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] ' n ' ~ d' d I U ' 1 O GRANDE BAILE DOS "DIARIOS" Ili nffllrlm, ~1nulul I nl[IIDI EM HOMENAGEM A !OSE AMERICO 
O GOVERNADOR UHàEMIRO DE FIGUEIRÊDO REPRE· 

A CANDIDATURA DO SR. JOSE' todos. Formemos uma massa compa
AMERICO APOIADA PELA MOCl-1 ctn p.ara suffrag~rmos unanimemen-

DADE UN IVERS ITAIUA DE te em 3 c.le Janeiro, o nome de José 
RECIFE Amcnco. porque elle representa a 

bandeira de todas a.s cla~es 
A candidatura 1:acional do sr. José Segundo palavras do grande bra-

Americo de Almeida terã sempre a sllEiro, Pernambuco encarnado na 
distinguil-a o enthusiarmo e a espon- pessoa de. digno governador Lima Ca
taneidade com que em torno della se valcanti. desobstruiu o caminho para 
coneregam todas as classes e todas a sua v1cto:ta. E estou bem certo que 
as exµres::;ões de intelligencia e cul- o po\·o pi:·rnnmbucano irã ás urnas 
tura. cem um unico objectivo o de consa-

telegramrna : "Agradeço-lhe sincera
mente a palavra generosa com que 
applaude o gesto do Partido Liberta
dor . Abraços - Bõtlo de Menezes··. 

DO CANDIDATO NACIONAL 
AO VEREADOR MENDES 

RIBEIRO 

"Rio, 11 - Cel. Antonio Men

SENTARA' O CANDIDATO NACIONAL 

"Governador t.rgemiro de rigueirêdo 
João Pessôa - Rogo representar-me na homena· 
gem que o "Clube dos Diarios" me dedicará no dia 
dezenove. Abraços. - JOSE' AMERICO". 

Nos meios universitario.s do pais já grnr c.s..<:.a victoria ··. 
não são pouco..-; os comilés fundados 
para a pregação doutrinaria da can
didat..ura do eminente brasileiro. Em 
Recife. na Faculdade de Medicina. 
destaca-Se pela actuação que já co
meça n desenvolrer ne 0.se sentido o 
comité pró-José Americo, integrado 
por alumnO.!i dos. mais distinguidos 
daquelle estabclecm1ent0 superior. 

des Ribeiro - ,João Pessôa - A l '---------
moçào da Camara Municipal de 
João PeRsôa causou-me grande 
alegria. Marchemos unidos para 
uma grande victoria. - José 
Americo". · 

Ouvido pela impre;1sa. pernambu
cana. o no~o Joven conterraneo. aca
demko Orion C:.nrelra fez as seguin
tes declaraçõe.!i 

O deputado Botto de Menezes, 
agradecendo os cumprimento~ do 
jornalista Eudes Barros pela patrioti. 
ca attitucle do Partido L1bertaaoi 
au,iando a candidatura do mmL~tro 
J<.-se Americo, dingiu-lhe o seguinte 

O MOMENTO NACIONAL 
EM FóCO O CASO DA NÃO PRORO
GAÇÃO no ESTADO DE GUERRA 

O TELEGltAMMA DO MINISTRO 
JOSE' AMERICO AO U[t. JO'~A 

MAG\LHÃES 

R 0 p0ndendo ao telegrarr.ma q1w 
lhe transmitliu o dr. Jósa Magalná , 
pru,idente do Clubf' dos D1c11 io 
commun:canclo a r"~liz:Jçâo de 1m1 

grande baile em suJ hv1ner• e ·ni 0 

ministro Jo:::ié Am n':o clirigi·J :iqu 1-
le ,Ilustre medico o guinlt.' d:~~pa _ 
cho telegraphico 

·· RlG. 11 -- Dr Jos::t ~IJ.:;::!lh~1e., 
presidente do- Diario > - J,úo P -
sõa - Muito ~ens1b1h.· :1cio eoni .i 'í<J-

uma ela no as melhores orchestras, 
t .rnto 1,, 1:1 tia harmonia. como pt'
'.os num,,ro_ mu.sicaes que executa 

E..,tamc egnrament informado· 
q11e m.:m ·rc.,as familias da alta ·o_ 
ciPriadt natal n e (' rP-cifen e compa. 
1 :rerão a'J grc1nde baile mclu·. ive per. 
cnalidade em f'•·iciencia no~ cirçu_ 

lc . ...; político ri 1 , 1z1'.1h;1.s ca!)itae do 
nl e do nortf 

"A aµrc.sent::iç;lo do ministro Jo;;e 
Amerlco para candidato á prestden. 
cl.:1 da Repubhca. foi recebida 110 _,eto 
d'1 claS!:ie univer.sitaria com o 111al.!i 
vtvo enthu~ia-mo. pois rr-grande a'r'é:1-
law.:he das escolas suoeriores. que o 
apoia. 0 raz porque tem ronvlcçào de 
encontr:ir em José Americo o humem 
capaz cte engrandecer o Brasil . Do
tado de um caracLer clynarntco, de 
um espirHo altamente emprehende
dor, .será elle o grande admmlstrador 
que s:Jberá olh~· e encarac bem de 
perto os magnos problema~. quer do 

Ccnsidera•Se insustentavel a situação do conego Olympio . gf~~. d~ 0 ~'ºti"::110 ;'º1';:;n"f 0 ,~;aii'~c,a° 
de Mello na interventoria do Districto Federal li ;~;~~~;:~t'~iJ~cto_ct~c~:
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H, 1e á 15 hora· no primeiro an _ 
àar do edil1c10 do Clnb~ dos Diario. 
ha,er,- urna r um5.'J tle ,;;enho1 inha'
cie nc:·,~o m 'IO so('1al pr :s1dida pelt1 
ar. Jó~a Magalhães. na qual serão 
debatidos a~<,umptc!') de capital l!H
port:rnc1a para o grande exilo d~ fes
la ri :1nuncw.da 

O candidato nacianal á. futura pr ~ 
FICARAO PRESOS. SÓMENTE A- c~efe do~ "<a1:1isas7verde". será c~n- sidencia d:,. Republica. •·eni"ill per~. i_ 

OUELLES QUE P.ESPONDEM A didata a p1e~1denc1a da Republlca. tamente a alta ignlficaç:.-io da home. 
PROCESSO E CONTRA OS OUAES por 846.356 votos. ragern do pro:cmo dic> 19_ ccmp1". A:rn11il1â uma cLmt11l·são con:.po: tJ. 

d clirtctoi-es de més e membros da 
actu.11 r}Jrccwri::l d0s ··Dia rios'" ira 
ao Pala.cio da Rtdi."mpcão. a firi1 d1~ 
con'" .ct::.r o go t:rnadv.- Arg "'miro ~' 
Figueirêdo a comparecer à signifi
' ativa horne11"lgr·m qu :-;erà prf'stac! ... 
ao illuslre homE.m publwo m1111- tro 
.Jo~f: Amcqco de Almtida 

~~~}~ ?~lo S~Ol'~~e d~e~;t~o 1ii~itª~e 

FOI EXPED IDO MANDADO DE henclcndo com ant e ciniCiH. a i:1,J)' 
PRISÃO PREVENTIVA O SR. JOAO NEVES TOMARA' nena::ia que a rc\'('stirá._ muna v rda-

RIO, 12 - rA. B.) - Na reunião 
de hoje havida no gabinête do mi
nistro da Justiça na qual tomaram 
pane o desembargador Barros Bar
reto. presidente do Tribunal de Se
gurn.nça. o capitão Felint~o Muller. 
chefe ele Pc.licia e o sr. Israel Souto. 
delegado ela Ordem Polit1ca e Social, 
llcou =-esol vido que sómente os presos 
políticos que respondem a processo 
ou contra os quae.':i foi expedit.lo man
dado de prisão preventiva. continua
rão detidos 

suu vida política venho observando 
carmhosamente n ascençàu ctentro df" 
um terreno cheio dt pureza de acções. 
de5te homem do norte. acostumado 
a resistir aos embates terríveis da 
natureza com invejavel serenidade. 
Como auxiliar do grande presidente 
João Pes.sõa . nos momentos mais diL 
fie-eis daquella luctlt titanica com o 
Cattête. era elle uma sentinella avan
çada ao lado des.5e horr. 1 m predesti
nado. Sem ambtções, fol galgando 
dia a dia os postos mais elevados na 
política nacional. pelos seus proprios 
meritos. Como ministro da Viação A IMPRENSA CARI OCA EXULTA 
pr~stou os mais relevantes serviços COM A NAO PROltOGAÇAO DO 
ao Brasil. como nenhum outro até ESTADO DE GUERRA 
aquella época. 

Na vtslta que fez ao norte. quando 

~~r s~~õ:s d:t~!~ d::~~âor:ls~l~~: 
dos ultimos tempos. la em pessoa ás 
concentrações de flagellados. ouvil
os soccorrendo-os moral e material-· 
ménte . O sentimento de grati?ão do 
nordestino não desapparecerá Jámals 
pois ha alguns méses. cruzando os 
sertões cearenses. procurava , por es

RIO, 12 - (A. B.) - A imprensa 
desta cidade exulta deante da noti
cia ela não ptorogação do estado de 
guErra. accentuando que se deve essa 
medida de apaziguamento á inicia ti
va do mini::.tro da Justiça, sr. Macê
do Soares . que vem sendo realmente 
feliz desde que penetrou no Palac10 
da Ju st iça 

p1ritc, de curtosidaae. coit.E"r daquella EM APOIO AO SR. ARMANDO DE 
g(nte as impressões sobre José Ame- SALLES 
rico. e uma unica phrase eu ouvia 
de todas as bõccas. como se houves
~em antes combinado: Foi o grande 
ministro o nos.so salvador. Muitos 
factos ü1teres.santes. verdadeiros ras
gos de generosidade existem ~m sua 
vida, guardo.dos no seu coruçao mo-

RIO 12 - (A. B.J - O Partido Li
bertador B,.;pulai; C , ·ioca ,decidiu 
hoje, apoiar a candidatura do sr. 
Armando ele Salles, dirigindo um 
manifesto ao povo. 

de~tom6c1~~lde do norte não póde fi. o SR. DOOSWORTH TALVEZ SEJA 
car inertt deante de.ste movimento ~?:J~g?o :~i~:x~NTOR NO 
grandioso em torno do nome do 
grande min1stro. Chegou a nossa vez I RIO l2 _ (A B l . N t· · d 
de mostrar ao pais lntelro, de quan- ultima' hora infÔrrn'am- qu 

O 1i~fl p/ 

~n~/ª/~~fti~d~tm;%c~~a~~
1
~teinc~~= r~cendo que t s r . Henriiue Dods= 

tivar o civismo no e.~pirito de n~ssa 1 ;~{t
1
r~Cl~er~.t"'~~;.~fª~~ad

1
~~-vf~~~;s"i~io 

gente PO!que a gr::u~d~za do Brasil é idade da conu'nuaçâo do p;dr~ 
~o~~~r~y;~lz~~~sbrd~ll~~~d~J.er~nte o Jlympio de Mt'llo. 

Concluindo quero dizer-Vos: PO\'O O GOVERNO OE ACCORDO COM 

~~e ~rre8t~\~ ;:é siA:ct~~(J a: ~~1!!1_i~~g~ A OPPOSIÇAO 

r;ti.iv:i~o':n u; s~:~~11
!~~°ndd~~cil~P~J= RIO. 12 _{A. B.) - Pela primei-

mai.s se deixará. mflutr por insinua- ª \ez, o governo tncontra-se de ac-
ções de pollticoi. intere i::e1ros. Na sua órdo com a opposição não desejan-
pobreza, tem .,a bido ~er digno de nó.-:. 

1~t~~~md~ :i1~~~oE d~anfi~;~ é n~~da~ 

A CONTRIBUIÇÃO 
DOS MUNICIPIOS 
Para a lnstrucção Publica 

O sr. Governador receb u e mmun1-
cação do prefeito Joao F o d Fi
gueirêdo. de Conceição, de h ver ido 
recclh1do ao respect v po o scal. a 
importancla de 282$800 a a á 
instrucção publica e endem1 

NOTAS DE 
PALA CIO 

Estiveram no Palacio da Redempção, 
sendo recebido pelo governador Arge
miro de Figueirêdo. os srs. deputado 
Newton La.cerda. jornalista Tancrêdo 
de Carvalho, Antonio Gam~. padre 
José Coutinho, Gerson de F1gueirêdo 
Lima, deputado José Antonio da Ro. cha, deputa,do Fernando Nobrega e 
prof. Joaquim Rangel Torres. 

ie que a propria corrente governi~ta 
' contra a prorogação do estado de 
guerra . .sendo decisiva a attitude do 
mmstrn da Justiça em contrario. 

O GENERAL GóES MONTEIRO 
AINDA NAO FOI NOMEADO 
CHEFE DO ESTADO MAIOR DO 
EXERCITO 
RIO 1'1 -- íA. B.l - Contriamen

te ao que foi noticiado não foi PU
blic do o decreto nomeando o gene
ral Góes Moleiro. chefe do estado 
:1aior do fXercito. 

OS SRS. CARLOS PRESTES E ~i~;YEr::iER CONTINUARAO 

_RIO 12 - (A. B.) - O govêrno 
nao cogita de transfenr os srs. Car
los Prestes e Harry Berger donde se 
encontram, não havendo lagar mais 
segur_o nem mconveniencia na contL 
nuaçao dos me~mos onde se acham. 

O SR. PLINIO SALGADO SERA' 
~~N~~itwlC:· PRESIDENCIA 

RIO, 12 - (A. B.I - Segundo as 
ultinrn.s nollc1ns o sr. Plinio Salgado, 

POSSE, HOJE. NA SUA CADEIRA dadeira consagração ao eu nome rJt· 
DA A. B. L. larga proJ?cção c.:ivic.1 . inLellr-ctu ,l 

RIO, 12" - (A. N l - Tomará pos
se amanhã, na fUa cadeira da Acade
mia Brasileira de Letras o sr. João 
Neves da 'Fontoura, para ·que foi ult.1-
mamente eleito. 

O discurso do sr João Neves é urna 
longa peça esc: ipLa,. 

INSUSTENTAVEL A POSICAO DO 
PADRE OLYMPIO DE MÉLLO 

RIO. 12 - (A B.) - Segundo no
ticias de fonte informada. considera
se insustentavel a situação do padre 
interventor. 

Acredita-se que dentro em pouco 
se verifique a sua substituição. o que 
.se não realizou ainda devido a diffi
culdade da escolha de um nome. 

O B.'\l\DO ACADE,11(0 AB1:1L'1' . • 
'IARA' O B,\ILE 

Para maior bnlh,tnll~mn cl'J ~r:111-

de baile cm honra ,10 mimstro Jcsc
Amenco acd.b'.l ele s r contractad 
em Rrcife. o B:1.ndo .\r:Llt :mso, ll\.J.. 

gnifico conjuncto mu.-..ic.11 cio \·izinho 
Eslado do Sul. que. 11:1 ultinq f st·1 
rtalizada 11')s ·· Dia ri~' prc11or.:-·ionou 
momento~ de int m,1 alegT1.1, com 
um rep.1tcrio .s-lcccionado e 1;10cter. 
niss1mo 

A jazz_banel da "T.1b:1j1ra .. ~ , Pra 
comparecer d..!vf-'nclo amda e~·.tn '-E:
rnana. serem tomacta.S :1.:, pro,·idend:'.ls 
necessarias para oue_ ao luxml'> b-:;.i. 
lé' não falte o ,·ali'J::,O concur~o de 

A·COORDENACÃO DAS FORCAS 

DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO 

A Oirc-c1oria d1.. Dep:utamen . 
to de Cducado avh.a aos :srs. 
prcre-s':'.oore.~ e demai:. funcc-io _ 
narios do ErP,ino que o prazo 
para .. er enviada a folha de 
::cr-vico JHiblico ao cncarreg·adu 
da crganizado do fic:hario ter
mina no dia 20 do corrente. 
De,t:i data por deante. as fi
c-ha:-. q-rào cri;anizadas excl u
, i, amt:nte C'Om o~ dados e:\.is_ 
tente ... na antig·a Secretaria do 
interior e In:-:-truc<:âo Publica. 

..> .J !"'============= 

DE TERRA E DE MAR 
O PONTO DE VISTA DOS MARINHEIROS FRANCÊSES 

<Exclusividade da A UNIAO 
na P arahyba) 

VICE ALMIRANTE LACAZA 
Da Academia Francê.'.i:J., antigo ministro 

da marinha de França 
e 

VICE-ALMIRANTE DURAND- VIEL 
Membro do Instituto. \'ice--pre~iclenle do 
conselho superior d:.1 marinha de França 

Durante a G,ande Guerra. quan- sarnis á~ operações qur dt>•·e erre. 

~º:ze~~~c~s: :·. i~~:to:e n~~;~~·::i·r s:~; 1 ~\~~.~~e-d~ec:i~~!~c~~~~~nt~\ \'~~i~~<:'~-~~ 
o pais vivesse e que os seus excrcitos effc1to. gra,•e pen~o. ar:-1scJndo.se a 
combatessem , seria preci:;;o introdu. gente a vêr o ministerio do ;1r ~ubor. 
zir, nos nos!o,OS portos, mais de qua.- dinar, a projedos de operncões indc
tro milhões de toneladas, das quaes per.dentes. a ath'ibui('.io de elemcn
a metade representaria O c:arv.io ne- tos estrictan~cnte neccssarios a~ che
cessario ao funccionamento das usL fe do rxerc1to, para o cumprimento 
nas de guerra! O trigo era preciso da sua missão. 
ser procurado até na Austra lia; o ,~nnri,,,, nA. 7 • OA.ll.' 

SOCIEDADE DA ASSISTEN
CIA AOS LAZAROS E DEFÊ

SA CONTRA A LEPRA 
Na séde provisoria respectiva reuniu

se. hontem. á Directoria desta humani_ 
taria associação. com e comparecimen_ 
to de considera vel numero de membros. 

Tomaram-se diversas deliberações 
sobre casos de serviço. suggeridos pelo 
engenheiro encarregado da construc
ção do Preventcrio e outras sobre de
talhes que a impunham para a perfeita 
ordem e andamento dos negocios so_ 
ciaes. 

Foi nomeada uma commissão de 
socios para representar a Associação 
no baile offerecido pelo "Clube dos 
Diarios" ao ministro José Americo de 
Almeida, em VJSta do convite recebido 
para tal fim. 

A presidente convocou uma reunião 
do Consêtho Deliberativo para o dia 
19 do con ""nte. 

aço devia ser buscado na Americ:a. o --------------------------

mesmo acontecendo com os tcddos FRENTE INTELLECTUAL PAftAR 1• • que vestiam todas as nossas tropas. ·- J · .;,,}!\ ,
1
-.íl- l'!tf 

Assim, s:em a marinha, a guerra não ... 
teria podido prolongar-se até á vi. 
ctoria; e, sem querermos de maneira 

alguma diminuir a gloria dos nossos BANA PRO' . JOS. E' AMERICO admira.veis soldados, podemos dizer 
que a derrota da Allemanha se liga, 
em parte, á impossibilidade em que 
ella se encontrava - pelo bloqueio 
dos seus portos - de receber , de fóra, 
o que lhe era indispensavcl para pro
seguir na lucta. 

E' preciso, pois, que os três exerci
tos se mantenham em ligação estreita 
e permanente, com frequentes re

Num enthusiasmo crescente, a F. mente a F. I. P. organizará uma se
I. P. vai des nvolvencto um lar~o lecta caravana, que levará o nome
programrna dP propaganda eleitoral. bandeira de José Americo aos Esta
pela \ ictoria da Candidatura Nacio_ dos vizinhos. num grande movimento 
na! de confraternização nordestina. 

uniões dos seus chefes, para que fo_ Nos circules intellectuaes do Esta
dos acompanhem , cada qual no ramo do ha uma intensa vibração. para que 
que lhe diz respeito, a creaçã.o e a a campanha que se inicia attinja a 

:!~~!~!m~!:.ei~es~: ~Ó~7:'.ç~o d!~ sua elevada finalidade civica 
fesa nacional ficaria assegurada, .sob A F . I. P., longe de in , i;1uacões 

!u,d!i':ci:: ,:rta~J:i~t::im!~sra;~ª~~ pequeninas. alheLi a inexpressivo::. 
chefe do exercito, para melhor e mais sussurros de dz,spcito será d nlro 
justa distribuição dos creditos que o de pouco:: dias uma f~rca r~al con
parlamento lhe possa consagrar. ereta, nessa l11~ta empolgante de ci-

Com semelhante organização, não vismo e brm,ilidad:> 

i~ibt:[!:iovi:~o Mhli~ri!1'3o !~r~~.;!~ A sua actu:1ção não ficará dentro 
to, a uma das armas mais indispen. na.s fronteiras do E:-iado. Opportunn._ 

O PROFESSOR J. BAPTISTA DE 

MELLO FALARA' AO MICROPHO. 

NE DA "TABAJARA" 

Na proxima quarta-feira. o profes
sor J. Baptista de Mello, figura de 
rfalce nos nossos meios intellectuae<:., 
occupará o microphone da. Rad10 
"Tnbajarn ", em prosegulmento ó. 
serie de discur~os pró-candidatura 
José Americo. 
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REMINISCENCIAS A CU R RA C IV 1 -D[SPORTOS 
J'. l ·11l 111ho ,1c L. t: !\loura 

BATIS I· ,\/1 NIIO \ LIJU PEDIDO 

Mt:'11 1·111> e \f'IIH1 a1n 1go (";izuza 

Trun1t1unl' 
Pf'fll\1-111(' \(1( r 1'111 <ILO;~ do :f'IT'[ID;:J 

prn·.;rnw 1n1d, q11:111do 1111 \'m1n:-. {''11 

Pc h1r'io, qt1• t1;1r, d"l\.a',!,r' ri1' r•cr·v~J 
u .... "H"lll'lll i Jt<·t:1 r111r· ,·nl·•· lant11 

t1Pl't'll:1\:1 p l:1 11·1·orrl.1r',10 e'(' 1..:loth l" 

tio JJT. :'(ln q11 !i\l' pn,p n1 11111,n a111 

1:::,,1t1d1• • ,111 J;•l.~\ll 

q,1c1T11a \ 1;11\ r qll1· t'II Jl1c li'l-

1, ... ,., d 1(111,·llr· d1.1111inr;1 1n: •,,(1,1 

JW p1ttn1 1 \Ili., rir· ~---ín i• l :g1r-l do 
1l 11 1JLI 11'1 111 e 1·1,11\)11,1 d•• p· ,r,;1 

Jll! t ffll Ili 1 11 li l.ll (''11,LO O li•, 

l'll -1' rtit1· f' \l'l!t 1.~ndn p.1!11;:irrh·t 

1 i 1 lirn'"P' r, 11 ;_1111 fio 11wt1 

l'\11!1,,n!i l\lh l l• !1Jl1n li,· l}P!IJlllLl t' 

c,11:k 11Hln ,;nni.·\ n 

ri " ,J.1 111 i 1<1, h li\ e )nll·•l,d 1rlr· 

d~ r r 1il1:,11 1 111 ri.: r n [ti ,1·, 1,11, 

r ln11:1\ •J11 

J ,';Jl 'jH 

11,, r.1111 1lt<', <·11i:1.s rn:1o1 

1 1 1, ( ,11 1 li lldric!r . .)\ 11bn 

l.lt;C.111111! ll/11: 

,1 t p11,; l.i l pt o ,t r 111 q11,1 lql!"l' ('11iCI 

:.,e (la !ili\ \J I 1 ,unin;.. n·du , in tf' 

ilH'í'd,t l'l'rllli•lt 

\Jb 1(1 ( ')1 !' 1 C 

1 L \ljn l!.l ;'\i il 1 

10 lt 1npn rm q11r o 

ld 1 ,l () !'11· r-.Li 
r 11! t,1 d 1·11 .1111 

í]llt' )l ltl J1 H'l't;Jtll ('01\l f> 

, Ul'J 

11({ 

l' h 1, I l 1111111,11 rl1' 

n 1 ,ir •111n do .,·u Ili\ t iri."Jll() 

l 1111 1\1 1 cn,11 qlll' rntn:1 

\,1111 •1 !1\Jl''l 1 8n1111 i\l:• dn R· 
Ul1 11ptn1 1 11 n·1 \'11h (ir_, l'11'>r rl)l 

1 ,1. ,1 m !' !10 ;\.T 11ml1n. tirando 11 

fr·i1 n d 1 1 ,,, H líJ' dn l\ll', de :tvI::iri::i, 

LI'· f' ),1 (11 J1f1 

]I(' l•l' 11 llf l_llll< prpfr 'f)J' ruh]lr•n 
111r111t<J 111t1111in ri.l!l11111c1 ,1Jl;1 

[•;tL, .11111\:1 ,1 r,,r 11n 11:1q11rll;J co. 
l1n1 rpw rln111111t ;1 \1\l;1 r dt 011d~' 

f' \e (l 1111,!n Plll('lcl!ll:1 d, (nll.p <l 

~.:.!li ~~ i!!I 1.11• r r~ i.;nh• ti.~ rio 

~ r 0 Jr1p 1 (11 ili 11,=i ln-.,.u11 :tnlP 

\L~ 1.,., ,, q11, 1r lt.11:1 n rrt l11rHl-

lf" f f l ffl1 \ll11::l g1· Hdl" 1·:.1 1 dr 

, 111q p e ,r,1 11n1n:11 t 1ant1111 d<' onriP 
,1\ ,1111 prrf111nr (ln t,: 1nlus 

d11 1r ,, d,1 11111] 1 11\-t das bu 
n111c <h Li,; d:1 rn:,ngr>ron<1.':> 
{' d< 1 

UII ln1t1lri\ 1!11 ;1q11i-Jl,1 ( .prr1c:- dr 

f,]( 1: dt.l f' Í,l ]I.\ lllt 11 (ll/111 g<.-l\'(11!] 

r, r.i:110·, d() rkl1110·n :1l111nçn, 1111::i,i 

, oq111· 1 t1.1rl1r1rin11I )1.t11('1:-icla, com 
u ll p,rll 1 r1 ro1111Jhn11•ntn. o r·;1J1x (]3 

do l'riil n 

'1n 1111 
1110::i• • 

1 1 l1r_ ,l dn l11u1df' d:.t: 

! ,11 1 Jl\[,Jll', ) li!' JF·. IIHJ 

r J lo 11h11 ,,!., ·i _r,lrn111rl-l 

d~ 111, llqh 1 , n01q11td1·,rl;i rlq 1, 
) J 'H li' \ , 111111 11111 ::i(lc\r-11 

J, 
n q11 

t11111d: d1 1" !:1111 111 ! li , r1 \:, 

crt,11u1;1 q,1, 'ª r,1 ,\ tc111n dfr!f,, 

E \, -f,O u hirJn r ,itn )' i]jn;.,< rl1 

Í' 1 '1 'I fr• 1111111· ., 1 nm ., 111d1·lr 

NA ESPANHA 
Estarão frente a frente hoje no campo do "Cabo 

OS NACIONALISTAS CONSEGUIRAM HONTEM, A' TARDE., Branco", os fortes conjunctos do "Pytaguares" 
ROMPER O FAMOSO "CINTURAO DE FERRO" Qdt e do "Sport" 

DEFENDIA BILBÀO 
Mais um bom Jogo de campeonato !. •· QUADRO 

A capital basca difficilmente poder~ cleler o avanço do 
generRI Davila - O generalissimo Franco procura uma 

desforra em Guadalajara 

