·· Jornal 'nlatlo da P R J i t fe~or Sylvio Rabello _ que O fez es- attitude rethorica de muita convi- 22 .15 -- C:rn<:Õe 1mc1 " n 

Pº_!llPosafi, deveneios literarios. como ~ ouro ... e.tomento - o or~tin1sm_o, re- perar dez annos de estudo e experi- cção pretenciosa .. Do professor para Arman<lo Boudoux . 
mer~ -recreação e.spiritual; homens ~~~.:~nt .. 1 a sempre um enigma mson- encia para publtcar seu livro qu-em a primeirR obri~açã: é não tra- ~22. 30. - 1nformaçoes commer 

::C~~~=~;;~s, qi:~~ª~":fit: ~~ ;:!!~~~ei! 1 A ~rati.cn é al']uclla que Pasteur em Só nessa circumstancia inicial já ~:ns!v!r\,e~ss!~ca~f~~~::~:e ~:= Boa noite 
acção em estado potencial p ~eu~ sreniaes trabalhos contra O car- outros, como 5e,Hlm - ll nivel C'Ultu- mo, da cultura do país. na explora- kia as citaçpc:, n hJ gJ O tra-

A.:.si'm. venho folat'-vos· na lingua- )Uncul.o_ apontou:-:-- 0 en~prei?o de ger- rei e economico do país ou rcgi:10 ção de assumptos cuja divulgação ductor _ 
getn simpl(•s de quem fala da coração mes Vl"\Os, de virulencia ntt~nua<la, E argumenta. que ':ie o c-ovêrno pro- elle tiver assumido a ccmpromisso de De modo que 8 . plP'X'C"l •qc"'o de 
a coração almejando tão somente fa~ capazes-ª um tempo de, s?m :-,rovoca- cura_ em impostos o recurso que ne- 1 facilitar aos iniciados. aos que qu,e_ fazer reclame d<' fl mr· n. e m::uor 
zer-me c~mprch,mtler dos out1·os ho- rem lczo~~ graves _permanecerem vivos cessita, tira-o ela~ cost~s do proprio rem se arriscar ás difficuldades des- -do 9ue q.ualquer outra 
mens, certo de que a eloquncia dos nõ organismo ~ohcHa~do e entrGtf>n" povo p1ncm dii-JHnHI,• ~rnncle pa,·te em sa exploração. ou pelo menos, que l Nao sei se essa ingenuidade intel-
factos falará por si msma do as reacções immuniznnte ~. gastos para nnecnrlal-o. atlministral-o, teem algum interesse de pôr um pou- lectual_ faz part~ da J?Sy:h'logrn .. do 

Esta conting.encia de ro~bar-vos mo- G}sto é O que nos ofíerece O "B. C fiscaliznl-o. acahondo por empre~ar em co de ord""m e de clari,dade na n"cáo I brasil·~iro. Not:\-Se. porem. em muit.a 
;~~~!º P!~

0
P;~~::;:s:t:er:::ci:~~~~t e~~= ,;B_. C G. ", B.acilo de Calmette _e berieficio delle meno~ do que delle re- daquellas ~cousas com as qua~; se "gente nova" actualmente no Brs

vite de vosso presidente, <'nto estando Guerin. é um bac!lo tub~rculoso bov1- tirou. defrontem por qualquer motivo e a sil - essa "nova geração'' que Já 
de que me perdoareis pois ue dei 

O 
no, tornado dE:_ virulencia attenuada, Só o dinheiro expontnnenmPn~e doa- que teem de dar forma e orleniação e.stá querendo abusn: de suas Virtud"'" 

melhor de meus esforç' os ,10 qsnt,·do de pel~ con;e_rvnçuo c_lurante nn_n_os em tio, adrr~inist~~do e. f!~~alíza•lc ~or Do prde$sor. portanto. que tem ~ :-- .. essa. P,reoccur,ac~ puramcnt;,... de 
meio 

8 
t f 1 d lt dd d quem nuo rx1Ja rctrtl,u1~·no, ren<lc 111- g'!"'a,nde responsabilidade denão desen_ p.oduz1r de r.~bhcar, ter sue _sso, 

~::~ir ao~ vo!<isos propo.·itos altruisti~ de bil/ 
1 ~~~ta~ e c~~di~~:; ªos 

1
~

1
;t:~e: tegrnlment_e . . . .· :- f":,minhar ou desenr.intar 05 que são ver o !1:me C""1t1c1do . e ~np;8ud1do 

Senhores Si temos que preconizar deste processo de vaccinação ~nti-tn- « Para a t~.ahza<:11<? <1.1 v~cc1naçao pelo attrahidos pela confiança em sua ~u- cerno s1_ o probl~ma irtf'll~ 11al da 
a vaccinaçâo unti-tuberculosa pelo "B berculose. provaram. que elle. e capaz n:·c~~t~ a l>;~~~1

r"c~~o~/\:;:a:~~~. tcrl1ade intellectual. ~~:~~~h~:d\aiJ;~:e >xt~ ~~a!.. di tlr~'l 

C. G." é forçoso que inicialmente rcs- de conferi: ao cobaio protecç~o contra a assistencia da Liga Brasileira Con- No começo deste anno. hOU"Vle pr~.sentar para Um!l pi ' nío 
ponda á pergunta que certamente se ª aggressao por germes virul~ntos. tra a Tuberculose. jlrnto a quem. por ameaça de ~ma enxuuacm. de liwcs uma cousa muito ~êri:' cnrr. ,.., J,_ 
apresentará a quantos. estejam a ou- r~~Ír°en~~vomesmo tempo absolutamente tlelegação do g-ovêrno "º J.:stado. pro- de p~ychoI-cz_ia que r.~safiavam toda zação de exi-;rencias inteTi !"''~ rlc ,Jm'\. 

vir0-1~eon-ta},.oºrtquubcervcaucl·co·,,noare· ?uma fatal,·- . A inocuidade do "B. C. G. ,, , tem cedia um entendimenlo, dL· que iiesul- espe~1e de bca vcntade :.:-or pa~ de vida que pro~ma ~e definir .te C'X-
"' cJ i 

1 
d d tou q.uc n Liga Brasileira forne-c_eria auf"m .se. déssa á tenlativr.. de Iel-Os, pres.sar. se libertar~ e port'.lnio. ~nd:., 

dadc inelludivel na vida do homem que si O exper menta mente . emonstra A gratu1tamPnte o numpro d<' vacc1nas A tenhtiva se transformara logo em nece~aria a:it?s <1e tud-, a tXic;t-.ncia 
vive em sociedade aberta ao convivio por Satake. Okell S:. Parti'!~ e quantos julgado ncC'es~arío, cabendo-nos tão aventura. O livr-:> do orofe<:.sor Ar- effectiva dessa vltalidade sh·cera_ QU"' 
universal. Tüo numerosas as fontes, se occupam. nos laboratonos onde 5e someuté o de~emliol~n com a~ desf,'-!· ~hur R'il'!los. sobre O'-YChologia social já não <c:e :ontenta mal~ em corre, 
reconhecidas ou occultas, tão frequen- procede ao seu prep~ro, 40. controle sa~ de JH>rtc ~ereo, applicação e con- e o padr.io desses. Pa~ce que as pa- dentro do seu leito ff'r::!1; do 

;~~c:~ií.;i~!~:ºl~~.d.ªiep,,\,i,.,.;.iv,.,~d.a.sn:ra.h,".i~p~.r •• : :iE··::;~;t~!:·;'.:i~ª:·:::~~~~:}3:~1~: ~r~~l~s. d•,p•sas. orça,;um na cifra ~·.w.~.~~~· ,~rt\its:: ~~·~~~: ~~~ im~oJ~~t.
15

'~.r:u·º r:vr~ll dim;,or. ,~~ 
de vida sem twfírer a esti at·z 1,.- nadas em ,todo o mundo e, paradoxal- ms1:rn1ficanLe ,le 15 contos nnnuaes, a da. a expoSlf'ao encommer.dada para Sylvio Rabe1L interet::':'ar 6 oelo ~:f>U 
tubercuÍosn gm i a'wao mente, a ca~a.strophe de ~ubeck. serem dispendirlo1. 11 :~00$000 com o faze~ calo no cerebro de Quem lê. A equilibrio intellectual, revélando-se em 

Excepcionalmente escapará de sof- A sua ~ffic1enc.1a. exper1mentalmcn- -pagam_ento ~'"· um medico e duas en- gente se lembrn Icg.o df' um <!erto ge- todos os aspectos por onde ,:,, 'l:JS:-'1 

frer 
O 

contagio dentro dos cinco pri- te, tem !)ido confirmada e negada,.co- fermeiras vnotad 01:a~ <' :l:SOO~OOO co.m ""~ro. de "sabios". aH~m.1'es, typo !olhal-o _na sob ... iedade d~ pe.nsam·. en
meit·os annos de ,-ida, como 

O 
provam mo decorre do!:! trabalhos. respectiva- ~espesai,; de mr.terrn~ p~dendo-se co~ ~eod<:rD Reik. que parecem ier a to coni~ de, e~tylo. O typo do livro 

mente de Satake Heymens isto proceder o vo.ccrnnç.10 _de 360 cri- mtenrao de fazer passar per uma de um 1ntellectual bem educ1d() qu<' 
os .testes tubcrcu.linicos, .deven~o _to- observação do qu/ se passa ~e~~;e;er~ a_nças n~ni anno, n111nero Julgado i;a- verdadeirn "provaçã-" mental o pe- sabe tratar O asmmoto com dPliCl-
:~;;: :: ~!~:~~~~dopi~~=r~~~~an:: ~~= dadeiro exercito d~ crianças submetti- tisfactor,o nitente que se approxlma deites. daza e ser amave1 de maneiras com 
ferrnicladé por e!'.tu época da vida. pois das á sua protecçao, _fal8: em absoluto _ ... "".. . . Imagine-se agora aue o citado pro_ l cs inte~s-:adcs que lêem. Sem a mai~ 
si 

O 
individuo attingir á idade adulta, em favor de sua eff1cacia Sen~orc!õi ~erm. in~ndo '

1 
e~nfnencia f~Y.:I" brasileiro. dedicou aquelle li- leve somb!"a. d~ prdlntism. o "\li de 

sem ter soffrído umn primeira aggre
5

- Cal mete e Assis. respectivamente em que fu; na ! · Secçao Plena ria da Se- vro horive1 aos seus alumnos. rom preciosismo - um d!Ecurso t"do c 11-
~ão parcialmente vaccínante, estará, Paris e Rio de Janeiro. concordam em mana da ~ ubei culose. eu app('lle,va O caracter de "intr:du:cáo" á mate_ mo e ponder:i:do de um es'."Jiptor que 
tanto quanto a criança, exposto a sol- que a vaccinação pelo ºB. C. G." faz parn ° gover~~-. e-m_ nome. do futuro e ria. E' de lastimar sinceramente a sabe 1:er linha. A "Pcy:::hologb dc1 
frcr 

O 
contagio. 

11 
diminuir O numero de crianças que, ~i:, s~~~a P~:pt:;r::t~~:s~: ~:;~en;~;=~~ , pou~a sorte dos .coit~dos. . j Infancia" é toda a .hist?··ia }ª alm" 

De modo geral, não há doenças pro- nascidas em ambiente baciliphero se dimento do que resultaria 5 ercm pro- , Fora esses eructitas mtrataveis. sem d3. creança_, uma h1~toria Lth com 
)>rias da · fa ci e m ·t t tornem tuberculosai. faz diminuir a te~idos 'annualmente 360 novos bra~i- a mais ligeira delicadeza com 9 OU-

1 
uma serenid~de go~theana. ~ autor 

Uito, I! n:ncn;o ;':.irt~~1~~nr ~~ ºtus:ertu~ mortalidade geral- in°fantÚ, favorece o leiro~. os quaes, um por dia no longo v~do e a pacie!lcia do }eitor sério, evita. ~ m~1s po-.:.stvel co_mphcar a 
lose O que occorre é que, !!e a tuber- desenvolvimento <la criança, é inoffer · e jn5ensivel de!=.lizar do tempo, iriarr. amda se poderia falar de cert.:s au- 1 expcs1ÇRO d_iscu.tmdo cuestoes ab!'rt:1.~ 
<.:ulização se faz nos albores da exi~- sivo (ou quando determina qua]q'.l.:T' en~rossar as columnas humanas sa - ctcres que se puzeram deante do entre OS SCJf:ntLstas. Suggere. s6men_ 
tencia f que, sendo tão facil O conta- lezào mais accentuada esta tem sem- dias e felizéa com que O Brasil !'.e mesmo assumpto. num a.r de critica. ! te .. o que Julga ma1s acce1t:wel d:
gio e tão nomel'O!SUS as opportunidades pre caracter Tlenigno) faz diminuir os apresentarin á conquista do Fwturo. com aquellas mesmas maneiras men- , accord? com o est~do a:tual do~ 
que se apresentam, mal despe:L·tado caEos de meningite tuberculosa Hoje volto atraz, e pergunto se n~r, taes do cGnselhetro Ruy, por exern- 1 conhecimentos. sobre _o assumptp. ~ru 
para a vida. soffre o ser a insolita ag- Em.qusnto Morquio verifica, que haverá um cidadão, um parahyba1,,,, plo, para quetn a sciencla polit·l·ca er.a I querer :pre)ud1car o mtere~e que f'lle 
~.ressão. l1npõe-.se lrfza?' que ::ie a pri- 48"1º das crianças nescidas de casal intclliire,ite e atillaclo que tão barato um systema de rethorica sentimen- teve. P!1.~C1palmente <'m VISta - en. 
meira infecção, ou seja o que se cha· tocado pela tuberculose tornam-se tu- aueira <"omprar, tlio alto tituio de be- tal. o pensamento parecendn mais cammhar _ e preparar com uma; sys-
ma em linguagem 41:l edica _ a primo- ticrcu1osns, AI vi mar de Carvalho veri- nemercncia? uma declaração de amôr. Pensadores tem_at~açao geral o estudo mais es-
infccção, oc<"orrc na infancia, ella é fk-a que, crian<:aEI nas mesmas condi" .i- de phrase e de fórma, especialistas oe~1al1Z3do d_a m~terla, CUJa lltera-
geralmente beniJ;-na, evoluindo • ci1len- ções, se submettidas á vac<"innção pel" Nii.o sou rotariano e não .sou para- numa elpquencia a.bsurd.a. querendo tura_ en~re ~os é ta.o precana . 
ciosamente, deixando lesõc~ latentes "B · C · G · "· apenas ,toi·nam-se tuber- hybano. porem ,;into·me per(eitamcntc convencer a puls::i com exclamações Nao e pois peauf"n? ~ serviço qu .. 
que conferem parcial protecção ao or- culosas cm 4, 6º[º dos casas á vonta(]e entre vó~ e com toda certeza. chegando a im: presta á _cultura brasileira_ sobrctud0 
gani~mo contra novag infecções: o As cifras são convincentes Não .!l.enrio rotaria.no dC' facto, cm I prftjüon:tr if';tellJ~nciRs Eentimen;.. f':'1ra onent:1-r uma r.1c1~naliz-ição. 
<'Ontrario, é o (]uc se passa com a pri- Ac-ceito pois que RC deve proceder á verdade o ~ou rle dirf'1tn. já qne Rotary taes c:mo a do sr. Tristão de Athlv- amda por e:nstir. do~ proce.')50<: f' m<' 
mo- infecção conhida em id!le adulta. vaccinação anti - tuberculo!!a pl'lo "B. é O luJ?al' commum de todos os homem:1 de. Como si a gente ttv-esse medo de thodos appll:ados pelo adulto no tra-
quando então determina formas gru.- C. G. ". <"Orno proceder para sua in- de, bôa vontade . . bôcc.'l grande. do tom declamatorio tam!nto. da creança 
vcs de tuberculose evolutiva, quase troducçiio entre nós? .~empre,. na mc_d1!la ,Ja minha alta de,sses . pz,esump~sos impertine'1,tes _Nao pode debcar de merecer a atten
scmpre mortal cm curto prazo Poderia caber a iniciativa tanto ao do~e de 1m1!,,rfc1çao h_umana. tenho I que tratam O leitor como menin'.J de çao dos QUE' ~cmprehendem a tnns-

A tuberculose J,, adulto gcralmen - govérno estadual como á iniciati.vn prncu. r~<lo ~ru.•ntar a _m,nhn con<lucta escoli:i que estives!'? disposto a ouvir cenden_te graV1dade do problem "! psY
te repre~enta O c1e:5pertar de Jezões si- particlllar Parece-me todaV'ia, em p.ela '~.1/'ectr17;, consuhsta11t·1ad~t C'Jn vota= '"ennão. promettendo seguir os con_ cholcg1co .. da creanç;1_. um livro q~w 
ll'nciosa~ ·que datam da lníancia, e conformidade C'om os reisultarlos que 1-a dP.aJM.:;- I?ar de s1_a,ntcs que pen .selhcs e apprender a ficar respeitando 1n~s Amost.a tar.h FObrtcdadP. e cap1_ 
que tcndo permanecido sob a forma de expõe em seu livro. Kobre a mortalida- sar em s1 , J?O•s que. si e certo que O!'l 

I
a verdade. com medo de mentir t,e c1da,A-:? de estudo. tanto equ11tbrio d 

cicátt•izes fibrosas dos gnnglios acom - de infantil, o dr. Pedro de Alcantara, homens nn~cernm, uns para ~e~virem mente a Deus. ' -- , P~rte do seu auct~r. Sem nffihun1 

::~t!~-sse '1~~~~:an1:nte P~~~~:;is"f!~iiio• ~~; ;~r:a t:cei~:t~~=l ;h~l:~tJ~:;J!!~ç~~ ~:st;:~c;el P~~: !c:1~;~1id:~vcid::tá \n\n:~
1~= A's vezes. dá-se que um auctor ~m ~~:~r·co~1tJf~:~~~~a q~;ª~/i?r~oj~er;.._t·u 

forma de tuberculose evolutiva, ao se - caso a Liga Parahybana Contra a Tu - vir. . ª sorte de vêr º· seu _livro traduzido I va faltando. destC professor prrnam_ 
nm. subvertidas ais defesns oncanicas berculose, a ser creacla cm breve Nüo sou paruhybano. mas sou brai;i- noutra ling~. Fica tao compenetra.- bucano que bem mo~ra possua um 
por causas varias ditas anergisantes Com ,N'feito mostra aquelle autor leiro, ? ne~ta emc1·~encia me socorre do de que Já é famoso que q~ando tino psychologi:-J capa7, d·" en · r ar 
quaei;: sej~m _ ~an!:la<:o. alimentoçãd que os blenc!iêio,. attingidos não cor- a convicção de que tenho J:Jmpre servi- V&:~ escrever ~e novo para OS leitores 

I 
CC'Ut0s d3. maior sJgnificaç.ão no me

<leffick•nte, crise endocrina da puber- rem em pnrallelo com a somma di::1- do 0::1 voi;sos inl('rc"l~f.'~. honrando as d.o seu propno pais, .os que falam a I chanismo dos factos hurnano.::, 
dade, doença!'! infccC'iosas, e outras pendida peloR div<!rsos governos em vossai', trac!icçôe1., soffrj!ndo as vossas Ungua origlnal do hvro afortunado, _ _ _ 

Assim, poderiamas resumir da s~- obras de protecção á iníancia, fican- necessidade!,, sonhando a vossa gran- nem quer saber mais da pabre da 

r:~~!~uto~:ºmª_ ª ºhí:!~~~~itº é ~~:~f~~ ª- º- ª-"_t•_•_ "ª_ d_•_P•_•_d_•_•c_i•_ <l_•_ fa_,_io_,_•s __ d•_•_•_"____________ 1mgu~aterna_:__: quem quizer que COMITE' UNIVERSITARIO 

::l~. ·:c,:~~:i;;~º foªr,~;ra~~':,g~:t•;; o e o 'N F L I e T o s I N o . J A p o N E". s PRó • JOSÉ AMERICO 
primo-infecção. que todavia colloca - _, 
permanentemente O individuo sob a Rcunc-,;t• hojt·, á.:, 1 i, 1 .? horaft, 

ren:;:~ª ~f1~u:l:~~~ep::ti~ºª;~:::mªs ;~t!: OS CHINlSES RECUAM EM SHANGHAI DEANTE O INFERNAL BOMBARDEIO ~!~~(';~~~1:!!~!0 
l~;~~~;;:,'.º:iªR/(.~~";r'!~ 