~~~~l~~ df./J!St~aro~jee~lOdf:;ra ~~ 
Lilu!o ele campeão. 

Estarão na ,cancha hoje, numa gran
r1c luctn_ os valentes e sympathlcos 
ronjunclós do "Pitaguares" e do 
"Spor\". 

Severino 
Cabo - Louro 

Chicáo - Anibal - Th:imé 
Zé Patriclo - Luiz - Lucas - 'Doutor 

Feliciano 

OS ~ \CIO!\ ·\J.IS 'l .\S Rff\-JrEltA\f 
o ·11N'l' ltt,,o Ili·: n :1.rw ·· Ql 1: 
Jll H '.NUF. DIJ,Bi\"O 

] .()NlJRgs. I? (A l/lllflrl) - Um 
1,1d10 c:.1pl:1do ela 1·!-ilac:r: df' ra:lio dt' 
Pc1p1!!n:1m i11lorm11 qtt<.' ª·" t.ropas na
cion;11isla ro1111)('r:1m {i,s 3 horn ~ datar
ch• hn.if' o 1,1111000 "cinlur;:lO ele fctTo" 
que ,k[n1c\P Bilb(w 

nmlA S(l)(t THM.\ll(l o 'EMITI" 
\R IO llE IHLU \"O 

PAi11S, 12 1,1 Uniüo\ - Notlci:i·; 
clC' Snl;rnw 11 · ;1 ;.1111da não rcmfln11;1_ 
da•· rntormrtm que uma d1visfi.o dns for
ça ·do ~cner:,1 D,n1l,t tons.:i:;:lliu tomar 
o cem il "no clr B11lnío. ryur fwa num 
suburb1n daqurlla tid,\d1' 

A ARTiLII.\R1 \ HFRJ· J.UF DIZIMA 
\ S l'O~ICoES B!\S{ '•\S PU.OXl
,t ,'S A ttlLfi\'O 

f.AL!\l\1ANCA. 12 í A Vn1ao\ -
I\ ,, - f ·Jh:ula JJP<::1da nrtcionallst~ TC'lni-

1 :11 \wlc11tc :,un J homb.nct ... io rout r;1 
n~ 1,01·caçoe:; pro'i:ullas a B1lbâo. 

f .. 11L.Sustcnla\"Cl a n· 1:-;tu1cia. Com 
;1 1n< \hor;:1 dJ h:mpo, fiO a, lôrs tl'hcl
dr. 11'\ .intara.m voo <lestruindo com_ 
pl ~L.t1ti<'1lle as forlif1raçõrs ba!jC:ls e fa
dU! rP11l0 0 av~nço rlrt lnianlana QUE' 
t.om: 11 po•1r·~o dr 1r(': k1Jomt'lros na 
frf'nlr. 

NF.NUl M Nl\\10 1\-U'.JH'I\N'TE IN. 
GL!-,,-.,; TtF\'F PI< NETR.\R NO POR-

TO Dt: Bll.B\"O 

LONDRF::I. U rA rI111úo) - O 
.iln1irantadn nrdf'HOll fJllf' nrnhum navio 
lnçk::: pcnrtr-- no pnrl rir Bilb{io_ FOb 
o IT..CO dr :0('r :-litt1n'"'.ldn prh art1lhari,1 
pc_ ,d 1 11.1 1nnc.11J,1:1 

h:1t:-11clo , l4' :1,1-11 \TJ'111t·ll v t qu:rndo O favorito da tarde é o "Sort''. Reservas· - Cabaré Chiola, Bmha. 
tcnt.i.,arn IHlll\h·,rcl· .u :lqLJt'ila c1da<lc. q11c pos..i;;ue Inegavelmente. um team 

rcspPitavel. mas o ··Pttagu,ire' ". cus_ 
\S 11:or \S Rf "Rf~U>FS f.M I\IOVL tum a enfrentar os tcams forte,s com 

:\U ~ 1'0 "'iO ...... tTTOR OE Glli\OA . \'onda d<'. de vencer. . 
L .\.J.'\fl. \ O alvi-rubro, é um dos mais f-:rtcs 

concurrcntcs do titulo deste anno, e. 
uma denota hoJe, Importaria, certa
mente, para um tombo perigoso na sua 
mar ~ha 

2.' TEAM 

Espanador 
Cabaré _ Chlola 

Zezinho - Curiô - Raul 
Alvino - Binha - Tonho - Rato 

Tamburete 
M/\DHII>. 1·• r ·1 Ur11tfol - o.~ rf' _ 

lH'lrlr"·( -!fi 1 1otlllk:1nclo con:,idnavcl
nwnfr o "Prlor d' 011:Hlal:.1.larn 

NunlLToso" ,·011t1nf"C'I1tes insurreclo.s 
rhr~;im a('JIH'ik ~1 to1 

Os seul> elementos confiam na victo- Reservas: - Zumba Luciano e Ri-
ria, valdo · 

Lucas .o •scorée" do,; nossos cam- O "19 de Março·· jo~ará de 0ta lnl.\-
RECO\IMENI> \('.\O i\(H.; NAVIOS pos. certam. ente. não deixará de .bom-

1 

neira 
i\lERC'!\N'l 1•,S FR :\N( 'f;s bardear a barra tricolor. e confia no 

auxilio doe; seus companheiros de ata- 1 " TEAM 
PARIS. 1'2 1 ·1 N 1 - A diVLSáo que principalmente em Murillo e A-

n:1val ~nn1H1C'l1 11 :·, Jl):trlnha mercante dht>i-nar 1 

fru.nri's::i flUP ~ ab l('nha dr entrar no I Na d~fêsa. três elementos tnsplram 
Hennque 

Alcides .- D min1os 
p01 lo d('. B1lll:1.i_ 11m·1 vrz que as e6tra- confiança: Miguel. Qutdão e Gama . 
das pi o;,,:1111~:; cbq11<. IIJ <'ldact~ se acham _ o "Pltaguares". não dará tre_ Biu 
amcacn:J;·1,.._ cln Jo;;,.J clr1 :11t1llrnr1a tn- guas na Iucta de hoje , aJs seus adver_ 
::.um-"ch sarios. Todas as erperanças pttagua-

Piaba - Manuel - Ca'.C:Ó 
Si!vio - Bueiro - sevenno 

Mariano 

"2" TEAM"' ren~2s e"táo voltadas para Fernando 
( 'ONF11: ,1 \1) \ ,\ NOTH'I!\ n~ Plrf's e Zê-Henriques 

R(;.:\a'lM. "'d n 110 ( 'INT( TR/\.0 Emfim. teremos hoJe. ao que parece, Gentil 
(\}~ l FIU!O uma bôa }U".'ta. Gouveia - Cotô 

Teams fortes e ambos com vontade l Lucas - Geraldo - Paóa•.:;aio T.ONJJHV"). ,., 1,'1 Uniaol - Con 
firma-,,· :1qui qur a., trepa ll.lciona: 
lista.._ r01r1w1,im o l;rnE· .. o ·'cinturão 
ck fr-no" Qllr clrtPndi:i Bilbáo. 

O J)J"f' Hl ·11tc' f\nu1rrt' dirige pc . .:soal
mcn1c a d\· h" :1 ctn <:1dode. 

J\S URNAS !.ão livres e livl'e o cida
dão para votar no pal'tido que ex. 
nrf' s'ic uas unu~ a brande1.a da Pa• 
rahyb.:, 

BIBLIOGRAPHIA 
t-:~·\.;.H~ r.E\~ {92'ril NIC'OLAU li 

Tl,i \ rrt,_, 1 :10 chr1;1. dt· episod1% 
ip,·11I:l·1t1' d,, n1n1'.\nr>·~('n 1• cl·• dra
ma·; íjill' eh p 11 :un ;10 IJing;·~,pho o 

de vencer. Aderbal - P anellada - Luiz Meirell:::; 
- Para a partida de hoje a Liga J. Meirellcs - Ruy 

dcs'.gnou para seu representante. em 
campJ, o dir~clor Luiz Splnelli '= para O Juven:l do I ris jogará com o Ju_ 
juízes dos l." e 2." quadros_ re.:pecti_ venil do Torre da 6egulnte forma 
vamente. os srs. Fernando Pinto Sei-
xas e José Diony.sio da Silva 

São os seguintes os teams do "P ita 
guarcs•·: 

!." QUADRO 

Macaquinho 
Neves - Jabu ra 

Synrsio - Piancó - G azolina 
José Henrique - Magalhães - Henn
que - Chocolate - BapLista. 

!•· QUADR::J 

Nadar 
Biu - Fcllinho 

Erne.sto - Nequinh::, - Xandu' 
Pierre - Malabá - Gallego - Bega 

Walber 

Reservas· - Cu tia. Sinô. Zr Honono 

2° QUADRO 

rr IJ11110 d,· 11>n1;1111·r-.Jl.:L r:llns Já Reservas; - Lc.:nel - Carioca Professor 
INH'J.\J)\ \ Pl·l 1:1".JSI\;\ NO SE«'- ·11 o rna1· 111r1lrcl. impr"'s~{,.,n:1nte e Pirá . Laurenlo - Traquino 

TOR D1' OROIINA I:Lrn do.-,; rn1n:m,· .. ,: E tãi) rheias àr D urwal - Adalberto - Pedro 

l'ARl~ 1:• 1/1. Untoo) Notlrhs 
cL1 !mnlc1rn 111formam QU"' as tropa.s 
11:u_·i('l11~_1i1'1:.1· 111H'13rélm a offf'nslva gr,_ 
ral no ~rrfni· clr OnJ1111a, vhando a 
.:ilr.k1;1 <Ir B:111a111in 

tcenas; qu nm nw:• li ,!J r·;n:'e}o.c;a ~e 2.° QUADRO I Evaldo - Glementlno - Dedt'U - Zin 
negari.-1 ~ hH:1.r m :l'U5 livros, <·om PaeZ1.nho 
mi>do e\, (-n, CTl Llr orua o inver0 i-, Aprlgio 
nu!. ..-:· o ,. n dr NH·"l:111 II. o uft1- G rad\n - Gomes Reseruas: - Appo1onto, Gazolma 
mo Cwr ri:! H11·; l'l Sua \'ida fnl' G onz;iga - Xixi - Dino -Maxirno Chiquinh:J. 
11m <lran1:t lwm Jlllll!!CilL{'_ Sua PSY- - Mathias - Vavá _ Rivaldo - Chi
chnlog-1~1. c·11111plrxn. A ·;-{C'llL:> que o nês. " SPORT CLUB UNIAO" 

,HM,THH) ,"i 'i I\VJf•ES \ ·t;Rl\lELHOS cerr:iva e:tran11;1 r m~".;t.nlo.'59.. O 
pas:~~1dp dt· :,11a !l'IT~. le1wb:·cJSO e '' SPORT CLUB" DE JOAO PESSOA Sessão de directoria 

SAN SEBA..STlJ\N. 12 - (11 Umao) RSSlt:;l:1dor. 0JH, r:,tú di'\1"!) q~e uma 
M ~1vi;,cilo 11Aclt:nnli<;\a operou f'l11 btograprlw. clP Nlcolrt11 Il ~ó padia (Official) Hoje , ás g 1 2_ em c;ua stde social á 

s~ngoç(l rom f'Xtrnord1nario rxito, n- .<,;er um JIVty :·:in.,:ic101rnl. 1: 1P:-1110 que avenida Vasco da Gama terá lu.,.ar 

NOTAS 
POLIC:IAES 

r\111Jnrlr, \'w1;.:1r.1 11111 nartido rlr 
, -HltlLl dr ;,11;1 µropt 1rd,Hl" nn 111unki
i,1n Ir •-.;;.11il:1 Ritr,. fn1 ro\·;1,cirn1Pnt" 
~,,Jpr··idn t"lll,1· cn~l;i, ~·lo laclrao "M'~-
11111'1 l\pr,,,111 n H!!11r11llor tll y ',(':,; dr• 
Lil 

o B11r!n'.· n:j_n qll!'M''.C"'"\ De accôrdo com a dire:çáo de Sport I uma srssão de dlrectoria. ct'es..c::.e club~ 
No p1dar'L0 txph• ª. fü·!-a[1 Bl·Y qut I do club flcam escalados os amador~S I O ri!~l)::-ctivo presidente pede o com-

n;"io :,r IJJtJ clitma ,1tln 1 om:1ncear1a abaixo. para o encontro official de parecimento de tod:::s os directorrs 
ma" q111, tHcto (lllP " cr,'\Tll .~~ 11:1i-sot_1 hoje com o "Pitaguares", fazendo des-1 · 
ll~oro.<,~ 111"/~1"· lw\i'nrl:, 1 <'td 1ci".· ate I de Já. .. scien. te aos mesmos. que. os fal- SECÇAO DE FO. OT-BALL 
no/\ t~1~1\?~1lr iQ111 rldH:!t a hh,loiial losa:5. scrã~ rig~ro~amente.~uni:ios. - , 
ff, .. Nin·l;.111 11 t· dr• sttr1 !.:t'Jll• AcOJll- As 1~ 1 .. ~o!as. Zé T011e5, ~loy~10. _ Na manha de hoJe .terá lugar um 
panh:t n iinpi Llrloi d<' :-I .... e, lrmp:J Eclerlmd?, ~ede. ~nicct..Je, Rome.ro. Er- r~goroso ..,ir~lno .. entre Q.',ó qunct,;os pnn
dr 111f'tll!Hl. de c1. 1qurlk rl1,l I lll ( tlC ]li31ll_ M':roro. Mal 10 Alv S, Blb1 to, O- c1paes dv Spot t Club União 
Pll ;n·n. i\l.·x:indri· 1. dH'f!nu 1,0 113 _ tonl_.. Lmz. Arnaud. P . Paulo. Guedes, .°. dl~·ector de Sports avisa que pu_ 

brio 1111 11 11;.;cln ,. h:inl,:idn ~.11 .s~ngur. \ Partmho e Brayncr, mra ngoro~amente os faltosos. 

rnrn 1,l,HI! dt' Nin11:111. 1 ,"Tll ca:-.o - SECÇAJ JUVENIL 
:~ 111nrf1•_0. a < i11rn;1 Rn.~·.o- J:~ponê:l1. 

l'rn ("rl111 :1 p11nJ1:i]~1h r I a\n 
1 l1 r,:,J ,111 r ri, ir ~1 1J '!li' q:H d,1 11 frr•<i;1 ·n111 v;..ir\o:, i:'.fJlpí" 

\'H t irn:1 1111111 :1!11·11!:ido t,• 1-r1ll'1<,•a. /\ 

1 

:1 c: 11rr1:i 1,;11rript•;.i. n ,Jonlinw -..k t\':,; 1115. Ru~cns, Qu1dâo. Miguel, O sr. Beraldo de OilvEira. dirC'ctor 
R;\.'"p 11 i 111 . ,1 1ir<ill 1:!,lllcl:1 commu~ist:1, Gonzaf!a. c.athanno. G.:tma •. Pedrinho, desta secção de desportos de ··Sport 
o1 rrvr l1w.-,n ,·pr14,1rll1:i <' n tral.{rdia c!r Lucas. M.un llo. Adhemar. L1la Guara- Club União". convida todos os j:gado
blc1k1 ttnlll!l'r:o .,,{,n f:,r!o."> 1rn.rrados 

I 
cy. Sevcnno res para o ensaio de hoJe. á tarde. ás 

rnni t•lrfl" , 1111J11T:-,:"lrH1:111~r 1m1,lit:1. Ficam convida._dos todo~ c-s d1rectc- 15 horas. no campo desse Club r1c1 (11 ·, r IJ1 L1' 1 ,11 rJ, 1 11 ,, «,i11J rir pn,-;r1r;1 pr·lo :1~rr· "'lr 

/ O !1rlr;1,1 l1011111·icb fnn,to:111_ ... ,., ,1r11)·, clnllf' w ,IP 111 rn :1rl111i•·:1,,,1. 1T.s. para a scssao á realtzar..se ama_ 
Tr;1t 1 ,r df' 111H,1 (k:-,:s,1s b1nq1·,1phi.ls 11hã ás 19 1·2 horas. a fim de serem SECÇÃO DE "VOLLEY-BALL .. 

cnh-' ,, 1 11 .. 11• 1 r,o11 n 1nr"·111<1 l11lr>rc-.,c I tratados varias assumptos. Amanhã . ás 15 horas. no Parque 
t r, 1

111
,. ,, 

11
,1

11 
., 

1
,,

11 
,11 dlr111i1dn {l drl1~:1d11 .Trinn J;!Jr,i·!1·1 
1 11 ·, ·r )) lln IJIO!'"r/r•nrln T 1\f'r"' 

rnn1 q1Ji· cl•·1t11:i I lt••;•·, 1v11·1·lb,'- dC' Esta prrsi:lencia espera o compare- " Arruda Camara". terá lugar um r1go-
, rnt111 ·•. chncn1o dC' todos. ros·o trein6 entre o~ principaes sextetes 

F t· d 1-h ,11111111' ,'if' rrpnrt.ini;111•, Carlo.-s Nercs Fran<Jl - Presidente . d :; "Spo:·t Clil.tb União" 

, ) r, 11 , t) 111 • ,-1 11 11 

1 

1 d1)1· t1 1, 

,
1 

.. 