;~:Jo ·:i;.;iant~·~:~d~.;~.:fªj:t:/.:\
1
~~n~ DA ESQUADRA HIPPONICA - ATTINGIDO POR UM ESTILHAÇO DE BOMBA ~:~1;.::~tro, '8,umpto, d,· T<Ji im 

doQ~~1;.m•sr:i~·:i1;sin:i::ni: '\0n·;:~~iosa, DE UM AVIÃO JAPONts ESTA' GRAVEMENTE FERIDO ·O EMBAI• m~,,:·~;'~';,'~'.;, ;::1
;:~r~J •. ~.1c~·mq·~:~'i';, 

~~~;;;7:d: i!~l\<;u.'i:tluoº
1~:c/rºt1

i
1!:1.d: XADOR BRITANNICO EM NANICIN ~;;~~~"~ ~u;~f'~;~~l~ l;,~'~ ª '\ "'

111 j1 ,n"; 
tuda acção pror.hilu<.:t.ica ha rle Cil'\gir- nnd1tr' 
se a reduzir a capacidade ôn.q1,ella e ª SHANGHAI, 26 (A União) - Aca- SHANGHAI. 26 (A União) - O I ttciparam di> ataques no sector de ----·------
proteger sinào immunizar. a ette ba de ranecer em combate perto de I exercito ele Kuant.ung annuncla, hc· Shanghai e Nankim. Quer alugar, vt•ndn ou com1>rar ra. 

Em vi~ta li tub~rcll\osc, é impos~iv;l Kalgan Q general nipponlco l':1itsu, .ie. ~cvos exttos. na fron~elra da pro- Quatorze pllotos japonê.ses. vario•· ,a. ou terreno·! Prorurc O Esniptorín 
J)en~ar-Re cm bloquear as fonr~s / commandante das forças do Mikado v1nc1a de Tchahar com a de Su1- dt:lJes gravamente ferictos foram !ei- de Procuradoria 1\IINERVA a nua 1\-h 
~~fi~~~~~~ PPº~i: t.;~

11
::aç;

1
:ri~e r::c1i;:n

0
! na frente Norte ~ China. Yuan. tos prisioneiros e transpÔrtados pa1·a cie1 Pinheiro, 306, sala do 't.º ('artorio 

~:~•;:u;;'';!,%";.c1Jªi';:~~:~~~ilid:d/~! ~o~!~~sº~J;o~lcbZ' :i1;;~;,;Ji;~: <lo!r!~,:~!~~5-"';/~~~~~J;:rtlclparam N"i:'.ski:~das chinêsas elevaram.se, a- do 'rabelll;io Travasso,. 

tn íutallnções bastante!'. p~ra quantCJ!J ~i~bn~~!font:
0

~~r~º e~ta d!fctad~~rri;:! Tambem a arma aérea japoné:a ~l~~:~·;;_ d~ º~1fot~PJ;:~~sos~vi~g5dope'!·~: VIDA 
RELIGIOSA ~~~cr":~'º;;:,i;;/ª~o,:~t·;~t~~

1
;:do;~ ~~; zendo recuarem as tropas chi.nê.'sa:; t~1/;;Cli;~e~~aJ/~t1

1
:: ª~~ivi~~.?Ões al~e ... eram 

~~tfr in;~E{E{~; \Hi~~~~o~}!/~.~ oara a estrada de Nankln . dsb~h:;'aenb~f~i.e~tª1r:0Tt~e~a'1g1~dao~.'; cao~1an;;~_,u·:1~aªm~e1;_ 

cJa:n ella• r,p,escntadas por casos ,,:iz: .. K:~a
26eit'! ~:i~~ -;;u:;u~~;;.~ tralhadoras. \J"ens de tran;~.;?ie, de 

qmUoC ppoArs•
1

cnn,J\',v·,',IJeu>oaSpc
9
rn~Co~,idop~'re::t en';.t bOfO COTidUZil1dO B bandeira britanni- material bClliCO e cJL• VÍ\'Clt'3 doS Chl-

., ca aviões ja))Onêses atec~ram a com- n~s. 
nadorelt d(' H. Koch . i posição, ferindo graven1entc o embai 
di~::t~-i ~~:~e~Jl~:~rarQ~i; ;~;t~~:da~e "; xador Inglês nesta cidade. 
ú to<lo ~er hu~anO, jA QU(! !- Tuberc~~ é ~::;~o o ªe:t~ªJ1odectf:~,~ded~0

5ªd~i,~;~ 
lo!>.r nri.o rt' peita .. idade, cor, aex:o mata britann1co, ferido á altura du 

raça~tndo irnflol!ivel, <'omo vimt:· ~~~ia1,"~;![!!Pª~· ~tfra\!!
1
d~o t;lg~oj!~~ 

nitar que o lnrllviduo 1offra ºe!r:~ :_ tU. 
gío, ancna~ um recurao nos r · 

N~NKIN. 2G 1,\ l nláo} - O Q11at
tel general das !orçíls a-'-reas ch1nê .. 
lla3 ~nnuncla, ofldalmente. que, en
tre 15 e 23 do corrente, foram derru
bados 24 aviões nipponlco!i que pen-

T.OKTO. :?6 (A Unir.oi Segundr, 
nollcla publlcadr. hnic' prlo jornal 
A~ahi Shimlnm, procccti:11tp <.ie Shan-
1th01. o govêmo chln:-._ pretende 
r.ran,,f~r1 r , no principio de setembro 
~- c·1p1tal do pais para Sh1mg-King 
< idade central, Mtu, ua na parte rn: 
perjor elo rio ~ang-T• é, para o que já 
estao sendo feito~ o~ ncce~~arlos pr"
~Jarativos, JJOis espE>ra QUf> a guerra 
f!:p~~ponc~a ainda durará longo 

lEDCl:.\ÇAO f;SPll'TT\ P\R-\ 
IIYB,\<\I,\ 

Durant.-. C' '.Sái · çu li! .J. e! l t J o 
do Evangcll10. 1 1 lt 1.r r J 

19 e mPia hor , ,·1 e dt 
Clarif'. F "rlJ.o romment 1rtA:. 
do11l.rina {'!.pirHa n •11n1 
vrn-: rie Jesu \'inde u wtm .o~ to 
do~ qur vo~ .achal's faturados ,.. sobr(' 
carreirados e eu ,0s alliv~~r··• ,, ... 
tt .. w. e ·P X:T, v 28) 



1 A UNIÃO - Sexta·felra, 27 de agastb de 1937 

PAR T E o F F 1 e 1 A L 
.\DMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR, ARGEMIRO DE FIGUElR:tDO 

ffoTêrno do E1tado ~~~d~rr:r~~~~~~~~to ª: ~:;sse :~n~~; PREFEITUR:rA~~~ICIPAL DE I p R E F E I T u R A M.U N I e I p A L 
EXPEDIENTE DO GOVERNO DO Isabel, para o dr. Abelardo Lõbo. I 

DIA 25: Deferido. LEI N • 5 D E J Q Ã Q p E S S Ô A 
J. Meira de Menezes, requerendo · 

Decretos: ~~et1~e~~!~e~º~~~~r r!q~~~~s na av. ru!!~~~:ari~~ v~nv1~znto:utr~: 26 DE AGOSTO DE 19~7 
O Governador do Estado da Para- José Anselmo Rodrigues, requeren- providencias. 

,hyba resolve nomear o tenente José do Ucença para recon1;trulr a casinha ) R~;CEITA: 
Dcaºimg

0
tndgeu~reegr:~1

0
·r~ep;~fici:.x~i~ceJis~ do predio n.° 652, á rua Almeida Bar- A Camara Municipal de Píancó de-

reto. Cerno requer. ereta e t:u sancciono a lei se1ruinte: Saldo do dia 25 
tr~toG~~e~~~~~;o~D N;~t~~~· da Para- ca;~:o deSi~f~!~~~ã~a~~~!· ;e:::n~~ d()ArJ~cr~t:ri~ d~ic~~ef~;tu;:n~1~!;J~! Receita do dia 26 

tl:81)5"fl21 
2 '.,93i7ou 11 199\6~1 

llEMPf.SA: hyba nomeia d. Rosa Rodrigues da :-:.ua propriedade, recentemente cons- para quatrocentos mil réis (400$000} 
Silva para exercer. interinamente, o truidas á av. cruz das Armas. co- mensaes 
cargo de professora da cadeira ele. mo requer. Art. 2. º - O agente gera de esta- Saldo pai a O dia 27 
mentar mista de Serra Redonda, dJ Manuel José dos Santos. requeren- tistica, creado pelo decreto n. 0 18 de 

11 :399W21 

4 106t500 
7 203$121 

municipio de Ingá., servindo-lhe de elo licença para construir uma casa 2 de junho do corrente anno, perc~be- Em documento de valor 
litgloG~vr/:~~~ d~o~:[!~~ da Para- de taipa e palha na rua 4 de Outu- r~. os( 20~;~gg)entos de duzentos mil Dinheiro em caixa . . . . 
hyba nomeia o sargento Themistocles ~[cfo. Em face da informação, defe- re~rt. 3. 0 - ;e:~~~~~ na Thesoura-
Fernandes de Luna para exercer o Domingos Gomes Sobral, reque-1 ria.º credito ~e d~is contos, duzentos Thesourarta da Pr~tettura ?\-lunJclJJ:tl clt> ,João PPssôa t•m 26 de 
C'argo de sub-delegado de policia .da rendo licença para fazer diversos ser- e c1ncoenta mil réis (2:260$000) para agosto de 1937. 
clrcum!Scripção de Belém, do distric- viços no predio de sua propriedade. attender aos pagamentos constantes G-enttl Femande'il. 
to de Caiçára. á av. dos Coremas Deferido da presente lei. The-'OtJ"""tro interino 

Eudocia Rodrigu~s Chaves, reque- _Art. 4.º - R;evogam-se as disposi-
EXPEDIENTE DO OOV'ÊRNO DO rendo isenção de unpostos para O çoes e~ contr

1
ar10. . .. 

DIA 26: predio que pretende construir na av. Se .. ~re n_na e.a Prefe,.tura Municipal 

Decretos: 

O Governador do Estado dã Para. 
hyba nomeia Oswaldo Trigueiro Cas
tello Branco para exercer o cargo de 
1.º supplente de Juiz Municipal do 
termo de Ingá, durante o quadr1ennio 
que começou a 23 de fevereiro de 
1937 e terminará a 22 de fevereiro de 
1941, devendo solicitar Seu titulo á 
Secretaria do Interior e Segurança 
Publica, por si ou procurador, dentro 
do prazo legal. 

o Governador de Estado c:a ParJ.
hyba remove a professora diplomada 
Hermir.ia Teixeira de Carvalho. da 
cadeira elementar mista de Serra Re
donda, do municipio cte· Ingá. par~ 
a cadeira rudimentar mista de Gara
pú, do municipio da capital, devendo 
apreser.tar o seu 1itulo á .Sec1etana 
do Interior e Segurança Publica. pa-
1·a ser devidamente apostillado 

O Governador do Estado da Para
hyba exonera, a pedido, José Magnc. 
Bacalhau do cargo de 1.º supplente 
de juiz municipal do termo de Ingá. 

24 de Maio. De accôrdo com a infor- de ianco. aos 22 de Julho d~ 1937 
mação da D. E. F .. deferido fei\~!l.2) Genes10 Gambarra Filho. pre-

doHf~;~11r0 ~~:;~\) \~~~!~~nd~e ba1~~ Francisco Conrado de Almeida Nc-
propriedade, á o.v. Vera Cruz. Defe- ves. ~<'<'l'Ptario · 
rido. 

Victorino Ramos da Silva Maia. re
querendo certidão do despacho da 
petição pela qual foi requerida a 
isenção do pagament.o do imposto 
predial de 3 casas recem-construidas 
á rua Barão da Passagem. CerLifique
se. 

Convite: 

São convidados n comparecer â D. 
E. F .. os srs. Goclofrt1clo de Miranda 
Henriques Ida Porto e João Vicen
te de Abi'eu; á D o L. P ., Maxi
mino dos Montes t' Agrippino Gomes 
de Santanna 

LEI N.' 6 

Crea dois lugares de flit
<'aes gemes e dá outras pro
videncias. 

A Camara Municipal de Piancó de
creta <> eu sancciono a lei seguinte: 

Art 1." - Fica ex ti neto o lugar ele 
Procurador Geral do municipio. crea
do pelo decreto n.º 17. de. 8 de maio 
do corrente anno. 

Art. 2. º - São creados dois lugares 
tle Fiscaes Geracs do municipio 

Art. 3. 0 
- O prefeito, para o fim 

de fiscalização das rendas, poded. di-

Multa: Art. 4. 0 - Os fiscaes gel"aes per• 
1 

vidir o municipio em zonas. 

. ceberão os vencimentos de duzentos e 
R~ri~~~~ei~u~·a on~~\~~u po~· i~~ ri~~~ 1 :~~~oeun~~ mil réis (250$000) mensaes 

Secretaria do Interior 
Segurança Publica 

vado a coberta das casas de palha I Art. 5. 0 - E' aberto na Thesoura
ns. 9 e 343. 5em as formalidades le- ria da Prefeitura o credito de um con-

e gaes. to e oitocentos mil réis (1:800$000) 

EXPEDIENTE DO SE0RETARIO DO 
DIA 24: 

P<,ttcões: 

º" Euclydes Ernani da Silva, re · 
querendo sua inclusão na Guarda Ci
vica, como reserva. - Inclua-se. 

De João Raymundo da Silva, idem, 
tdem. - Igual despacho 

EXPEDIENTE PO SECRETARIO DO 
DIA 26: 

Decretos: 

O Secretario do Interior e Segu
rança Publica nomeia Flavjo de Al
buquerque para exercer o cargo af 
3.0 supplente de delegado de Policia 
do districto de Ingá. 

O Secretario do Interior e Segu· 
rança Publica nmeía Nicolau Vale
ria.no de Oliveira para exercer o 
cargo àe 2.0 5upplente de delegRdü ~!E" 
PolirJa do di.strict0 d~ lr.gá. 

O Secretario do Interior e Segu
ranca Public.a exonera. a pedido, 
Francisco Magno Bacalhau do cargo 
de 2.0 supplente de delegado de Po
licia do dlst.ricto de Ingá. 

O Secr:~tano Lo Interior e SegLI
tança Publica exonera, a pedido, Ar
naud Ribeiro de Andrade ô.o cargt· 
de 3.0 supplente de delegado de PQ
licla do districto de Ingá. 

Prefeitura Municipal 

FXPEDIENTE DO 
DIA 26 

Petições de: 

PREFEITO OU 

Heler.a Cc.valcanti, requerendo li
C'ença para se estabelecer com uma 
quitanda na ª''. Luiz Ignacio. 273. 
Como pede. pagando logo o que fõr 
de dirf'ito. 

Moysés de Barros, requerend'J ma
tricula para um caminhão Ford, de 
sua propriedade. Faça.se a matricu
la 

Arlindo Augusto da Silva, rcque
rf>ndo matricula para um caminhão 
lnt.emat~naJ, de lsua rr1.lrieti:a:d.e. 
Como requer. 

Adalberto Ribeiro, requerendo li
cença para fazer diversos serviços no 
predio n.0 150. á av Capitão José 
Pessôa . Como pede 

Isabel Ramos Maia. requerendo 
baixa na collecta do terreno de sua. 
propriedade, á rua Barão da Passa
gem_ Como requer 

Jo.- é Alves Sobrinho, requerendo li
cença para fazer calçada e peque
nos reparos na casa de sua proprie
dade, á rua Pcrphtrio C'Jsta. 154 
Sim, em face do parecer da D. O 
L. p 

Pedro Bento Colller requerendo 
carta de habitação para o predio ck 
propriedade do Montepio do~ Func
ctonario1; Publicos e destinada ;10 
contribuinte dr. José Ftrnandes Fi
;ho, recen~mente construida. á av 
Tiradentes_ Como requer. 

Francisco Galvüo. requerendo ma
triculo dP. um automovel Optl. dl"' sun 
proprlf'dade _ Como pedP. 

AJC'l.des CordclM dt• Llmn. rr.f1Ue• 

THESOURO DO ESTADO 
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO 

DIA 26 DE AGOSTO DE 1937 

RECEITA 

Saldo anterior . . . . 
Montepio do Estado - Descontos do 

abono n.0 126 . . . . _ . . . . . . . . 
Genuino A. Bezerra - Quota de 3º;º 

anec. caixa elos apl"sentarlos . . . . 
Anfrisio Alves Brindeiro - Arrecada. 

ção da 2.ª quinzena do mj de maio 
R. Diffusora da Parahyba - Pm 

Conta da renda do mês de agosto 
Genuino Bezerra - Proveniente de 

serviço.s feitos na repartição .do 
porto de Cabedello . . . . . . . . . ... 

Pedro Pessôa - Renda de Aguas e 

Jo:g~:
5
sousa Falcão - i;;~ld~· · ·ct~ 

adeantamento . . . . . . . 
Recebedoria de Rendas da capital -

Arrecadação do dia 24 . . . . . .... 
Banco do Brasil - Retirada nesta 

Bad:;i ci~ E'st~d~· - Retirada nesta 
data 

DESPESA 

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

1 793 - Elsa Cunha - Vencimentos 
1. 791 - Dias Galvão & Cia. - Con-

t.a . • . . . . . . . . . . . . . . . 
1. 792 - Solemar Cop. Commercial-

Cunta . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
1. 745 - Francisco Cicero de Mello -

Conta ..................... . 
1. 675 - Francisco Cícero de Mello -

Conta __ ... _ . . . . . . . .... 
1. 610 - Francisco Cícero de Mello -

C::>nta . . . . . . . . . ...... _ . . . 
1. 774 - Adalberto Gomes da Silva-

Restituição de caução . . . . .... 
1 736 - Luiz Eurides Franco - Ade-

antamento . . . . . . . . .. _ ... 
1. 708 - Dr. Osorio Abath - Folha 

de pagamento . _ . _ .. , . . . . i 
l. 794 - Diversos funccionarios 

Abono n.0 126 _. _ _ __ . 
1. 795 - MonLepio do Estado - Des

contos do abono n.º 126 . _ . . . . . 
1. 796 - Recebedoria de Rendas de 

Campina Grande -Supprimento df:' 
moeda . . . . - - . -... 

l. 799 - Imprensa Official - Folha 
de pagamento . . _ . . . , . 

1. 635 - Luiz Pergentino de Lima -
Despesas realiza.das . . ... 

1 491 - Luiz Pergentino de Lima -
Despesas realizadas 

Saldo que pnssn pnrn o dia '27 

516$500 

3$400 

f,00$000 

1 :177~700 

2 ·332$700 

3 :95f>Sl00 

45S300 

2 700SOO 1 

300 : 000$000 

170:232$400 

22:134$100 

230$000 

73:168$600 

78:010$000 

2 :405$100 

2 :748$600 

3 :320$000 

2:202$000 

40$000 

300$000 

4 :094$400 

510$500 

300 000$000 

3 .656$700 

15$000 

48i000 

56 :543S700 

481 :463$100 

538·106$800 

ThPsournrta Geral rlo Thesouro 
ngn' to de 1937. 

do F.~tarlo eia Parahyba 

402: 883$000 

45 :223S800 

538 : 106S800 

em 26 de 

Franca P'IIVlo. 
Thesourdro geral. 

Conf,r-,: 

Pelo contndor-chefe 
Manuel Soarts V, de Mora,".'s 

2.º contnbllL<;ta 

.L 
Jauherlyta Nobrrg-a, 

li:.schpturar~ 

para pagar.:enlos dos vencimentos d,n-. 
funccionnrios constantes da presentt• 
lei 

Art. 6 ° - Revogam-se ª" dispo!!!i
çõe3 em <'Ontrario. 

Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Piancó. aos 22 de julhn de l9:l7 

(as~.) Gcne1Jio Gambarn Filho p1·<·-
feito. ' 

Franch1co Conrado dt.• Almeida Ne-
ves, :-1~crHnrio. 

LEI N t) 7 

í'rea uma feir11 no lugar 
Socrorro. deste munic-1pJo. 

A C'amnra Municipal de Piancó de. 
C'teta e eu :snncciono n lt-i sPgui nte 

A1t J " - Fica ereadJ. umu feiru 
no lugar Soccorro, antigo 8arrocão, fio 
districto ,h• Olho d'Aguu 

Art. 2 " - O prefeito fiea autori ... 
sado a ma1cnr o dia paru a realiza~·Ju 
da feira 

Art. 3." Revoeam·!<e as d1sp,;si-
ções em contrario 

Secretal':u du Pr<'f<·iturn ~funicipul 
de Piancó .:ws 22 de julho de Hl:-17 

(J>ss.) G,•rw!<sio Gamh11.rr1~ Filho, prt·
fpito 

Ftnn('i~co Conrado d~ Almeida Nt>-
:se~·retario 

LEI N.' 8 

t:,uardu..~ liC'C'nciadc.::. u contar do:.; cli..l:s 
16 e 17. re.spectivamente datas t'Iil 
que se_ afastaram do serviÇo 

II - P·•ti('ões de~pa.ehadas - D~ 
Luiz Antcnio de Aguiar, re~ident~ 
neste. capttal, solicitando restilu1çiio 
de documentos que juntou ao pro 
ce:::i-ado quando prestou exame pata 
c·hauffel11· µrcfissional. - A' Secçãll 
cie Trafe~o para .:.ttcndn m€diante 
recibo 

De Antonio Guerra, residente nes
ta capital. requerendo transferencia 
para o seu nome. do automovel CJw
vrolet, motor n.° 886.010-7, placa n.º 
26-PB adquirido por compra 1. 
João de Sou"a Vasconcellos. A Src
cfio d~· Traftgo para at.Lender . 

De J~é Real. re~idente nesta '!ll
JJital, requerendo tram:ferencia pnr;.1 
seu notne. do a11tomovel 111arc·u Ope-1, 
motor n.0 2 .518. 355. ph1.ca n"' 24-PB , 
udquirido por compra a Antoni.o 
Guerra. - Igual despacho 

De Ignacio Maia Vinagrr. re.sidenlr 
nest.1 capital. requerendo baixa do 
auto 421-PB., typo C11evrolC'l, motor 
n.u 835.501 por Ler vendido aos se
nhore.;; o~wnlclo Pernôa & Cia 
Igual ckspacho 

DL' W::ildemar Bezena Cavalcanli 
c.haufftur amador. por (:1;la Inspec:· 
toria. requerendo para prestflr exam:::> 
de motoccyclista amador - Incre
va.se. 

De Ursulo. Ribeiro Coutinho, re!'il
Autorisa o rontraclo parfl a I dente ne~:La capital. requerendo bal~ 

;1:~bl~rr:~ã.o d~ um Codigo dt• 1 ;=\1~a 
0
:u~;;nf~lev~;h~~Bn~oLo~~

1
~,

0 
tel' 

A Cnnrnra Municipal dt• Pian('\I d,•- 1 ·.:endido aos .icrs. F. Mendonça & 
rreta e <>U sancclono a lei ::ieguinLe · Cía. Ltda .. e ao mesmo tempo sol!· 

Art. 1." - Fica o prefeito antori
<;ado a contractar a elaboração de um 
Codigo de Posturas para o municipio 

Art. 2. 0 - Para isso poderá o pre
feito dispendeT até a quantia de dois 
contos de réis (2:000$000) 

Art. 3. 0 - Revogam-se as disposi
ções en: eontrario. 

Secretarii.. da Prefeitura Municipal 
de Piancó. ao!- 22 de julho de 1937 

(a3s.) Gc.nesio Gamharra Filho, prl.!
teito 

citand~matricula pai:a a Sedan Ford, 
model0 1937 motor 11.º 18 Oll.26í: 
udquinda á referida firma. - Como 
requer. A· Secção ele Trn.fego pam 
as devidas providencias., 

De 1',. Me,1donça &: Cia. Ltda .• 
1eq'..lerencto para o ncme da senhori
ta Maria das Dôres Nobrega a ma
tricula do automovel Ford, motor 
n.º A.9ô8. 353 µlaca 99-PB,, a quem 
foi V('ndido o rt-fe1·ido vehiculo 

Igf1~
1 

~s~apcr~~nta(:i-0 de guarda -

Almeida Ne- ft~~~e~;o~.-;~st~i~:o p~â
0
ter J~~é ,1:~ro~ 

Francisco Conrado de 
\'es, se{'J'etario. 

LEI N.' 9 
guarua àe l.ª classe n.0 153, Geraldo 
Sampaio de Araujo, que nesta datu 
foi substituido pelo dito de 3.u n.0 102, 

in~t~\~~1: ~a coi~~:~~it:a~S:ª e~ Lol~;i~ ~~;:se'!;ta~i~~~·: funrcion:i~ 
lectrica da cidade. rios - Apre,::,entou-se hoje, por con

clusão de dispensa de service. o sr. 
A Camarn Municipal de Piancó dC' Almoxar1fe.pagador, Mannel Carvu-

creta e eu sancciono a lei seguinte: !ho. motiva por que fica dispensad,• 

Art. 1. n - Fica o pref Pito autori
sado a conlractar com qualquer fi r
ma a installação da illumínação elf'e
trica da cidade 

Art. 2 " - Poderá ser í!ispendidu 
com a illuminação publica até a 
quantia de oitenta contos de réis 

de resporrcter pelo expediente da rc,
ferida repartição. o escripturario Vic
taliano de Almeida Toscano 

,~ - Entrega de carteiras de identi
dades - Entrega-fe ao sr. Enc. da 
S T P.. IQ carteiras de identidades. 
pertencentes a diversos motoristas e 
enviadas a esta Repartição pelo s1· 

( 80, ooosooo /. 
Art. 3." - Revogam

tões em contrario 
as di~posi- ~~Çã~i~eci1~d~oo Ir~i!~to C'~~ Id~~1g:1~ 

Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Piancó. aos 22 de julho de 1!137 

(ass.) Genesio Gambnrra Filho. pre

146 de hoje datado 
VJ _ Ainda despacho de peth:ã-0 -

De Horacio Francisro Barbosa. re~ 
sidente nesta capital. requerendo bal-

de Almeida Ne- :;1~~~e~i~tr~0 d~~~;~
11~:i1p~

1ªfr~~~-: feito 
Frandsco Conrado 

ves, Reereta rio, Ierenc:a para o seu nome, do auto
lNSPECTORIA DE TRAFl>GO PIJ- movei Autopiano, placa 246-PB , per· 
BLICO E DA GUARDA CIVIL 1.11

~';:.~lo "d:'f,~%g~~'.~~ .,'.:\~fá~, 
19:r1 João Pessôa, 26 de, agosto ck li1~;Il - Comnmnka("áo ~obre ind,J. 

.. ão - O .:.r _ dr Cheft> df' Pohtia, em 

Serviço para O db 27 , Sexl A-fPI- ~~~~i~l~n~-ºq~:o~ln d~~I~ifa'l~~ad\,1i·~~; 
ra l K,Li:vam tia Silva, reque1 en<lo par;.1 

Unifonne 2. 0 <kakil. 

Permanente ã S
1
TIP . 

33· 

incI1ticlo nc>sta Corporação. o 
1 :-:wo sr secretario cio Intt>rior C' 

gunrd:.1 n.º Segurança Publica exarou o M·1,n1inlt>
despacho: '"lnclua-~e" 

Permanente á S P , gunrda no !} .~ 
Rondantes. fiscal Grralcto ~ guar-, 

das ns. 5 e lf;3 
Plantões guardn.s 

115 e 144 ' 

Pelo exposto seja o r~quc·rcnte in· 
c-luldo no estado effecllvo clt·.sta Cm
poração. como guarda eh• 1 esrrva, 11· 

ns 79 27 18, canelo, porPm. =i.g:grega<lo, con1 o nO 

Boletim n.º 189 

Parn conheclmrnto ela C'Orporu(':10 
fe:devicla f'Xecução, ')Ul.>lico o ~t'l!llJII 

T - ('ommunica(.'ão ..,obrr ll('t·nea-
0 H. dr Chefe tle Policia em oíli
cio n.0 1901, de hontem datado. com. 
munlcou haver o sr. Governador eh, 
Estado por arto clt> 12 de:-.te me~. 
concedido 30 dias ele licença, parn 
tratamento de .c.aú.df'. nos gu:.irclu:-i 
n~, 74. José Ramos Baptista. t• 75. 
Clcero Bc•zerra da Silva na form,1 d.t 
lei 

Pelo exposto tku111 os n-f(•ndoa 

54. 

f A-. ) 1'(·nrntt> Jofio Farl:I•\ 
pt'r-tor ,wrul 

in~-

<·011fen• rom o orlgi1l!tl · F 1:..,.rrrira 
de OliH•ira. o.;111.l 111.·,pt"t:lor 

COMl\lANOO DA PO!.H'IA MIU'l'\lt 
DO EST,\UO DA l'\lt\11\8.\ un 
NORTI· 

(Am.iliar do E'\t·rc:ito rl1• 1. • linha l 

QuartPI em ,João Pt·s...,õa ~G dl' n 
e0~.to dt• 19:17 

ServiC'o pnrn o clia :rl tSt>xta·ft•ir:1). 
Olficlnl df' dta, n. pir:Utl:~ u. offidal 

S~L:.L.1 i.tu Call.:..ilO, 



li 
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li Delicado como uma. caricia. 

A UNIÃO - Sexta-leira, 27 de agosto -de .l937 

TRAN SFUSÃO REVEROSE L A SABONEDTE y 
de GALLY 

D O S A N G U E (MARAVILHOSO) 
COM 2 VIDROS AUGMENTA O PESO 3 KILOS 

Vende-se um novo, dE' 
optimo som, da fabrica pou
lista T. Giorime. 

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

C~1~!~?D!s~M A TUBE~~P! ~~E~~ os, 
~ EXGOTADOS, ANEMICOS, 

lltAES QUE CRIAM, MAGROS, 
~ - CRIANÇAS RACIDTICAS, 

s = lteceberio o ettelto 6 trandosão de E • sangue e a i=,:::~:"m g:ral do orra-

O PERFUME INCOMPARAVEL ! 
Um sentido novo para a sua 

presença, nas reuniões elegantes. 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 

COFRE 
Vende-se um cofre em perfeito es

tado de com1ervaçáo. Tratar com o sr. 
Severino Miranda., á rua Baráo do 
Triulll!)ho, 474. 

ALUGA-SE 
As casas á Rua Diogo Velho (situa.. 

das logo depois da Rua Caturité) aca
badas de construir, tendo entrada, 
sala de jantar. 3 quartos, copa, dis
pensa, casinha, lavanderia., etc., re
cuada e com quintal regular todo mu. 

o sabonete perfeito ! 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 

CASAS - Vende-se a ca
sa n." 53, á avenida João da 
Matta, nesta cidade. A tra
tar com o dr. Camillo de 
Hollanda ou com a senhori
nha Maria José de Hollan
da Chaves, residente á ave
nida General Osorio n." 113, 
nesta cidade. 

Bungalow á venda 

Tratar á rua M. W alfre• 
do, 28. 

APIARIO MARIA IRE
NE - Vl,ndt· puro Md de 
\bdhas "llalianas e (Jrus· 
sú. Av. Joiio Machado, 
1155 ou Cap. Josrl>e11-
~ôa, 25. 

,fl ii:l!tlb l · I ! rado, e a casa n.0 1012, à Avenida Pe- Vende...se um de construcção recen-
dro I. com entrada, sala de jantar, 3 ~?ox~n:;~~a!;b';;";\~~d~r~\~'::ui~º,9- c~: numeros 791 e 799 sitas á 

ALUGAM-SE as casaR dE' 

Ronda á Guarnição. sargento aju
dnnt1t o-e:1s Th..;norio d.e Anctrade 

Ad,1uncto nu official de dia 2. 0 sar

A PREVIDENTE 
bons quartos, cosinha, lavanderia, etc., 3 sal~. 3 quartos. com agua ·e luz. "d E . . p 
recuada e com grande quintal, todo possuindo um terreno para outra aven1 a p1tac10 essôa (' 
;:1~r;6do. A tratará Rua Padre Meira, co:,r.~J;:!\ambem uma grande par- recentemente construidas. A 

Jo~~~:Rg,,:,!g~Bi~e~!tç!~ 48 --- • • 
1

;::;ªb~:.,}/;;~~~- ed~0 ;i~~i~!!_escrlpto- tratar na mE'Sllla avE'nida na [_>Pnto Pedro Maciel 
OU â !•:sta~ão de Radio, 3 ·, sat·· 

gl·nln. Av1ün1 Nunt>s da Silva annos de idade. casado. commercian- Tach1graph1a . Tratar no mesmo. com a proprieta- . casa no 821 
t~ e residente em Entroncamento. Ensina.-se essa ma.teria em curto ria. ' · · (Tunrcla do Qmntel. :i.º ~argento 

H.tLpilnt'l Manurl dos SanLo.s 
Ciuurtla da i'adPia J" sargentc 

Anl.omo P('(lro tle oliveira 
Di R Bcrt·:iria. <:allo Oclavio t'.a Sil

va Br:1sil 
01:-t ao t€'lcphone. ~olcl:.ido St"verino 

F'Prrf'ira de Sousa 
Boletim n .° 185 
xvn - 1:f'~ultado dt> <·om1>f"tkáo 

Ot>!toiport.iva - Na compt;>tiçao de.spor
tiva rc•alit.ucfa. honl.em. uo 4uart.el do 
22.º .H. e.. entTE> vrnça; cte.sL.1 uni
drute clu Bnlnia de Dorso e desta 
Curµr,, a(:iu. rm c·omnw1n01ação ao 
Ola do Sohl:ldCt. houve o :,;pguinte re-

Severino Soares da Costa. com 291 espaço de tempo a preços modicos. 1 
annos de idade, funccionario p~blico. Pensão Brasil' - Travessa. Cordoso 

~~uªs!º ~.Je4;~e~~t: ~~~i~t'~emiro de Vieira, 16 - João Pessôa - Parabyba 
Hurrlberto Ruffo com 28 annos ca- do Norte. 

tado estucador residente á ruà da --------------

Re1'1~~~icier::i~·a· ;~~fo.°~g~ª~i annos, Gratifica-se com rs. 10$000 
casada. funcionaria publica. residen- A quem tiver encontrado uma. fro
te á rua da Republica, n.º 889, nesta oba de linho branco, bordada a mão, 
capital. no trajecto da Rua do Portinho ao 

Octavio Vieira de Mello, com 28 an- Montepio e fizer o fazor de entregai-a 

~~~0~er!~fc?e~t~ªlª~~8.f~~:i~0art~e~~~ á Avenida D. Pedro I, n.
0 

934. 

n.0 29. 

ultudo (.fU:ml-:> ás nossa.s praças; Chamada de obitos 
"Três chaves numa argola" 

Na prmwira prova - C'ross-Caun- 688 sem multa 28 de fevereiro 
tr:v O lncPíru lognr t'OUb::> ao .sol- 688 com multa 20 de março 1937 
<lad,, da 3.-' Ci:i .. do I " Bt 1 . n.º 494, 689 sem multa 15 de març.o 
HPWTillo Aulonio l\\\"l·.s, 689 com multa 5 de abril 1937 

Nn . t'f{tmda prnva ('onitl:t ele 690 sem multa 30 de março 
100 nwtros ra,os - Alcnnçcu o 3.º 690 com multa 20 de abril 1937 
Jogo.r o .solr.latlu du ~.ª C1:.~ n.° 888 691 sem multa 15 abril 
do I.º BU F\~nmnUo Pin:·.s elo Na.sei- 691 com multa 5 de maio 1937 
menta; 692 sem multa 30 de abril 

Gratifica-se a quem encontrar e en
tregar na Portaria desta folha uma 
argola com três chaves, perdida entre 
a. Praça Antonio Pessôa e a Rua San
to Elias. 

AD VOGADOS 
IIAURICIO GRACCHO CARDOSO e ALCF.U DANTAS MACll!L 

advop.doe ID.scriptos na Ordem, oom escrlptorlu á rull ttepubliCA d~ 
P erú 31, L• andar, (antiga. Assembléa) no Rio de Jant"Jro. aa.coutpanbam 
ca 11&a1 peran te a Cõrte Suprema, encarregam-se tJe preparo~. drfendem 
JUJ1to ao Superior Tribunal Eleitoral, Impetram .. habe14~-eurpus" e m*n
dados •e segurança, fazem cobranças coinmerclaes ~ pa.-tJcularu to.t.aw 
fle naturallza.Qá.o e cartas de chamada de extrangeiros, 1:ttect1.àw rcce_ 
blmento1 nos dlvenos Mlnlsterios, 'fbesouto e demilb: rcpar :lçôts Jiu• 
bileu, preatam e levantam fianças, dando todas e quacsqutr iofonnaçót!m 
••e lhea fôftm aollcJtadaa, tudo rom seruranoa. pr .. •1t".,,. t rapld6 
.. remeuN. 

CIRURGIA GERAL 
~ 

PARTOS Na fnc~1ra prova - Corrida clt" 692 com multa 20 de maio 1937 
tr~s peruas - Ak:1nç .\1 o pnmeir() 693 sem multa 15 de maio 
lognr. a equipe do lº Btl , eornposta 693 com multa 5 de junho 1937 D O E N Ç AS D AS SE N H O R A 8 
<los soldados da 1.·' Cm. 11." 115. Ma- 694 sem multa 30 de maio 

VENDE-SE a casa n.° 
185, á rua Borges da Fon
sêca. Preço commodo. A 

111wl Curne.ro ela Silva ,. do 3.' nº ,94 com multa 20 de junho 1937 D R I L A U R O W A N D E R L E Y 
~~;:~j0 ~~r/,\~ ~ª1

/,\.~'\\~10dc 1'n~:~:n~~,l;~· ~~~ ~~~ :::;;Jt: J5
dedjul~~l~37 ------~--------- 1 CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATIOtNIDADE 

tratar na mesma. 

Tlwm<'; 696 sem mUlta 30 de junho C O ., R E CHEFE DA CLINICA CIRURGICA DO INSHTU'l'O DE PRO-
N;, q11arla provn - (.'01·rida de E,- 696 com multa 20 de julho 1937 TECÇAO A' INFANCIA. CIRURGIAO lJO HOSPITAL 

laft'ta, Alcan1.;ou o terQll'O lagar. 697 sem multa 15 de julho Vende-se um cofre em perfeito es- "SANTA ISABEL" 
a pquipe Uo l.º Btl., composta dos 697 com multa 5 de agosto 1937 lado de conservação. Tratar com o sr. TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO OTE-
·,oldudos da 3' C1a . ns 1068. Anto- "98 .em 'l!Ulta 30 de Julho Severino Miranda á Ladeira da. Bor- RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MUL!llfü 

~~s1::n~~\rº d! ;
0
•
82

ci~osé 11~
1'P1o1t ~~~ ~~: :;;!!! ~g ~= ::~:~~ 1937 

borem. n." 
120

· 1 1 Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 
Anlomo Estevam da Silvá. e 1136. 699 com multa 5 de setembro 1937 OPTIMA OPPORTUNIDADE ,I RUA DffiEITA, 389 DAS 3 A'S 6 HORA!! 
Firmino Bapti.sta; da 2.' Cia ns. 700 sem multa 30 de agosto PHONE DA RESIDENCIA, 20 

~~~~º I~~~lll~~~s eL~~~~ºFe,
1
~:~do ~~- Jgp ;~,':: :::~n: ig ~~ ::::g:~~~ 1937 

Caminhões e carros usados l - - - - - - -- w 

d6-; ~iq!~~:~!toca\?:1~:r!~ ~/0 ~ik1; ~g~ ~~~ :~~i! ~/~eº~!~:bro Vendem-se 1 barata Ford 1 ,::==================-==-=----= 
~~e;ito'.'1~'~qu~fa e Ft,:c,~:~~.':\,ft~~ ~~~ ;,r;: :::iN: 1~ d~e o~~~';,~~º 1934, 1 Phaeton V-8 1934, 1 
27ta Ji~~fnt~ª!!~~~ª ct_:_ ~~~::.-;; emeauu- ~g~ :: ~~:I: ~o d~e n~;~t%~~° Ford 1929, 1 Chassis Inter• 
ra _ Alcançou O 3.º Jogar. 0 .soldado 704 com multa 20 de novembro t· l S d B b 
do Corpo de Bombeiro:. n." 1036. Se- 705 sem multa 15 de novembro na lOna e Uma e an a y-
ba~tião Paulo de Oliveira; ~g~ ~~;;; ::;~::: io d~e di!~!~~o Ford. 

Na .srtcta prova - Quf"bro panella 
Alcançou o 1 o legar. o soldado da 706 com muita 20 de dezembro Tratar com Ottoni & Cia., 

:J:' Cia. cio Lº Btl .. n.0 633. Synesio Quota annual: 

M~~rt~~.~iin~e P~!;!º~ Corrida de 800 ~~: ~~tt~ 3i1 d~e dj~~~;º1J~:1 Praça Alvaro Machadar 15, 
melros - Alcançou o 3.º lognr. o sol- Secretaria da .. A Previdente. - nesta Capital. 
eludo da 3.°· Cia. do l.° B.ll ~ n.º 1100 Mariana J. Martins, 1.0 secretario. 

Lo~:i,~~ia~~"~~~~~: ~ec~1:~;~r~.e bur- ALUGA-~E a confortavel 

DR. GIACOMO ZACCARA 
ESPECIALISTA 

Vi as urinarias - Syphilis 

Ex-Interno dos serviços do prof. Baena na S. Casa, do prof. Uel
miro Valverde na Polyclinica Geral do Rio de Jant-lro, nu. Funda

ção Gaffré GuJnle 

Consultoria: Rua Barão do Trlumpho, 460 
Diariamente das 2 ás 6 

ros _ Não tivemos concurrrentes; E • · 
Na non.1 orovn - Lançamento e:, ARTE CULINARIA casa da Avenida p1tac10 I~~~~~~;;;;;;;;;;"';;;;;:~~~;::;=;::====':':=~ 

peso - Alcançou o 2·" logar. depo,• P esso·a, n.0 514, perto da Ia===: = 
<.l(•pni·;, dP três6:tt3 T H TH THT 
<lt-J)ü!S dr tré, empates. o soldado .ªº MarJR, das Dôres Tavares, pro- l Uzina de Luz. A tratar na 
F~quullrúo ele Cavallan:~. n ° 1034, fessorál-'diplomada., avisa ás dls-

M~':~11tJe,Y~~1~~ro~~3 ~aiJ~~ de sêbo- tinctas familias desta capital, casa vizinha. 
Não liouvt' vencedor. que lecciona e executa., mediante l ----- ----·-·-----

XXII -- füogio - Este command•, preços modicos, qualquer serviço I CABELLO$ BRANCOS 
lt'Ul o maximo prazer de elogiar ás concernente ã Arte Culinarta, • vttam-se e ~-··pparecem com 
praças que tori:iaram µart-e na com- como sejam: bôlos decorados, sal- 11:., ~~ 
peUcão dl~·pvrtiv:1 reahzad~1 hontern gados, etc. «LOÇAO JUVE~" 
no quartel do 22.º B. e .. constantes Informaçõe.s á rua 13 de Mato, , ~da como loção não é t lllPJta 

DR, JóSA MAGALHAES 
MED ICO 1:8Pl:OIALIIITA 

FAZ " U.ALQUElt TRATAMENTO 1! OPEKAf,OJ:8 UA!! 11011:N~'Ail 
DOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ E OAROANTA 

Oeualt.orfo : - &wa Daque de Caxlu, IH. De 1 ... 1 lu11raa. 
atee1••n cla: - Bu Vuconde .. Polotu, &U, 

no inl.t'n'l. XVIII, deste Boleti~. ~elo n. 0 656. 1 · u se e n~ m ude. · 
mortr1 Jh.oplinndo t' ei1thtL"-l3StlCü. Deposito: pharmacla Minerv& 1 ..___ 1 o.& O 

JJ'II" qut• se portaram na mci-;mc:i.: com- 1 ';:::::::::==========:::'..-:"·::_:"•~d'.'.'.ª'..._'.R>::::_::n:'.'.n.'.'..bl'..'.:'":'.:"'_:::::__:J~oAn::__P"::-~~ -~·~=========-----------------P 111!1 li O .a. 

}Jl·I içào. c1~1ndo prov~s de nmor n.c 1 
l''J>úrlp e á vida militar . 

.XXI [1 - Dbpem,a do ~rrn('O -
r.orno pn.•mio. t:~ t,L' coinancto conc"ctf) 
:u,~ sul<latl~ do 1 ·J Btl . ns. 494. Se
w·nno Ant.uno Alvrs e 1127. Pedro Pe
qutno da Silni. 10 d1ns de cllspen.sa 

<lorÀ\1\1~~lm110 Pt-1r11.l dt> \.ndradt' 
corü1H·l l'Ullllll:J.ndante geral. 

1A53.1 Eli~~ t·n1undt·"'· major sub 
t·om111a11d:1ute u1tt'rino, n·~po!ldl'nrl• 
pr>-Jo 1·xpnll_e1_,t_e _______ _ 

VENDE -SE 
A casa ú rua Borges ela 

Fo11~<~ca n.º 111, ro1n b:ts
t :111lt> arnmu10<lm;iio para 
g1·:111d(• familia, doiR minutos 
pai':t o huncl, uma sala de 
.1a11t a1·, 11111 <juarlo, tudo dr 
l111b11ia l' muíl.os outro:. ob
.irl'los A tral:.11" na mesma 
t·,1111 o prop1·iptariu 

DANNEMANN 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DOS PRODUCTOS " DANNEMANN" NO ESTADO DA PARAHYBA: 

FERREIRA AMiJRIM & CIA, - F A 8 RI C A P O P U L A R 
Pl'aça Antonio Rabello, 85 - •• - J O Ã O P E S S ô A 

Dr, Arnaldo Di Lasclo 
Ex-intrrno do Hosp1Lo.l de Alie
nados <Serviço do Prof. Ulyr.ses 
Pernambucano). Medico l11Lt·r110 

do S:inatoriO Redk 

CLINICA l\lEDICA 

Doenças Nervo~a.s e Mcntaes 
Con.sultorio. Rua João P<'SSÓ.1, 378 

2. 0 and:u (Edtfkio d'A Prl
mavna). o~ 15 ás 18 hor:,~ 

Rt.-,id - Sana1orio Rt•s1l1• H 
Pereira eh Cosl;l, :.-:~l:J 

Phonr• Z072 
-- RH'!H; 

Roupinhas para creanças 
Novo f' varhulo 1ortlmf'nto a preço1 

líf'Ul ('UU('IIU'f"IIC'hl, UM. (';\S.'1 ,·i,:su. 
wao .. IU. Madtl 1'111.beLu. 181. 



g A UNIAO .- Sexta-feira, 27 de agosto de .1937 

JUSTIÇA ELEI T ORAL 
TRIBUNAL REGIONAL DI·: Jl'STI- Identicos· 'lição de que é empiegado no dia se-1omLssão da naturalldadc no seu pe-
ÇA ELEITORAL DO EST,\DO DA .-uinte ao da elelçôe•, em virtude de dido de quahflcação , 

PAR.\IIYBA Accordão n ° 79 P1oce.srn 11 ° 1047 mole tH1 Proc!sso n.0 309. 
JURISPRUDENCIA Re\lsao da 1nScrlpção n ° 322, do elei- o rtenunciirnte nenhuma prova a- João Pessôa 27 de Janeiro de 1937 Classe S.ª. 

~~fva~ª 2 u zona, Pedro Damião da j ~~~:enà~~· ~r;d~~~1~t~lle:~e!nriá~; (As.) Flodoardo da Silveira. - Pre 

ACCORDAO N.' 101 

Accordão n.0 80. Proc~si;o n.0 1046. 1 nrla p:utc cnctraria. A certidão que sidente. - Natureza do procr.sso: revi.são da 
R.:.lesião .da insc. n.º 602, do eleitor wnt".>U ,d~ que O dt!OUn.ciado se. acha- inscripção n." 636 do eleitor da 2.ª 

l da 2.ª zona José SablnJ Alves. t·p. em p,:-r-rci~i(' dn') funcções de seu (As}.) Brnz Baracuhy - Relo.tor. zona <Pilar). Jo:io Borg~s de Araujo. 

Re~'i;ki~i 1~:c18i\,cã~r;,~.~s;i3,
11;a 1~1~t 1 ~t:;~~1~ d1;e1

8
t,~et~~lad~e~;taádi;;;~~iw~~- ACCORDAO N.º 98 Relato: ;:b~::on~:g::~es~lveJ 

ACCORDAO N.0 74 

Proc~o n.° 134. 

Classe 5.ª. 

Natureza do procê ·so: Rni~ãc ela pe.s. 1)1"0\''.l de que O denunciado compare- Processo n." 405. cancellar a insl'fipção. !JOr te!" 

1 

tom di 2.11 zona Mnria das Dôres Lo- DP interes e para ri questão. seria a 

::t:.ipt~cr~1;~ li~~h~1°a •J~l~ih~a J." Rc~~ºl~ã~.11;11,
8(' 1~~o~;\~º d~ 

0 cf,~t;~ ~;:~11e" 11~~:'; •;~~~'.iç;g,é~. ct,;f>o 
8 

c:R~~ Classe S.• fir:r r::~::::!:'c:io'ºde p~~t: 
Htlator dr. Horacw de Almeida. 1 d'l 2.ª zona Anselmo Pegado da Sll- lon o rlentn:c:iante Naturt"Za do nroce!';rn; revisão dR 1 

. . \'a. E' 1ndl~rl'l•ve1 o pouro valor proba · 1 ã o 1109 d l ito d 2ª E · d t· - d l' 
O Tnbuua_l Ke~1º!'ª1 rcsolye .'\.·...:cordão n.0 83. Processo n.0 1038. t.or\0 do attc~L'lchl medico. sabidas as ~~~e:. PÁ.tFredO coutinh~ d: L~ra~ · Uca~§.gn~a:k_º4s_e. v~ ~~e.~~:o ho~.v_iu:et 

cancellar a mscripça:o, por nao Revisão da. insc. n.0 761 do eleit:.r f:tciHd.ides d .... obtenção de tal rloru- Relator: dr. Braz Baracuhy, la ormssão do requistl-0 relativo á 
ton:i:~ar !10 requunn~nto dt> da 2.11 zona João Le'1poldo de Aguiar. l'lPtttr:: corn o 'ldjuvanle. port>m. dP profissão do ah~ tanclo o que importa 
qualitlcaçao. ª naturahdadi! d.o I Ac~ordão n" .º 84. Processo n.0 10.37. i < :1tro.:; "- l~!nentos. cu1 101.ne QCO:o.rre O Tribun;;,1 Rccional re'soh .... em causa de canccllamt'nto nos ter-
eleltor. Revisão da insc. n.0 875, do eleitor da HR hvpothr I" não pórie deh:nr e· ranrellar a. iriacrip('ão 'U"Jr tPr mos do art. 76. n.0 l combinado com 

2-1' z~na J0.:ie Tenorio de Albuquerque. prPv;1.t,:,,•er. no ausencla de prova cm o eleitor otnittltlo o ,eu· f'Stado o art. 59. n.º 2. do Co<'ligo Eleitoral 
Vistos. etc· Accordãa n.0 85. Processo n.0 1035. j contrano. civll no requerimento de qua.- Ante o exposto o Tribunal Regia_ 
Acccrdam ~;> juizes de.;lc r · R._ .. ~m R:>visão da in•c. n.0 • 809, do eleitor Pelo expeda, era de julgar-se 1m- lifícação. nal cancella a inscripção do eleitor 

cancellar a. 111suipça.o ~~ clt>Ji..O. ~a da 2.ª zona João Franco de FuriA.3. 1 proccdrnt.) o acção, '1.ercccndo cor:i- João Borges de Araujo_ do munici_ 
3.ª zona, Severin~ Ferreua da _Sil\a, Acco1dão n.0 86. Proce~1:o n.0 1033 firmada a .c:::er.tcnça, que assim deci- Vistos. etc. pio de Pilar, Qa 3.ª zona 
sob n.º 1.800, p~1que_ ao re~uenmen- Rtvrsão da m:,c no 804, do eleitor I dm Accordam os juizes do Tribunal Re_ João P"'!~sôa. 27 de janeiro de 1937. 
te de quahhcaçao 1~ao consta A. dl.'- da 2 a. zryna Jo:se Alves de Lima g1onal de Justiça Fle1toral em orde- (As.) Flodoardo da Silveira - Pre· 
cb. .. raçíto ta naturanaudt elo eleitor. Accorctão no 37 Prcce~o no 1036 1 T R 29-1-1!)37 nar 0 canrellemento da tnscrípção sidente. 

Rrv1são da msc n ° 851 do eleitor do elietor Alfredo Coutinho de Lyra. i (As.) Antonio G. Guedes - Rela_ 
João Pessõa, 20-1-1!)37. da 2.ª zona Francisco Pereua de. S1l- <ass ) Florloa1d0 ria SiJveirt. pr"t.i- sob n.º 1.109. da 3.1\ zona. Itabaya_' tor. 

va. dente na, em virtude da omissão do seu 
(as.s.) Flodou.rdo da Silvdra, nre~i- Accordão n.º 88. Processo n.º 1031 e,tado civil no requerímrnto de qua- ACCORDAO N.0 102 

dente. Revisão da insc. n.0 355, da eleitora (a~s.) J nc~colo, relator. lificaçã.o. 
Processo n ° 329 

< ass. ) Horacio de Almeida 

Idtmlico: 

Accordfi.o n.0 75. Processo n.0 122. 
ln ·crip(':°io n.0 1162. d? eleitor da 3.ª 
zona Eugenio Marco Uno de Mello. 

ACCORDAO N.0 76 

Procvesso n.º 173. 

Classe 5.ª. 

Naturez,1 do proce .. so: Revisão da 
1nscripção n.0 963, do eleitor da 3.ª 
zon;;-, ,Tn- Mcmteiro da Costa. 

Relat ... r: Dr. Antonb Guedes. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscdpc;ão, por ter 
o ali':,tando omittido a declara
ção concernente ao !1!U estado 
civil. 

r:a 2.ª zona Rita Ameli:i de Santamw.. 

ACCORDAO N.0 8~ 

Processo n.0 307 

Classe 5.ª. 

ACCORDAO N.0 95 

Processo n. 0 2093. 

Classe 5.~ 

N:i.t•n·eza d'J J l oce..,sc: Officio do 
Natureza do rroce,so: Re,.·1s20 da juiz "leitor~l da 5.ª zona Alagõa 

'n c .. ipçã nº 555 d eleitor da 2.:1 Grande. con,ult::lndo sobre' a entre-
~on~ Jcã~ r3.Iisto · da 

O 
Sih'a. ga d~ titulas e1eitoraes. 

Re:lator: Dr. Antonio Guedes. R':'la'. or. Dr. Braz Baracu ny 

O Tribunal l<.cgional 1·esolvc 
mandar acchivar o p t·.,zesso 

pelo motivo de achar-se pres 
cripto o delicto do r:leilor e de 
seus abonadore!., 

Vistos. etc. 
Cancellada a inscripção do eleitor 

da.. 2.ª zona Joãc Calisto da Silva. por 

O Tribunal Regional resolve 
derlarar qnr os títulos dos ebi
tores in~cl'iptos perante o jui:1-
1,reparadc1· e não i:eclamados 
na ~·édt> da zcna devem ser rc
mett.ídos ~o cortorio do jui.,. 
preparador alli serem entre.-
gue->. 

nâo ser toda do proprio punho a pe- Vistes. etc. 
dção, de qualificação do mesmo, con. Accord;:i,m cc; ju!zes do Tribuna, 
forme o aoccrdão de fls., foi deter- Regional de Justiça Eleitoral. res~ 
minada a abertura de vista do pro- pondend? á consulta do dr .Jui~ E-

Vistcs, etc. Na petição de qualifi- resso ao dr. Procurador Regional leitoral da 5.ª zon::t - Aln.gôa Grar~ê" 
cação a fls o alistando omlttiu a que requereu o seu archivamento, vis- 1 em declarar que os titulas dos elê'i
declnraçã.o, relativa ao seu es- t,o achar-se prescripto o dehcto que. teres inscriptos perante o jui7, nrr-

~~!~ão ~~viorta E em cg:~a ~~~a ca~= feºriâ~ºe1Jio~er!a a:~· s~t~~i~~~~a~~r~~~ il!r~~~~ ~a q~~n~ã3et~f>ª
1~e 1:~:f~~~c; 

cellamento, nos termos do . dis- Com effeito, esse crime, que ~eria o edital 9: que se refere o art. 66 !I ~ 0 

posto no art. 76, n.0 1,. comb1nado Ido art. 183, n.º 5, do Coei. EleJtora.l, do Cod1go Eleitoral - devem ser r.e-

~º;rfb:~;i 
5
~e~:~:1° ~~~~!f1:

1
~~~.: ~~t~c:i~1~id::1adº/!rtn~~· ~~"ºcif:J~ rc~·~ti~~sa~?. ~~~~?:~~e~º i:z p:i:rt~~~; 