1 

/'I rP<ll'l·.1./\Mf•'.tflrJ 

,\ 1 J ui 11 , rq:p,:rt 11p:-i 111! nl ,. 11 .~ 
('t .. 11L111 1 ,, qrw r> l!llJ1· 11m:1 rri<l 1 

tl,,1111110 11 1 Cl1J1w A';Lrr·;i · cn•i :1 

\.•111p11·, ri ;11t1:1nl1n 

YOl'J\Jt não é sô um dr\•er, f uma 
lmpo,tç:.., 41! civismo coD.!iCllllll• 

rtii f1.-.rr:rn1 1P, " 1nrt.1 e 1tn,n- O sr. Edvaldo Brandão. seu respectivo 
~frnr," dr lll• ··" ,ph • 1, 11 Nl<'< 11,,, 1J li. rpir director d•2 sport encarece O com_ 

11 ttun·i 1 d.i pr:i,·., ~nprln r 11 11 11htdul,, ri, 'C> l'n 1,mdr 1 <l,t HENRIQUE DO NASCIMENTO parecimento de tcdos cs amajores. 
t rlu .Jn /. llt~lnr, (;alcl.1·. o i·u 11111 

.lo. l, 1 11 ,<lt', · /1 t r d1 1 1· Hi d, (· 111 r:n ·;r . rlr•:r .ª PrescntC'mcntc nrsta capital o sport- GRANDE JOG.'.) INTERESTADUAL 
1 0 , (11 1 1u71rh nrln r.rfrriíl• 1 !' 11 1

i:, r.lP 111 ill..1nt, . . r·., 11 11. º· lJlí1'
1
- 11/t'l. n pytagu.aren~e Henrique d:, Nasci_ DE VOLLEY_BALL 

1 
,., ffn pit :1! ,1,, PJotnp~ li 11i, "~ .,qip l l··li )'" :iiwtn1 ~!(' º"- mento renovou a sua lnscripção na \tenfica...se hoje . ás 15 horas. no 

'·1 • 1' 1'1.JL.d.i '.•·11 11 (1 ,1 .. LrH11,u1 .. , Ltqc, Desportiva Parahybana e tomará campo do Th.:maz Mindêllo. o jogo 
1 r f· 14 ·h <l 1 <k A 1 1 

1 pnr!C' no .1or;o of!icial de hoje defen- entre as equipes do "Leão XIII" de 
J y, 1 ·t 1p I'<> /\ r ·11 ' 1 ,i, 11 ' 111 11 ·1 (1,-..,rnll.irl.t P ,r, clrndo as rôres do s<~u velho club: "Pi_ Recife e o "Santa Cruz" , desta c1da-

f '· 111ir1 '"111 t, 11 H11·t1,r· 1,:,,,., r:, lat::llé'\IT~ Sport Club". de 

l\rf Ili li 1/;lf}f' l"IJH 1 

,p1rll I e 111111 rr·:1 !1 111~ 
1 •1n 1rr> r 1 rln 

SECRETARIA DA L . D . P. 1 importante das que se realizarão na 
,\ri \ 1:H'f(M\NO\'.\ ii:;~1 \ . . . presente temporada _ inaugurada bn-

' •n 
111 

:i 
11

' 
11

n I A partida de hoje ê de certo a mais 

r • n1 · H ·, n1 • r\fJ 1.'0 ~H)J1~r·. t - N.-1 ~<'crclnrla da Liga Dcsportwa. Pa- lhantemente pelo ''µ!ão XIII". 
o l'n 111 do 11 ·•1 '111. P,t/~m L', '.'!'.~O. 1 roltyLJana precisa_se ~alar com os a-1 Os dois conjunctos invictos pisa1ão 

;,1q1 ,11.1 i· .i !1111:,ur1·,,1! t 11n mad~xe::; abaixo no pnmeiro expedien- o campo assim ocnstituidos _ ''Leão 

dr> ry11r fr11 1,-J 

1,. lu,1 

n d1. t!u·lc <\(· P, l1cla lC'C'f'h"I! rm 
,hl;:i d<' l1nnl<•111, dob lelPa-n1111i1ws 
Cqn1111un1cun-l0 .-1 instaUaçan da E'.'i ~ 
la1;a<1 <Ir nactw da cidadP. rle C~tolé 
dr Hoclw e fazendo :-;ciC'nU' á. Clw
fi..1 ,Jc Fnlicia das providencias to
mad:1.~ por su:1. det.ermlnação, pelo de
legado de !l('l1cia de Pato., , 

t. 11 ·.i 1 1! 11.'' ti.° '.111111,~n .ht•,1- te. da<i 12 á.s 13 horas, e no fegundo, 1 XIII'': -Genival, Caetano. Gó New-
1, 1· 111 111,1111.11 r~r ri '. n · pr,,,rP,.L- 1 -:las lD ás 21 horas. todos os dias ute1s. 1 t.on ,'Eustaquio sandoval· ·"santa 
1Pi11f, ri, r11 l1\·1ri l·,l11.la11l1·.s;. 1\m11r,lparR cifeit.o de re.,.ularização de ins-1c ·., L 1··Ed 1· d 'M b 
T ,h·1•.1 ,. ,r.,r-1,... i-11r·r·1•:,~o pn,i~ cnp\áo dos mesm~ amador~s. Gru;.1-Z ~z. e,:1r:i o. aroma, 
1h11 11' ir1.1. 1111"11,, r rn cJ11,, Jt,1 1 Rnta/ôrm - Appolonio Miranda e t neict ez1to. Eu_,~m c. 
t r l,·,:111111~ !· !\ J.H lf ,, 110 N0VO IT(L Cllclcncr ·aorncs (2), tant~~ é ~~a~o~.:vir ~a~orran~~ s~~srs~~ 

~.1.:J1\·,.i11lr i::\''111 ./ :111\1,\'z~-1·/t i~:~"i~t.;:.:_~ IRIS X 19 DE MARÇO giri1~a~âe h~~i~- d~e e~~ta~~~.~~-
rnn, 1n11 1 1 r,dri .. , 11•11 \'IF.,:-nr. 11111;1 p,·_, Enfrcnt.~r-Se-ão ho'e á t d O "treinador•·. 1o "Santa er.uz", sr. 
n•!r ,,1111·.\rhr,1,.:-:11:1.1111p (or,;a dC's. 1 <\mlsroo b t d / ·t-b 

11
ar ete~ Pedro Paulo de Castro. conV1da aos 

,111,1 \.1 q11,· 1,,r11;1111 1.,tr ro111:1ncr m s .cm a e e ºº. a.· as ut amadores escalados a comp~recer ao 
!IJll (].•. r.lr.·,1 lll.11' rtn!~\'f'IS iJPJ).tlr<·-1 dC': do !tis x.J9: ~a~ço, no;.rmP_O campo. devid~mente uniformiza.dos, ás 

~'.\
1
~, '.~; 1i'1 1

/.~
1
.
1~!;.1 

/1

1,~r:ri';;~·/(:o d~IIC' .• gt~ r~di·.~~:a:~~\f m:i~ ~n~~~:.do g;;; 14_:1º~~· jogo realizado. hontem_. á 
Nn, rn1,r11,. N1, l•'RONT" . "CLASSE I victciia. na.o tem poupado esforços cs noite no estadia do "Cabo Branco" 
J!~n:.: · F-1/\rlt'J"l"' <r111hora ck ge111~- l 1"'('~p"ctivos direcl1ores na escolha ~e I sah1u· como vencedor o forte conjunctó 
ni r 1~111 1 tf'!;11n, 111{' r11u·1·.() flr Lodci:-. • <>!<>m·•iltos que sustentem as suas trad1- do "Leão XIII" que dominou a pelota 
•·: te ll\-r1,1,;f _ 1 çocs. 1 durante todo o ·jogo sendo verificada 

il Ln11l11n,:Hn r·nrirT1:1 •· flrl dr l·'r- O Irls jogará desfalcado de cinco a seguinte contage~: 
l1p;1 1'vT111pz 1·1~11,·01Tr' m11it1> p:,r.-i (]U:> elrmrmt.os, apezar de estrear com qua_ 2 x o, arbrttando convenientemente 
c1 1~ 1.11r,1 1111 rn:Hanc{• dC' Rachnrnnma t!o. · a partida o juiz Pedro Paulo de Cas 
.'H,'J;i 11111 !Jt"'.11r·i· d,! pl'llllf'lrn. á ultima No mesmo d!a P€la manhã o Iris· 1 tro .. 
pagl.11:i r,; .11an. tia .maneira mal..s d1- com se1:1 "tee.m" Juvenil. eri·frentarÁ à campo do "Cabo Branco·• esteve 
rcc1. 1, h1<·t,1\'a r <TI ta de conhece;: .1 o Jttven1l do Tdrre, ém seu catnpo na b~tante concorrido comparecendo re
vida dum povo do que através d11tn Torr:?landia. presentantes d '0ep rt t d 
romance 'Jlie 1hr pmte com fldel1(1 cie As teams" do Irl.s, entrarão em cam- Volley-Ball da 

O 
Li,; t..:=~ d~ 

c!:i ço~tume e a,;, gentet). p0 nesta t9rma: _ _ ---- "O, E, E,~." e do ºSanta cruz", 
1 



A UNIÃO - Domingo, 13 de junho de 1937 li-, 

·:~;;;;;~il;~;,;,~ 1
1 

Y!P. A RAD 102!~:~:~! ~:1 ~~f :1!::t .~~ ~.~~~~~ ,:,::, '~ 
Rua. Duque de Cllxla.<t /l'"' f'H'cueÕl'H, na 11oi t<' tJc hontem o/Jerece. hoje. em duas sessões. ás ·Na· vesperal, ás 15 hora,;. ao preço 

\ ' Jnt(' minutos dl· intcn"u Yihra~·\o orJ,rndo \'ai.concelJo .. , 0 mai?t adm i. 6, e 8'30 lloras' a magnifica cinta "O unico d~ $800· _ "O signal do Jôg~", 

Assignatura!I: ~~~~e\'\~;·;~~\;,,, º;a:'r~~~;:\7" ;~':rn'~,,',\r:li~: rrido do!-1 no,ows cnnlon·"', !it'l?undo con- gaza;t~ Mr d DeedS". em Ó,ue figuram com Wtlltam 80yd. junrnm.ente a 3." 
Anno .... , , ... , •• 48:!'000 nnh' .honlt·m. 1wr Eud""' Bnrro"I. li1ru- i,;p~uirnmi nl)ura r em <.·on,·t•nrn com um es J~:~ a~;flti: no1nes de ary Cooper ~~:feD~~r~O cachorro lóbo", com Fran-
Scmcstre . . 24$000 ra dP lur~•i ,. l·h·,ttdo t·on<-t·ito no 'ICl num('ro innln•I dt' p .. quen11.s (•m bo Complêmento,: - For IMovietone 

Telephone: -
96 

=:!) 1 :\~,:iºd,'."~-:·,1~::~~~.~ :~º h1:_i;;;i:a c~;
1 ,'.~~~ti nitu"I rançõ .. s, garantiu a ju~tlçu do: Nc;u;, MAf~~n:.zE_-_N:t~~ªfw~as.FSe';a JAGUARIBE· - Dua.s sessões. Fred 

DE CAMPINA 
:~c~1~17~i. .. l~1:1~:l:'I c1:i'~:::~~ 1\1~:~;~c:.,· n,;'~~~ up~:::~'!o:>utrn figurinha appatt'Ct• t•m ~:r~:~~ r~BUW filni-, aos preços ~a;lór ~U';;%i~" e Sylvia Sidney. em, 

lo J>llnno t m qu, ... t achum li'! nota, t'•s n11si-.o • hn,ndt asl1nl{'' ,um quul1d1tdes - Ne<;,:;;nyi:~1n~o Na;;on:Zº1 :o:etone 
;t·;/ .~::ot!', con"trudor,,._ do \ •'!cllnclt· 11u1· s.w suH1c1t>ntt'N pana ~11lu11l-o em 6 3

~A:1A,,!~sSA - Duas Sessoes. aii Na vesp0 r~l as 15 hora!.;, aos precas 

GRANDE :\Lu .. umn ,t·z a l'nnt, J11t .. 1t,•1tu11l 11r111111ro plnno 1'01 Sull} SallC'!l que I Dcslisara pela ultima vez no tella do de S80) e S500 o mesmo programma 
· l'arah,h1n11 1prtt,1t:11tou ,HI 1w,11 um 1slt\l mnru,ilhot-11 Santa Ro;a ', o filni "U1n tenente a-1 do Fdippea 

O ~\'.'1l>IC\TO DOS C'Oi\Ii\lEI~ 1 ;::l;nirtlt d g:rantlt , •u lor lt1ldll't-1 .Jota Mo11terro, com n voz hem ajus_ mor~so' que marcou 11LU1S uma meto_ REPUBLICA ~ Proqramma espc 
('!.\RIO~ i11 Jt:f.vA~O\'.\'?flEf\Tl~ _ tudn, "'ªti!'tfll: i.:-rand1· numer.o de ra. rtaNet ~:tr~esfcl."am lOnu, priw•tpaes 1 cial escollndo _ • 

, ,Ja, m1: B1 n.:~r., no JH'UJ.:r,unm., d, dw-u u, rnh•\ enlrt ob 11uaes nos in_ rnlerpretes, as upplaudidas figu .. as dº 1 1vIETR -
CAMPINA GRANDE 12 -- <A !'-tuclio . c/1· hontPm nduou mm rara cluimo,; Willtam Powell e Rossalino Russell I '. OPOLE. - Em duas sesso"S, 

UNI,i\Ol - O S~-r1clicato do, C?m· íl'll!·idud1· Tunto p,·lus t<Ui\'I inknir"-1 .. , . Preços: _ 2$500 e lS600. ~s 6.30 eª. ho;as. aos preca;~ de 1S200 
mrr-~Ln10~ dC.':-:tn _c1clac\(' c:on1cçarn. :1. ta1;ul:'" ,01·f11·~ como Jll·la orii?i11alidaflt• O prn,..rnmma dnn~11nte nalhorou MATINAL ás 9 30 horas e Matinée . $60~ - Fu-arca a bordo. comedia 
r lci 1t,l! n;i prcx1ma t?rca_f.,1r;1_ A du, compo-.i1:õci,; t",folhida!', para O muito A,1ui na rua Direita. pertinho ás 15 horas, ·com. à pellicul~ de Bwster 

I

da Paramcn.mt. co.m Big Crosby, Efhel 
C. Jc:-nal cem o 111e mo programnrn t1uarto dl' hora dt· nm, ... n h·nclu dt· trabnlho, apr,:cia- Keaton, e Jimm 11 Durante "Entre Se"- Herma~ e Groce Bradley 
de 111Ll'l'SSP pela ~-la :::.e. ' \ant.()lJ ··T1.1.mlw_t1ti1í.". C~rl(;'áo. ª- cos e Molhados". aos precas de sao"o 'Na vesperal, U!,; 15 horas, o mesmo 

NCs'iE' (Ha d~t·t:ra chegai: aq111 uma m;u·on1ca rlt> \\nl_dt_-nrnr H1·nr1Qut·. tns- mos, com muitu sath,fu(;'âu, umu Íl'sln S600 e S400 . · 1 /1lm. 
c:rravnno ~ynd1cal trabalhista rh lia- pintda numa df'hcw"ª lt'nd,1 da tl."rra intinrn (IUl' ::-1· rt'ttliza, a t'm lar n lt·i;rc. Para a Sessil() das Mocas de ama ·-
eh pel0 dr. Du~t\n M;ra11da. que se_ dn-. 1'ra11d1· ... florl'!',fai.. :.:rnndt•" ,ullt•s na qual, o prog-ramma dan(.:anll' da nltii esta no car'az O film,"A t .~ . _ 
ra hcmC'na::,i.:ado po!"" todas rL.1.~-e-:- de t' grandt-~ rio-. ··Tnmha.tajâ" f.' uma ··Tabajnra" part ic.ipou, propordonan_ do êirco"~ com clark Gable e M~cr(;~; ~AO PEDRO •-;- Duas W!SSO"S. ós 
;~~~.1:~

1
~·:ctos {' empregador~- iSuc. /1~~~~~1 ;!::110 \:;::.;;;(71~;.., <l"f7n~·:~~a l'l:~:

1
';l~ dn n prau·r dt· dançar Nt- li e, E-.me. Dcwis . 1 ~-:\:r~.h:~:..n~;~i~tiJ7

1
~l~e ~i:e~ 

e>, con111111 lJU\' junto it.._ hnrr11quinh.l~ rnlda t· outro:-. hon-; e lemento!:- cio no-,;_ FELIPP 'A. - _ , 

1 

em ·o rei do.~ empre:arios 
RE..;OI.1 ('OE::'.'1 DO NtTLEO D\ eh_• cn!J(lt'la" upai,nuartu~ hu !',l'ITIUrt· um ~o "cast'' l"llnlaram emprestando mais 630 8 E . - Em duas sess~es .. ~s VE'-SPERAL· ~ Ti!'l- Me Cou em 
• t]{E~'lf·: lNTELLE(;TllAL P.\RA- Ju,· dí',,111 pl:intN mura,ilhosn E p<'la . . . · .. e ·15. hora~ - "O PO!j,er mtmn- Atz:udor Justiceiro, 1untamcnte ·a 1 a 
Jllll\N\ PRO-JO~E' .-\l\lER ICO .. ert>uça cft. Ioda<. t·llit""' pnrC'n· Quf> 0 J.:" r .:ç:l ali mu),,1c11s de dançu que sahiam vel .amais _tragic.apro(fucçaoda~ne_ .\eflp ··o cacl:orr::> l()bo·, com Frank 

CAl\lPit,;.'\. GR:\NDE. 12 iA nodt'r mira,·uln,o dn · .. Tambn_tajá'" 11~·la 1080 matrcgrapJna, com os dozs mmores Barr, e Rin Tinlin Jr 
jámui-. foi ch·-.ml'ntidn 1 ,'.'(·Jie f'""l:i mt·lhorando. t' hontl'm 

UNIA01 - O Nuclco de~ta cicbde ela 
"Frrnt Inlcllt·"lt1al P.1rahybanu pré._ 
.To é .\m riro.. cm reunião d~ hoj". 
to1nc11 :1~ 1;11rnt ,~ r solucõrs. e~n
lhcu o .-.r. Lopes .-1~ Andrade '{'Cret1-
no geral: C"ntro::liz.1r a propns:.1ncl·.1. 
c!:t. c.:élndidatnra d') _minentc conter
rnn"o cm lLdO o 111tNior e rC':lli7.8l'. no 
pro llllo c.iomint.:o, t111L .solennn seo::_ 
:-:1:o C"i\ IC,l ~ob o prc~ictenC'ia do pre~ 
fenc ,- rgnif!ud Wanderley. 