c1ipção do eleitor Jaão Monteiro da Codigo). E a petição ailudida fôra a- que se apresentarem, para re~ebel-
Costa, do município de Itabayana. presentada em juizo em 3 de a~osto L·E. 

de 1394. ou seja ha mais de dois an. 
João Pe.ssôa, 20 de janeiro de 1937. nos. Pelo exposto accordam os juizc.s João Pessõa, 27 de Jan"'h·o de 1937 

(a"'s.) Flodoardo da Silw.!ira, pre- ~~it~!?u::
1p~t~~1:1

em d~ete~~~~i~ 1ass.) Flodoal'do ela Silveira, presl-
sidente. 0 archivament.o do processo. dente · 

(ass.) Antonio G. Guedes, relutar 

ACCORDAO N.0 77 

Processo n .0 160. 

ClnSõc 5. •. 

Vistos, etc. 

N:l.tureza do proce:so: Revisão dri 
inccripção n.0 .... J da eleitora da 3.~ 
zona. Mar1a José Pessõa 

Relator; Dr. Antonio Guedes. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripc;ão da elef .. 
tora Maria José Pessôa por ter 
a mesma omittfrlo a suà profis
são no requerimento de qun.li
ficac.ão. 

Visto!:i. etc 
O Tribanal Reg1on~: Elei~oral V"

rificando que na petição dr qualifica
ção da rleitorn Marta Jooé P~~~ón, do 
municipio de Ingá da 3.11 zona. h'>u
ve omissão do. àeclaração da profi~
são da alislanda, resclve cancellar a 
inscripcão da rcfrridn <·leitora. por 
força ele que clispõc o Cocllgo Eleit,
ral no art.. 26. n.0 1, combinado com 
o art. 59, n.0 2. 

João Pc~õu. 20 de janeiro de 1937. 

f a~s ) Flodoanlo da Silveira, prc~i. 
dente • 

(ass.) Antonio G. Guedes, reHllor. 

ACCORDAO N.º 78 
Proce.il:iO n.O 11)45 
ClaSlie 5.". 

Natureza Llo procC'-ro: Revisão da 
inscrtpção n.0 603_ elo eleitor da 2.ª 
zona Francisco Almeida Lima. 

Relator: Des. M. Furtado. 
O Tribunal Redonal ttsohe 

cllllrellar- a lnacrls,çio. por não 
Ser totalmrntt> do proprlo pu
nho do eleito.- o r~qcerlmento 
de qualUtcação. 

Vistos, etc. 
Accordam os jutzes do Tribunal 

Regional de Justlca Eleitoral da P•· 
rahyba, em c.ancellar n tnscripçâo elo 
e1Pltor da 2.ª zona, Francisco Almei
clo Lima, cuja petição de qualifica
ção nAo é totalmente elo proprJo pu. 
nho do requerente. 

João Pe...ia, 20 de Janeiro de 1937. 
<aas.) r1•art10 4a !llvelra, presi

dente . 

João Pe.;:-·ôa, 20 de janeiro de 193". 

lass.) Flodoardo da Sih'eira, pre~i
dente 

(a~s.) Ma.1 icio Furtado, relator 

ldentiros; 

Accordão n.0 90. Processo nY 306. 
Revi.ão da inscripção n.0 405. do elei
tor da 2."' zona Manuel Pedro do Nas
clmcnlo 

Accardão n.° 91. Processo n.º 305. 
Revisão da inscripção n.0 407 de elri
t.or da 2.ª zona Joaquim Freire Go
mes. 

Accordão n.º 92. Processo n. 0 303 
Revisão da im;cripção n.0 403. da. elei· 
tora da 2.ª zona Maria Helena de 
\1ello. 

A.cccrdão n." 93. Processo n.0 300. 
R::-visão da imcripção n.0 418 do elei. 
tor da 2." wna Augu:;to de Albuquer
que Chaves 

ACCORDAO N.' 94 

Processo n.o 5. 

Cla.s.-;e 4.'' 

Natureza do procr:,,~: Appellaç2" 
interposta l)f'lo dr. Promotor Publko 
d.a capital, da !tentc·nç.i do juiz e1c,
toral da l."' zonn. que alJ::;olveu o dC'
nuncindo Ignacio da cunha Pedro· 

"ª Relator: De.s. JuM' F'lo:,colo. 

O 1'l'ibunal Regiona) rr~olvr 
confirmar a seLença que absol
veu o eleitor lgnacio da. Cunha 
Pedrosa. 

Vi.stoo os autos de<.ta appellaçã'l 
lnterpcstn pelo representante do M. 
P .• da setf'nra do Juiz eleitoral da 1.ª 
1,0na. que absolveu a Ignacio da Cu
nha Podrorn. na acçãn penal rontra 
clle movtdn. por achar-se incurso nas 
penas do art. 183, do C. E . 

Accorda o T. R. negar J)!'Cvimento 
no recurso e confirmar a d.l!clsão re
corridEt. 

() denunciado. não tendo pC'-Oido 
comparecer ás elcir;õe.c; de P~IX-193~. 
deu disso ~ctencta ao exmo. pr.eslden· 

~eº dJ!~~iTe· !~s~: ~~~~g~tjam~1~fJ~~ 
11e acha Junta aos autos. Juntou, 
ainda, um attestado dr salide, em q 1e 
lle declara que de 8 a 12 dnquelle m..,. 
o denunciado 6e encontrava em tra· 
t.a.mento medico; e tambcnt uma cer
tldicl da Delegacia Fiscal, atteatan lo 
o não r.ót11pnrectntent.o &q\lelll\ .teper· 

(ass.) Bra.z Baracuhy, relator. 

ACCORDAO N." 96 

Proces~o n.0 407. 

Clas'>c 5.n° 

N1.tt~reia Jo procec-f'o; Revis5.o dR 
in.c;crtpcão n. 0 1122. d':"t eleitora da 3.ª 
zot'la Crlestina Candiclo Ferreirn. 

Relator: Dr. Braz Boracuhy. 

O Tribunal llcgtonal resolve 
<·ameJJar a in ... ·.rripção por ter 
a ei'!it.ora omittido a sua pro
fo,'-ã.O no requereimento de 
qualificaç6.o. 

Vi.•.tos. etc 
Accordam os JUizes do Tribunal Re

g10nal de Justiça Eleitoral em orde
nar o cancellamento du iru:;crlpção da 
eleitora Cele>tina Cancltdo Ferrélra, 
!-Cb n.º 1U2, da 3.ª z,ma. Itabyana, 
t"m virtude da omi.'>Sáo de sua pro
r,~io no seu r~qucreimento de qut..
tlficação. 

João Pe~óa, 27 de janeira de 1937. 

(as!i.) J•lodoardo lla Silveira, pre:-i
dente 

1 as!.) Braz Bara('uhy. rrlator 

Coifcn·m com os onglnac!i. Sccre
tniia <.lo Triburn.11 Regional, Jcão 
Pes.sõa, 12 de ago3Lo de 1937. O offi
cinl. Juvenal Augusto 

Vi'-to - Alfredo de ~ousa Monte)~ 
ro, chPfe de Secção. pelo dLrcctor. 

ACCORDAO N.0 97 

Processo n.0 395. 

C\ao.:..s.;e 5.". 

Natureza do proce&o revisão da 
inscrlpção n!' 1.023, do eleitor da 3.ª 
zona.. João Oliveira de Sousa. 

Relator: dr. Braz Baracuhy. 

O Trlounal Regional resolve 
canccllar a iruicrlpçio do elei
tor. pela omlS8áo de naturall. 
d~de no seu requerimento de 
Q11&lifka9io. 

João Pe.ssõa. 27 de janeiro de 1937. 

( As.) Ffodoardo da s;Ivcira. - Pre_ 
Eidente. 

(As.) Braz Ba.racuhy - Relator. 

ACCORDAO N.0 99 

Processo n." 903. 

Classe 5.ª. 

Natureza do processo: revi,ão da 
in.c;cripçáo n.0 33. do municipio de s. 
João do Cariry, do eleitor Lybio de 
Farias Castro. 

Relator: dr. Horacio de Almeida. 

Classe 5.ª. 

Natureza do processo: revü:ão da 
inscripcão n.º 683. do eleitor da 3.• 

1 zona (Pilar). Arthur Jose dos San. 
tos. 

Relator: dr. Antonio Guedes. 

O Tribunal Regional resolve 
canceUar a. imcril)"ão, por ter 
o eleitor omittldo a sua. natn. 
ralhhUlc no l'equerimt-nto de 
qualificação. 

Exammando_.se a petição de quali_ 
!icação a fl. 4. vê_se que o requeren_ 
te omittlu a sua naturelidade o que 
constitue causa de cancelhmento, 

O Tribunal Regional resolve ex-,•i do art. 76 n.0 l, combinado 
cancellar a inHrlpção, por fal· com o art. 67, ri.0 2, do Codigo Elei-
lecimento do eleitor toral. 

Ante o exposto, o Tribunal Regio 
Vi.st-OS. etc. nal cancclla a inscripçáo do eleitor 
Accordam os juiz.es deste Tribunal Arthur José dos ssntos. do munici .. 

Regional em mandar excluir. por pio de Pilar, 3.ª zona. 

;f!'"cU,::.et~~~- 1isci/~~or .~t~~. 1;, F~ã Jcão Pessôa 27 de Janeiro de 1937. 
lista dos eleitores da 11.• zona. (Sá.o (As.) Flodoardo da. Silveira. - Pre-

~~lt~d:ºa ~~~irr~sc:l~;ãtº assim can· sí~~~~- Antonio G. Gucd~ - Rela-

João Pesrõa. 27 de janeiro de 1937. 

(As.) Flodoardo da Silveira. - Pre_ 
sldente. 

(As.) H. de Almeida. - Relator. 

ACCORDAO N.0 100 

Pr~so n.0 34 

Classe 1.•. 

tor. 

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

306 sala. do 4.° Cartorio do Tabelliã.o 
Tr~vassos. 

Pela lnspectoria Geral de 
Trafego Publico e da 

Guarda Civil 

Natureza do processo: denuncia a· 
pre&entada pelo dr. procurador re .. 
gional contra Jooé Alves Ribeiro, or. • 
ficial do registo de obitos ele Brejo 
do Cruz. 

Relator: dr H. de Almeida. 
Eet,ão sendo convidados a compare_ 

O Tríbumtl Regional reSf'lh'<' crr á Inspeclona Geral . de Trafego 
julga-r improce.-Jcnte a den.un_ Publico e da Guarda C1\'ll os mo 
da para ab .. olver o denunciado teristas dos vehiculas de numeros aba1-
José Alves Ribeiro. xo. em virtude das .seguintes infrac_ 

Vistos. etc. _ c;óes: 
O procuradc:r regional denunciou ~e I Excesso de velocidade: - Autos pl::1 · 

Jo~é Alves Ribeiro. olfictal do regi.s- cas ns. 28 - Pb .. Omnibu~. 2691 -
to de obitos do dirtricto de Breio do I Pb .. e Auto placa n ° 2828 - Pb, ele 
Cruz_ desta região. porque o denun_ 1936. c~minhões placas ns. 330 - Pb., 
ciado não remetteu ao Tribunal RR- 30 _ Pb .. e 386 - Pb. 
gional a lista de obitos relativa ao contra-mão por editaes: - Autu• 
més de setembor do a1mo findo. vc_ placas ns. 11 _ Pb .. 163 - Pb., e 309 
rificados naquelle districto. . _ Pb. 

qu!~1ã~u~~~~~~f adi1~liº p1~~s~~c~~~ nsF~~t; ~e J~·~c;~~iã~ Pb.~~hfi ~\;~ 
art. 207 .do Codigo Eleitoral. referen- e })laca n:' 2R28 - Pb. de 1936. Cam1_ 
te ao me~ de se_t2mbro de 1936, por_ nhão placa n.º 456 - Pb, e Mot,ccr-
que n2quelle me~ não occorreu ne- cleta pla(;a n.º 35 Pb. 
n1.ium obito de e~eitor em seu dl~- Estacionar contrn-máo: - Jl.uto.i 

~~~· !ºro~~a~;g 
8
~~po:emiifere

5
~
1
~ ~~~fri11f~· J!~a-;1.J>~o: ~

7
pb, Pb, e 

~r1bunal Regional o ~appa das pe.s_ Falta de matriculo do conductar: 
soas fallecidas. qu~ nao ffis<.:em elet· Auto placa n.l) 386 - Pb 
teras. e:mbora maiores de 18 ann.os. oescbediencia ao signnl de para_ 
Confessa que só depois de denuncia_ da . _ Autos placas 11.S. 253 - Pb. 
do é Que attentou para o disposto no 268· _ Pb. 305 _ Pb, 309 - Pb .. 26 _-~ 
art. 207 do Cocllgo Eleitoral. por for_ Pb 11 _ Pb, 13 -· Pb e cammtwc=, 
ça do _qual o:s of~iclaes ~ncarr~gados plaC'aS ns. 456 - Pb e 213 - Pb e 
do reg1Stro de ob1tos estao obngados auto placa n." 237 -- Pb. 
a remctter mensalmente, .á Ser.reta~ FalLt\. de attenção p:1ra. com o IJU· 
ria do Tribunal Reaton~I hsta em 4u"'. bllco: _ Autos placa:-; n.s. 23 - Pb e 
~~~~~.:s d~e t:º!n<;;5os;~b1~:1s~<'ad~~sso1~ 252;3 Pb . • 
mês anterior. Nào prestar :<:occotTo á ,Qlt~ 'lcLI .. 

Pela lmprocedencia da cténunc1a, ma: - AuLo placa !l·º J3U - Pb .... v 
opina o dr. procurador regional. nas Falta de hablHtaçao. -- Moto .... -
allegações flnaes, reconhe~ndo que q cleta n.º 35 - Pb. . ,i., 

denunciado procedeu de boa fé. leva .. · Avanço de ~lgnal. - AuWs pJac 
do por erronea interpretação da lei.' ns. 237 - Pb. 26 - Pb, e motocycleta 

De facto não ficou provado noo. Placa n.º 35 - Pb -
autos que ô denunciado tivesse com- Recuar mate; dP cinco metro.<.;: 
mettido a omissão de que trata a de_ Auto plarn n.n ~5;, -- Pb. . . 
nuncia com intenção criminosa. As Falta de cartell'a. de mat1lcula. -
acçõ~ ou om~ões cbntrartas , lei Auto placa. n.º 2828 - Pb, 1936. 
penal. que não fórem commettidas Passar entre o meto fio e um bon 
com intenção criminosa .ou não re.. de par~do recebendo ou delxan,to 
eult.arem de negligencia. tmpruden.. passageiros: - Auto placa n.u 318 
ela ou !mperlcla não são passiveis de Pb. 

~~!·e/i;,.t. ~onsolidação das Leis João Pessóa, 24 dr. :i.eosto de 1937-

d!t';º T~f~~· :::~:F e: J'::1,1:; TenentA, João Alves ile l'arlâl. ln:;.. 
Improcedente a denuncia de fls. pa-1·a pector. 
abeol\'er, ,como ab.!nlvem. o denun_ -----------
<!ll!.!lo José Alves Ribeiro. da accllé&. 
çio contra elle tormulacla. 

t::3 =t..':i.J~ t ~t":;f:',. ~~ i::~: 
1ldente. 

<lll! > ff. lle 41mcl«I - Bela.tor. 

MACHINAS REGISTltADOBAB -
Ven4e-ae doa• em perfeito estado de 
oonaerva,;io, a prevo,, de o........,.,. 
"Casa Americana" 

Av. B Robn, '9 - 81 
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(Conclusão da 8. ª pag . ) 

lia vargas fez a vigilia de honra. 
sendo a primeira sentlnella das ins 
titutrões, cujos allcerces a dcmaga: 

FARINHA 

DE 

TRIGO 

gia inutllmente. procurou destruir. 
e.o prometer publico: dr. Clovls L i· Debalde o communlsmo o anar

-
1 

ma. curador das massas fallidas exe- chlsmo, emfim o espirita de rebeldia 
cuções crlminaes e resíduos. • f~rl~~::.sp~~t\~~ª~ntre m~r~r~ adede!~~ 

1.° Cartorio (1 ° tabellião esclivão 
do. civel. crime commerclo ·e official 
privativo do registro de immovel) _ 
bel. Pedro Ulysses de Carvalho na 

dem. . 
Assegurou a paz entre a familia 

brasileira. 

O commercto de farinha-- de trigo 
n<'11a_se numa constante oscillação, 
nt l ando-se altas e baixas nos cttffe 
rentes typos. Vigoraram, hontem, OS 
seguintes preços: 

Av. Duarte da Silveira. • 

2.° C3:_rtgrio <2." tabellião. escrivã.o 
d·.e orphaos e ausentes. offltial do re
gistro de titulas e documentos e de 
protestos de letras) - Heraldo Mon
teiro. na Associação C:::mmercial. 