O Ll'lrnico Jc~o Pinto actherincto 
ao mm·imen o. está inst.allondo um 
~1pparc·lh·J emissor. para tran<;mittir 
tecia J. propa~anda no municipio ~ 
nc~ l:m1tro1Jhes 1Succur ai). 

cloT.~<~:ti.o~:·
1

;': ~:.;1/i:;1\
1~\:..1~·

1
:,nt;;,t.

1 1~:~~~a pc d1•mo'l, oh-,;<:nar qu1• t·lla 'e~tá vol~ 

qu,.. \ 0)!1 lt r tiut• n,1 sua \07., ,liHt': r t 111d11 • ... ua ,wt1g,1 l' bel l a "pt'rfor -
...1•nfou-<1t• :..to<. r,ul•o-ou, 111i1., c-om a I mane<" 
nu, ma helli ,,, , t'n< ., nto qu<' rurudc- X 
r11 .im nc: m11"11 11s 111-.p1r11cla-. n11 ,-; lo.1 
do-. d I B11h1h qUí Tnrg-1 \m ido J,l d,,..,-

~;~~;~._ '~'/·~~<~i~;ll/~\:ir rrn ,ario!', ro= J'. R. J .. 4 
Parnlwn.;; ª" .J1n mt· pela ori1•11l a~,lo 

1ur vc>m imprimindo (1 "ua :H·t1uu,-ão nu HADlO 
"hroacfra!',tinc" local 

Brm inl<·rt·~~anh• o JHO!!rammn ,1 .. 

muÇ'"lcao::: J).:irn Indo:-. Custamo~ rnuito 
d,• E~mt.>ralda Sih:1 no ,amba "Lit \t·r" 
nllt• chor:111dn" :\J:.i-. ella pr<>(·i~n ele 
'"anlnr a!.(!u111a, nt•,·idadl's. Os cantô-

fíO CENTRO ESTUDANTAL ::~j::~ '~'~::·,;:"'.'.'.~';,"~~:::~··ms,:~:.;:~; 
PARAHYBANO :'.",~ ·.:~, ,,~':: .. '};',.'.º,'.'.;;<~•e~~~~;., :~j\ 

Carfceu de importancia a f:t8;1!"~nri(•, por (''Hmplo_ ~ííirmou QIIC' 

a sessão de hontem ~~~: P;:;·~a:~~,·;~:' ~1;~1 n~:l:;t~:-;m~,r~i'~~~:: 

Reun,u hont rn. em :-·.-.-..:ão ar- de compc<.llorc>!'. pa'!'ithYb11!10,;:. e ele ou 
ln·~ do ~ ul Garante o- ma(•i:.trfl que e; 
8:'io Jo:io n I' R f_ 1 t•-.ti;1r;i no ar com 
'l~ melhor('oa: numero~ .. anjuan<•s<·o.; 

X. 

l'rt,:;ramnrn )Iara -.1:gunda_feira 
11,00 - Proj'.rramnrn aperitivo offe_ 

r(•(·idv pela (';t~a '"Montt>iro'' 

dina :l.1 o -C ·ntro Estudantal Parahy
b'.Jn:. Na hon:1 do expediente foram 
lido- ,·arios cflccics inclu.siYe os d: 
''Club Astréa •· communicand() a pos
~e da !)tia nova directoria e do Denar
tamcnto d1: Educação do E.<;tado 1~efe
rente a a~umptos que se prendem is 
Escolas Centristas. 

ORDEM DO DIA 

Puf-ilit·11mo<. hojl' a chrnnica acima 
c11tc- d,•,ia !1•r -.ahido hontcm nrn<:, foi 
pr<-jurlie<!d<t pda falta 1.1h:-1o luta dt• c~
f)3C:(l !.,no Pro~ram1i1a vuriado da P :w 4.-) - Muskas populares. 

Anni't.t Rib1:.iro H l 1 
Passando á ordem d·· dia foram tra

tados a•suniptos de impcrtancia den_ 
trc os qua .'S me:T·.em mrnção os que 
.... .,, rela icnam com a construcçã.o do 
Grupo E$r.olar do C. E. P e do Bandn 

~~~~~~ta~~:.1° cg~~~f1~-~~g~ra e~~~ 

Hni"'. 1wla manh..i. :ls 9 hora,, rt'ali-
1,ar _se.,i um ('11-.aio g·t•rul dt' toda:- a,.; 
crinn~as Qlll' dt'vem tomar purlt• no 
J>rL')~ramma infnntil das 17 horai-

J t..:~00 - Pro)!ramma para 
J nta1 

l~.1;, - llnrn do Brasil 
JH,:líl .Lin. ().~1 P R I_ ,l 
!!1. I.) \lu,;icas populare,; com So 

111;l ( ·:11·fl(I).(\ 

21.no - Jornul Ofíicial 
21.IS ~ Orc:he;.trà de Salão 
21.::0 .\11.1.::i,:as ligeiras com Tha. 

ni:1 Ft·irei •·a 
2!,L·, - Pro~ramnia "Serenato" 

Ole~ario de Lun;:; Frl'ire 

A •es.são (ci pres.di:ia pelo re<.;pecti
,·o Vel1era,·€l, sr Lu'.z Monteiro da 
Franca Scbrinho e te\·e a assist€ncia 
das del1·~3.ções de todas a~ Lojas de~-

rom o d-. M:1theus de Oliveira, tl\rec
tor do Lycc:u P,1,rohybqnc. acE?rca dos 
assumpto, ve'ltilado• na sesc;.áo 

.\ Uirt>cloria da '!'abaj11ra convida, 
por no~:-o intl'rmedio, u J.:"Urizftda JH''>
:-.n,•n~1' par;., comparecer ao "'!:-1 udin" 
na hora t·'\.nda 

20.00 - :'llu,;icas vanad,~s tom Jor-
l.!C Ta•·;ir· 

211-) !Lidio Theutru com ilarrêto 

22.00 - Jornal Falado da P R J 1 
22,J.) - \'alsas com H Jazz da f· R r_, 

ta ~pito.l 
A futura ses::-ão de iniciação da 

"BRANCA DIAS· terá logar na se
gunda qui.zena do proximo mês de ju
lho Em c-('g11icta foi encerrada a sc.ssão 

,J u11io,· 

20.:;n !-:duração 
22,:1~ - lnfo1·maçôe~ l'ommerti1:H:" 

Bôa Nflile 
-- -- - --- - - ------------------------ --- --

''H 15TORlf\5 Df\ f\ M f\ Z O N l f\" 
4 lileraf•1rc1 cl~re o\ coi.•.as da Ama;.01:ia t; ,01tllec1da 110 

1rc11\ Jirlo .~1 u tum doo dP11iaqor;wo A cur que preclomilw e e.?:
( 1·, zni \ linrnwqr111 tnnL'rn f'!m cu·ompunhar a qrandiosirlcuh 
c,o a/J/l icntc .\e tornando u~ t'r!.t's in. ll?)ortaiel Neto c:onhec:e· 

- i·,' n1:t eu 1 11 ou e b ceira do I arapé Grande 
E mdk u, com •un to largo. fl di1l'cção de .... ua barraca 
O pac,J re 1u o nome delle e o da nciva, mi-;Lurando-O!-. 

, m uni gr p 1 ,r do d phr s lalmas e. tomando um ar 
< ;inccntrudu d· qu m pretende varar a distancia com o pen 
:-·

1 mtnto, ,ibrnçoou com a mao ~ener ~;-;a. no rumo Jncticaclo. o 
rn>1vo, p~rn que o casamento tivesse t ffeito mais seguro e o re. 
gc,tão não lhe pude. e mais di.sput, r a mulher, corrigiu em 
ttmpo 

- Seu vigarlo pru \"ia das dt'Vidas. quebre a mão wn 
l;r,cad;; mais pra esquerda. • 

E Ct.1co Domingos e Vicencia do Regatão, casados pelo 
tTmo, f6ram viver tranquill06 na sr lidâo verde da sua bar
n,ca 

A cruelclade que a vida d() 1·ieio desperta parece até 
dcentia Ntnyu.em sente verdadeiram.:mte os multlplos signaes 

da dr~r Esta somente se mostra na sua forma physica O rest~ 
1·r,o e scr1tldo. Não vale nada Tudo tão simples. O mesmo 
que se riher: ute logo, ate omanhá 

Ora l'CJa esta passagem que se torna ainda mais dura 
por qur a decisão final parte de uma mulher O meio deu-lhe 
Jtoro a;q;ecto onde a emoção não existe. 

O tnpu.vo Remig10, que andava com umas tebres brabas, 
c-ra e n.saclo. Se\·crino prccurou-o para propor negocio. 

Seu Remi!;d:, vocé .r1uer fa;,Rr um negocio? 
O t rq:u ·o balançou com a cabeça - que stm. 
- Vocl· c.stá por pouco não e. seu Remlgi':)? 
O tapuyo conlirmou, de novo com a cabeça 
- E :rn1. 111ulher, sinlHt Virgolina. vae fica.r s<:zinha neste 

J'!lttndão de S<.'ringal, sem ter ninguem que puna por ella. 
O lt1puyo arregalou c.s olhos. €Spantado, mas sem revolta. 

St·\·crino falou mais claro· 
- Você quer me ,·ender sinha Virg:lina. seu Remigio? 
- ?! iu.ns olhos compridos de dõr furaram o silencio) 
- Ncg 'cio é negocio . Eu pago a sua conta no barracào, 

e ,d nela lhe dou p:r cima. duas pcllrs de borracha fina. 
O tapuyo não du;se nada. Mas ,<;eus olhos sem esperança 

hl:-ccuarn no quarto os olhos da mulher. 
s~\erino, ~em hesitar. atirou duas pelles no meio da bRr

r cn, c-m estrond·o, e completou com uma frieza cruel o seu 
J",t'll'>flmento sinistro. 

- Ma.,;; porém. eu le,·o Jogo sinha Virgolina lá pra rasa. 
O tapuyo. comprehendencto o l:remedia\'el da situação. 

C'J,\ lYeu-o num olhar resignado de fatalismo. cheio de uma 
tr 1!-.,teza que não sabia e não J>Odla protestar. 

D Virgollna concordou. sem piedade. 
- E' mc,5mo. Eu vou logo. Remigio está morrendo a-cs 

1 ;q11inhos. 

NCl maioria as historias seio assim tristes 
Peregrino Junior crcou um personagem interessante entre 

n nitos outros :nteressantissimos. Trata-se de Ritinha. Ella se 
casa e lâ u.m dia o seu marido resolve enricar na cultura dos 
..,ermgaes. Delia-a na com.panhia dos paes e dana-se no mundo. 

. Depois de muito tempo regressa mais velho e mais pobre 
C'mda. Emquanto isto a sua mulher conseguiu arredondar a ... ~ 
/ormaç. Estava bella e luxuriante. Dizi,am coisas nos ouvidos 
3obre a sua conducta. O homem. se demorara muito e a região 
' pobresinha de mulher. Cada qual que faça por viver - alli na 
batata. O faeto é que seu ~ulio, já desconfiado pelo cium..e con
vidou. a esl?osa vara tomar um banho no rio e ella, toda nàtural 
co1fl. '?S ~farces ~xtraordtnari.os da mulh.!r-magdalena, lâ sà 
vae fingindo feltcidade. 

Então Peregrino Junior cxmla de maneira deliciosa 

. Elia tirou a roupa. O corpinho, moreno e enxuto. era macio 
e fresco que nem brisa da madrugada. E de longe eu sentia 0 

ADHEl\L\R VIDAL 
cheirinh~ bom de J'!'"iprioca Ma.s não dei atten<;ão a nada 
Mal \'Í ella nu·a chu·uei_mi::- p~ra perto. -~m -:lhar. 

- Vocé não tira a roupa não, meu nego? 
- Tir::) não 
- Vae tomar b.1·1ho de roupa e tudo? 
'Não dei resposta 
E chegando _de supetão .. b2111 pra junto dclla c•.frrguci-lhc: 

11:1 venta, com od10. a car:11.. ... 111h::i elo curumim 
- De quem são e:-.tcs paninhos de memnas. ~inhà desla

\"ada? 
Elia não se deu por achad:l. Cravou os olhos grandes rm 

nba dl? mim multo "(>1' .. 1.. 
- Façã de mim o que quiZer, Jul!o, mas não me p~rgunte 

isso, qur eu não lhe digo 
- Nã0 ;ei onde c.,;;tou que não te bebo o sangue, cadella 

sem n•rgcnha 
- Me mate logo. q;,_;e é melhor 
Pe-rdi a cabeça. Vi de repente tudo rodando junto de mim. 

Não sri ix'm como foi aquillo. Só :::e1 que o corpo bonito de RHi
nha esta\·a atolado numa pO('<t de sangue. nos meus pés. 

O lirro e tcdo escripto com esta ~implicldade Linguagem 
occc.ssirel, bem. a_o contrario da usada por Alberto Rangel. Nun
, r, podemos ad1111tt1r o arrenerndo do autor do ·· f11fer110 Vêrde·. 
Pensat'V7!l06 que a sin!,lu_laridade 17:ovinha do escriplor ·viver no 
1.-,trangeiro (e ainda a1:m,t 11ão se 1ust1/1cava1, meu, mio era não. 
Ranqel gosta d.e e~crc1•er <filficil, crcando para si mesmo um. 
estylo incompatwel com a sua formosa intelligencia 

Se e Gastão Cru.is nos apri::senta o inrerso. iÚo é, ostenta 

n .simples em literatura, cm li11guagem. tornando ainda mais 
bnlha11tr o seu espírito creador. Igual ac011tece com Peregrino 
Jumor. Fa: gosto se ler um livro de contos deste escnptor. Tem 
o ~en,o da sobriedade, da n'k'dida e sobretudo, como já ficou,, 
wlien~ado, tempera a sua prosa com u.m. pittoresco que dd sa
h~Jaçao. 

"Historias àa Ama.:::onia" desperta a vontade enorme de 
alongc!r esta chronica se o espaço nóo nas fosse limitado. A 
nque~a de motivos <1ue o agi.l autor de ··ilfatupà" aborda no 
i cu livro chegaria para commentarios os mai.ç desencontrados. 
Mas nâo é só o espaço cru e falta. Urna /arca maior se alevanta: 
o rlesconhecnnento que tunos do extremo norte num. necessario 
e longe estagio para as cbservacões pessôaes. 

Não basta a leitura. Ha necessidade de um contacto pes
snal como o que temos do Nor<lesfe Pereqrino Junior andou 
pelo " Inferno Vêrde" e annotou as suas impressões. Sentiu tudo 
de perto, Vivendo. E depois procurou passar para as letra os 
sentimentos e cs exquisitices de um povo senhor de uma terra 
mole. cheia d'&guo. de e.ruberancia ve[}etal ,porem sem dinheiro 
e sem, inst1,ucção, muito abandonado do~ poderes publicas. 

O resultado /oi escrever as .. Historias da A 1nazonia ., • 
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~DMINISTRAÇAO DO EXMO. SR. DR. ARGEMIRO DE FIGUEIR~DO 
Govêrno do Estado 

r 

Official de dia, aspirante Wilson 
da Sil\'e!ra Vasronccllos. 

Titulo de habilitação 
Outros emolt1mentos 
Placas de automovei.s 
Placas de btcycletas 
Plaoas de motocycletas 
Medalhas d1stinctivas 

;g;ggg PREFEITURA MUNICIPAL 
60$000 

~g~ggg DE JOÃO PESSOA 
Adjuncto ao of!iclal de dia 3. 0 

EXPEDIENTE DO GOVf:RNO DO ~·nrgento Manuel de Va..scon(.ell0S. 
DIA 11: Dia a Estação de Radio, 3 . 0 sar-

Petições: 
g nlo Se\ trino Dias de Sou.sa. 

Guarda ela Cadeia, 3. 0 sargento 
Carlos Sobreira 

De Mnnu·tl Tai.gy de Queiroz MeL Diu á Secretnrla, cabo Manuel Vaz 
lo 1. 0 supplente de juiz municipal cio de carvíl lho. 
tei-rno de Tapcroá. tendo e:stado em D1a ao U:'lephone. soldado telE)pho_ 
eM'rc1clo pleno do t:argo. do dia quin- ni.sta Jo·é Valeria d Sousa. 
ze i 15l de março üo dia sete <7) de B')]rtim numt'ro 127. 
abril do corrent•' atrno, requer para russ l Delmiro P~reira de Andrade, 
receber a gratificação a qm tem. d1_ coronel commandante geral. 
re1to pela E/>tacão Fi::-cal de.-;.Sa nlla .

1 

Confere com o original: Elysio Sn. 
- Como rrquer. breira, te;1t:'nte coronel sub-comman-

De Esther da Nobrega Noronha, pro- ctante. 
fes.sora e11ecti\·n da e::;cola elementar _ 
mis~a dt' Pitimbu. do município de~ta D/'SPEC'TORIA GEUAL DE TRAFE
cap1tal_ rcqu,.·rendo no.n:_,nta <901. dias. , GO PUBLICO li: DA GUA RDA C' l -
de licença com os ,·enc1mentos mte- \ ' I L 
grn.e.::. de aC'cordo com o art _ 44 da 1-ei 
~ob n. 127 de 28 d• dezembro de João Pe:-sõa, 12 de junho de 1937. 
1936. - Defendo. 

De Anton10 Vicente C. de Sousa. Sen iço para o dia 13 (domingo). 
adJuncto de promotor cio termo de 
Ingá_ requer ndo a sua exoneraç::io Uniforme 2.º <kaki). 
do referido cargo. - Como requer. 

De Antimio ?~reira Dirüz. capitão 
da Policia Militar cio E..,tado. achan
do-se doente_ solicita seis t6) mL;ses 
de licença, para o seu tratamento -
Submetta s~ á mspecçüo de saude 

D. Jo:'l.cjuim Ribeir(? Campo~. pn
me1ro ~upplcnte qu!" e de JU!Z mtllll
cipal do trrmo de São Jo~c de Pira
nhas. no exercício plE. n0 do rargo des_ 
dr o dia 1. 0 d\.' abnl de . .._te anno. re-

Dia á Inspectoria. guarda de 1.ª 
cla::;sr n 9. 

Dia á SjV guarda de 2.ª classe 
n. 33. 

Rondantes &unrdn fiscal Geraldo e 
guarda., ns. 3 e 

Plantõ. s. guarda,; ns. 134. 132. 147, 
IS D5 e 133 

Boletim n 130. 

querendo autorização à. Estação Fis- S.:r\'iÇo para o dia 14 <segunda-
cal de:-.cia \'ilia para effectuar o paga- leira) 
mento da gratifirJçúo a que fflz JU''. 
Lanto relati\'o ao i. "mpo J&. decornao Uniforme ~. 0 1 kaki) . 
cumo ao qllf' der()rr· r dL' agora po1 
deante. - Deferido 

De Neusa Medeiros de ArauJo. re_ 
querendo, para effcito de pr~va na ac_ 
ção do de~qn1te que no Ju1zo desta 
capital lhe propoz seu marido. aspi
rante Seba -tiüo Calixto de Araujo, 
que pelo c0mmando da Policia Militar 
elo Estado lhe ;,_ w. certificado quan
to o feu marido vence mensalrn 1:nte. 
- A· Sec:n'tan ,1 elo Interior para pro_ 
videnciar. 

li:XPEO!ENTE DO GOVERNO DO 
DIA 12: 

Decretos: 

O Governador do &tado da Par~
hyba torna sem eff ·ito o ácto que eL 
1ect1vou o dr. Eduardo Gomes Paes 
no eargo de preparador do Gabinéte 
de Physica e Chi mica do Lyceu Pa. 
rahybano 

Dia i Inspectoria guarda de 1. ª 
clacse n. 1. . 

Dia á S V.. guarda de 2. n classe 
n. 14. 

rrondante.s. guarda fo::.cal Lauro e 
guardas ns. 6 e 7. 

Plantõ .. s. gu~rda~ ns. 134, 132, 147, 
18 135 e 133 

Boletim n. 0 130. 
Para conhecimento da corporação 

e devida ,:.xecução, publico o ~eguin
t, · 

Segunda parte: 

I - Imporíancia. recolhida á Paga 
ciori~ - ?elo sr enca rregadü da Sec
ção de Vehiculos foi recolhida á P a
gadoria a imp6rtancia de 930SOOO. 
referente ao rtndimento daquella 
s~cção do dia 1 a 11 do corrente, cu_ 
Ja demonstraçào é a seguinte: 

THESOURO DO ESTADO 

RegLo:;tro de vehiculos 
Visto em carteiras 
Inscripção de exame 

90$000 
80SOOO 

380SOOO 

l5SOOO 

815$000 
CONSELHO ECONOM[CO 

Licenças provtsor1as 20SOOO 
Selles de eh umbo 38<:iOOO 
Carteiras de motoristas 40$000 
Promptuario 1SOOO 
Registro de petiçõ,..s 16$000 

ll5SOOO 
< As l ~cvcr ino de Arau io Qut irng:t, 

Ln:spector geral inWrlno 
Contere com o original - J oão 

Maciel do5, Santos, re:spondendo pela 
sub-inspectoria 

EDITAES 
S ERVIÇO ELEITORAL - Edital 

de citação C'Om o prazo de 30 d ias -
N.º 30 - O dr. Sizenando de Oli
veira, J uiz de Direito nesta comarca 
e Eleitora l desta 1." zona da Capital 
do Estado da Parahyba, na forro-a 
da lei, etc. 

Faz saber aos que o presente edi
tal virem ou delle noticia tivarem e 
interessar possa. que pelo dr. 1. e 
promotor publico desta comarca. em 
face das certidões extrahidas no Tri
bunal Regional de Justiça Eleitoral 
deste Estado foram denunciados, nos 
termos dos art.s. 183. n." II e 185 e 
~eguintes do Codigo Eleitoral vigente. 
e artigos 59 e seguintes do Regimento 
Interno dos Tribunaes, por terem 
deixado de votar na eleição de 9 de 
setembro de 1935, para vereadores 
municipaes os eleitores e réos seguín
tes: 

Alvaro Correia de Araujo. 
Agr icio Rocha da Silva. 
Cícero Solun Souto. 
Cesario Quirtno dos santos. 
Cassimiro Alves de Sousa. 
Dario de Paiva Ramalho. 
D ulcidio de Figueirêdo Lima. 
Ernesto José de Oliveira. 
Felippe Nery Cabral Filho. 
Francisco Aurelio de Figueirêdo. 
Gervasio Rodrigues de Sousa. 
Isac Ferreira Cabugá. 
José Andrade da Costa. 
José Martins de Almeida. 
José Baptista Gama. 
Jona Rodrigues da Silva. 
José Rodrigues de Senna. 
João de Sousa Filho. 
João Sebastião da Silva. 
Joaquim Pereira de Sousa. 
J osé Correia da Silveira. 
Joaquim Bonifacio. 
João Antonio da Cunha. 
J osé Trajano de Almeida. 

O GoYernador do F.staào da Parn
hyba nomeia d_ Margarida Pedrosa 
d::' Miranda para exercer. interina
mente. o cargo de professora da ca_ 
deira rudimentar ele Rua Nova. do 
município de Caiçára. durante o im
pedimento da serYentuaria · ffecti\·a 
que se encontra Jicenc1ada, servindo
lhe de titulo a preseni.,e portaria. 

Secretaria 
0

da Fazenda 

THF.SOURO DO ESTADO 
11EMONSTRAÇÃ0 DA RECEITA E DESPESA NO 

DIA 12 DE JUNHO DE 1937 
RECEBl'.l)OI.! \ DE RC\/D.\,j DA 

Co\PITAL 

EXPEDIENTE DO DIRECTOR DO 
DIA 12 

P·tição de Arm:inclo Lõbo & Cia .. 
olic1tando trJ.nsferencia de 4 fardos 

contendo pelle." de carne1ro do va
por nacional "Aratimbó · para o ··na_ 
gua·~su ·· D ferido 

Petição ela S A. I R. F. Mawraz
zo solicitando transferencia de 135 
tuinbores de oleo ele semente de al
godão para o vapor "leikang r", que 
deixaram de seguir para Recife pelrt 
"Great Wnlnn" - Deferido. 

Petição de, JJ.nw:uio Barretw. soli
citando dis1Jí.·n~a ela estati:5tica ele 
entrada para 39 \'Olume.:- cl(• droga 
juntando o., re.spcctivo.s ct~~spachos d~ 
exportação. - Em lctCC' da mforma_ 
çào. dderido. 

Petiçào de Louis Dr y1Us & c a 
sclicit,mdo tran\.JerenC"ia 1nra !:> far 
dos de algodão do htpor · M ,,peta 
para o "B"ned1··t · Dt tl!nclo 

Petição da Pani-!ir cio Bn il S \ 
solicitando clic:.1wn a ci'l 1.np 
E.'.statistica para 200 tamb01 
lina de aviação n to if:· ~ 
gazolina destinàda pani o. r 
parelhos. Em iate da in1orma o 
deferido 

Petição d SolC'nrnr e,, e, mti 1 

ci.al. solicitando t i~n fc :1c 
caixuc, contendo du·1 meto 
Para o vapor nacion, 1 e 1,,, 

Jeíxaram de ... egur p1 1n Cl• 
t- 111 •• - D. fendo 

R ECEITA: 

Saldo do dia 11 do coiT 0 nte 
Di :ersos funccionario& - Descontos 

cio abono 79 . . . . . . 
Hortenc10 Ramos & Cia ·- Caução 

de garn.ntia de contra,;!.) de forr":e
cimento 

Taxa de registro de contracto 
Receb doria de Rendas - Por conta 

da renda do dia 11 
RPp-'lrtlç;,_n oc> Aguas e Esgc,10.s 

P(;r , ": 1' a da renda do :ii .. 1 11 do 
conc·nte . 

Banco Central - C movimento 
Retirada nesta data . . . . . . . . . 

Caixa Rural Operaria da Parahyba 
- e mo\'imcnto - Id,-m 

Caixa C- ntr:d de Credito Agncola -
Idt-m 1rlt:m 

D ESPESA: 

0-uwo elo E:-,tado da Parahvba - C 
mo mento D('J)O itado nesta da_ 
t 

D~n ctorU dp Obra.o; Publica~ 
Folha 

k. t::i.<:.tu Fiscal de Serraria -
1 , .• nto em moeda 

0hr Publica~ Folha 
S n 1ç Cla Officlal do Fu-

T en . 
F l'CV no DLB.~ da Silva - Ven-
1t .... , ... 
Mt• d Rendas de Alagüa 

1 - Supprimento em moeda 
- D1 f'r o funccionarios; - Pa-

' nc·1m ntos, abono 79 
COMMANDO DA POLIC'l o\. IILI. 1 '1 Mont p10 elo, Fu_nccionarios 

T.\R VO ESTADO DA P:\Ro\llY. : P ' o - Transferencia de des_ 
BA DO NORTE , do bono 79 . . . . . : .. 
<Auxiliar do Exeroto de 1 linha) 1 D1recto1

1a do Clu!1e Astrea .-
Quartel em Joa Pt O 1 i 1 

_ ( _ 1ho p ra construcçao e ampha-
nho d"' 1937 , 0 me mo . - . · . - - _. . . 

Serviço pnra O di l3 ciomingo -1 Manuf'l Formiga - Venc1men-
Official df' dia 1 l\ ne111 e 0· · · · · · · · · · · · · · 

castor do Rêg·o. · 
94~ê-; ~e~J~~~~ta!~~~~ip~l d~ ~-ri~~ 

Adjuncto .1.0 offidal de did, 3 sar- 041 Corrcla & C1a. - Restituiçào 
ge~;~r~lr~~er~rao ~~,~-;~i~. ~ o LUl~~gento ele caução . 

JiJtJ.F;n~~~~·1oddeSi~~~io. 2 0 sar_ 5aldo para o dia 14 do corrente 

f!l'ilto Manuel Bernardo. 

9:245S600 

200$000 
4$000 

3 :600$000 

10:051SOOO 

l7 :490S600 

32:200$000 

33:ll l SBOO 

GG· l33S900 

50$000 

10:000SOOO 
2 :015$000 

1 :880$000 

200$000 

9 :200$000 

42 :357$400 

9 :145$600 

3 :000$000 

200$000 

10:000SOOO 

4:000$000 

100 :643$500 

105 : 903$000 

206: 546S50J 

158: 181$900 

48:364$600 

20G: 546$500 
Guarda da Cad::'ia. 3. 0 sargento 

Themistoclcs Ferníl.ndes de Lima, 
Dia á Secretaria cabo José Bonifa-

cio Guecte· · 

Thcsournria Geral do Thesouro do Estado ela Pa rahybn. e m 
junho de 1937. 

12 de 

i1~~'\ l~e~t1e~)l~~~Ci;~
1
~:d°s;~!~~ho-

Serviç.o 
feira). 

par,1 o dia 14 < ~egundn- Fran ca. F Iiho, 
_/ Thesourelro geral. - J 

Confer e: 
F . Gama Cabral 

Pelo contado~-chefe 

f' rancl!Wo Paiva, 
Escrlpturarlo. 

BALANCETE nA RECEITA E DESPESA no DIA 
12 DE .JUNHO DE 19:17 

RECEtTA: 

Saldo do oia 11 
Receita do dia 12 

G7 H33S3fJ1 
1 ·257$lSUO .____ ' 69 391 SlOl 

DES PESA: 

Folhas dt oJ)Prarlo~ dia11s!a-, ,. Jll'IJ_ 

sionista:,; reftr<'nl.e~. á ,f>~1ana fllicb 
Pago a Antonio Gama, d1vt:"r.!:ios t-111-

penhos de mosaico 
A funccionario, vencimentos ele 11H1.10 

Saldo para o dia 14 

Em documento dr valo1 
Dinhei! o em caixa 

8 :(J59~50tJ 

2:5l8í,OOO 
35:J _{)\10 

1 O 693$900 
47 7G1~701 

10 932S500 

58 4f>8S601 

f>B 456!601 

Thesournria 
junho de 1937. 

da Prefeituni. Municip,d de JoCto P sóa, Pm li! de 

Gentil Fernandes, 
Tht-·ov•·• \ro Lnterrno. 

José Jesuíno de Sousa. r as pena:,; da lei. sobre a:, sentPnÇa'i 
José Aquino de Oliveira. proteridas pelo exmo. sr dr_ Size-
Todos eleitores nesta zona f' actuaL nando de Ol1ve1ra, .Juiz Eleitoral dl"'>-

mente de moradias em Jogares igno- ta 1.ª zona da Capital, em maio fin
rad~s ou ruas não sabidas. segundo do e nos processos movidos pelo d.:
certidõe:,; do.') resptct1 vos officiaes de 1.0 promotor publico, desta comarca 
justiça encarrf'gados das dlligencias. á vista das certidões cxtrahid~ no 
E porque não tenham .'i1do encontra- Tribunal Regional de Justiça Ele1•0-
dO.:i para serem citado!,, pessoalmente ral, deste E-,tado. referente á elei
pelo pre;,;ente edital e no~. termos do cáo de g de: setembro de 1935. nsto 
artigo 61, ~ 2.° do reforido Regi- Que não foram até agora encontrados 
menta. os cito e os tenho por cita- para receberem a intimação pe.ssval 
dos, para todos os termos das acções os eleitores ora condemnados ao pa_ 
penaes que lhes estão sendo movidas gamento da multa na quantrn de 
pela Justiça Eleitoral desta cidade 10SOOO, além das custas e sellos re.s
pelo prazo de trinta \30J diru:; a con- pectivos. na importancia mais ou me
tar da publicação deste edital. sob nos de 65$000, são o_s segumtes 
pena de revelia na forma e sob as Clodoaldo Vergára de Mendonça. 
penas da lei. E para que chegue ao Irenio Londres Barretto 
conhecimento de todos, mandei ex- Jorge Rodrigue.s de Mello 
pedir o pre.c;ente edital que será affL Joào Pessõa 12 rle JUnho de 1937 
xado no logar elo c~tume e publica- o ucrivão eleiloral - Sel.la~tEi n 
do no jornal official "A União", três Basto~. 
(3) vezes, na forma da lei. Dado e _ 
passado no cartono eleitoral desta SERVICO ELEITORAL - Por sen-
cidade de João Pe.:sôa. aos 7 de ju- tença.s do~ me~mo dr Juiz. for::un .ih-

e:cnvão eleitoral: ? escrevi. 1 ass. > Antonio Bapthla da Stlrn. MeiJln. j 
nho. de 193_7. Eu, Seba.stiã_o Bast0 :s, l .;olvidos os eleitores ::.eguint1 s 