E por l.~to tudo. forc.;o:-.Rmente. 
ccnforme já dissemos. a historia, na 
<;qa analy'ie tranquilla e imparcial. 
dirá toda a verdade e o dr. Getulio 
Vat"gas será o benernerito extraorli_ 
narlo, a individualidade milagre o 
vulto de maior destaque do governo 
republicano do Brasil. A mulher bra
sileira deve-lhe a tranqulllidade do Olinda Especial 

Recife ........ . 
Olinda Commum. 
Gold. Meda!. 
Bl!dh!I. ... . 
Nacional .... . 
Soberana .. . 
Luz. . . 
Tres Corôas ... 
B1·ilhante 
Condor ..... 
Trigo Americano 

GENEROS: 

59$000 
55$000 
57SOOO 
70$000 
60$000 
58SOOO 
59$000 
60$000 
59$000 
58$000 
56$000 
65~000 

3.º Cartorio (3.0 tabellião escrivão 
d_o civel. crime, C()mmercio · e priva_ 
t1vo da proviedoria e residuos> - João 
Bezerra de Mello Filh:>, na Associação 
Commercial) . 

4.". Carto~io (4.0 tabellião. escrivão 
do c1vel. crime e commereio) _ João 
Nunes Travassos. na rua Maciel Pi
nheiro. 

lar. a paz. ab:;oluta. e vê, commo_ 
vida, que a Nação gosou sete annos 
de ri.~onhas e consoladoras ventura.s 
e manda a justiça. a dignidade hu_ 
ma na que siio os traços ind~leveis 
do coração da mtllher bra~ileira, que 
a sua voz brade um hYmno de ~ou
vores ao eminente patricio, ao deno
dado athleta do civismo. ao insigne 
dr. 0€tulio Vargas. que tá.o b~m 
soube elevar o Rrasil no conceito de 
i:.ovos culto~ e que póde. portanto, 

O mercado de cereaes encontra se 
inalteravel. Na Pl'aça os nt' 07oclos es 
tão sendo effectuadas naº seguintê 
base: 

5.° Cartorio (5.o tabellião escrivão 
de -crphãos ausentes, Fazeiida esta
d~al e municipal) - bel, João Mon
teiro da Franca. substituido interina 
mente por Eunapio da Silva Torres
no Palacio das secretarias. ' 

descer as escadas do Cattete e volYer 
~ doçuras do lar tC'llZ e ;1bençoado 
certo de haver cumprido o seu dever 
e honrado a civilização brastleira. 

E se vae deixar o poder esse vul~o 
proemin~nte da politj.ca nacional a 
sua succesc:ão representa a gra n-ct:~zi 
da patria. a victoria d2 R~public.1, e 
por i~to precisamos trabalhar. mas 
trabalhar com ardor para que m . 
gresse no Cõttete outra figura r-Y._ 
celsa de grande relêvo envolvida. p?lo 
respeito geral do pais, com indonn.
vel força de vontade e extremado 
amôr á Republica. que contmui' o 

Arroz: 

Japonês Brilhado . . . . .. ... 
Commum do Maranhão .. 

Milho: 

Sacco .. 

Feijão: 

Mulatinho 
Preto .... 

Assucar: 

Triturado •. 
Crystal .. 

Banha e xarque: 

Gramlt do 

Sala das audiencias: - Andar ter-
85$000 reo da Sociedade de Medicina e Ci-
7osooo ~~:fr!/ª Paran:Yb•. na rua das Trin-

1 Registro Civil: = escrivão Sebas 
20~00 tião Azevêdo Bastos. na rua Duque 

de Caxias. _ 
~~e:~!~~:n~~bl{~o/n~~~d~~J:m u~

0
~Í~ 

ta dista de pulso, espirita de trabalho 
cujo caracter limpo e austero e in

~1:ry e exe-:uções criminaes: _ es- cendrado amõr á Patria as.segure'!,1 

Ni~S~~~ i~~~ãocS~~~ Neves da Franca. na ~~ ~::t;~u~~ •. ,~r~~~e c~g~vi~O ºc.:o~;:{ 
to geral das n2ções. Fste succ~ ·:õr 

Contador e distribuidor: _ Justo de relêvo. merecimento e iniciativa e 

66$000 Gouveia. na rua das Trincheiras. ~:~º~steº h~i;;,;::iséa~;~\~ d:sC.
1~';,i~ 

65$000 REPARTIÇÕES FEDERAES ~~~~~~i: ~:it;"°~~:'';i,l,º~ivi~~It:,a;~: 
putado com tenacidade e onde fala_ 

II"Ua rãa bem alto o espírito de ordem de Alfandega de J oão Pessõa -
Visconde de Inha.uma. 

Banha do Rio 
Sul. 250$000 a caixa Delegacia Fiscal - Praça 

Branco. 
Rio ~~~~~~~:~n~v~e b~~~le~r~Ígo~: nas~~~ 

colha das competencías. não se <lei
Ba_ xando enlevar pelM miragens tenta_ 

doras de promeE~as falazes e 1mJ
graminas seductcrei::. 

Xarques 

'Typo BB .. . 
Typo XX . . . 
Typo SS .. 
TYPo AA . ...... ·· 

39$000 
40$000 
41$000 
42$000 

capitania dos Portos - Rua 
!"ão cta Passa~em. 

Juizo Federal - Avenida General 
Osorip. 

I n.spectorla de P lantas Texteis 
n,a Barão do Triumpho. 

O(SPORTOS 
POLICIA MILITAR 

ll'oot-balll 

Vem de ·,cr reorganizado na Pcli
cla Militar, o tcam ãe fl)ot-ball d'l 
CJrp:ração 

O n. comma11clr:ntt: Delmho 1~ 
Andrade, animador do sport nriquella 
Corporação que dignamente comman
da. acaba de adquirir todos o.s artigJ::i 
necu~ al'ios á pratica de spcrt bretão. 

Por c.stes dias o tcam da Polich 
Militar. dará um jogo amí.:;tc~o com 
um dcs seuf: c?ngenerec; de:.ta ca
pital, ~om o fim de readquirir a suu 
collo::açãc R<'mpre brilhante no nos
rn meio desportivo. 

Dentr? cs jogadores d'J Policia Mi
htar. ~e destc;1cam os já conhecido 
playe-rs Pinncó. Zé dos Reis. Rubens 
C?tha.rinc. Adhemar, Pedrinho. Lilr.. • 
Nathanael. João Derretido, Raymun
do Nobre;;a. Satu;nino, Mag:alhã€l>, 
ltc. 

O encaregad'J do !i~am da Policia 
Militar. é o a:spirantc a official, Wil
son da Silveira Va:5concellos, diplo
mado pehl. E.~cola de Lducação Phy
s1ca do Exercito. 

mais uma pugna do campeonato ju
venil de foot-ball, entre esquadras di 
'·União'' e Bolafógo" 

O preparo que ambos os teams 
,·êm se submettendo, não deixa duvi
da que essa lucta seja a melhor do 
campeonato juvenil. 

e ~~· Ba~~!eg~;~~ d~~~nto~ã~o i~~r11~~: 
pois tem no seu quadro bons joga.do
res, se destacando Danilo, que é um 
IJCrig·o.so deantciro 

O ''União" nãa fica a traz. O seu 
e;~njuncto é um dos melhores da ri
dade e tem bons elem-entcs pos· uin
do o kceper nwnero um ela cidade 
C']Ue é Aloy-.:io e o s~u eixo Octav10: 
incansavel na posição. 

Portanto a lucta da manhã do pro
>,.lmo domingo, vae ser, de facto, uma 
das mais disputada~ da temporada 
que a L. J D. P. vem nos proporcio
nando 

CIRCUITO ESTUDANTAL DA 
CIDADE 

Cyclismo 

De accórdo com a1 autoridades 
SPO«T CLUB UNIAO c.:ompetentes devera realizar-se no 

São convidados a ccmpar-zcer á the- ~~~~~~o c!~:ida 
7 

d~e bi:;ite~!
1
~
0

'so;;~~ 
~ouraria, a flm de regularizar a sua te e.ntre estydantes. Obed~cendo ao 
,ituaçfi? financeira, os seguintes so- ~e~umte i~'ltmerarlo: Partida. praça 
ic.;,: Geraldo Bastes Paulo Pinho. Joao Pessoa. seguindo rua Duque de 

\ntonio Alc~ntara. Henrique Figuei-1 Ca. xias, ~ont<;i de Cem Réis, entrando 
•·êdo. Antonio de Sousa Mello. Wal- no terceiro oecco apó:; ao Club dos 
drutes Ramalho. José Silvano de D1arics passando em toda a rua Gc. 
M?ura, Om~r Teix->ira Abdon Mila- ! ntral ~orio. subindo na Gued~s 

~::: tW:i~o c
8
a~~:i~:o M:n~~~é Fai~;.: ~:rt;~ ~é~ª~~~a ªa t~:;: J~1op~~;~ 

ques. sôa, onde, depois de contornal-a, tera 

SECÇÃO DE FOOT-BALL 

No proximo domingo, âs 7 horas 
d.a manhã. haverá um rigorcso treine., 
d&::? club, a fim de se preparar para 
> 2.0 turno do campeonato de Cooi
ball 

O director de sport sohcita o com
parecimento de todos os amadores. 
penaihzando os faltosos. 

Convido 0.5 associados que estejam 
em gozo de seus direitos a compare
cerem hoje, ás 18 horas. em noR ·a 
_éde social á avenida Vasco da Ga
ma n.º 64, para tratar de asswnpto 
de grande importancia. 

Fui:icisco Dionh:io da. Silva. 1.0 se. 
cretan:>. 

CA!\lPEONAT0 JUVENIL DE 
FOOT-BALL 

que c~mpletar 25 voltas para ~et.· 
proclamado c.ampeáo 

Da ai::córdo com a promessa da fir
rna Solemar & Cia o primeiro pre
mio será uma bicycleta NSU 

Outros premies já €Stáo sendo ar
ranjados. 

O estudante Eugeni ... Oliveira, prr
,ident~ do Centr~ Estudantal Para
hybano, vae off€rccer um valioso 
premio ao 5.0 lugar. 

A flrm3 Nicola Co<:entino vae of
ferecer tambem um prE::mio ao 4.0 la
gar. 

O Centro dos Chauf?furs da Pa
rahyba. po,· mf.iermedio de um dos 
seus ãi.rectores, já está providencian
do junto a Inspectoria de Vehlculos 
sobre o trafego do dia 7 de setem
bro durante. os nicmrntos da corrida. 

Gazolina e kernzene: 
Gazolina. caixa. 
Gazolina, litro . 
Kerozene. caixa 
Kerozene. litro .. 

,-
60$500 

1S300 
40SOOO 

$850 

TRE NS 

E hoje profundamente e onvencilta 
de tudo quanto acabo de affir~D r 
romp:?ndo os diques de preconceitos 
que porventura ainda existam, r,~ni 
pruridos de luctas de SE:;xos .. mas ir- União contra Botafôgo 
manada com o homem no ideal su_ 

Já e•tão inscriptos .na L. D. I. e 
os estudantes Samuel Souto Maior e 
Roberto Pinho, contmuando abert.as 
até o di~ 6, ás 12 horas a.s inscrip
cões detalhadas na L. D. I. c., das 
7 ãs 11 no Lyceu Parahybano. Ins
cripção preça 5SOOO. pago na occa
s1ão. 

MALAS 

POSTAES 

Sabidas de malas postaes: 

Para o sul do pais - ás sextas-fat':.. 
ras ás 17 hora~. 

Condor (via Natal - mala directa) 
Para o sul do pais <meno.s Pernam

buco). UruguaY, Republica. Argentina 
Chile. Paraguay e B ol1via. as quartas
feiras ás 15 horas. 

De Recife: 12,20 nas 2as.. 4as. e blime de ajudal-o a construir Ut(va , No domingo prcximo, pela manhã 
6as. 1 patria grende como o ajudamr:s a · a '"gury-sada" da cidade vae as~istir 

~:,atai: 16.37 nas 3as .. 5as. e do- ~~n~~: ~:~il:Sm~~tleg~~:Jr;0: ?;ri;;r j rr=====;:::====;:;================;.._ 
De Campina Grande: 10,40 dlarla_ )li lucta pela victoria de ,José Amm·, _ li DR QNILDQ M CHAVES 

m;ª~â Recife: 14 11s. nas 3as., sas. c:a.d~!r:1r;:A~tuif~e ~~pre~,~~it:1e~ \·
3t • • 

e domingos. • publicano democl'atico o bem 1a µa- EX-INTERNO POR CONCURSO DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ 
Para Natal:_ 9.53. nas 2as., 4as. e tria. o bem geral e para <·UJa vlctn_ 

6as. 11a muito ha de conco1Tcr a nO"i':>a 

ri!~~te~ampina Grande: 15,15. dia- ~émi~~r!i!~1den~inqc~~lfctã.cte~ e~~:~~ 

OMNIBUS 

Para Campina Grande: 
Chegadas: 10 hs. e 13 hs. dlarias. 

P artidas: 10 hs. e 15 hs. diarias. 
Para Guarabira: 

cionaes que fizeram do nome de 
J-osé Americo de Almeida uma b.in_ 
dE.lra li:sa amplamente desdobrada ás 
.!Ua ves virações de fé republicana. 

J u lita Monteiro Soares da. Gawa, 
orientadora. do Ensino Elemento:·. 

DOENÇAS INTERNAS 

Esl)ecialldade: - Moles tias infecto-contagiosas 

TRATAY..ENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR PELO PNEUll-10-
THOX ARTIFICIAL E DEMAIS PROCESSOS 

Consuttorio: - Rua Duque de Carias, 348 - 1.0 andar. 
Residencia: - Rua ~ngenheiro Retumba, 237 

CONSULTAS: DAS 16 AS 18 HORAS DIARIAMENTE Alr France (mala directa. v~a Re
cife). Para o sul do pais <menos Per
nambuco) UruguaY. Republlca Anien
tina e Paraguo.1,. aos donlingos. ás 
9,30 m. 

Chegadas: 9 hs. diaria. 
Partidas 14 hs. diaria. 
Para Gurinhem: 

Garanta o seu negocio registrando 
setu1 livros e firma na Junta Commer. 
cial por intermedio do Escrlptorlo de 9 

Procuradoria MINERVA. rua Maciel 1 -========== =============== == 
N ORTE: 

Chegadas; 8,30. dia ria. 
Partidas: 14 hs .• diaria. 
Para Rio Tinto: 
Chegadas; 9 h$ e 16.30, dlarias. 

Para o norte do pais. Bohv1a. Peru ; :~id:!Pt hs. e 13 hs .. dlarias, 
Colombia. Equador. Venezuella. GuYa- Chegadas· 8 30 diariamente 
n_a,. America central. Antilhas. Ame- Partidas: ·1~,'ii.s:. dlarlas. . 
rica do Norte e Espanha, ás quin tas- Para Itaba.~.}mna, 
feiras, ás 15 horas·. . . 1 Chegadas s

1 
hs. dlaria. 

Condor <mala directa. v1~ Nat,1). Partidas· 15 bS diaria 
Para o norte do pais <ate Belem- Ptlra sallta R it"â. · 

~;;~~;;;T::::1i· AR ~;~f '!~~-~:,~0E G A 1 
s;\

0
\'t'is\~~ft\,i~as~~tui~t::~u~~~ Av. D. Pedro L 915 

\ 
Proprletarlos. a f~m de tra.ter cte as- l 
sumptos de zlta 1mpcrtanc1a para o~ 
seus associados e para a classe em 

Pará> men~s Rio Grande do Norte. Partidas de Santºa Rita· horas 6 · 
ás sextas-feiras. ás 15 horas. 7; 7.30; 9; 10.40; 12,30; u·; 15; 16,35 

EUROPA: e ~!/ttlas de João Pes.sõa: horas: 

Air Francc (remes.se. aérea para Na
tal/. 

Para Europa. Asla e Africa, âs sex
ta.s...teiras. ás 16 horas. 

EUROPA - CONDOR -
LUFTHANSA 

6.30; 1; 8; 10; 9,5o; 11 ; u.20 ; 13; 14; 
16; 17; 17.20; 18.3 e 21.30. 

Aos {lomingos não obedecerá. hora 
rio. -

Para Recife: 
Chegadas; 6,30 hs.; 9,30 hs. e 10.30 

dlarlas. 
Partidas: 13.40 hs.; 13.50 hs. e 

Mala directa, via Natal. para a Eu- 18,30 h.S. diarias. 
ropa, ás qua1tas-lelras. á-s 17 horas. MINISTERIO DA AGRICULTURA 

JUSTIÇA 
Dr. s,zenando de Oliveira. juiz de 

de direito da 1.• vara da capital <cl
vel, crime. commerclo e privativo de 
orphãosl. 

DIRECTORIA DE METEORO
LOGIA 

(Serviço federal) 

ESTAÇAO METEOROLOGICA DE 
JOAO PESSOA 

Boletim do tempo 

geral . • o presidente pede. encarecidamen
te, o comparecimento de todos os as- i 
saciados á hora rgulament.ar na ave
nida Guedes Pereira. 64. 

BOLSAS PARA SENHORAS - Mo. 
delos elegante.s, confecção ,smerada 
acaba d• receber a CASA Vl:SUVIO 
rua Maciel P inheiro. 160. 

PREFEITURA DO MUNICI• 
PIO DA CAPITAL 

Plantão de Pharmacias du· 
rante o mês de agosto 

Brasil 1-11-21-31 Dr. S1.f"nando d-; Ollvelra. juiz de 
direito da 2" vara da capital (ctvel. 
crime. commercio e privativo da Pro
vedoria e residuos. Exerce as func
ções de juiz eleitoral. 

Sinopse do tempo occorrido de 18 Pôvo 
rJ:i/e 25 ás 1s 11s. d , 26 cte agosto cte I Central 

2-12-22 
3-13-23 
4-14-24 
5-15_.25 
6-16-26 
7-17- 27 
8-18-28 
9- 1!.1- 29 

Dr. Manuel M.;;;;:. Juiz de d ireito 
da 3.• vara da capital ícivel, cri~e. 
commerclo e privativo das exe<:uçoes 
crlmlnacs e "'h.apea.s_c,;rpus". E' exer
cido O juizado pelo dr. Juiz de direito 

i~~· ~a~~~ e;!5t~:~~~ ::g:: 
teTlor do Estado) • 

l ' promotor pUbllCO; dr· 8el'ac~ 
co da. Nobrege. cure.dor de orp 
e auoentes e c!U1l\1Qr de aeoldentelf no 
t!a!Jalho 

0 ~ e~:'ºc,;.';;e:~:u__t nol::.tav~/ª s~~ Minerva 
:au;~à st1'!t:;g~er:i~;osre;Trt::~~s. r~ Londres 
a seguinte: 28".8 e a mtnima 20º,4. 

10-20-30 

DR. ISAAC FAINBAUM 
Ex·assistente de Clinica. Medica do Hospital do Cenlénarlo Medico do 

Hospital Santa 11:abel e do Instituto de Protecçã.o á bltancia. 
DOENÇAS DAS CRIANÇAS 

Doenças do adulto: Coração, aorta, estomago. intestino, fígado, rtns, 
sR.ngue e nutrjção. Tratamento da neurasthrnia :.exuaJ, sYPhills. 

Consultorio: RUA BARÃO DO TRIUMPHO N.0 420 - 1.º andar. 
(Por cJma do Banco Central) . 

Consultas: - De 15 ás 18 horas, diariamente. 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCEITA CHAMADOS A QUALQUER HORA 

ATTENÇ~40! 
PENSÃO PEDRO AMERICO . 

CASA DE l.' ORDEM 

Ponto mais central da cidade 
ASSEIO E SJNCERIDADt: 

A.Umenta,;áo farta e sadia 
PREÇOS MODJCOS 

Encarrega-se de fornecer marmitas a domicilios, fo rnece rde'lçõe11 
avulso no s~lão por Jlt"'l!'<:n-t bar;,tJ~·"l'imos. 

E' BOM EXPERIME1'TAR 

109 - PRAÇA PEDRO AMERICO, - 109 
(AO LADJ DU Tl-U:BOURO DO ESTADO) 

JOAO PESSôA 1' A R A H Y B A 



8 JOÃO PESSOA - Sexta-feira, 27 d.e a;osto de 1937 

o p H E L IA p R ~ -I N e A I e A i PELA PATRIA E PELA REPUBLICA As EM p R E s AS 
rHEOPHILO DE ANDRADE A seguinte mensagem !oi enviada official, nã.o do Cattete mas do povo p t l"f • IA 

. por uma representante do magisterio brasileiro. ' e ro I eras 1ng esas e nor• 
ttlO. ,\.l;O!'>ló - i\lu1to ante!': do'- 1ma das peças mais encantadoras alli carioca ao Departament:.o de Educa- A' ta;nto me autoriza a solldari4da- t • t 1 • 

conqul,tadore, espanhocs . terem oc· •xp~stas. _ cão da Parahyba concitando as suas de entre elementos de indiscutivel e•afflerlCaftaS a Vez Setaffl 
t u1,ado a. gi-ande <'Ol'd1lhora, um dos . Rtgorosamente fa lando, nao se tra- collegas deste Estado a organizarem valor que sem pruridos de region'l- d" • "d 
}.t'1V~S mai, bravos e m_ai5, nobres qUC la COMO aCOO()i'CC COm as ou tras Um Com ité identiCO .ao qUe Vem .de liSmO mas B.CCOtdando a alma irmã, 1r1g1 as a cessar as suas 
1;:u~:~~l\~:" .:1:.vm~!.1~~.tas T?~~3:n\~:· ~:r'!.frn:"~i:;~~~ a':::::tca~~t':~"!ri!t:: :: ~~.~?ª: ~aªrnfi~~itti:a d~o~~~;i~ ~~r:osbr~~J~· q~e a~~ini~~~a~~a to~~ operações no Mexico 
t·oi;tumel:i, sem, clem,e~ f" sua cultura. ·icano é apenos o objecto. Mas tem co. no do nome impolluto do dr. José AM 
E teu do «·ult.ura, tinham poetas e o merito de chamar a. nossa a.tti?nção O monsenhor Pedro Anísio, direcM merico de Almeida todo professorado CIDADE DO MEXICO 19 ( A B l 
folk-lore. Pois foi um daqut-lles poe. para o faceis primeiro da arte de tor do Departamento de Educação. brasileiro, na mais solida commu- /Serviço exclusiva da Ag'encia :àrasi
t~~ anonymos, cujo non-._.. não nos Derfotti, quando ainda t rabalhava acaba de co~vidar, p3:r~ levar a eft.ei- nháo de idéas e prlncipios, venha leíra) -As empresas petroliferas ln
foi guardado por nenhum "quipú'', ob a, infh1encia da escola européa e to es.se mPvimento civico. as segum- a ser a mais soberba garantia de es- glezas e norte-americanas que inver
que imaginou a lenda da. "Flor de não sP havia dFixado seduzir pelo tes professoras: Analice Caldas . de trondosa v1ct~r1a do insigne brasilel- teram no Mextco 700 milhões de dol_ 
Jrupê", EVO<·ativa, de aJg·um:i mane-t- ·•partido" prc-incaico do estylo T i- Barros, Tercla Bonavides Arge1:1,tma ro_ o grande hdador da era contempo- lars sefã-0 obrigadas, durante as pro_ 
ra_ da figura. elai.si<'a de Ophelia Jhanaco, que o attraill para o movi- Gomes, dra. Lylia Guedes. Ohvma ranea. _ ximas semanas. a cessar todas as suas 
Como todas 8!-i lendas americanas, e nento novo, a que Ricardo Rajas, na Cunha ~ Adamantina Neve~. _ E. na<? basta a ~rilhante confra. oJX,rações no territorio nacional dos 
~rru aLnio p simptes ftr·,umt'-'-t> 'il -\.rgentina., deu o nome de "Eur in... A PaiahybA.- ?,~"> Ta.baJár25. qu_e termzaça? do ~agisteno, . ~}emento Estados Unidos do Mexico, no caso 
hi,toria de lrupê, uma in<Ha filha '.lia" "Flôr de lrupê" nada tem di"! sempre forte e ~irtl, embora pequem- secundaria. superior, mumcipl!. es· do presidente da Republicai Lazaro 
de· t'1c·ir1,~e c·omo todas as inllias de -evoh_1cionario ou de innov~dor _ Mas ~~- "!:sª ~~~7:fnh~ ~f~co~co~gan~:~- :~~~1oo~ r:d:~h:o ~a~uªam~fiao é Cardenas acceitar as informações pres_ 
lenaa. c·uJ~ ~elleza era. decantada p~- :-onsh_tue um attestado brilhant.1: -~ª desde os primordlos de nossa coloni: Em cada capital em cada e.idade t~das pelo Comité Investigador. espc~ 
~o·, _1~c·nr;~r .. 1s _do alhplan~ " c~Jo ·apac1dade de ~odelar ~ da sens1bih= zação, tomando parte, já na revolu- em cada villa. em· cada logarejo, ~ cialmente nome:ad~ por elle, para VP
,oruso !lore fazia .~mollt"'CP1 no n~1t,o dade de um artist.a, cuJo talento ! ª ção pernambucana de 1817. já nos palavra esclarecida do mestre. levan- rificar o limite até o qual e~,;,as em
u t·or~<;:10 d~s !11a1s fortes guerreiros contra fonnas v:iriadas. de .expressao. successos. que deram lagar a forma- tando as energias adormecidas do presas podem augmentar os satarios 
lhn ~ia, a md1:'- adoet·eu . E os cuM Aquella Opheha pre-mc3"1ca. ta lha - ção da confederação do Equador de povo. 0 enthus1.asmo de homens _ e dos cperarios mexlcan::s. 
, :1.nde1ro~ da tr1bu, na -rspei-an~a. de da em mar~ore branco, e um::-- bella existencía ephemPra, vem sempre se- mulheres, 0 civismo do eleitorado Em um extenso trabalho que fol 
fazer.lhe recopt-r!lr a -.aude. colhe- lbra romantica. no _b?m sentido _da guindo a evolu<;ão patria e em 1930 conquistando a opinião pela cohe: entreg_ue durante a noite de hontem 
ram. na .. agua!t _ mansai;;. de um _la.~o palavr:i que nos dehc1a p~lo ~ent tdo alli teve o movimento armado que si- rencia e loglca dos motivos apresen- á Junta Federal Operaria, onde se 
!.lndmo, uma flor aquat1ca de virtn- evocativo da lenda que a ln"0trou. t: multaneamente arrebentou em Mí- tados levando-os a commungar com- acham repreorentadas e. quast totalida_ 
de~ mysteriosas, em grand-- qua.nti- pelo estremecimento, wrdadeiramen- nas aeraes e Rio Grande do Sul e 11oscd a hostia doo mesmos ideaes de das industrias petrolíferas mexi 
dade, e c•obriram eom rlla o corpo da te humano, de suas formas. que culminou com a vtctoría da d~- terã prestado ã causa invicta o matS canas, affirma-se que o governo devê 
joven. na tentativa õe r.eanhnar a . mocracia, conduzindo ao Cattete o bello concurso. e concorrido para a escolher entre essas duas eventuali-
l~Heza humana qu,._. rene.cia, ao conM QUANDO o seu receptor de radio I sr. Getulio Vargas. estupenda victoria. final. dade.s: chegar a uma transacção so 4 

tarto da bt:."ll!':ta que flort" eia sobrf' apresentar qualquer defeito procure A Parahyba de Pedro Americo. A- De vós, queridas amigas, desejava. bre o augmento de salarios recom-
:l ... upr1·fieie da'i aguas _..escuras. M~s sem demora a officina. te~hnica de ristides Lôbo. Epitacio Pessôa. João vêr partir o primeiro grito. o brado mendado pelo Comité de Investigado .. 
foi dcba.hlf'. A b1~11a india morreu . E, Armando Carvalho á Rua da União . Pessõa e outros, vae sagra~ nas ur; que enaontrará guarida tanto n? res Especiaes ou decreta~ a par~lisação 
morta., foi posta enh'E- aquellas mes· n.º 70, Serviros pe~!tito, e garantido; l nas o. nome do seu_ ~rande filho, Jose ~orte como J:?,O Sul. A cruzada de c1- co~pleta de t.odas as mdustnas pe_ 
ma-; aqu~.lkas vicejantes, que, a par - or SFTS M€SEP Amenco de . Almeida. E a alma do v1Smo. Que JUt1;tas empreenderemos, troliferas mexican.as, da qual, aliás, 
tir, de então. pas'-ara.m a te-r 

O 
nom:~ P · Norte. varoml e nobre. que animava. tornar-se-á h1storica, memor-avel. 1 o gcverno do Mex1co depende em alto 

dt" .. Flôr d~ lrupê.. .... alli os no~s antepassados n~s luctas oonc_?rrendo para melhor approxi- gráo, para a obtenção _dos fundos ne-

E 
. 

1 
. . L •. 1 CONSELHO PENJTENCJARJO contra o mvasor estrangeiro, .nos maçao, para desenvolvimento do in- csssarios ao equillbno orçamentarlo 

~ta lenda stmp e!,, msp1rou a ms . _ combates por todas as causas hbe- tercamb10 affect1vo e intellectual. , do paiz 
~rr1ott o grande cscalpt_or . ~rge. n- Reune-se, hoJ~, ás 14 .horas, no sal~o raes. erguendo-se, v~e conquistar pa- apertando os laços da ~olida amizade As coÍ-porações petrcliferas informa-
llllo c,ue Ol'a fa:t u_ma_ ,.xposu:a~ de cer.trnl da Cadeia ~ubh~a .desta cap1-1 ra O dr. José Amenco de Almeida, que sempre existiu entre as verda- ram ao presidente Cardenas que 0 
... ua~ .. o~raló na A~sorta(,'ao tlO'i Arhstas tal o c;onselho Penitenc1~r1~ do Esta- mais do que as urnas livres, as ben- deiras sacerdotizas da educ2ção. Por 

I 
augmento de salarios. segundo a ta

Rt.l<.,rh.•u·o<., :'~·hou nella o motJv~ do, a fim d~ ~ar execuçao ~s sen~e~- çãos da família b~·asíleira. e isto para outro ll;ldo é a mulher brasíleira Que. bella organizada pelos investigadores 
1•;t.l"~ un1 dt'lt<'JOso m,'lrmo1·f", que e ças do dr - Juiz dal'i Execuçoe~ Cnm1- 1 felicidade da patna e i:rande:i:a do re- pela mmha palavra, autorizada de e- officiaes. alcançarã a que.ntia de 18 

O sr. P runct'ionario publi<'o no in.. c~ncedPram livramento cond1c1onal a Prezadas collegas: tno_tica. ~hdanedade com a cansei- de 7 milhões calculadcs pelos peritos 
naes. da con~arca desta c.ap_ital, que gimen. d~cadora, v,em _pedir-vos altiva e pa-

1 

milhões de dollars annuaes, em togar 

terior e a dista.ncia diíficutta o rece. diversos <lete!ltos Falo-vos de preferencia nesta hora enc1a i:u.tida de seus de~Pres e re.s- governamentaes. e que os lucros an-
bimrnto dos st-tJs vencimentos, contas, O dr_ pres1dent_e do Conselho enca- extraordinaria. em que a voz da va- ponsab1hdades: e vem amda offere_ nuaes das empresas petrolüeras ex 
habilita(."áo ao Montepio. os requeri. rece o . comparecimento de todos os tria chama aoo postos de honra todos ce.r-vos neste instante augusto. da pa_ trangeiras serão reduzidos a cincÕ 
nicntos aos seus diJ',·itos? Não vacille. conselheiro~. os cidadãos. porque não é passivei tna ~ pureza dos seus se~ti~entos milhões por anno, sendo que os mes 
Dirija.se ao EM'l'iptorio de P~curado.. REGIS o que permaneçaes silenciosis, indiffeà rf.feit1vos. o preito ide adm1raçao pa mos lucros z.ctualmente ultrapa.ssarri 
da l\-fJNERVA e ern:ontrará a solução T ~=~;.e~oan~a~ ~aag;~L.f:.ob ema. ora e~~o~~a~e;[i cont ngente e forte e 25 milhões de d~llars 3:nnuaes. 
dos ~t-us 11egodos, Rua Ma,·irl Ptnhci.., E r.omo educadora e profundamen~ E por isto tudo é que peço, recla- Durante a tarde de h~Je .os delega,_ 
n,, 306, sala do Cadol'io do Ta.bclli:ío te éonvencida das qualidades excep- mo insisto. imploro mermo em Tlo- dos r~presentar:ites das prm~ipaes com-
Pubfü· Trav!l.S!',OS. FIZERAM ANNOS AN'íE - RON- cíonaes. que ornamentam a ínconfun- me deste torrão americano, que vós ranh1as petrohfere.s deverao reuni.r-

TF.M : ct· i l di dualldarl do dr Jos:-é outras educadoras, mães esposas se em. ~J!lbléa .secre~a examinando 
• - - --.-- Sr. Luiz Franca Sobrinho : -:- 1 A1;:,~·rico~1 o v~llustre rflho deste. ped~- filhas e irmãs, tom a rrieiguice dá e dehca~l.SSlffia s1t_!laça-0. ~ prova vel 

1 1 

Tran...~orreu. . a_nte-hontem, o . anm- • en do Norte. porção pujante bem in- palavra a ternura do conselho e si 

I 
que d_epms da reunia-o ~e hoJe as com-

SAIBAM 1,QDQS ve~sano natahcig _do nosso amigo sr. j tegrado 110 Brasil. é que sinto. d~ ~~;!i;e~ ~ºo~a: d~tºf!~!~ea1ceen~~~c;~ t~:;6sc~~~~~:~ P~~;i
1
~:teª~ag~~~~ 

~~ã~ 7ean~~ibJ1~~~ê c:if~so!:~ :d~ i''ªc1!.t:Sad~:ebi1f:tr;frti~o e sJi~~~: n'alma do esposo, do filho. do irmão. l bhca, uma mensagem d~darando "que 
do Estado e cavalheiro muito irela- l zer ãs distinctas collegas. a seguran- do pae a scentelha sagrada, concor- se acham na alternativa_ de ressar 

1 

cionado em nos.so meio social. 

1 

ça do meu apoio moral e civi_co. no r~m a.ssim para a magnifica víctoria _ Cf!mf?letame_nte as o~eraçoes ~m. ter .. 
PelR data. foi s. s. muito cumpri- momento em .que a Na9ão precisa re- fmal. porque tudo indica tudo con-1 riton.o mexicano. queiram ou nao quer .. A múr parl.t· tia"' inH·n(ôe!ól con

siJer11daH l"Omo a hu"t' ll11 progre~
ao noi; tr&n .. nurl.-!1 r~rro,iari~ fo
ram imaJ,!inada ... por htJmens sem 
.... JJf'i'iali,.-aciiu ulgunia L·ut questÕf'!-: 
rli'si-.f'!'I tr11m,1lottt•!'o Mor~e. inven· 
lor ,to t,,J..,~rapho, t•ra um artista 
Pullman inw·nlur do ''sl<'eping
('ar", et"'n um Mnprcih·iro de obras 
rmhlica."I O "hlock-sy$tem '", para 
1,ignaeq, nutomnticos, foi imaginado 
por um inclu~Lrial do textil. \Ves~ 
1inghousc era <'arpint,•iro, quando 
inv,•ntou, 80!'1 2:1 unnos de idade, o 
íreio <lt> itr. A primrirn locomoti
va t·le('I ricu foi dt•Ht•nhada por Far· 
mf':"' um proft'!<!'40f 1>rim:1rio Kt'l -
1 erlni?. chefe do <h·puri nm(-'nto de 
pesquiza, cln G«·nerttl l\Totnr"I. eon
!<-iderado nn1 dos maiott'!i. invcnto
rl'~ .1meril·nno~, affirma 11ut>, na 
rea lidodt•, 1u.•uhum homi'm jámnis 
inH·ntou ÍO!-!~H.- o 11uc fos~ no do
minio de .. u:i l-''4Pt·cializarào; e esse 
mf'sm10 fi.t·llering collnhorou na 
1·1·e-açâo dP uma no,·n mnchinn emM 
f)Tt·l?Hda neto!'! medicus ·umL•r,cnnos 
para curnr a Jrnt'ltmnnia li:llt• )lto

lJrio prr., a. llOi!'-4, n t'"\:lct id:io du 
1111ft nffirmntiva 

O i-r Grndzell L Senrs, dirt'c-
t~r fio !-!t'l'\iiço ele- vendn:-. d~ 
fdin~ \Vnrnl'r, fl-';,: hn pouco n se
guinle lntert·MHrnh• declara('âo: -
'"O t·i1,ema t.' u muior agt•ncia ma
lrimoniul do mundo Um dos 
maior('" !-lervi('.<J!<! biologicos que 
JJI"<'sta o dnemu á !·WCÍl'dade <"on-
1,1i .. ft- t>m qut• ~11e suscita e sugten, 
tn no mundo um "inferes~~ 
amoroso'', mesmo noi. tempos de 
dt'prcs-.ão financeira, quando o ho· 
mem nno se st>nlt• com animo para 
1 undar um lar A natalidade nos 
t,;!'ltudus Unidoi;i, bem como nos ou 
troi. p.uíi-l-'s, (' hoje muito mni~ ele
vada do qut• tuiria, se não tivesi.e 
Nidu ('rl-'ado o cinema se não e,is-
1 i~"t' t' . ..,._u fonh• ffiaravilhnsfl de 
di-.tracilo l' d<' in~pirn('âo" 

.•. 
Y.:strnnho cnso o de um ameri

<"ttnu de :?ti mrnoi;i. Fr\-'deric~ B 
Suitt•, filho de nrlo nrchimilJio
nario rlL· Chicago Amigo das lon.· 
J!Ds ,·iagt•n... a(·ha,·a-se elle ha 
JJOuco trmpo na ('hina, quando foi 
\·irlima de uma sorte de pnraly,da. 
c1ue lhe ui a<"nu, mni!< do que outros 
orgãm~. oil pulmõe:oi, impedindo-o 
de respirar Por' ft-liridarl<', a in"
titui(,'âo .1mt·rk:1nn "l'.nion !\femo
~iat Co llt1.:-t.··~ eh· Pt·kin, po~guia 
um t·omplin1do appart·lho qut· en
rantia iw enfrrmo n rl'bllÍTa(:ÜO 

1'rntn·J;t• di· um cylindro dt' m<'tnl 
pe~undo :wo ki lo~. P~pf'rit- de cnl
dt·iru, ftUt> fnlrrit·ft o c~y,::emo por 
(•IN'lriddade. Dentro dt' lla foi colM 
lorndo o doentC> ,. llMElim pode t> ll (• 
~('r trnnl!portndo pnro Clrlcni?o 
Sua vida t·Htá por um rio, porqu«• 
ha--tn 11m11 "pannt.'·• no appan•lho. 
11:na í:tllar-lh1• o nr O pai' já ti
nha "ª"'º unt mill1iw dt.· dotlor~ 
1,ar11 poder us,u• ur:n lhl' 01 pu l 
m~fb ..te aço 

1 
mentado. so·ver o problema max1mo da succes- vence, tudo reclama, tudO mostra a ram". 

1 FIZERAM ANNOS HONTEM: são presidencia.l dentro de 11.,m amb!- necessidade imperiosa. de votarmos A 1mpreru-a vesperLlna desta capital 
Anniversariou. hontem a senhorita ente nacifico, onde ntnhuma amb1 todas em José Americo de Almeida d€dica ~· maior destaque aos ultimas 

Eurydice Alves cavalcànti alumna ção pessoal, st-não _o intenso e fervo. c_orno suprema garantia de tranquil- acontecimentos daquellc., que aqui é 
da Escola Normal e filh·a do sr. r~o amõr da Patna anime todos os ha2de. porque synthese da honra dy _ chamada < A lucta nacional pelo pe-
Adaucto cavalcanti. linotypi..sta da corações. , . namico e honesto. elle representa o trol~". 
Imprensa Official. E somos nos as e~ucado1as. as progresso, e para o lar a garantia do I De facto será ab~lutamente impos~ 

_ A senhorita GUda Oliveira PI- plasmadoras das geraçoes de ar:n~- conforto debaixo do tecto. sivel ás companhias continuar func-
moentel filha do sr. Jcsé Pimentel nhã. mas sein ym ambiente prop1c10 O seu. nome .surge aureolado pela cionando no paíz. caso se1am obriga._ 

commei-cian«: em Campina Grand~: tut~;erá.~~1 ~~~- nos congreguemos ~:r:i~~a ~~Pi:f:r·o~iuu!º~C:r~~s. de~ ~:i~a~ ~!tª~l:~~c!"s ~~x~~~~IC:.6 ec3~~: 
O sr·. Lmz Baracho. proprietano para a' victoi·ia completa da nossa sa~ novo apostolo da democracia, que té Official do Governo. 

em Areia· . . grada funcção; urge despertar do ve~ também S';?Ube impôr-se ao respeito e Al3 empresas extrangeiras, isto é. 0 - C? joven 9"Cnival de Almeida .. ft. lho sono de languidez civica e crími- ã veneraca~ pubhco. '·trust" britannico-norte-amerlcano. 
lho_ d., sr· Joao Casado de Almeida, nosa indifferença todos os augustos E se os mteresses. contrariados. o assegura que o actue.l augmento de 
res1dente em Serra do Cuité. filhos deste abençoado torrão. para comba.te_ ao commumsmo_ os odio.s e "'alarias elevará as de:;pesas geraes 

~z!!í!:~~!. ~~j!~ :a pequena Ç~~ ~sa s~:P~~~~~Ja s1:1~n:n}~1:i~\~:l ~:~fÜi~esqu~º ~º~=~~~iranã~e~~t~ ~; aci:~~~~ de 10 milhões de dolla-
Maria do Soccorro. fílha do sr. José personalidade de José Americo de Al " política de inimigos . gratuitos d~sse ReferindÕ-se em seguida á accusa .. 
Domingoo. linotypista desta folha. meida trabalhando todos sem e.smo~ outro ho1!1em excepcioi:isl, que ":! o Ção "oflicial". segundo a qual a em_ 

_ A srta. R-OSette Pedrcsa Ferrei- recimento pela victoria deste authen dr. Getuho Vargas. veJam no mo- presa petrolifera .. Aguia" seria de fac 
ra. filha do sr. Eduardo Ferreira, re- tico paladino de rara intelligencia e mente o ~rabalho de H~rcules .Por to uma companhia subsidiaria doS 
sidente em Car~as, municipio de bravura invulgar. Elle é a corporifi - elle realiz-~do. . amanha, po)'em. grandes "'trusts" petroliferos brltanni_ 
São João do Cariry. ~i:a~!':u-~~ ahº;!;~f:de~o:tr~nc:,~~~ ii~~~dg0 ªgo~:;~~

1ª c{;oc:;~~li~ ;i; â~Sf',e holla!)dezes. controlando 78 % 
- A menina Maria de Lourdes, fi. dem contra a insubordinação. contra elfe dirigido. então serã feito justiça prCJducça.o. mextcanµ: a mensagem 

lha d.o sr. Vicente Nunes Correia. re- as revoluções. que só .\:ie justifica1"!1. ao preclaro presidente e elle serã das com})finhias reurudas ao prest ... 
sidente em Alagôa do Monteiro. quando um ideal sacro:;anto. norteia chamado o modelo de estadista! ~ent~ Car~enas assegura ser isso uma. 

- A menina Maria da Penha, filha os impetos de cívi.smo .. 0 dr. Jo~é A o seu governo não foi um símpl:s falsidade , declarando que aquella 
do nosso confrade José Leal. attual- merico de Almeida e a morahdade sopro de progresso agitou O país du- companhia tem apenas o contracto 
mente servindo no Tribunal Regional personificada é a _lei. emfim é a rante este empo 'um vendaval de nara. trabalhar com os "trust~" br~
de Justiça Eleitoral. muralha de · aço, mtransponivel ao idéas realizadas, que augmentaram tanmco~ de accordo com a 1~1 mexi-

- Transcorre, hoje. o anniversario vandalismo brutal que corrompe e de- prodigiosarr..ente o prestigio do Br:i- cana, f1~ando preços e respeitando o 
natalicio da senhora Maria Rosa grada. Appello mais uma vez. pre- sil. quer no interior, quer no exte- monop?h0 de mercados. . 
Franca Leite. esposa do nosso con_ sadas e nobres collegas, em nome de rior E ba...~ta-lhe um unico o maior Consider2._se provavel. amda hoje. 
frade Ascendino Leite actualmente tão legitimas e elevados sentimentos. de todos os serviços para assegurar- 0 t:echamento da Bolsa de Valor~. 
serVindo no Tribunai de Justiça para O magl.sterio para.hybano. de.$e- lhe a gratidão nacional, com pulso e devido. ao estado de alarma reinante 
Eleitoral, neste Estado. jando vel-o na vanguarda da nobre mbl1ãc-0a. dJeamfe.rriso mesmanto~V~\uª ºartrdaevme's pdua_ ~:tac:~f:1. financeiros e bancarias 

- AJ5 senhoritas Lizette e Manita, causa perfe'itamente identifica.ela ~ 
filhas do sr. Felix Thomaz de Aqui- comvosco. porque unidas.- cohesat e lucta titanica. 
no, residente em Aroeira. fortes ire01os para a hça defender Pessoalmente forte. destemerm:o. ATTENÇAO ! Um possante Radio 

1 - o jcven Severino Dantas, auxi- 1 com ardor, c~ste o ~ue . custar. da~ incapaz de fugir doo perigos, ao con-
, liar do commercio resklente em Ca- nossas energias 9: vtetona de Jose trario muito consciente das respon- :!c?~~a c~:e!:ca.:!.~ulas, venal.e-se 
bedello • Americo de Almeida. 1 sabilidades lo s:Jo~~[!~· n~ ~-~· ~~~u- Av. B. Rohan, 79 - 85 

- ·.O sr: Lecnel José. ça Costa. deEt:io~ :om~!~~ilii~·~sp!ss:e:J~J:;:: - - ---·---------------------

fun?~rionano <la Penitenciiar1&. desta união pela Republica. pela Democ~·a MAGNIFICA REUNIA-O DANSANTE capital. . eia pelo muito amôr aos principies 
- A s~x:ihonta Isaura d,e Albuquer- co~rvadorcs consub.stanci@;ios com 

que. aux1har dO commerclo desta ca. a estupenda victoria, nas urnas, de 
p1tal. Jooé Americo de Almeida, eu recla~ 

- A srta. Mar.la Laura Rezende. mo e solicito a vossa brilhante eco NO "CLUBE ASTRE'A" alumna do Colleg10 N. Senhora das peração_ certa e convencida de que 
Neves_ e f~lha dç> sr. Manuel Rerende, náo m'a negareis. e que poderemos 
propr1etario no mtertor do Estado. assim predizer a proxima e estrC?ndo-

VIAJANTES : sa victoria nas urnas do cand1dato 
Segue hoje para Recife, onde fixa. 

rá residencia, o nosso amigo sr. 
Abilio Porto. que nesta capital vinh a 
exercendo. desde a lgum tempo. as 
funcçóes de es:::ripturario do "Banco 
da Parahyba". 