~~~:~nªa~d~ ~1n?!•;eiJ~~1 g~n~!~~e su~ gii~o~~:ni;th!~~~·~ M~~!~~la 
pra_ O escrivão eleitoral. Stba:stião Jose Andi·e.;1: 
Bastos. José Pa.schoal 

ED IT AL 1,.., Zona Eleitoral -
Município da Capital e Sub-Prcf~i
tura de Cabedello - ,Juiz - Dr. Si
zena ndo de Oliveira. - Escrivão -
Sebastião B~~tos - De accôrdo ~om 
o que dispõe o Codigo Eleitoral ',i
gente. Capitulas I, II e III. torno rm 
blico. para o:, effeltos legaes que ('.'._ 
tão Sendo processadas as inscripções 
e requerimentos das pessõa:; seguin
tes: 

9. 318 - Antonio Francisco da Sil
va. filho de Brasilino Francisco Bis
po e d. Feli.smma Maria da Conce1_ 
ção. na~cido aos 9'5. 1911 nesta Ca
pital onde é domiciliado e residente 
soltei:·o e auxiliar do commercio. 
(Qualificação n.0 7 .561). 

9.319 - Raymundo Rossi de Britto 
filho de José PeTeira de Bntto e d. 
Helen,1 Ro..:;si de Britto, nascido aos 
15 4 1919 nesta Capital onde é domL 
ciliado e residente. solteiro e auxiliar 
do commercio. ( Qualificação n. e 
7 .57~). 

9. 320 - Analice Lacerda Lírna. fi_ 
lha de Manuel Felix da Silva e d. 
Santina Balnina da Silva. nascida 
aos 2115 1914 nesta Capital onde é 
jomiciliada e re~idente. casada e de 
profissão domestica. 1Qualificação n.l 
7 .5551. 

9. 321 -- Helio Jo...,é de SL usn. filho 
de Caetano José de Sou~o e d. Jose
pha Maria de SousR. na~cido aos 
11

1
9 1918 nesta Capital onde é do

miciliado e residente. solteiro e func
c:onario publico. i Quahficaçâo n.0 

: .562' 
9. 322 - Rosa Monteiro da Franca 

filha de Luiza Marques do Rêgo, nas
cida aos 6 5 1916 em Santa Rita 
deste Estado, solteira e de profi:ssão 
domestica. domtciliada e residente 
nesta Capital. !Qualificação n. 0 

7 .5561. 

Segundo . edital anteriormente Pl_l
blicado e llsta a ffixada em cartono 
o dr. Juiz Eleitoral ordenou a entre
ga de titulas ao.s eleitores seguintes: 

Titulo n." 11. 255 - Inscripção n. 0 

9.283 - Du lce Massa de Freitas. 
Titulo n. 0 11. 256 _ Inscripção n. 0 

9. 284 - I gnacio Flõr P into. 
Titulo n.º 11.257 - Inscripção n. 0 

9.285 - Francisco Marcullno de Mel 
lo. 

Titulo n.º 11 .258 - I nscripçào n." 
9. 286 - Eduardo Martins da Silva. 

Ti tulo n. 0 11.259 - I nscripção n. 0 

9. 287 _ Venezio Bellarmino da Ro
cha. 

Tra nsferencia da mesma Região 

Processo n. 0 165 - Titulo n. 0 219 
- Inscripção n." 188 - Miguel Se
raphim da Silva. 

P rocesso n. 0 166 - Titulo n.º S.011 
- I nscripção n. 0 I.303 - Ma n uel Si
queira . 

João P essôa, 12 de junho de 1937 . 
O escr ivão eleitoral -- St>ha~tiã.o 

Bastos. 

SERVIÇO ELEITORAL - Aviso 
sobre senten ças - Pelo presente edi
ta l ficam avisados os eleitores e réos 
a baixo men cion ados. na form a e sob 

João Pes.sõa. 12 dP junho de 1'.)37 
o escrivão f'leitor::tl - St"b:.\:..ti.J.o 

Bastos. 

SERVI('O ELEITORAL - Por cen
tença ninda do mesmo Juiz, foi JUL 
gado extmcto o processo contra " 
eleitor Francisco Paulo de Oliveira 
uma vez y11e :> e:,crivão do registro do 
Distrlcto d~ P1timbu· desta comarcP, 

~~;~rl~uR~~;fe~ P;1~:~bi~ect~:~ ~~~~ 
de 1935 

Joâ.'.> Pessóa, 12 de junho de 1937. 
O e:cri\'ão eleitoral - Seb;1,.,,li;io 

Bastos. 

REGISTRO CIVIL - EDITAL -
Faço sab!"r que em meu c:ntorio, neb
ta cidade, correm proclamas para o 
casamento civU dos contrahentes ~e
guintes 

Antonio V1rente Fe:re1ra e d. Se
venna Rodngues de Sousa. que s?-o 
.;;olteiro.s; elle, natural desta cidad.'.", 
maior ex-chauffeur, resen.-ista do 
exercito e filho do falle.:ido Vicente 
Ferreira da Silva e ci.e d Joanmt 
l'vlaria da Conceiç5.o esta moradorn. 
no Rio de Janeiro; e ella. ainda me
nor. de profissão domestica. natur~,1 
rteste Eºtado e filha do falle-ctdo Ma
nuel Raphael Rodrigues e de c1. 
Francisca das Chagas de Sousa, est~ 
~ 05 nubentes com 1111). adia neslq, Ca
pital â.s ruas A.bel da Silva. 411 e 
Luna Pedroza. 41 

Si alguem- souber de algum 1mp(:.
dimento. opponha.-o na forma da lei. 

João Pess(,a, 11 de Junho de 1937. 
o escrivão do registro - Sebas

tião Bastos. 

EDITAL - O dr. Jo<:é rle Miranda 
Henriques, juiz supplente em exerci
cio na 3. ª vara da cc-m::1.1 cn da Ca
pital do Estado da Pnrahyba. em vir
tude da le1, etc. 

Faço saber. que tendo sirlo dispen
sado.s os supplentes. Bel. Orestes 
Toscan o Lisbóa, d!'. José Wandregi
s:elo de Araujo Dias e Annibal de 
Gouveia Moura, o segundo por ter 
requerido dispensa allegando jusl.o 
motivo e os outros dois por nfio tP
rem sido intimados. procedl. de 3.\'.'

côrdo com o Cod. do. Proc. Penal. uo 
sorteio de novos supptentes, em "ub·;_ 
t~tuição dos três di.sJ:'ensados, ten,lo 
sido sorteados os segumtes: 1 - Au
gusto Marinho; 2 - Aloysio Montei
ro da Franca, 3 - Fernando Pinto 
Seixas, aos quaes, convido a compa
recer á.s sessões do jury, no dia 14 do 
corrente, á.s 13 1 ·2 horas. na sala das 
audiencias, edifício da Sociedade de 
Medicina, bem como· nos demais dias, 
emquanto durarem os trabalhos da 
mesma sessão, sob as penas da lei :=:e 
fal t a rem . E para conhecimento de 
todos passe i o presente edi tal, qur. 
será publicado e affixado legalmen te. 
Dado e passado n esta cidade de Jolio 
Pessôa, aos 12 de junho de 1937, Eu, 
Carlos Neves da Fra nca, escrivão do 
jury o escrevi. (a) José de Miranda. 
Henriques. Conforme com o original. 
Suh.screvo e assigno. O escrivão -
Carlos Neves da Fra nca. 



~ '.A UNIÃO - Domingo, VI de Junho de 1937 ~ r fi ~ 

. Sustou Ataqu_e De Grippe. 
Em Quatro De Suas Filhas 

Um dentista elogia um novo unguento vaporisante 
que trouxe allivio quasi que instantaneo 

"Minlrns quatro filhas estavam todas 
HtaLaJas Je grippe, tendo uma dellas 
hcado acam::ida por doze dia~. Final-

~H~~f:k elfa;R~~~eiJ:t:\~:~~~~ ~~~~ 
trouxe allivio quasi que imrnediato e 
ellas entraram em franca convales
cen~a." S. J. Soares, denti5.t,1, Bello 

• Hori:.:onte, Minas. 
Não deixe que seus 

filhos oo(foun de pro
longados at..1ques de 
g:nppe ou bronchite. 
Acabem com todas as 
cons11p:ições rrompt

amente-usando o Vick VapoRub. 
Nada para engulir, nada para tran~
tornar o esromago. Tu<lo que tem a 
fazer é friccionm este agr<.1davd un
guento na g~1rganta, uo pt>ltO e nds 
costas, antes de se deitar. 