O sr. Abilio Porto, que hontem ã. 
tarde ,esteve em visita de despedidas 
a esta folha. vae desenvolver sua 
actividade no commercio pernambu
cano 

- Esteve. ligeiramente. .nesta ca
rital, em trato de interesses particu
lares o sr. Abdias dos Santos Andra 
de. escrivão do Registro Civil em Pi
cuhy, deste Estado 

Sr. Carlos Ortiz : - Em compa
nhia do nooso amigo sr. La.udelino 
~reira. socio da firma C. Pereira & 
Cia .. desta praça, esteve. hontem, em 
nossa redacção o sr. Carlos Ortiz, 

à~~~~~~°: d~er;~ tC:ut~.ª~~:~l :e?ü 
n: trato de interesses daquella. impor
tante organização industr ial. 

S s., que se acha hospedado no 

"~arahyba:HOtel". se demorará al
guns d ias nesta cidade. em propagan.. 
da dos productos pharmaceuticos da 
mesma empreza 

AGRADECIMENTOS : 
o sr. Amadeu de Castro. residente 

em Pirpirttuba. agradeceu-nos. por 

~~t~~ta~ici~ot~!!m1~me5;:! ~~~fJ~~ 
D r. Vida! 'Filho : - Deu-nos hcn

tem ã tarde o prazer de sua vi.sita, 
o nÔsso prezàdo amigo dr. Vidal Ff_ 
lho, alto funccionario da Directoria 
de saúde P ublica e elc.redactor-sel. 
cretario desta fblha. . 

s . s. veio agradecer a A UNIÃO os 
termoo com que registou o seu anni
versario natalicio, transcurso ante -
hontem. l 

t:)'IFF.RM,06 : 
Qllarda o leito, h a dias~ o . sr. _ • 

nuel Machado. chefe da CaJJa
desta praça. Em sua resldencia tem 
sldo muito vLs ltado. 

EM BENEFICIO DO PREVENTORIO "EUNICE WEAVER" 
Na tarefa humanitarla e patrioti

ca de construir um abrigo para o fi-
lho sadio do doente de lepra a so:.. 
ciedade de Assístencia aos Lazaro.s 
vae promover uma reunião dansan
te a fim de angariar recursos para a 
continuação das obras do Preventori'> 
• Eunice Weaver" já bastante adean
tadas na fazenda Rio do Meio, doa
da pelo Estado para este fim. 

Desnecessario se torna dizer o que 
bignifíca esta reahzação da S. A. L. 
pois a alma generosa da Parahyba já 
penetrou bem fundo em sua finaUda
de allruis:-t ica, concorrendo semprr 
que solicitada, com o seu apolo real 
e absoluto para a sua mais rapida 
conclusão. 

E de~ta vez~ a nossa elite social 
não faltarã decerto, com a sua rc
çe,.nh ecida gen~rosíçl~de para tão ele
vada conquista-. ..oçial . E a reunião 
danc:ante do Clube Astréa, constitui
rá mais uma nota de alta dlstincção. 

Mesmo porque as festas da S. A L 
pelo cunho de ~elecção que as cara· 
cteriza. representam verdadeiras pa
radas de elegancia e bom gosto. 

-~ Entrando em entendimento 115 
directorias das duas prestigiosas 50"" 
ciedades, ficou resolvido que a reu ... 
nião-dansante se realizará no domin~ 
go. 5 de setembro. iniciando-se n-. 19 
horas e prolongando-se até ás 24 hO· 
ras. 

Tocarã nesta festividade a m:1gn1 
fica jazz da P . R. 1.-4 represenli1ndo 
isto um dos motivos ctC exlto da nol 
te de 5 de setembro. 

Oppc,rtunamente esta folho dari\. 
noticías mais detalhadas a re~·peito 
a fim de que toda a sociedade para· 
hybana possa comparecer ao Clubt> 
Astréa. dttndo uma eloquente d~
monstração c!a mais completa HOC9-11 

dos seus deverC's dt• ~oliclaned:1d1· hll 
mana. 
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EDITAES 
SECRETAR IA DA FMZENDA -

EDITAL N.0 77 - COMMISSAO DE 
COMPRAS - Abre concurrencla. pa
ra o fornecimento do seguinte me.te
ria!: 

PARA A IMPRENSA OFFICIAL 

Material para linotypo 

~5g
0 

m:trlzes de 7 _ 122, sendo : 

w e T 7 
50 s 
w o 
50 i 
100 conJunctlvas 
100 virgulas 

90 matrizes de 7 - 126, sendo : 
10 a 
10 e 
10 i 
·10 o 
10 s 
20 conjunctivas 
20 vLrgulas 

160 matrizes de 6 - 94, sendo : 
20 & 
20 e 
20 1 
20 o 

l 20 s 
1 30 oonjunctivas 

30 virgulas 
90 matrizes de 7 - 80, sendo : 

10 a. 
10 o 
10 e 
10 i 
10 s 
20 conJuncttvas 

f ' 3 
2
~eç;~~las 2272 

5 peças e. 938 
6 peças e . 1264 
3 peças O. 1527 
2 peças G. 3405 
1 peça e. 963 

12 peças X. 103 para linotypo 
24 peças J. 4391 para linotypo 
6 peças F. 72 Idem, Idem 

12 peças D. 6 Idem, Idem 

g :~:: f ili2 \t:· :~:: 
5 colleções de typo italiano "Vel_ 

tro" completas. corpos 8 a 24. 
alt. francêsa. 

' 1 machina de escrever, silenciosa, 
com 32 centimetros de carro e 
tabulador decimal. 

2 fardos de papel assetll\JdO de 18, 
kilos 

2 fardos de papel assetinado de 16 
kilos 

2 fardos de papel assetinado de 24 
kllos 

2 fardos de papel assetinado de 30 
kilos 

2 fardos de papel assetinado de 40 
kilos 

1 tonelada de chumbo para lino
typo 

Os proponentEs leverão fazer no 
Thesouro do Estado, uma caução em 
dinheiro, de 5% sobre o valor prcwavel 
do fornecimento. que servirá para 

~ft~~~~ ~~ ~~~~!~~ .. no caso de ac-

pr~:O ~~~i:~~~~~a d~~er!~te1M!fc~~!e~ 
tecido. 

As propostas deverão ser escrip~as 
a tinta ou dactylographadas e ass,g_ 
na.<ias de modo leglvel. sem rasuras, 
emendas ou borrões. em duas vias. 
sendo úma devidamente sellada (sel
lo estadual de 2$000 e sello de saúde) 
contendo preço em algarismo e por 
extenso. 

Os proponentes deverão offerecer 
cotação para os materias de proce
dencla nacional, ou nacionalLsados. 
postos na repartição requisitante, e de 
procedencta. estrangeira, C. I. F. Ca
bedello. 

As propostas deverão ser entregues 
nesta Commissão em envelloppes fe
chados. até é.s Proximidades da. reu
nião do Tribunal da Fazenda, que 
não será antes das 14 horas do dia 
14 de setembro p. vind<;>Uro . 

Em enveloppes separados das pro ... 
postas, os concurrentes deverão apre
sentar recibos de haver pago os im
postos federal estadual, municipal, no 
exercicio passàdo, bem como. da cau
ção de que trata. este edital. 

Os proponentes obrigar-se-ão a tor
nar effecttvo o compromisso a que se 
propuzeram caso seja acceita a. sua 
proposta à.sstgn ando contract.c na 
ProcuradÔria da Fazenda. com o . pra
zo maxlmo de 10 dias, após soluciona. 
da a concurrencia, com previa caução 
arbitrada pelo Tribunal competenta, 
não inferior a 5% sobre o valor do 
fornecimento a qual reverterá. em fa
vor do Estad'o no caso de rescisão do 
contracto. seni causa jwtificada. e 
fundamentada a. Julw do referido 

Tri~~;ª:Oservado ao Estado, o direito 
de annular a presente. chamando a 
nova concurrencta ou deixar de et
!ectuar a compra.' do material con.s .. 
tante da mesma 

Comml.ssão de Compras, 25 de agos.. 

to J de Ji!;,;. L ima F tllt,i, pela com
missão de Compras. 

TRIBUNA,!, REGIONAi, DE JUS
TIÇA ELEITORAL DO ESTADO DA 
PARAHYBA-EDITAL-0 director da 
Secretaria- do Tribunal Regional de 
Justiça Eleitoral do Estado da Para.-

~~~~ qu;~si:U:~~·~~r:m ~!~~d~! 
dezoito do corrente resolveu designar 
o cartorio do regisiro civil do Termo 
de Caiçára, para o ser\'iço eleitoral, 
em substituição ao do jury, vi,to ter 
o respectivo serven;;uario completado 
o perlodo ae três annos de exerctcio, 
previst.J pe-lo art. 41 do Codigo Elei
toral. 

Secretaria do Tribunal H.e~ional de 

~~s~i~t~::o~;}r. em João Pessôa, 25 

Carlos Bello Filh'l, director da Se
cretaria. 

PEÇA NECTAR DOS DEUSES 

10$ ou mais diariamente poderão ganhar em sua proprla casa, 
quando dedlcareD) suas horas vagas á original, artística e ren.. 
dosa. industria "M. A. N. 1~ S. ", Para informações. escre 00 

ver a "M. A. N. 1. S.", R. do Passeio, 56 - sala. 141 - Rio de Janeiro. 
Receberá um folheto gratis explicativo. Se desejar amostra do trabalho o 
executar, basta remetter Rs. 3$000, mesmo em sellos do correio. O mat. 
extenso e variado sortimento de calcomanias, i.Udustriaes ,e artistiC&!I. 
Catalogos gratis. 

(SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL} lncomparavel. A' venda em 

tod11 u Çllllf q ~d!à lae D 1 1 1 t 1. I O r, C I J 
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SANTAROSA FLAZA! 
O CINEMf\ OI\ CIDf\OE 

Em1•r .. 7.n 11·a11derle~ ,\ (:omp. Llda. 

A PARJ\IIYBA V AE TER UM CINEMA ! 
~ . 

PARA INAUOURAÇÃO: 

HOJE f - Soirée ás 7 ,J/2 horas 
. Rose Marie 

111m1r11 ~1111rm11 mll 11 A grandiosa operêta da 

MBIJ'RO G. MJl!/BR 
NO PROORAMMA : UM DEZENHO DO 

CAMONDONGO MICKEV 

PREÇOS 1$600 e $800 rs. 

COM DOIS ASTROS DE PRIMEIRA GRANDEZA: .JNhtPUe 

Hae Dounld e !\t•lson Edtl., 

~~ V V V V V V V V 'V V V V 'V V V V V V V 

Amanílã !... Amanílã !... Amanílã ! ... 
UMA UNICA SESSÃO A'S 8 liORJ\S NO DIA DA INAUGU

RAÇÃO, COM CADEIRAS NUMERAÓAS 

1 1111 !l~~m111 
Faça logo .a sua encommenda no escripto
rio do Theatro SANTA ROSA para que 

V. S. não se prive desse 

Film Policial Grandioso acontecin1cnto ! 

er ~; ' , • • ~, :_ ; ; - ; 
4 

• ,, 1 • ' ~' ~ ' 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para Grippe, Resfriados e Febres diversas reme< 

ílios qu~ fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital impo;tancia. 
A "CASSIA VIRGINI~A" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

póde ser usado por pessôas 1?osas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 
idade, sem nenhum mconvemente. 

"CASSIA VIRGINICA" regula a funcção dos Rins e e um anti-febril tel1' 
Igual para Grippe, Resfriados e todas as febres infecciosas. 
· - DiatinfllÍd• com. menção bonroaa ne 2.' Conrre110 Medico de Pernamhce -

(TIDa PROIIPJ:CTO QU11 ACOMPANHA OADA VIDRO) 
•' ....._. ••• ••nrn..,&ar .......... ,,. ... __ _ 

PAVILHAO GRATIFICA-SE muito 1 

Ven:tc-se um pavilhão bem arregue- bem a quem encontrar e le
zado, esquina da rua Silva. Jardim var á casa 614 á rua Duque 
rom a Amaro Coutinho, por bom preço. , ' • 

mo, na dita rua n.• 136 ' pequena, preta, com as patas 
A tratar com o proprletario do me•· 1 de Caxias, uma cachorrinha 

S O C I O e a ponta da cauda brancas. 
Admitt.fo-se- um socio com o capital · 

de :to a 50 contos para ampliar um 
nrgotio bem afregurzado dando ren
climento, nesta ra.pitat. A entender-lie 
,•om J. F., na Posta Restante desta 
rrdartão, ou á Pr~a Aristides Lóho, 
66 

ALUGA-SE 
Aluga.se a casa de numero 657, re

<'entemt"nte ronstrulda. no Parque So
Jon de Lurena. A tratar na. casa ele 
numrro 625, no me!lllmo parqur. 

ALUGA-SE 
Aluga-~ o 1 . 0 andar da casa n. 0 

122, á rua Peregrino de Carvalho 
Optimas accommodações. 
A tratar na rua. Duque de Caxias 

n. 0 614. ' 

VITRINAS 
Vendem-se na Casa Americana optl. 

mas vitrinas e armações proprias para 
<'asas de commercio. assim c~mo 1 em
panada. Prt>ço baratiaslmo. Vér e tra• 
tar na A,·. Brau1·rpairt· Rohan, 79 [ 85. 

.. 
rr=====================o;-. 

LUTZ FERRANDO & CIA, L TDA, 
cmURGIA EM GERAL - ARTIGOS CIRURGICOS - APPARE-

t::~EFJ::iI~~~'. A::ttu~~~:TJ:SE D1;~IO!r~~~~:rts 
LEI'fZ E TODOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT .. TOi;>O MATERIAL 

PARA LABORATORIO CHIMICO. 

Reprt"lt'nt.antes ex<·Ju!;lvos ti'e~te Estado: 

CORRE.A & CIA, 
CAIXA POSTAL 51 -:- END. TEL. - FllRRAN 

Rua Maciel Pinheiro~ 269 

i CLIMACO ~!vVa';ARn/A CUNHA 1 
1 

ACCETTA CAUSAS NESTA CAPITAL E INTERIOR li 
:======ª=º=ª =d=a=P=a=lm=e=ir=a,"'3""5=8=-=J=oã=o=P=e=sso=·=a=====:d' 

v!!:E~!~S~O~rre~os ~r~~i~•~ em I Um !~!~!e:t~E e~paç?~º 
lotes de · 60 e 36 metros de fundo, na para Escnptono Commerc1al, 
prospera Avenida Maximiano dC Fí.. Medico ou Denti~ta, no ponto 
gueirêdo, proximo ao bairro do :Monte- maü:{ tentral da rua Maciel Pi-
t~· ~u

5
~~~/a~d~v

0
e~d=. d~ô~:tu;:;atg:~ nheiro, 71, 1_." ~ndar~ com ins-

c.entl'o da e.idade, para diversos prc~os tallação san1tar1a e agua cor
commodos. Informações na Avenida rente. 
João Machado, n.• 795. A tratar com o sr. Antonio Me-

nino dos Santos, ne. portaria da 

ALUGA-SE a casa sita á 
1
._A_u_N_'I_A_o_. ______ _ 

avenida 24 de Maio n.0 638, 
com oitões livres possuindo 
ainda agua e um sitio com 
diversas fructeiras. Preço 
de occasião. A tratar com o 
sr. Antonio da Silva Mello, 
na chacara annexa áquelle 
predio. 

MUITO BARATO ! 
Na rua da Republica, n.0 302, ven

dem.se um grupo de cadeiras, 2 me
zlshns de centro, um berço, 1 espelho 
grande, um consolo com pedra e ou
tros outros objectos wmdos, porem em 
perfeito estado. 

Preço de r<'asl~o. 

RADIOS 
- Concertam-se quaesquer 
marcas de receptores de 

radios. 
Officina sob a direcção df' 

profissional competentf>. 
Preços modicos e serviço 

garantido. 
Agencia Alberto Amaral 
Rua Barão da Passagem, 
13, 1. • andar - J. Pessôa 

VENDEM-SE terren09 a presta<;6e• 
modicas, de 4JOOO a. 5400 o metro qua. 
drado. A tratar na Fa:ienda Sta • .Julla, 
em Tomblá. 
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... , .. "" O DRAMA QUE EMOCIONARÁ TODA A CIDADE SEGUNDA-FEIRA NO "REX " 

Um romance profundamente humano e bello ! O espectar. ulo musical mais enternecedor e sentimental do anno , feito 

I)~ . ; t BAJA\l"'G~!~'/"'f::i···rt r Ãd;al ' 

~ =-- ,.. l '!i1u.. 
Com KATHE VON NAGY 

Musicas emp9lgantes pela voz do famoso tenor ! 

UMA HISTORIA DYNAMICA DOMINGO NO "FELIPF'U" 

Transfugas da ilha maldita, elles affrontaram a floresta tenta
cular, entre uivos de chacal e a ameaça oppressora do Infemo 
Verde, perseguidos de perto pelos cães elos guardas ela colonia: 

elles formavam a legião desgraçada da ilha ma-lelita ! 

VICTOR JORY - FLORENCE RICE - em 

FUGITIVOS DA ILHA DO DIABO 
Com N O R 1\1 A N F O S T E R 

Uma producção tragica da COLUMBIA 

Uma maravilha da "CINE 

Amannhã - MATINÉE COLLEGIAL - NO "REX" 
A'S 4, 15 SESSÃO DOS ESTUDANTES 

UM ROMANCE VIBRANTE E ELEGANTE ! 

GEORGE RAFT - o novo idolo em 

A LEI DO DESTINO 
Com ROSALIND RUSSEL 
UM FILM DA "20TH CENTURY FOX" 
PREÇO UNICO-S600 

Amanhã - SESSÃO DAS MOÇAS - NO "FELIPPU" 
Lindas musicas na mais deliC'íosa opereta do cinema francês ! 

FERNANDO GRAVEY - em 

ROMANCE HUNGARO 
Com MARCELLE CHANTALL 

UMA PRODUCÇAO DA "INTERNACIONAL FILMS", J 
=== ============================ ==== 

• 
R E X 

O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CHIC -

sontEE A'S 7,30 

O drama. de uma era anarchica! A revolta de um povo! 

.JAMES CAGNEY - o campeão da popula.l'idade 

--em--

CIDADE SINISTRA 

FELIPPÉA JACUAR I BE 
S O I R E E A'S 7,15 !!I O I R E E A'S 7,15 

ENCANTADORA OPERETA DRAMATICA ! O DRAMA SENSACIONAL 
MARY ELLTS - notav("I soprano 4.'m J OH N A RLEDGE 

A DAMA FATIDICA 
- em -

DOIS EM R E VOLTA 
Juntamente a 8.l\ e ultima série do 

Uma super-producção da PARAMOUNT. 

' 

' 

Um espectaculo da W ARNER FIRST 

Complementos: - FOX M OVIETONE NEWS - Jornal re
cebido por avião trazendo os ultimos acontecimentos mun

dlaes NACIONAL D . F. B. e PROCURANDO 

C'omplementos: - NACIONAL D. F. B. e PARAMOUNT 

NEWS - Jornal 

OS AVENTUREIROS HEROICOS 
Com BUCK JONES 
UNIVERSAL ' ... 

' ASSu1iPTO - Short. 

- ,-, _,,.,_ :us :w.. 

METROPOLE 
O d !IBMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - "So~ée" ás 7,15 - HOJE 

SESSÃO DA ALEGRIA 

Um novo d1ama de mysterios 

Associação Parahybana 
pelo Progresso 

Feminino 
Curso gymnasial Aulas de 

allemão, declamação, da.ctylo
graphia, tachygraphta, bordados 
a matiz e córte. 

COMPLEMENTOS 

CINE SAO PEDRO 
HOJE - A's 7,15 horas - HOJE 

Apresentamos a 6? série ele 

AVENTURE I ROS HEROICO S 
E mais 

A figura inimitavel do celebre detective chinês desta 
vez surge em Londres para solver o maio1· 

crime elo seculo ! 

Preços sem competencta. 
Informações na séde social, to

dos os dias uteis, entre 19 e 21 
horas. 

Serraria e machinismos 

CERCA INIMtG A 

Domingo, 29: 

WARNER OLAND-em 

CHARLIE CHAN EM, LONDRES 
Vende uma Locomovei inglêsa fi

xa, com 9 H. P. effectivos quasi no
va; um engenho de serras vertical 
typo francés, serrando pranchas de 
8 x 12 pollegadas; uma serra circular 
de 30 pollegadas propria para se1Ta
gem de tóros e desdobramento de 

Com RA Y MILLAND pranchas em tabôas. Uma officina 

MULHER DE GANGSTER 
Pat O' Bl'ien 

Segunda-feira, em "Sessão Gigante: , , \ 
CHARLIE CHAN EM LONDRES 

Wamer Olanrl. 
P R E Ç O - 600 réis. 

mechanica completa com torno me
li Uma novella sensacional da "FOX" chanico. machina de furar, plaina, 

~ =====================~ motores de 2 H. P. a alcool ou kero-
t:: sene, forg-e a ventilador, rnachina I ""'°'==============-==,....;====--~" 

para abrir roscas e cortar canos, e 

i 
~, IO PILIIO • grande quantidade de ferramenta de P 1111 IOEly S I bancada. Todo este material se acha 

em perfeito estado de conservação e 

lo VI N H O e R [ Q S O TA D Q i optimo funccionamesto. Ver e tratar 
com dr. Escobar, na cidade de GRA-

CER A DE ABELHA, Resina de ca
jueiro, Ch ifre de boi. - Com pra-se 

Ernest o Welner - P ra(!a Pedro Ame
rico. 109. Pensão P edro Amer ico. 

lt Plltl'lll,•Chlm, JOIO li SILYI SIYElftl VATA Estado de Pernambuco. 

Combate a• Tosses, Broncbitea e fraquezas! 
ro-.oso .. oaTirJO.Allff' - oa&IIP• oo•auao, 

M~f~~ea 
\ABOROSO <í RANULADO -GLYCERO PHO\PMATADO 
fRANCIICO 61ffONI &CIA. RUA l? DE MARç_o, 17· RIO 

\ 

CINE REPUBLICA 
HOJE - Sessão das l\loças - HOJE 

A impagabilíssima a lta comedia da " P ara m ount " 

CASADOS DE MENTIRA 
J CK ALLEY MERY BOLAND e NEIL HAMILTON 

Com c Zmplemen t.o:' - Ul\l NACION~ L (D F. n ) 

Prf<'OS! Adultos-. JS100 : Sen horas. _S 4~0; Cria n ('as. S400 ; 
· E~tudantes, ~600 e, 2.~ classe, ~·100 

F a-94 m uma vb ita f CASA YORK Tudo a baixo do em;lo. 

.........._,._ _ ... • 

D O MING O-A T TENÇÃO! - D O MING O 
ME TRO GOLDW YN MA YER 

APRESENTARA" O EXTRAORD!NARIO FIL.vi DE GRANDES SENSAÇÃO E MYSTERIO. 

Com ROBERT MONTGOMERY 

O MYSTERIO DE MR. X 
Mais um grande successo l)ara a nova phase do "Cinne Republica ". 