• Traz Allivio lnstantaneo 
Antes mesmo de se acabJr a fricção, 
sente-se uma scn::,ação de c..ilôr e de 
conforto no peito e na~ co~t.1s, pois o 
VapoRub ;começa a agir Juectamente 

atravez da pelle como um emplastro. 
Ao mesmo tempo, aquecido pelo calôr 

do corpo, o VapoRub desprende seus 
poderosos vapores medicinaes que são 

~~~~~~d~: ~!s hfr~~:ad~~"j~"~~r1~~e;~~: 
ganta e peito. 

Acção Dupla e Duradoura 
Agindo destas duas formas directas ao 
mesmo tempo, o VapoRub suavisa a 
irritação, desprende o catarrho, allivia 
a tosse, e descongestiona o peito. Des• 
obstruídas as vias respirntorias, a res
piração promptamente se toma facil 
outra vez. 

O paciente, então, com todo o con
forto e allivio, cáe promptamente 
num som no profundo e reparador. O 
VapoRub, no entanto, continua a agir 
por horas-geralmente acaba com o 
resfriado numa noite. 

VICK VAPORUB 
"Basta Friccionar'' 

SABONETE 

D O R L Y 
PREÇO POR PREÇO E' O MELHOR! 

Melhor pelo preço e pela 
f'xcellencia da sua. qualidade. 

A' VENDA EM TODO O BRASIL 

165 metros quadrados de ladrllho hY· 
draulico conforme desenho n." 4 nes
ta Commlssão. 

127 metros quadrados de ceramlca 
e-0nforme desenho n.0 6 nesta Commis_ 
são. 

169 metros quadrados de ladrilho ce
ramica conforme desenho n. 0 7 nesta 
Commissão. 

748 metros quadrados de ladrilho hY
draulico conforme desenho n.º 7 nes. 
ta Commlssão. 

37 metros quadrados de ladrilho hy
draulico conforme desenho n.o 8 nes
ta Com missão. 

1.050 metros qua,jrados de 1.adrllho 
hydraulico para passeio. 

78 metros quadrados de Iacrllho hy _ 
draulico conforme desenho n.º 9. 

NOTA: - Os ladrllh<ls hydraulicos 
de accôrdo com os desenhos ns. 1, 2. 
3, 4, 5 e 9, e os dos passeios terão o. 20 
x O, 20, sendo de o. 15 x O, 15 os dos 
desenhos ns. 7 e 8. 

Nas areas estão incluidas as gregas, 
01 n tos e tabelras. 

O ladrilho de ceramica empregado 
na varanda do primeiro pavimento, 
será igual a amostra. (Desenho7). 

Todos os ladrilhos serão de primeira 
qualidade, côr, formas e dimensões 

SECRETARIA D.4 FAZENDA - Js propanentes deverão apre.sentar conforme os desenhos, resistentes, per-
EDITAL N.u 40-Commissão de Com- catalogas e indicar o prazo para en_ feitamente planos. com e.restas vivas e 
pras _ Abre concurr('ncüt para o fo:·- trega do material offerecido. sem nenhum defeito. 
necimento do sC'~uint(> material . de.;- Os proponentes deverão fazer no O typo de ladrilho a empregar nas 
tinado :1 Construccão do Instituto d<! Thesouro do Estado, uma caução em installações sanitarlas, será octogonal. 
Educ.:aclto dinheiro de 5% sobre o valor prova- sendo o taco separado. 

1.000 snccos de cimento.i. cu t,,npe:·_ vel do fornecimento. que servirá para. Os proponentes deverão apresentar 
c-imcnto. C'strançei.ro, de 50 kilos. C garantia dO contracto, no caso de aceí- amostras e indicar o prazo para en-
I F Cabcdello. tacão da proposta. trega do material offerecido. 

Os p: op01wntes dt n:rüo f:tz.:-r nr1 As riropcstas deverão ser escrlptas O material constante do presente 
Thesouro :lo Estado uma caU(,:áo u11 a tinta ou dactylographadas e assig_ edital. set:á. posto no local da obra 
dlnlwiro. di.:' 5'; sobre o vJ.lor prcva\"'l nadas de modo legivel. sem re.suras <Construcção do Institui;() de Educa_ 
<.lo Jornecimento que servir{\ para ga- 0mendas ou borrões, em duas vias, ção). 
rantia do contnicto, no caso de ucei- !:iendo uma devidamente .sellada (sei- Os proponentes deverão fazer 1110 
tacão da proposta 10 e5t.adual de 2$000 e seno de sau'de) j The.sour0 do Estado, uma caução em 

As propostas de\"2rão .c:er cscriptas contendo preço por algarismo e por dinheiro de 5% sobre o valvr prova
a tinta. ou dactilographada . ..:; e assig- exLem:o. j vel do fornecimento, que mrvirá pa.ra 
nad.:is de modo legi\·el. sem rasuras, As propostas deverão ser entregues garantia do contracto. no caso de ac
emendas ou borrões. em dua.,;; via.s sen- nesta Com.missão. em enveloppes fe- ceitação da proposta. 
do uma devidamt>nte sellad:i i sello es- ch:1dos. até ás proximidades da reunião As propostas deverão ser escriptas 
taduaJ d: 2SOOO e ~ello de sau·del con- -Jo Tribunel da Fazenda, que não será a tinta ou dactylographadas e assig_ 
tendo prt'ÇO por algarismo e por e·<tf'n_ antes das 14 horas do dia 25 do cor- M<las de modo legivel, sem rasuras. 
so. rente mês. emendas ou borrões. em duas vias, 

Os proponentes deverão mar~3r o Em enveloppes separados das pro_ sendo uma devidamente sellada (sello 
praw para entrega do material offere- postas. os concurrentes deverão apre- estadual de 2$000 e sello de sauéde) 
cido. sentar recibos de haver pago os im· contendo preÇo por algarismo e por 

As proposta.<:: deverão ser .ontrc:gt,es postos federal. municipal, estadual. no extenso. 
nesta Commissão. em enveloppes , exercicio, passado bem como, da. cau_ As propostas deverão ser entregues 
fechados até á;; proximidades da re. ção de que trata este edital. nesta Commissão. em enveloppes fe-
união dÕ Tribunal da Fazenda. que Os proponentes obrigar-se-ão a tor _ chados. até ás proximidades da reunião 
não S<'rá antes das 14 horas ,d<;> dia 15 nar effectivo o compromisso a que se do Tribunal da. Fazen,ja'. que não serã 
do corrente mês. propuzeram. caso seja acceita a sua antes das ·14 horas do dia 6 de agosW 

Em enveloppes separados das pro- proposta. a.ssignando contracto na p. vindouro. 
p::stas os concurrentt's deverão apr'- Pr.ccuradoria da Fazenda, COJ\1 o prazo Em enveloppes sepa'.rados das pro_ 
sentar' recibos de haver pago os impo<;_ maximo de 10 dias _após solucionada ipOstas, os c-oncurrentes deverão apre
tos federal. mun.iclpal. estadual, no a con:::urrencia. com previa caução ar_ sentar recibos de haver pago os impas
f'Xercicio passado, bem como. da cau · bitroda pelo Tribunal competente, não tos federal, municipal. estadual, no 
ção de que trata este edital. inferior a 5% sobre o valor do forne- exerctcio. pas.sado. bem como 00 cau_ 

Os proponente.s obrigar-se.ão a tor- cimento. a qual reverterá em favor do ção de que trata este edital. 
nar effectivo o comprcmisso a que se Estado. no caso de 1·escisão do contrac- Os proponentes obrigar-se-ão a tor_ 
propuzeram. caso se.ia acceita a sua to. sem causa justificada e fundamen_ nar effecttvo o compromisso que 5e 

~~~~â~;1à ~;gil;:z~~1J~.n~~1~º ;Jp~~~ ta~~c!mr~i~aJ~ r:e~~::a~ib~n;teito ~~~g~;i~~m8~~an~e~a c~~~;~~tt ~: 
maximo de 10 dias, após solucionada de annular a presente. chame..ndo a Procunl.doria da Fazenda. com o pra_ 
a concurrcnc4'1 c ,m previa caução ar. nova concurrencia, ou deixar de effec- zo maxlmo de 10 dias, após soluciona
bitrada pelo Ti·ibunal com1r·-tcnte. não tuar a compra do materi!i.l conitante da a concurrencia. com previa caução 
inferior a 5'; sob1e o valor do fome- da mesma. arbitrada pelo Tribunal competente, 
cimento. a qual rc\•erterá em fa\'Or Commissão de Compras. 8 de junho não inferior a 5% sobre o valor do for
elo EsLado, no caso de rescisão do con- de 1937. necimento, a qual reverterá em favor 
tracto. sem çausa justificada. e funda_ Chromacio Cavalcanti - Presidente do Estado, no caso de rescisão do con_ 
menta.da a juízo do referido Tribun:-t! da Commissão de Compras. trncto. sem causa justificada e fun-

Fica rC'.':'· Tvado a.o Ec;tado. o direi~o :::lamentada a juizo do referido Tribu-
de annular a pn:sente. chamando :1 SECRETARIA DA FAuENDA _ nal. 
nova concurrencin ou deixar de effec- EDITAL N.fl 38 _ Comissão de Com- Fica reservado ao Estado, o direito 
tuar ::i. compra do mal..f'rial CCn<;tante pras ~ Abre concurrencia para O for_ de annular a presente, chamando a 
1a mesma necimento do seguinte material: nova concurrencia ou delxar de effec 

Comm1~·são de Compcu, 10 de ju- PARA o INSTITUTO DE tuar a compra do material constantê 
nho de 1937 EDUCAÇÃO da mesma. 

Chrumuc,o Cahar·anti. 180 metros quadrados de ladrilho Commis.':iãO de Compras. 7 de junho 

SECnETARIA DA FAZENDA. ~~~~au~~~mf~~f;.rme desenho n.º 
1 

dec1:.;;/,~acio Cavalcanti - Presidente 
F:DITAL N." 3ti _ Cornmü-.o:;ão dt Com- 167 metros quadrados de ladrilho da Commissão de Compra.s. 
p~,s - Alm.· concurn ncia para o for_ hydraulico conforme desenho n.º 2 
nl'Cll!H'IÜO do scguint(' m<.lterial. desti- nesta Ccmmissão. 
:il~i .. ;io Grupo Escolar ''Tlwmaz .Mi1t- hY~7r~u:~tro~0~~:::::10~:nh~a~~Jh~ 

1 Pi.ano de o.rmario com 3 prdais. nfsta Commlssão. 

DE SYPHILITICOS 

EXISTEM KO 

MUNDO 

MORF F DIARIAMENTE GRANDE NU
ME'RO DE SYPHILITICOS 

P\RA COMBATER A SYPIIlLIS E' UM 
DEVER IMPERIOSO USAR O 

NO FIM DE 20 DIAS NOTA-SE: 
l.º - Sangue limpo de impurezas e bem estar geral. 
2.• - Desappareciment.o de manifestaçies rutaneas de origem syphilitica.. 
3.• - nesapparecimento completo do RHEUMATISMO, dôres nos ossos 

e dõres de cabeça, de fundo syphilitico. 
4.• - Desapparecimento das manifestações syphilittca.s e de todos os 

incommodos de fundo syphllitico. 
5.º _ o apparelho ga.str9.;\11t~~tinal perfeito, pois o "ELIXIR 914" não 

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

Olhos e da Dyspepsla Syphil!tlca. 

SECCAO LIVRE 
AO COMMERCIO 

José Ramos da Silva. tendo vendido 
a S. Oliv:?ira & Irmão seu estab<>le. 
cimento de estivas. tituado á pr. Epi
tacio Pessôa n. 100 pede a quem 
se achar pr€judicado' com à ref?rida 
venda. apresentar _se dentro do pra
zo de 3 dias, a contar desta data. 
nesta cidade. 

Campina Grande. 1 de maio de 
1937. 

<As.) José Ramos da Silva. 
Confirmamos: (as.) S. Oliveira & 

Irmão. 
< A-, firmas estão devidamente reco. 

nhecidas). 

LOCOMOVEL 
Vende-se um de 31h H. P. fabrica

ção inglêsa, em perfeito estado, (está 
funccionando) pelo preço de 8 :000$000. 
Facilita-Se o pagamento. 

A tratar no Largo da Cruz, 229, em 
Campirui. Grande. 

LOÇÃO 

REVEROSE 
de GALLY 

O PERFUME INCOMPARAVEL ! 
Um sentido novo para a. sua 

presença., n86 reuniões elegantes. 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 

Ha um 
encanto 
seductor no 

seu sorriso ••• 
Ponha-o em evidencia com 

o novo Methodo Colgate de 

escovar os dentes 1 , , • 

TORNE-SE m_ais seductora-mos
tre um sorriso capt1vante que 

ponha em evidencia dentes brilhantes 
e um halito puro e agradavel. 

Estes encantos podem ser obtidbs 
escovando os dentes pelo Methodo 
Colgate.* Colgate limpa os dentes ... 
torna-os mais lindos porque e.ontem o 
mesmo ingrediente polidor usado 
pelos dentistas. 

O Methodo Colgate inclue uma 
massagem estimuladora das gengivas 
que as torna mais saudaveis, firmes e 
rosad.rs. O residuo dos alimentos 
entre os dentes, que é a causa mais 
commum dos maus cheiros da boca, é 
eliminado, e o seu halito torna-se 
agradavel e perfumado. 

Comece com o Methodo Colgate 
hoje mesmo! 

*O METHODO COLGATE 
Pela manhã e 6 noite, escove, com Creme 
Dental Colgote, os gengivas e os dentes 
superiores de cimo poro baixo, e os gen· 
givos e os dentes inferiores de baixo poro 
cimo. Depois, ponho no lingua um pou
quinho de Creme Dental Colgote e dissolvo-o 
com um gole de aguo. lave o boca com 
este liquido, forçando-o diversos vezes por 
entre os dentes. Termine en.x.oguondo o 
boca com aguo limpo. 

~ 
10~01 

il 
LIMPA POR COMPLE10 

H 
ESTIMULA AS GENGIVAS 

~ JIJlir~s 
'f:J~' 

---------------•PERFUMA O HALtTO 

CONSULTE SEU DENTISTA PELO MENOS DUAS VEZES POR ANHO 

CAMARA MUNICIPAL DE 
JOÃO PESSôA 

Convocação 

Nos termos do art. 12 do Reg·imen
t.o Interno e d:- ordem do sr. pn;s1. 
dente. convoco todos os s·enhores ve_ 
readores para participarem das se~
sões preparatoria 5 a com?çar de 1 l 
deste. á hora do Costume, da Gama
ra Municipal de João Pessôa. que de
\'erá installar_se em sua prim,e1rn. 
reunião legislativa ordinaria do anno. 
no dia 15 do corrente. às 14 hor:ls e 
no predio onde vem funcc1onancto. d 

rua Epitacio Pessõa. 
Pa.ço da Gamara Munici.pal de Joãu 

Pes<:"ôa 1 o de junho de 1937. 
<As.) Severino Alves Ayrcs, 1. 0 Sí'

cretario. 

ELEIÇOES livres tivemos e o nosso 
civismo não desmentirá, em outras, 
essa conquista do esnirito democr~tico. 

Commissão de Compras 
Aviso 

&ita Corruni.::.são avisa aos senhores 
concurrentes. que a abertura das pro
postas de que trata o Edital n.0 34, 
de 28 de maio p. findo, será no ct1:1. 

11 do corTente mês e não em 11 dt" 
julho como por engano foi pulJlicadu. 

Commissão de Compras, 4 de Jtl
nho de 1937. - Chromacio Caval
ranti, presidente dJ. Commissão. 

APIARIO 1\-L.\.RIA IRE· 
NE - Vende puro Mel de 
Abelhas "llalianas e Urus
sú. Av. João Machado, 
1155 ou Cap. José Pes
sôa. 25. 

A Tuberculose. 
AUGMENTA, DIA A DIA, D SEU R~IO DE ACÇÃO 

POR SER ~:ç:.dª:u1: 
malef1c101 • 

1ciencia não conseguiu ainda debellar 
A tuberculose é difficil de curar-se. 
Mas provem sempre de descuidos que 
aão facei1 de 1anar•se: Dos menores 
reafriadas, das minimu exhaustaçõea 
e debilidade,. Evite o proseguimento 
de qualquer deues pequenos male. 

tomando a 

EMULSÃO 
ff DE SCOTT 

COM HYPOPHOSPHITOS DE CAL E SODA 



' li • A UNIAO - Domini:o, 1~ de ju11h·, de 1!1:17 

SVCCES.SO 
A "l'IIAPELARIA l:' ARA", á Rua Barão do Triumpho IRI. rnn

vid;1 a. todas as !'IC'nhoras e srnho1·ltas de bom go!'ito t' que fazem jús ao 
que- é honito, degantc- e barato, a faurl'm uma l'i'iita ao fol'mid .. nd sor. 
timcnto <1-:0,.'"t,o!:.io ultimament1, em sUalói vi trine°'. 

Modelos os mais modernos, aitendcndo ás <·hronka~ e dcsC"nho.s 
dos figurin~ t>stran.geiros. 

Pr<'C'OS inacreditavd"i, como: 
Chapéus em laise. desde :?OICiOOII 
Idem, rm frlt.ro, d<:sde l.'.iSOOO 
Forma,;; em linha, desdt> JO~OOO 
Slzol azsuoo 

Palhas as mais ,•ariadas. Boiões! Bobas! Flõres. 
'l'IIOO BARATISSIMÚ. - Rl'A BARAO DO TRIUMPIIO, 481 

SECCÃO LIVRE 
j 

JOSE' DE MOURA REZENDE 

yt 
l." Anniversario 

- Olh• como Jo"lnny 
pouco, Henrique / 
Está .,,miJfJNJCfJndo dia a d/,.1 J 

fJ, 
~~ 
/~-
~ 

c:.t._.>.U] __ I..:::--;_. 
-O que rn'l ac?ns •lfllt como um 
bom ,3/imf'nf-, ? 
- Leve MAIZéNA OURYEA. m1-
nh.1 senhora E' o melhor a/1-
mento que conh~ço. 

Nl.'ló{'.\nuil'rul,.lt1t1!{rr1•11n 
Çllf ru, 111 .. 1•1{m s••1n 

(.IIU ;.L !'111 .. :.,r-• l•l • \'.,! Ili !J 

lir"U"!;/rlo•I .• :Jn1.d,i1<p:J 1 
,, ~ 1 11 \ .,~ 11·1l1Jrul,111 1,t•· 

ül<'i/1 r· , ~!/l 1 • .,n, lllil.ld(; 

e l,r1, !)1r1.· HludbN 

Gmis! '.:~:.-
• .,,.,. o ,~,o U:i• UI, 
,..,-, ll~•C ,..,. ~, ft , 

11100 • ..,,.11u,lh• 

•~•,o•• •• 1 ~d••• 
po,o "l .. ,, • .,,,oçtu 

l\bri.i dn C'aq110 Trigueiro Hezende t' filhos, CO!l\ idarn ªº·" 
.svus p;1n·n1l:-" (· amigos para a:-.sistirem ú missa dt• l." annhen,nrin 
que n,;_111dam n·lt1 brar por alma de seu cspo:-;o e pae, .Jo!-lé de 1'1oura 
Hezende. ús ,; 1 2 hora.:-, na c~1thcdrnl. segunda-feira, J-1 do c01Tente. 

,\nkcipad,1mcnte ag1adeceni au:-. que comJmrec:erem. 

ZULMIRA ADELAIDE DE AVELLAR PORTO 

+ 1 
1." Anniversario 

:'\fanu<.'! :-:,implido Pah·a. e8))0$a e filhos. Ola,·o <lc . .\lnwi<la 
P .\11.Juquerque, esposa e filho. Lennor de . .\\'el)ar I'orlo e :\faria 
Carolinn SnarE;:>s de A\'ellar, ainda compungido.:- c:om o desappare: í
n112nto de suu querida e inesqueciYe! ~ogra, múP. a\·() e i1·mã. Zulmi
ra Addaide de .\Yel1ar Porto. con\ idam o.:- parentes <: pes$Ôas a1ni
g:-ts, para n . ..;sistir a mi:-,sa que mandam celebrar peln stu descan
ço CtC'rno na r~1ssaj.!em do 1 ... annh·0r:-iario de sua morte nn dia J l 
cio c:oJT('llf(·, ~·t:,nmcla-feira, na Cathedral l\Ietropnlitana, ús 7 hor"s . 

.-\1:ft•eip;u.l;ur'!ente agradecem a todos que comparet·~r~m a e; te 
0-cto de reii~i:1o e caridade. 

ANTONIO DA COSTA ARAGAO 

{? 
Missa de 7. º dia 

J\T:inud \"irginio Aragão e familia, eon\ iriam sLu;-; parcntt·s 
e nmi.l,.('os para a~sistir ú. missa de 7. dia que manJam l'l'khrar 
nor alma d<' sí~u inesquec::ivel filhn. Antonio da Co:-.ta Aragúo. na 
Jlroxin1:1 sc~unria-fPira. 1..J do corn:ntc. p<.:las 6 1 ~ horas d<t nwnhú, 
11a i.CTP!a cil' :\os:-.a Senhura de Lourdes 

Anb-'tipadamente agradecem a todos que tomparccerem 
f'Stl' actn de nicdade c:hristfl. 

~ ._(_ .- ~-:. -. ~ " .. • ....... - • : ' ... ,'1.:.,. -~..; 

JUSTIÇA ELEITORAL 

Aviso 

Aviso 

O dll'n:tor da Sec.eta1ia do Tr1bu
JHl Regional de Ju~tica Eleitoral. ta, 
s~brr que. na 1. .c:-eC'Ção desta Secre
tari~ r ·tá com vi:ita~ ao denun~'ª
do. á 'i::> prazo dt' cinco dia . a ccn-

~~r a~~ãgui~~~:rãJ~.º ct;ftcda ~1~:~ccl~~ 
a que responde Manuel Gus.tavo de 
Farias Leite, off1cial do registro de 
obitos de Fag·undes i Campma Gran
de). 9.• zona 

Secretaria do Tnbunal Regional 12 
de JUnho de 19~7. 

Carlos Rf"ilo filho - Director 

lll-IOR:\'IENTE NOS CASOS 
DE SYPHILIS AGUDA! 
O Dr Jdallno José Amador Mrdi

co ()('la Faculdade de Medicina da 
hia e PX l nte dP Prophylaxia eia 

ila de Medicma do Rio de J'.1. 

PORTO VELHO - VICTORIA -
ESPIR!TO SANTO 

Dr. lda..lino José Amador 
<Firma reconhecidal 

PONTO A' VENDA 
Vende-i e. um dos rnelhores ponto~. 

para negocio de qualquer natureza. à 
rua B. Rohan n.0 134. Fun('rionan. 
do presentemente com calC'J de can. 
na, refresco. 

O me.'imo proprictario. tambE-m 
vende a casa á e. venlda Véra Cruz n.'· 
321. contf>ndo garage e ponto adapta. 
do para negoclo 

Tratar com Joaquim Alve~ á. avrni
da B Rohan n.n 134 

MAIZENA 
DURYEA 

Peça-no, um exemplar gratis 
do nosso livro de cosinl,a 

MAIZENA BRASIL S. A, 
Coilla Po1!.1I 2972-~~o Paulo 

R,m,11c1-m1: GRATIS ,cu 11v:o 
755 63 
NOMI! -------

PUA .••.• ·--·----·-------

ClDADt! ······-----------

ESTADO ······-·-··----····-···-· 

ESSE PESO 
s o b r e 

O ESTOMAGO 

('AS\~ \ l'lld, __ ,._,. ;1 c::1-
sa n. f1:~. a a\r·11ida ,lr1úo d;i 

.\! .11.1. llt -,f ;1 vid:1d1• . .-\ t 1 :t

tar com o dr. Carnilln de· 
l·Jn/);_111<1,1 011 f·nm a sPnllori
nh:1 :'\];•1· 1:1 .[o:-;(' d<· Hnl!:u1-

]]:J, 
nesta cidarll'. 

Qu[l11<lt) o sc·u filtro está. doo:; rin .... fs<;;a limpeza coin 
sujo e (:'ntt,nido que fa., o Hu .. ,IIHlL, pcr?u<li1..1men(e 
Snr.'? Li111pa-o, natural. e.\.ecutada, !!;arante a satídc 
mente, para descntupil-o. pre-,ente e Pre, in~ os acha

Pois ha no seu organl,;;mo 
um filtro qn<' dt> ... c•mpenha 
funn:;io i111po1·L1nte í..' deli
cadi ....... ima, da qual dt•pcnde 
O Sl·ll '"···:1 L' ..... L.t1·, ..l 'ol\U <.,a1íde, 
e a ,;11,, •l.1 E,..,t• ldlto sJ.o 
º" ,t•u, ot1i-., ',l' dle~ (.',t::i.o 

tt 

ques da \elhic~. 

HEL'1JTOL toma.se como 
urna ,·crdadt•ira li1r..ona<la, 
di~~ohen<lo o~ 1.ompiimiJo-. 

em agua com c\~sucar. 

Casa com sitio ã venda/ A~s P~~s~.~~~. ~.U~sr~~}~E~ 
Vcnde-.s;,:'_ á rua 24 dC' M:.1!0 mna I constipam facilmem.e; as que sentem 

pxccll,·ntr r·t :1 clí' tnolu r trlirn c_oin o fno e a lrnmid~dc; as que por umn. 
1 ,-;aJ.1~. 4 qu irtos. dt. p nsa 1J::rnhe1ro. ligeira mudrmçn de tempo ftcam l~go 

{~~ ~~:L1
;~~ á~.n{\~~lt11~bi/i~.o 1~~cl}t~~~~ ~l~~n~a~Z~ a~o~c~ci e s~fffe%gªJ;tau:; 

VENDE- SE um moinho ~1~;~·1c!;;._~º.i;~~1\~·;:·r,~~. ~;~;·;~11~·1,~~s. n1;!l~ ~·~~~f.~1e:teºn~~iti~ia~~ats;:t~J~~º\_c~ 
cal~ iros, ele. commettida.s de coqueluche. podera.o para canna com 3 rolos, 

completamente no\·o, pela 
metade rlo custo. 

Rua ela Republica, 302. 

ler a certeza de que o seu remedia é 
E' sit.uarlri ao lnclo rla feln. 1H·• o Xarope São João. E' um producto 

111 ox1m1daclc-s <in 1gn.J,1 C' Co1lrg10 do .... c1ent1flco apresentado sobre a fór
Rnsnuo e a trcs m11111to.'i do boud ma de um saboroso xarope E' o um-

0::; mte1 c.ssad~ podc1 :to b-e enten I co que não ataca o estomago nem os 
m I com. Raymuncl0 Cu~ta a praça rms Age como ton1co calmante e faz 
V( 11a11cio Neiva n.'J 54 exµeclorar sem tossrr Evita a.s affec

çõcs do peito e da garganta Facili-

l
=======A==G=u==A===F=J=G==A=R==o==== -1 ~~ª ª ~~~~~ª~º10:i~r:c~~~~ª :::~~schi;; 

evitando as inflarnmaçoes e impedin
do e.os pulmões a invasão de perigo-

Tinge em preto e castanho. Resiste aos baPJJos so~t~~gt~';;' recomrnendamos O x ... 
quer,tes, fdos e de mar. , rope são João para curar tosses, 

1 bronchltes asthma, grlppe, coque_Iu
• -=a..,_ - -- , &!' 1 r~•. ratarrhos, defl~~os, C011,Stlpaçoe1, 
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Rx1,!~:~?:~ :..~!'~"''~ :,,{ ~~~!" ~ 1 
O NOVO 

' ;: ' .. ~-/ --:,~ . 
Vestidos to11Jen·1oaadus rie!as alumnas de Córt" " Co~
tura - rn11lom:;~ de dad) log-raphia 1>rcsidiclos •JPlo com
mand:rnle .\nlonio Th,imé Hotlrigues e paranymphados 
pelo deputado .\ntonio Bôtto de Menezes - .\o todo 

TEXACO 
MOTOROIL 

- .,.. ,( . : ,'. ' ~ ,• . ·,··.··.~·,T .... \ ... ··.-.· 
'· - . . 

• '•, : -;,- é· . ·• 

rcnto e treze til ulada~ 

~at~~Jl~ :1,~1u::i.1
11 ~i~1 E~:-~~~ tY~;\~;~ 111

~~ l?\1
,\/

1 tllw'\1'.\{/.~:~1
//.~úiJcil~:

1
i;~:t L~:~~~-: 

}A:·qLL'll:1 t'-J 'l-H -> t·m<' tr. l (k ,i·t de (·.im,,r,P. -~l.1r1a d l0u1(1!S Dal11.i 

~-~\!/~ª~'~~t·d . a1u1:i1 uv r1,~11tlllo ga
1
j1.\,1l eh-, 8~~1~11n~\l, ~t~· 1 lk1~·::d1i~t\':\~.i ~ 

Pel ... \ll.n ·11;.1 "· ,l 110 c;1p1 ,1 1Julo t!. ta~.i11H'nto. 1·m:md.1 d;-, cr1-
,,1:..· ..l·'l,'illr ,l l'lll l' ]HJ H.t dt , 1- IIJL-0 JO ()Jl1<i .\t1r;thl.1 de Pcd\a 

\\.\. 

MANJEM llMPO 
OSEU MOTOR 

1:1 :1 "11 qll •1 ;ttir ,l ,.\ o dJ_ ÜPl bctll 'l 11ia11j u- l"fJ .t Al..'lilLI" 
,crso--. PF.ATu~ SALC,.\DCE P,t, B:.111tto ·- Art1,11cc1 11 1:x: b1_ I 

Ate. :µor., )J\r 11m.1 , 1t-..:-t o de f1 ra 11.11n1rw: Jo:1111i1. CHm_ri:it,:l f .-
t"ch•11c-1. -,on,, l C-" du l bOJG , PlC" (;(..,t, l 11 [( l ('0111 l',lflf.1~. Ull1 n o r m a ç o e s 
l'r:1m ('.J '1st " \ pr I a J a ua r:!11t1111 10 1, 1 J1.:1 E ,i:·,1 F' 11 11 ..i :e u_nrn :·cup.11lia d~ cn~nç~ e uma 
Pat1·1c1c., t• ;.\1 n,1 .\ 11 ~ d \'.1:-.t·on- '\ 1 ,1 :· 11 ,intadci .. iwixr dP lor .. le'.•m1 11\11 . !\

1
b r·lna N ... co•rJ.-

,o cc n i11LlH10 iulJrn Curn.l Nc·~tl"i I Lm \(' tdu d1 . !:i.clo, h ·n( Crnc.i1d:1 Nr\ VEGA.(ÃÜ 
,1 11:,a ., rod. 61 u1l ~.dad- ci.1 ~11 ·.1 Um P:,J'.llll~ <ll' c.:n~w:a 

1 

CO)!PA~HI '. (' \RB0.~1nm \ 
GRANDL~SE 

RIO. 

l e! 11.tl•. C•.::ltl) (j r')]J 'ir:t I Al.!ll'\ U.lJbLl .. .l cl Sll\D l'11:~ ("j-

~· 1·1~:·;~; \l\,;~1c\~1\/:~'.'/\1/~1·1~Lc~~ / ~:r.~,t~: llumu\\\ \~<:{~~~1 t~;~~·b7~i~1 d<> 
rp1 ;1turc 1 :dada ,tnH '"Í('dl1l: lna!- 1 Enh1,a Oom ~ Ru11p1111Ja df' ne~in-

tl,1 I•'~,\
1
~~\ i l\fn ~~.\1:/. -Di~/;'fin~nl~}~ í t~~l \~/ttctr1ª1nt~:';~i:n.t\.;l~n!~-:·lb~'>t~ 

ll"Lt Bc 11 '(';1 1t~ )n1iu cc.•stmli,i dL Alrncld t: Jàra ck A,..,h Pott0r, Ma-
li ll!,l.r:> .. ; Dali::·~· C:1nllt 1iiii u 111 ria.. Trcnne Al\' ,, M,tria. AiJXili:->clor:i. 

ti ti. r Li;ln !! '.il~o d·:· 1ornn, L• Pana. _A:1rnrn !I.I.irqu•s da Silva, Ma_ 
, :-J"ob1 .t iJ 11t;1~ O u,11 .Ili~·') cta r• 1 Ocl1l,t Mcut w·gro. dt\ ·r ·o'.; tr:1b~-
1 , ci. lnd 1 1.1frnc1r, · ,·ll.Hla do ilic... ex ru~., io "tn cn·pt· , d."'•. ele: .. 

"ILO\'n BR \SILCll!O" 
PARA O NORTE 

·· Cnmpc,~ Salle~ · 
·· Affon o Pcnn..i · 
··Re,drigufs Alves·· 
"lgua~:,;u 

PARA O SUL; 
"'Bacp nclj" 
•· Manáo~ · 

"LLO\'D N.\l lON \L .. 

DO SUL 
:R:tt1á 

TELEGRAMM.\S 
ª (! RETIDOS 

l7 
ta 

a l3 
" 19 

;,i 13 

1
1 v~:'ir .. ;u~::rf;;~ .. (l 

1
·
1
~· i1

1
~~: 'l~~:

11~~[~: {" t~~ti,·; r~tl:.;'\bda n\~7~):~t 11~!8 do 
1 d•J p ru ln ,il iro: N:ur Vcr:i.~ - l ' 01 ·1 J).(!.1 tt A 1crno Thc1:1r Rc,d; PARA O NORTE. 

!'\ t· ··111h1 ct ccllu . .i I m noro c11 IO{la ,1 c1q 101.l clP.~ 111irn lO- ·campl'io·· a 13 
. 15 

16 

J-h+ na Repart1cão Geral do Tele
g,apho". tcl•.gr:imma retido~ para. 
Dr ~fanucl Florentino Silva: Aquino 
Pacote: Ehuo. avenid.:i B~a1..1p:1ire 
Rohan 1G7; Mari.t Nunes. rua Joa
quim_ Nabuc1 109' P dro Luna. JoJ.::> 
Sei raJ, Rcpublic.::1 aeo, major Ge
numo. F .. m1ha 

LOTERIA 
;i t .;ll ··Jtlí\: :ii.-1<- ;r• l h<·L o u.., tl' 1 ··A1::igano" 
e ,Qr l Urn :

1
p 

1 
,. T 'J c.1L m ,1oin<,<. eh u;.:i 1 ~r pil'J<., ·• Ara:-c:1ngu..1." 

, :\I,•1 i.• l\ 1mJr Dld o~ .-. ,~ui! '" e J;.11 OI.~ AIH· 
C1'.!a \líltl C<1,.rn,::'\ftriala_ 
bt'l R'.Jl,riJ T· rp d \1,11 Ja S_·btal 

co,1P.\~III \ N.\{ ION.\L DE ~A-
FEDERAL 

F ,1111 j~,111, r1 fl.! llu S. !l,,..1 L ·al 
AI it" 'l I rc \'11 mi t ,1 .\1.r: nch 
Z!i~{ 1 P u. 1 · ,\r t.,o t\ monio T0~ 

Lo N,, ·111: nto ~ 111ton R~1.mJz1ln 
.~.L::t·l1··0 1"'1 e' CJn·aE10 .1.11-
tr nio \Vall~ 1 ct, t\. ~t 11JO. C:i.rl<<, Al-
lJ, .. ·Jo r,10 11 11 ,. Pr 1'·1 o Al\C':i Tei 

" ;,,, !'\lOl l,?'1) 11 l T :,t -
:1 ,.(l,Hlo:c: p ·I( p:l' ::tl1V1nn!)') 

;;:r. AlllCn'.o Botlo cl~ MC,11:'Z( Em 

' l'F<; \l\\'.J co~n:rn, 
DO SUL. 

·':it2que1a 
·· Ilag1b.1. .. 

PAhA O »UL 
"I,arurri .. 
"Itaquatió .. 

E :ctraccâo em !2 de J\lnli.o de l'.):S"'i 
15 7.310-SãoP..iulo 200.01 05000 
15 18 011 - R10 1c:; .e ·OS>ooo 

lJ. 713 - Rio -v. vJ0-000 
a 18 4..451 - B Honzont 10:00%000 

:?·1 10 639 - RIO 5: 000S000 

-:...L"ntino Co 1 t \1 ri~1 Jo-.l· cic1 S1h::1 P, .. ,1 1, ele ti:', ('OJI g f:11:irá n <,e-
ln•11 c.c~P1L' (,.::i. d,,, Amld:1. I3a:--o~ 1· r:h. t1t.,1 ,.\,Ullf"{ i.. l. r1 . 

AS REAUlACõES DA DIRECTORIA 
GERAL DE SAúDE PUBLICA 

. 1 ,Jc Ltw 11:i A ":\J)C i..;: o J),' Jt o• ~1 -:l <'ll ana 

TJJ\!'1 PY- 1 
111

flr 3.~ ~ll;) dlH .. ';.0! )') (111 (' 11'1 (ir'. I. 
Será festiva a inaugurac;ão, terca-feira proxima, da 

Cosinha Dietetica do Centro de Saúde da Capital • 11·•,. um. 1 icl0. t'm~1 s ,J u., te .• lt _1111 ,~ lc> 1 s 1 J n 
m rn :\r 1,· d<'l C11u,0 E"·l, fi· (':•·r'~, n P 1 , uri , ilr; 

1 :l. . l n:i bl ' lJ ll.'. cl ,._ -,n (l~ ( ob {r· e, Qll(• 1. o '-!' \'l'l ifl- C ntinufl.l1dO nn StU plano de re- A finalidad'°' d.t" COZ ;,ha'- dietC iCctS 

_), 111 ·1 r·',n~:
0

, '\c,;:;: 1:~~r~1 
.I :i:~1~h\, 1~ r;:

1
\;'n.~Jt ~-i/· \~\/

1 
'}~1;,t• H:l: 1..t''a 

1
1!~ forma da S2.L1'de Publ.ca. o dr. O~ta·,•·1 '"'OITIO o l1'JC1C mdica e a de preparai 

H1 a 11 utc· i:; d t , f\u 1 i :1 D n- d<> Oli\'E'ra pretend'.' inaugura na prc,_ segundo prc::c:·ipçác medicJ., a al.men-
- DJi \e 11<l·~ c~m u .. t e ·~m 1 , ·~ ri L: 

1
P~!, 1' ;.u e :i !'; • 

0 d l'tr~g:i -.;ima terca_f"tra. a Cczinha Dieteti;,..1 taçüo destinada a cnonças ,·:1!ermr.-

;001 c~-1. ~~~an('~lc:"'e 1~lli~/
11

~~,
1
~ 1 ~ -~- do Centro d'.: Sau·cte d:i Cap.tll 

Clli.'P:t. ).iina _ um \·e.,tido Cl' \U.D.\-CH:'\'.\ "" ..,,imbdnhas só Trata-se de realinção de elevado al-

Estas sã'.J prime1ramentf' ficind::is e 
depot~ e:rnmlnada p~~cs jrs J ... 5.'.J So_ 
a!"es e Damasquin Mac.el. que lhe-:; 

f' :111 ni~,liC'l'r linrl11\3 11 '1 "Ca..;:i A.-.nl" ª pr·<'f.., d~ redamc. lcance, s:>m.a qua_l 05 serviço;, de a......:;::::-

Al,; icl:1 Um ve~lldü 1 0cl L: I\I~- t á f d I d d \' ~l Ct2\ C..1'. ah ,.nt.1 - UJn bltrün, A e o fJ R D EN .a ç Ão D IS Q~l~::ª tcta/1~~e~1
1
~~iasu/s;·;fi~i~nt:~· ~~ 

receitarão a al.me.icação .. c,~:1tlfica 
a prop~·rnda. 

\l,1ri:i, L~rn~·a ela S1l\'eira - l:1111 ~rn1 1
- -

s cl,· h ,rn,m t' \1111 \' •. ,, iclo C tn pils.,_ FORÇAS DE TERRA E Maninulado o alimento pora ~f'J.S r:--

~1~:
5,'.n~~:1:1b~~;~::: c.~~l~;~~I' "~'.ll~~\

1.1~.~ ~ DE MAR 
t:1d8~. em fu:.uro proximn. ê de prever- f€içéxs diarias, .:,e.tá clle ·ntrcgue ~i. mã .. 

do doente cm mamo.cteira 5 esteriliza
das. com as re.ommendações ind:spen-B.·,tc·,,;· e\ ue~ticL· e 11m 

.,J l1 i..1 dt> L·,i 1 rd .'.'i G l'.'Cl:·~ <Cont.:JU;ão (1~ l.• pg.) 
de m::dnlidade infantil dt' nCiSU capi· 

te!. 
t 1cic, cn,n cort , e!( h JJ,1 1·1 ·n., 

1'1 11 man.. :\J:1rt:1 o 
r, a\ 11 e lli, ;.11;h 'l" C"r,·11 in~\~; \-~.'--r; :~·:1~·:

1
::·:\ :"\\,~/)~ 'ºj~ HIJOl'TERL\~ ! l'rrfum:.1ria~: t' E' claro qu" c,~<;(' serviÇ-O "C' d~stina 

3• r11~. f'·,1· 1 cl• i\ .1u10 Um\_: .. _ Gr.:nd'.· r,o ... ,,,. niio ~. cv·:ir,:\· ... 
11

~5 qu:ci!quer typo tlc mriao.;, S(* na ('.\~A 2.penrs ?OS filh·~ ct,, p:1.rs re-conh:cida~ 
Fie í' d ,('·, 111 ll•ll, '!1' e r· · 11 .ª ll.t (".flht :;t~. a p1.. ihilidaJc· de, .'L:l'I.... mente pobre;:; ou de~empr<:g:1d~s. 
·,l n .J 111 ª i.:/nbt\.·•·a U,r i/ill:, L e , ulizl'.·da tio~ ~11!··u.1r;J10.., na~ opcra-1 A Cozinha Didetica fm niontada 

,li' tk \;~:.:~:;;~·, : ~
1
~~.\~~"., ~t';;: H:·it·~'i~( 

1;;n~;,~:H:~-~~• u<::a~ l ~;~~\1.~u~C'~12:~~r~Jt ~~~~ ~;:e:~,::~ ~Ob as \'lHJS do dr Octa,·.io d~ C_liv:i-
Ln .. ,•. { ..,Ili •. 1 (, 1 tcrm·l d,• ;.:u"rra r3:.-:1 a qn:i; 1q 0 1 cc1._hcnmf_nt,;s, a ~tu formac:~i.) 1, ::i... ra. que, n_o 1:10 de Jane.10. Ja d1riºiu 

_,1•1 - Um 1 esta,·lm(,., de m!!n"ua =ii:;-uma pn'- i ·i..~, pre-~,'l'ur:.ic:õe~ rnlil'uluT; ª"' 0 "Lactano e.e D. Clara" com noto,·el 

~:x·:d~~ .. t::{.?~\l·t".!t~:l·:~·~~ fr~~-~l~lys~::' ;~\~-~~~ ~~-~,~~1Í~~l~~1 ~/"~ª~~l:~: ~~:~~:;: 1 prcf1c:encia. c>scre\"endo de sua gestão 

1r, 1r. Jn•ni"~l:ir~,·~'l ,le informa(,·ó:"'> nam f'" J.r m:1;.., 0,1 mrn,, val!.:>"'ª"· um .relatono que merece os m~11orcs 
..:e bn· ·.i, r.o· ... ibih(bdt"s dt· utili·~·.1cão c!r a.r~oi-ct:1 <.:Om o valor da-. ('rttic:t.., elo~1os dos entcnd1do.c; no assumpto 
1.1, .- •Jl)!TI,n'.11c, .tllr'n les t·m mar J trrnrnw:ia•. . J orO'~rnizou· a a enfermeira-chefe d 

~'.;: ,\,/º'~~i~!l t,. 11\\;~~:(~ª ,c;~:,,10115: pa~·;,m~~' ';'.~~~'. '~:~"~'.:~,tã~, ,:"~;~;, Nc,dv: Couti~ho. que se desempenho,; 
qu ·,l c~!.1 ,., rm:i _ th qual frmm; os de •e"'·l·trf>t•f'r " funclamt>nta, 0 nov,o de .sua missão de modo cabal e eftec1_ 
pr<'(·1:r<,ure., - 11 :1.o çoc1t·:·i.1 s.•r mai-. prcr•·!: Julg~mc.nl:>. Varia:-, \"7.t·s Ja_ /ente. 