., 

AGUARDEM - SETEMBRO O MES DOS "GRANDES L ANÇAMENTOS" ALLIADOS A UM "INTE
RESSANTE CONCURSO" CUJAS BASES PUBLICAl'tEMOS PROXIMAMENTE. ' 
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ED~!!!~~ 1 T~~º.~R: . .::..".º!º o R RI s =v!!." B os A ! FAVORl::.rnm. 
1 

PROTESTO : Aos vinte dias do mês I TOURINHO & CIA. R O A D U Q U E D E C A X I A S • 1 1 ' l Club de Sorteio, d., Alcmdlno 
de agosto de 1937, nesta vllla de Sa. ' , Nobre~a. & Cla. 
pé em meu cartorio compareceu o I carta Patente n.0 1 

1 
- ri 

2 0 c1r: Mauro Coélho e dLsse que por Av. Beaurepalre Rohan o.º 267 10.130 - Franclsco Antonio de Sal- Tt~º f57 - nscnpçao n 6 - Praça' Antonio Rabcllo, n.º 1~ 
parte de Christovam Vieira de Mel- le;,itulo n" 12.109 - In:;cripcão n.,, J°3-oão e;esrna 26 de agooto df; 1937 (Antiga Viração) 
lo, vinha protestar contra qu~esquer I Plt>,uo "Bôlo ~portlvo Para. 10.131 - Manoel Fernandes de As- - O escrivão eleitoral. Sebastião 1 
alienação por parte dos herde1ros do bybano" sis. Bastos. Plano Parahybano - .. Dluroo" 
cel. Gentil Lins nos bens da heran- Titulo n.º 12.110 - Inscripção n.? 
ça do mesmo espolio e me pediu que Resultado dos 6orte!os para 10.132 - Adaucto Leal da Silva. EDITAL - l." ZONA ELEITOR\L 
tomado por termo O seu pr1otesfto em I contt1.gem de pontos do plano .titulo n.0 12.111 - Inscripção i.i - Município da capital e Sub-Preff!t-
face da petição retro que f ca azen- l 10.133 - Veronica Guedes de Arc\U- tura de CabedPllo. - Juiz. dr Size-
do parte integrante deste. fôsse por "Bôlo Sportivo Parahybano", Jo nando de Oliveira. Escrivão. s~ba5-
fim estes autos ao Ju1zo conclu.scs a realiza.do t:-m sua séde, é. avenida Titulo n.º 12.112 - Inscripção n.0 tião Bastos. 
fim de ser cumprido o restante do Beaurepaire Rohan. n.0 267, no 10.134 - Edgard Moura soa_rPs. De accôrdo com o que dispõe o Co-
despacho na inicial. Do que para dia 26 de agosto, ás 19 1,2 horas. Titulo n." 12.113 - Inscnp,;lo 11 ° digo Eleitoral vigente, torno pu_blico. 

Resultado do sorteio dos cou
pons.brlndes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios F'avorUa. 
Pa.rahylana em sua séde A Pra... 
ça Antonio' Rabello, 12, no dla 

26 de agosto, ás 15 horas. 
constar lavrei este termo em que 10 135 - Nathaha. Correia Nobrega para os ef!eitos legaes. que tór_am 
assigna· o mesmo advogado com . a.s l.º premio 1741 Titulo n ° 12114 - Inscripção 11" quali!icadas, por despacho do dr. Juiz l.º premio 
testemunhas pre.sentes. Eu, sever~o z .. º ·· 7316 10.136 - Leomar Augusto d~ Ama- as seguintes pessõas: 2.o •• 

7a99 
(343 
3639 
5776 
0865 

Alves Moreira escrivão o escrevi. 6567 rindo Britto. 1 8.721 - José Cassiano de Lima 

1 

3
, 

~a.) Mauro doélho. rrestemunhas.: ::: 3251 Titulo n.0 12.115 - Inscrip.;,.ãn n." 8.722 - Sebastião de Azevedo Fer-
4

·_
0 

(a.a.) José Alves da Silva e Asterio 5.º 7757 10.137 - M~ria Ancilla rast~r. - o reira. i C l tt d Sil 5.º 
Baptlsta de Menezes. E para que 

10
}1~ul~ Jºa'col2J~1nclli. nscnpça.n n. va~.723 - Sever no e es no a · 

chegue ao conhecimento de quem J Pe&ôa, 26 de agosto de 1937. Titulo n.º 12.11'1 - Inscrípção n.º 1 8.724 - João MaI'tiniano da Silva. 
possa interessar, mandou p~ssar 

O 
10.139 _ Louriv.al Ribeiro. dos San- 8.725 - Olga. Fernandes Ribeiro. 1 

pra.sente edital que será ~fftxado e Adberbat Pyragibe, fiscal de tos. _ 8.726 - José Herculano Joffily &--
publicado na fórma da lei. Dad~ e clubes. Titulo n.º 12.118 - Inscripçao n.º zerra de Mello 
passado nesta villa de Sapé. aos v~n- 10 140 - E.;lias João da Sil"va. 8.727 - Luis Carlos de Moura. 
te de agosto de 19~7..: Eu, Severino Titulo n.0 12.119 - Inscripção n.0 8.728 - Americo Gomes dos San-
Alves Moreira. escnvao. ºt· ~actylo- T:U:~~~~ & Cia. • conc1eSsio.. 10.141 - Jardilmo Felix de. Andrade. tos. 

fJfh!rJ~/-meLU~oiªv;zcgr~g~arn~~~ l 101~~
1
~ t·;y~~·;2

~o~if!~~rdeçç~?iv~i: ti;~ = ~:~.~hl~ i~r~~
1
:ªBarros. 

fé. Data supra. o escrivã.o, Severino raTftli!roº· n.º 
12

.
121 

_ ~nscripção _n.º ch!:31 - Albertino _Baptista da Ro- j 

Alves Moreira. lho de Affonso da S1l\ a Pessoa e d 10.143 _ Orlando Rodngues Pere1ra 8.732 - João Quirmo Barbo~a 
SECRETARIA DA FAZENDA - Ma11a Frene, nascido aos 28 4,1918. Titulo n.º 12.122 - Inscripção n.º 8.733 - Balbina Maria .Pereira. 1 

EDITAL No 78 - COMMTSSAO DE nesta capital, onde é domicillado e 10.144 - Silvandyra Araujo de OH- 8.734 - Mareio Xavier. 
COMPRAS · - Abre concurrencla pa- 1c·eQ5u1d

0
e
11
nfu,icaça·o'ºr.l.~e1r

8
o.58,l. commer. ciario. veira. 8.735 - Manoel Patricio de Sowm. 

ra º. ornec en ° · 10.242 - José Liru; Fa)cáo, filho .~~ 10145 _ José Alves da Silva 8.673 - Mana Magdalena Gama. 
rial · João Carlos Cesar Falcao e d. Ahc! Titulo n.º 12.124 - lnscripção n.º antes indeferida, agora defenda. 

Plano .. Nocturno"" 

Resultado do sorteio dos cou. 
poàs-brtndes gratuitos realizado 
pelo Clube d/' Sorteios Favorita 
Parahybana, em sua. séde á Pra.. 
ça Antonio Rabello, 12. no dia 
26 de agosto, ás 19 horas. 

1.0 pl'emio 2115 
2.º •· U486 
3.º 7116 
4.º 4609 
5.º . 2600 

J Pessoa, 26 c\f' ago..~to de 1937. 
f 1m to d seguinte mate - Titulo "11.º 12.123 - Inscripção n.0 8.737 - Mar~a Salustiana d .. ~ Lima. ;\ 

o Lins Falcão. nascido aos 16!4.1916. 10.146 _ José Queiroz Rodrigu~s. 8.736 - Antonio Martins Filho. in· 
THESOURO DO ESTAD neste Estado solteiro, estudante .. d~- Titulo n.º 12.125 - Inscripção n.º deferido por haver divergencia na fi- ADHEJtB.\l, PYRAGIBE. fiscal. 

miciliado e residente nesta cap1ta1. 10_147 _ Luis Cadoma Ponzi. _ liação materna. ASCENDINO NOBREGA li 
Para a Secção de Contabilidade: <Qualificação n.º 8.583). Titulo n.0 12.126 - Inscripçao n.0 João Pessóa. 26 de agosto de 1937 CJA .• conc~slonarlo1. 

10.243 - Antonio Ferreira da. Cc.5
- 10.148 _ João Bellarmino da Silva. - o escrivão eleitoral. Scba~tião 

1 Archivo de aço ccnforme modêlo ta filho de Joaquim Ferrei:'.l c!a Titulo n.º 12.127 - Inscripção n.0 Bastos. •'&============ 
existente nesta Commi$áo. c~rta e d. Francisca Maria d~ Con· 10.149 _ Maria Carrilho dP, Albu- i • 

'Os proponenltes deverão f~r no ceição nascido aos 22 8 1911. em queroue REGISTRO CIVIL - EDIT,\L - Pes.!:óa e de d. Francisca Ferreira da 
Thesouro do Estado. uma cauçao em Nova Cruz Estado do Rio Grande do Titulo· n." 12.128 - lnscripção n." Faço saber qu~ em meu cartorlo. nes- Silva Pessóa sendo esta e os. nuben
dlnhelro, de 5% sobre o valo~ prova- Norte. s_o~~iro, auxil~ar do commer- 10.150 _ Sebastião Sergio da Silva. ta cidade. correm proclama.,:; para o tes com moradia nesta_ capilal. ás 
vel do fornecimento que servlI'á para ci_o domic1hado e residente nesta ca- Titulo n.º 12.129 - Inscripção n.•· casamento civil das contrah1;:me.::; :s~- ruas capitão José Pessoa e 4 de No 
garantia do contracto. no caso de ac... p1tal. 1 Quahf1cação n.c.. 8.584, · . 10.151 - severino Carrilho Macha_ guintes · vembro 383. 
ceitação da proposta. ! 10.2~4 - Laura Ramos de. Gai va- do Romeu Marinho da Silvn <" d Anna. Samliel Virgínia dos Santos e _d 

As propostas deverão ser f-.sPriptas lho. filha de Manoel Ta_rgmo Ra- Titulo n.0 12.130 - Inscripção n.0 da Silva Pessõa, que são -.oltriros e Maria Braga . dos Santos, qu~ sao 
a. tinta ou dactylographadas e Q.SSig- mos de Carvalho e d. Mana da Con- 10.152 - Helena Marques da Silva. raaiore...::: elle. auxiliar do commercio, maiore::i.. solteiros perante a le1. pa
nadas de modo Iegivel sem rasuras. ce1ção de Carvalho. na.::c~da adas Título n.0 12.131 - Inscripção n.º eleitor filho de Antonio Marinho da rém ca.':iad0,,<:; religiosamente. naturae:; 

ndas ou borrões êm duas vtas, 9:311918, nest~ .Estado, c:olteira. 0
- 10.153 - Irene Maria de Sousa. Silva e ele d. Josepha Merlnho da deste E'-'tado e capital; elle, empi·e-;:_~0 uma devidameilte sellada (sello mesti<::3:. dom1c1li9:d_a, e_ re::.i~ente nes- Titulo n.º 12.132 - Inscripção n.0 Silva estes moradores na cidade de gado em ca~a de move1s e filho do 

estadual de 2$000 e seno. de saúde) ta
10

c.a
24
P
5
1ta_1. \DQ,.uéalRa1ficna,ç0asodne. Ca8.r5v9a11\·,o. 10.154 - Oswaldo Fernandes Luna Santarem, do Estado do Pa1á, donde fallec1do v1rgimo José dos Santos e 

Titulo n.0 12.133 - Inscripção n ° é natural o nubente, e ella. de pro de d Antoma Magdale_na da Concei-
contendo preço em algansmo e por filha de Manoel Targino ªª1!1~ de 10.155 _ Esmeralda Paiva Luna. fissão domestica. natmal de Santa 

I 
ção, e ella de proflsrno dome::ihca e 

extenso. _ ' Carvalho e d. Maria da ~onceiçao de Transferencia da mesma região: Rita deste Estado e filha do falleci filha do fallec1do Mancel de Oliveu,i 
Os proponentes deverao marcar ° Carvalho, nascida aos 1212.1917 .. n~te Processos ns. 263 e 264. do profei-sor Flonppe Jo-.é da SIiva Braga e de d V1rg1111a Braga do 

prazo para entrega do_ material offe- Estado solteira. domesti~a, dom1cil.1~- Na.scrmento, sendo todos moradore:s 

recido. da e residente nesta cepital. (Quahfi- s E e ç - o L I V R E nesta capital á rua Gen~1.o Gamba1-Als propostas deverão .ser entregue.s cação n.º 8.588). A 
1
a 433 · 

nesta Commissão. em enveloppes fe- 10 246 _ Celina Ramos ~e Carva- Se alguEm .souber de algum imp~· 
chados, até ás proximidades da reu_ lho,· filha de Manoel .Targmo Ra~9s dlmento un,onha o na f61 ma da le1 
nião do Tribunal da Farenda, q1:-e de carvalho e d. ~ana da Conc,e1ra? Jcão pe~.soa 24 de agosto de 1!>~7 
não será antes das 14 horas do dia Ide carvalho, nascida aos 10 7.1910. _., _ o. etc~i'váo do regi.::.tro Sebastaao 
31 do corrente mêS. neste Estado, solteira, dome::itica .. do- \ Bastos. 

Em enveloppes separados das pro- micilia~a e residente nesta capital. -------------

~:i~· r:1:~c~;e~~/;:-::
0
0:p:~~ c9.~ªi~~,c~ã~d~;/~S:~gel de Farias, PAULA ANDRADE DE OLIVEIRA A V I s o 

postos federal. municipal. estadual, filh? de tenente _Inneu Rangel dP ~ o l1quldtit,s.rio da ma...~a ta.Ilida. de 
no exercicio passado bem como da Fanas e d. Severma Lucas Rangel. cunha & Cia., devidamente autonza.. 
caução de que trata ·este edital. 

1 

r,,;, <;c;1do aos 2216119_19, em Bananeira1:1. do pelo exmo. Juiz da Fallencia, ae-
Os proponentes obrigal\..Se-ão a oeste EsMdO. solteiro_ estuda.nt7 .. f~· c-1•it,a propo..;tn. em carta fechada, até 

tornar effectivo o compromisso a que micili~~o e_ resi.?ente 
1 

nesta capi a · 
0 

dia 19 d(' s('tcmbro proximo para. 
se propuzeram _çaso seja acceita a l'1~~il~1

c~a~0~· J~i
9 

Lopes cury, fi- ,·enda de Lo<la Massa, comprehcnd~n-
sua propos~a., as.signando contracto na 1h de Ibrakin Nicolau Cury e d ~a do 1\.'Iovcis & Ut(!J1.Silios, Machinano:; 
Procuradoria da Fazenda. com o praw rii Valentina Lopes Cury na.sc1do Primeiro anniversario ,. Merçadorias. 
maximo de ~O dias, apó~ soluc15mada aos 8 3il911 em Marianna. Estad_o de Os tntcrr::;sados poderão examinar e. 
a concuJTenc1a. com previa cauçao ar- M' a ·Geràes casado industnario !\Januel .Monteiro de Oliveira e filhos nin<la cnmpungidns ~ t 

1 
d bens á venda 

bitrada pelo Tribunal competente. não d;t~iciiliado e' residente· nesta capital. l'OJll o JJremaluro desappnreci1nento de sua c•s11osa r müc. Paula ~:tua . 0 ac .ua os d Est d qu~ 
inferior a 5% sobre .D valor. do forne- (Tran:-;ferencia da l6.ª zona. Bello ,....rocurando o Banco o a o, , 
"Cimento. a qual reverterá ell'!, _favor HorizonLe. E5tado de Minas Geraes. Andrade de Oliveira, convichun os seus parentes ~ ;11nigo<,,; para lhes facilitará todas as informações. 
do Estado no caso de rescisao do a. d t pitall f 1 ~sistirem á missa de 1.0 annh·ersario. que 111anda1n C"l'lehrar 11a As prooo.sLas que deverão ser en
contracto.- sem causa justificada e Pª{t2t9 

1
.:_ Jeis! t~cente · Ribeiro. fi. San la Casa de ~Iisericordia. ás 6 t2 horas, nu pro>..i1110 ,ahl,ado caminbaÓ.·Js aO Laboratorio, serão 

fundamentada a juizo do referido lho de Vicente José Fagun'!es e ~ 28 do expi ranle. rtbcrtas é. presnçea dos interessado~;, 
Tribunal . \ Francellina Mari.a da Conceiçao. nas- -

00 
cdiÜcio do Fôro, á.<; 14 horas do 

Fica reservado ao Estado. o direi- cido ao.-; 21 6 1905, em Itambé, E:5ta- dia 20 de setembro proximo. 
to de annular a presente, chamando Ido de Pernambuco, casado. negocian João Pessõa, 1

9 
de setembro de 1937. 

e. nova concurrencia ou deixar de ef- 1 te domiciliado e residente nesta ca _ BANCO DO ESTADO DA PARA-
fectuar a compra do material cons- piÍ,at. (Transferencia da l.ª zona. R~ 

tante da mesma. 'c1fe Estado de Pernambuco. !)ara a e o- R T E D E A p p E L L A ç A-o ~~1én~,t· - José Luiz de As•ls -
ag~~md:St;l37 _de Compras. 26 de L\odi5~a __'.'ªg~:~~ Ah·es de Almeida 

J. Cunha Lima Filho, pela Com_ filha de Jo~quim ~lves de Aln1e1~ª- e AVISO A' PRAÇA 
missão de Compras. ~Rs3d~su~~a 2k1tr~to. ~~ .~?~~eiâ; 

EDITAL - 1.• ZONA ELEITORAL ti:, E,tado. ca.sada. domestica. dc~mi A Tt~ndo-se extraviado o conhec1men• 
Município da capital e Sub-Prefeitu- ciliada e residente nesta capital UfOS COffl YiSta ÍS partes, COrrendO pr8I0tl!ft8 t" or:glnal n.• 2. em1Lt1do pela Agencia 
ra de Cabedello. - Juiz. dr. Sizenan- {Transferencia da 1 ª zona, Recifeâ na Bahi:1 para o vapor ., Affonso Pen-
do de Oliveira. Escrivão. Sebastião Estado de Pernambuco. para a 1. Secretaria da Côrte: .1a" Vgrri. 61A - Volta. entrado em 
Bastos. zona desta capital)· cabedello no dia 7 de agosto do cor-

De accôrdo com o que dispõe v Co- 10.251 - Luis Waldemar de Fran rente anno referente a seis 16) cxas 
digo Eleitoral vigente. capitulo, t. n ca filho de Luís de França Mello e 1 _ Appellação Civil n.º 68, da Comarca de Cam-

1 
c'CHARUTOS da marca F. A. & c. 

e Ili, torno publico, para o~ effeitos d 'Maria do Carmo França. nascido embarcada." naquelle porto pela firma 
legaes. que está.o sendo processa<ias aos 6 6'1901, em Sobral. Estado · do pina Grande. Appellantes Oliveira Ferreira & Cia, DANNEMAM & CIA. e consignada " 
as inscripções e requer1men~os das Cearn. casado. ~unccwnano publico ORDEM n praça, vimos pelo present.e 
pessõas seguintes: domiciliado e residente nes1~ capi- Appdos A Fonse· ca & c1·a aviso dar sctencta que taremos entre. 

10.236 - Antonietta Monteh"J Fur- tal <Transferencla da uh · zona · · · · ga da mercadoria em apreço oos srs 
tado. filha de dr. Mauricio de Medei_ Therczina. Estado _do Pia Y. para ª i & e· d c õrdo 
ros e d. Maria Alice Monteiro. 1.• zona desta capitall. C • t d d d t 11 t 1 ~i~-e~~a ct!~;t~nns. 19~7·3 d~ ~0~12'30 
~=d~st~~so l;,1i~;~\u;:ion~~r,;b~~ bl~;'fi't~º u.,,1~ta~m::J:ri~~"c"..~to~l:i om VIS a ao a voga O a par e appe an e, pe O e 19 754 de 10 3 31 do Governo Fede 
Empresa Tracção, Luz e Força. do- 0 dr. jUIZ eleitoral ordenou.a entrega prazo legal (10 dias), em data de 25 do corrente. ~~t~ ~.~Ya~~uçã~r c~~~:;: r~~ª.c~~~C· 
miciliada e residente nesta capital de titulos aos ele1tores seguintes~ 

0 

(Qualificação n.º 8.562J Titulo n.0 12.097 - Inscripçao n J '----------------------------"' I 
10.237 - José Paulo Ferreira, filho t0.119 - Manoel Fernandes _da_ Cruzo João Pes.sóu, 21 de agost.o de 1937. 

~~ ~!ulgo~~~r;fo~ ~a~~d~ª~:n~ '~~~ 101~~ul~ ~~i;;ó~;! Coq
1
iesij~ipd:

0 
S~l

:t~~~4· ca:~o. ~:~//ft~
8
~omi~ii!;: le\1tulo n • 12 099 - Inscr!pçáo n 

do e residente nesta capital. <Quali· 10.121 - Jose Baptista da Cun,!la. 
0 

fi\ªo~~~8 n~ 
8]i11~· C~imtro Ribei_ 101k~ul~ ~:rr: 

10
imilia

111
]~itdºa 

11 

e 
1'0, filho de José Cassimiro Ribeiro e Albuquerque. 
d. Rita Ribeiro de Lima. nascido a Titulo n.º 12.101 - Inscripçâo n ° 
111111909. em Alagóa do Remigto, 10123 _ Sevl'rina da SIiva Rab_ello. 
deste Estado. ~olteiro. arti~ta, domi- Titulo n." 12.102 - Inscnp9ao n.° 
ciliado e residente nesta capital. 10.124 _ Jorge Beckman Pe~eir3l 
(Qualificação n.0 8.449). Titulo n." 12.103 - In~cnpçao n 

10.239 - Luis Gonzaga da Silva, 10.125 Jrn;é silverio de Ohve11·a 
filho de Maria Izabel da Conceição, Titulo n.º 12.104 - In~crtpçao n ° 
nascido .aos 8 1011918. nesta caplt.al 10.126 _ Anna Fernandes de Carva
onde é dom11:ihado e res1den~. :sol: lho. 
:e

6
~~). sapateiro. (Qualihcaçao n. Titulo 11 .. 12 .1o.s _ In..,cri:p~ão n 

· 10.240 _ João Bento Leite. hlho de 10 127 - Tranqmllino BaptIStu da 
José Bento Leite e d. Maria Ludovt-1 · Silva. _ 
na do Amór Divino nascido aos Tilulo n.0 12.1_06 -·· In::;cripçao n ° 
Hl411897. em Alagoa ·orande, deste 10.128 Octaciho Archanjo ~oróró. 
Estado. casado, operaria, domk1II?-do Titulo n. 0 ~2.107 - Inscripçao n ° 
e residente ne.sta capital. (Quahflca- 10.129 - Maria de Lourdes AJlm-
çáo n~• 8.413). querque Co!.ta . _ , , 

10.ZC! ~ Nilo da Silva ressoa. f\· · T1\nlo n.0 12 108 tnsc1 ipc-ao ri 

GENTIL LINS 

~ 
2.' anniversario 

Adhemar Vida!. set\llora · e filhos. em com memoração 
do segundo anniversario da morle de ~eu inesquecível so
gro pae e .avô - GENTIL LINS - mandam rezar missas 
amanhã, 28 de agosto, ás 6 e meia horas. na1 Igreja de N. S. 
de Lourdes, nesta capital. e ás 7 horas na matriz de Sapé, 
convidando os parentes e amigos para assistil•a, 

Basileu nome.,;;, agente 

AVISO AO PUBLICO 
Émprestimo Popular da Pre· 

feitura do Recife 
C Ro.::;a,5 k Cl;1 C'OmtnUltlcaJn A. 

todo.,:; os .s0Hs rlient,..:; q;,11\ nt> "guiché·• 
1 de ~eu EscrlpLorio á rua Gama e 
! Mello 68. t\~tão sPndo recebidas a., 

prestações do Certif,cado Recife, re 
ferentes ao f'orrente mês de agosto 
A\·i.sa tambern que 0,s Ccrtiflcaclos que 
não ~,tiverem com o pagam('nto em 
dia não terão direito ao sorteio. 

Especialmente cstJO sendo convidc:1· 
dos os portadores dos Certificados de 
ns. 10 753, 10. 777, 10 817. 10 1120 • 
10.829, para trall\f urgente de assum
i1ln do interrc;. o ·f", rne1 woa 
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