~~Cr~\\!~l·~.1"(1/r,:l11/~!r2l'i;;tP~f!~laq~t: :r:.r ... 1;.1/~m;;;I)~~~- pl~·;\~~~c\~~~~~~. p;~r!(' :1~, Q JppareJhamento sati.,;faz. por ('ll1-
•·r:·in'l~11f'TI{•I• q:1, clt•·.-rmc~ dr'.iu7'il' e frito. q;,i~ •·fdcs ,rn<·inn·s - sobretudo quanto. â.s neces.::.1dades do mel.::. 
e· •.i~e1 ·.ar. 1 ·:.n .au1· ~:r c\'itcm sur. 1 º"'. qur. ~ nã,? p1'!'~PIH'~~. aos citn~J.o, 1 De inicio, a Cozinha D1etetica vae 
pn 1.a ... rm,.lh,111t1 "· 1

1t !lº"-ª.\ r 1~ - 1~r.o1a.::-wm _ ª"' hg.1- ciescribuir 60 litros de k1te. diariamente 
H'"trm.: nos •·m f·H·i• dr t:.inla·· re- r'Ol"s ml1ma~. as t·ollaboratof>., feC'Ull-

c·urh,Hf1 ·, d:1 u!ti1,1,1 1,:uPrr . quí' ..,t' (h,, j~ ion,::-r~iida'i 1.,; ~ilnwi.> das E-.\S~ alimento poderá ~er uUizado puro 
-~11"t"1·ntam ao º'. )O <'"'fli"ilo. e qu,• ... omrm.~,;ú:>• C'nt:e o•, grar.dc·-. . t>-.la-1 ou preparndo. segunda os_ regimen~ 

!
1
,~dr~~~·;: ! : n n::l~1\ ~~~~\ :;._ j~::.~~:ua: tt"-n::;:rc d!:ti~)~ ~::~~·!~-. l~Oe~·:ors. t?..~~ prescr~~to~. isto é. con~o lei telho fré~~ 

c!l1d'ado !11• a·.; t·("(.l.õ!hrr C' di· mferir 0~ •:1d:.i e ,nven·C'i,te fan·r _ o:-. ,tr~Li- j co. nustma but!n. fa1maceo. lelte d_ 
1·1....,it1,Lr.~c ,tos l!Ui· cll..i-.. ::ontêm. 1 deJl'O:. ir.tcrn•f:- t'm jcgo. 1wm as Moll. etc. 

:1:l.~~;~r;:i0~~l~ª?.e·dt> d;00;~/;:,~~~ªt~~ Não só a criança merecerá os cui· 

1 rr pf- .. _~,· a (li....,t·u-."';\.o ,i mpla cm 
tOf nv ·k <ld1•rmhudt1 a..,:,;u:npto, ('U j·1 
Hufn1t:-nda 1é (·J.11i:al: ~ u <'Gord1•. 
rn1 e a') de todo.. O', ,·~ for~·cs da n,1.çâ n 
,. c:i·; ft:r<:'J~ :-:rn:.ida-;, na r:.:.:t: lOmD 

n2 ~Ut'1T3. 
H:11/0 ja ~l· r~·l'I"l'\'''11 !SCbrf' p{P 1 h'?

m·,, ;::k un-. :.!Uno .. ~ c"t, oar'c. f!•'. 
·L h!" e jnn''.l.<'· .i~ ••'\.JJUZt"ílm ar,.., "el!'."' 

k1kn·~ as e rl:ic."•s ~~ .,m e!-!a{b de 

• 

ln,~. riiraL.l. in~pirav,1m-'-<' numa lo- clados da Sau'de Publica· as mães en
f/H·a n::t·e~~irn111e,ntt· rlgida, c-uj<'~ de- íraquecictas serão alimentadas corn·e 
fd.0-1 ,o as pe..,s:las .muit~ bem in- nientemente 

lo~:~t:J0 .pt:::r1~~l.'~::~::nu;.nintrrrn- l Havtndo sobras de leite. far-sc-á sua 

;l~~;~n~·.:~.1;~.ad; .. -; 
11

!~t\~-I! d~cr-..;;:~!~!;~.~:s 
I 

cti.~tribu1ço entre os. matriculados. cio 
~·m 111:1·1 ilo mini· tnio i!ltrgr~d da Dispensaria de Tubetculose, de p1efe_ 
dcir-•·1 n;idcral. prrmiUiram c;uc ~e rencia ás crianças. 
pretí•a•·•cm o~ dJ.dos priocipaeo.; de 1 . . 
um:• ,·('rir de v1cbleina~ muito mab A Gozmha D1etetica encontra-~c 
,cmpl('xc..: ét~ que ar~tes de imagiln- decentemente mstallada em trés salPes 

;~~·1,o~r!~1"tc.~i~r':;~te~~!:iso~1ºimle;:;ra:i di~ de es~era, de esterilização e de mani

reC't:ôes. Da no-,a. prnh·. dr-llas ti:-â- pulaçao. 
me" bom, pronHos. l\las ella-. mo:,;_ O c~nsumo do leite e todos os mais 

~~~:~mdc- ~,r~r~:~~;:li!~i, º;c~~;7:~~1!~: alimentos serão controlados pela En-
- que era importantC' 0 e..,(abeleci- carregada da Secção. que fornecerã, 
'T'n~to. r1:t:·l' gente:-. de ClitC'. de W.s- mensfllmente. ao Direc:tor Geral, ntinu-

;.~~ ~1~o air/ªa1::i~J~~-~~~m::s·d~f~:~ c:o::o mappa estatístico. 
nadcnal. Como se vé, a Parahyba, graças ao 

r,l~\ud~~r!nl:.;c~~\0
0 

::~~~ r.!~~jbo. ª~i esclarecido espir_Ho _cte seu Govêr~o e 
cs marinheiros ao~ quaes, por vezes, R:) esforço e d~d1caçao de seus aux1lla
~t· censura o i-;clamento. be,tn <'omo ns, vae possuir mais um departamen
c·l."~1.:-i (endencia ao t'-CgTClfo. tudo C'X~ 1 to de assistencia social. inexistente na 
p~1(a.dc. d~ resto, r.ela dhr.lplifl.a. e I maioria das capltaes do país. 

~~ ~:ct~!fJ!~~~ª':;:tit~º t~::~f~~r!:cr~ Sua inauguração te:·á o compareci-
muito c:oopuaram, . tambem é_ vc-rda- mente do govern~dor Argemiro de Fi_ 
de Que pouco ,mbhcaram, ate agora. gueirédo secretanos e pessóas de rele-

~;:~~; c~ot~:";,~~·a.d~u~º~~fe~,n~~f;;., l<~a 1 ,·o, e~~~iaHne~te_ consideradas pelo dr. 
~Uj,l resen·a, 1 Q::taVJO dt> OllVE'Ha, 
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ULTI MA HORA ASSOCIAÇÃO PARAHYBANA 
DE CIRURGIÕES DENTISTAS 
lnstallação dos trabalhos ,de 
propaganda do 1." Congres
so Odontologico Brasileiro 

REGISTO 
POLA NEGBI 

( DO P AtS E ESTRANGEIRO ) 
phos, por µar~ do noivo, o dr. Raul 
de Góes e esposa sra. Emm a Ra poso 
de Góes; e por parte da noiva, o de
putado Lauro Wanderley e esposa. sr a . 
Esther Mendonça Wanderley. 

DISTRICTO Ff.DERJl.l RUSSIA Os críticos reconhecem ser Pula 
Negri um caso unico do "cast" do 
cinema. Tendo surgido em 1922 a 
passionale continúa, ai~da ho1e, 
mantendo um prestigio singular, 
não só pelos dotes de belleza rara, 
mas principalmente pela expressão 
irnsistivel da dramatização. E' um. 
poder estranho o dessa mulher 
~imuladora das ansias mais pro
fundas da paixão e da dór, mesmo 
de enlouquecer os "fans ·•. 

F. \1 REV l SAO NO S 1' \1 O 
l' ltOCESSO DOS (' IJ F.FE~ IH) 

1
MOVI MENTO EXTHE.\ITST \ IJE 

NOVEM B RO IJE :l!í 

HJO 12 {A N ) - Foi l't1t·11. 

mi n h1.1<lo ao pn•si,h•nlt• tio Suprt'1nu 
Tribunu l \1 il itu.r u prOt't''-St) ti,• n·. 

,i ., :"iu (lo~' calll'ç.'IJ,1 do rn11 , irn1• n l,i 
t"d r,•mi"-1 n dt· no, ,·mhn, ,I" 1 ~1:::; 

RIO GRANDE DO SUL 
O (;(J\f-;l:NO t 1t1 ·c;1 \,o ,F 

( .01 ~ E ,\ \ ENlll '. H 'l'HltiO .\O 
100 t: !{ \NHE IJO Slll. 

1'\HlTO .\LEf:UE, 12 {.\ ~ l -
O l'O\·i1rno u ru!:t"1u _, o th• ac,·o rdo 
1·11,n u~ i11íorm:1c,.·1H·"' 1•11\ iacl a .; odn 
111 •· 1wrl11r dt> 1 ri1,:o 1•111 \1,,111 ,,, i1J l• 11. 
ni·,L:ou.:,.t• 11 ,,•nd,·r 1 0110 

g°' .~rno ~.iúdw 

PERNAMBUCO 
E\O~EHOH ·SE O SECRET \RIO 

H .\ ElH ( 'AÇ.\0 

Hl:t'I I E, I:! ( .\ :'li/ ) - E,un,·~ 
n;n ~•JI• tl:.i ... fu1-u ·~Õ1• ... dt• ..,,,,· r ,· l .irio 

dtt Et.luut(:lo 11 "''· Jo::u1ui111 d1• \I_ 

uwida "l'lldn 11om1·ad11 11,tra 

O -.;r Joaquim d1• \lm1· itl.1 ir :Í 
l('1w c- upar o ,·nrl,!O d,· dirt,.•1 lur tia 
FaulldndP d1• L> 1rt•do 

ITALIA 
A I\IPRt,' "'!4 \ F O J• ( . /.11\'II \ 
10 tJt-. oftu u1tHl .\ts 1:1 :-.soS 

l{()\I.\ , ,~ (.\ 7' ) - .\. llll

pr1 ·11i,,u 1·01nnu•nl ando º" :11·1u,1 ,._ 
c111w11tu 'I da Hu-.; .-.it.i, tli, fjtlt' rom ;t ?-< 
t' "'<'U(Üt'-c d,• uilo "h•nd1·r.., " do 
t :\l'rnfo, 11 llll',...mo fi1' 1111 1•1i!'ra1111t·. 
, ido. u;lu lah e, 'l llpp11rl ando o 
~"ul1w 

j S aiba 11, 'l.'o,1011 j 
" \ r(>nH' "".'.l d<" caht•(n-c hum1~ 

11a"' r1,mo 1•ncon1menda po1-,lal l· 
d1· h,~k t·m dt•antl" riJ.:oro.-.am ,• ntt.• 
11ruhi l,i1Ll." - Tal t·m rt•.;u11w. o 
ll',lu 1..k uma rt'<'t·iilt· 1rnrtaria cio 
dirt'clor dv Corrt'io dt• \lan,falfn 
('(l):iilal da Birmania :--t' (llt•nt rion:;J: 
() -.; indi•:1 na.; ch• s -.a lon,1.dnqua re . 
i.:iài, liuhah1 s::ahidn i·onciii:.ir mu i 
lo h:.ahilnH' nlc o r(',pcilo p,•las l rt -

:::i\l-11\ ~ :;:Ct'~:,:::' ';,j,i~:7fl~'.;l~;~lO~/-
j.{ UlldO , í>lhis::-imo <'01-,tumt'. t' ll , : 

- :!:~~pi\~.~::ilti:e uu"o~}"1~~;;1';;~ .... 
11
:~~ 

, !dim.:i... que Jh('l' r('ndí' ~scm ª" 
honras rituaes, f'mparot :,,am a:--
( 1t h1 (':t " , "regi .. ta,·am ~n·al'" no 
,. , rn·io ,·om o rl.'spi ·l'ti,o nd ·r •· -
t o E ' n·rdade que- uri-. t ·1111( ,s 
<li•-.; pach:.a,nm os crant:"o .... t·1;mo "a 
mu~tru -.i•m ,:dor ' : a maior h~ 
port"-111. mai"' "' e,crupúl(,-.u"' , I P_ 
111t•11do ·· t.Jl'"' io da r urr ... s poncl i nrh 
rt•f ' l rrin ao re;.:i~I ro Foi isso, 
:ili:."1:-- {J'H· nrnliHIU a porlarin tio 
d1rcdor da n- ;rnrlição, \JOrtJU (· , 
cli:--M· ell,· no.., 1·011-.iclt•ranclo ... <I li,' 

iudificaram a ~1111 dt·f'i,-<l,o - "11 :i: 11-

,~ po ~sin·I ac <' t.·ilar t.·ah,·t:a .. hu111 ·1 

;i,:1s :1 n,~: l!·~f:~r;::1: .. n~~ ~.,~:.~:::r '::~ 
J.:'1·1wro dt· "'ml'rc'udoría-." - E-., (' 
dirt·dor rlt•,·e ser. com ('1•rlt·n1, um 
di-.l'ipulo cito Morl, T,1ain 

O ··,1·w York Tiint· s·· li propo .. i 

lo úus ueo11t1.·rinu·nlo:-- ' ,la C'hi11.1· 

11uhlirtHa ultimam,· nlt· o :-.t•!!Ui11t , ~ 
- ( 'han~_h.ai_Shd, t• , 1• 11 IJ,i_ 
Shan diri 1drnm \Í !!oro-.o ap1wllo á 
f1°n·a:-. mandrhú" ,. mc,nJ,.:1u•14 quf' 
utm·.ir:tm a JHu,inC"i:.a dt• Sui, .rn 
- "\ ó .... 1.·hint"-.f':-. n)mo nlJ .... · 1·x 
J•f>rt•i..; ,)', tumulo ..; cio ... 'º'" 11 an 
11 I"'"" uJ,,,. a d(, 1-.;l,H,10 , :--! r,,n''l l 
r11 t• t·o1uJ1•mnun•is ,·o-.;sul'> cl1·:--<-·(·11 
d,·tdt·..; a uina ..;urtt' d, , i· r,I\ o .. 
Sf' 11,·r"i "- tis t.·m auxiliar a .111 
QUicfoclt·, :-.en•is 1rnalrfi1'·) ido p1 
100 milhút.'s dt' n rmpa1ri{)IU 1 .1 

Ira,, M·m dt•murn 11at,1 o t rr1f,1 
nad,,nnl rhint-' , l' 1 r , dir ito 
aos ,1•i.:u1nl1·-.; 11r1•m10 C') 
111,rnl ck tli,i.{ o iU 11110 eh li 
c·hi111·,1·s: 1·1,101111 1 flflO 
111; pilnlo t'um 11 

20 000" 

Ot·(·ur11•u 

gar no n ,d 
umn c·:1r•:1 n·1:dhfr ul I nm o n 
rt·(·o d1• t·t·rl.1 nhor11 Si,1J... 11· 
1c•si1knt" ( ht·j!':J1Hlu a ,a a to Ili 

11 lqnpnno l'lt>drii·o 11r1·111:ndo , 
hohio á porta du rua, Íntmt• liut 1-
nwnlc se om•iu uma l''\plo lo fyr 
midtH"t·l saindo chnmma!ol d,, to,ta 
parh•, t'rr:11unnto a <-·a,-ia d snh 1,.1 

pnrt·iulmentf' Por uma c.orlt.• t>"t: .. 

lrnordinurio, nín.i;ut'm mottl'U, nl .. 
,o a t,,;r;J Sink, c·uio cada,·,,r foi 
t·ncontrado na !-!ala dt> banho. Ei" 
11 rausu d11 catnl'ltroJ>h<·: a allurlida 
1s1•nhora tinha_Hf:' ni,;J)hyxindo c-om o 
l.('117. ,. uma ?-<l'~nll• lhn (•lt•(·trirn, oc
rw-donad a IH· lo loqut.• do tympano 
do rnrteiro inflammou o ga:,, t.' 
provocou n · ,•,:p lu:--iio Foi u qu,~ 
Pl'OVaram as in\e"-liciu,;iwM da JlO 
lí cla . 

F.H;('( ' T \ DOS 1'01< CIUME DE 
Tl<.\ll l('Hl 

'10:0:.('()\\ , 12 (.\. ll nl üo.) - { 'om 

1 irn,11 M· offida l m1· 11 h' a t.•xec u
(:iu dus oi t o offidt1t•i,i. d o r , erclto 
, , rnil' l ho "'""u!-!ndog dt· ul l n t r n 
hi,·;io · "' 

AI..LEMANHA 
l O\ F IIPI.\J) \ A ~ OTl(' IA no 
1(0'\ll'f\Jl,'.'\i'O H O •·nNTl!H\O 
DE FJ.:HHO" «ll'E DEFEN IJI A 

BII.B\'O 

Reunirá, amanhã, ás 19 horas, em 
~ua ~éde, á rua das Trincheiras, 239. 

1 Associação P:irahybana de Cirur
&iô.?s D -ntistas a fim de tratar de 
magn".>s proble~as do 1 . ° Congres~o 
Jc.iontologlco Brasileiro, que se rea_ 
Jizará proximamente na raoital do 
paL-;. 

o seu prcsident.~, dr. G'.'-'nebaldu 
Avellar. encarece o compar<·c1mento 
rle t.od~ o.s associados para o me
lhor exiLo dos as. umptos a M rem tra
tados. 

No rellgtcso, por parte do noivo, o 
dr. João Fernandes Barbf')sa e viuva 
Roque Barbosa; por parte da noiva, o 
sr. Francisco Ribeiro de Mendonça e 
esposa 

Celebraram as solen.ilidades clvll e 
religiosa. respectivamente, o juiz da 
2 . ª Var.:. dr. Sizenand0 de Ollveira e 
o monM:nllor Manuel de Alpleida, vi
gario da Parochia de N 13 de Lour
des. 

Jll·:IU.1\1, 1::! <.\ ~ ) - O quur . 
td ;.:nu•ral nuóunnlil'l t a d t• Sulu _ 
111:1111·,1 iulormn (jUc· a~ t r oJJRi,. r"
hl·lih•s oc ·1· u11arum tod a~ poi,; i ('1i"" 

::.: ::: :::'."~:::..~.~i,:~:"',;;,,~;.:•rnizu- o INSTITUTO NACIONAL 
PAROCHIA DO ROSARIO DE ESTATISTICA RESAL !A 
. . . A VALIOSA CONTRIBUIÇAO 

A avaixonada de Valentino corno 
que contém no sangue maravilho
so O proprio elixir da perpetua 
11wcidade, mantendo-se a mesma 
Negri de "Sapho", "Du Barry'' e 
"Bella Díana". O tempo vôa mas 
nüo poude ainda vencer a formosa 
interprete, aliás a de maior pres
tigio no momento exacto em que 
o cinema mudo alcançára O seu 
periodo fulgurante. Eram, suas 
companl1eiras de gloria, nesse tem
po, Norma Talmadge, Gloria Swan
son, Vilma Banky Onde estão 

Estiveram presentes ao acto diver
sas !::i-enhoras e senhoritas e ca valhei 
ros da no::.sa alt,a sociedade, onde des
fructa o Joven c.:nsal do mais largo a 
preço e sympathia . 

Na celebração do acto religioso , v 

frezena de Santo Antomo DA NOSSA D, G, E, 1 ;::::h~;~e::;~~la~:a~
1:t1

:aªud:::~ 

1 

aos nubentes, . repassadas de elevada 
eloquencia chnstã ..;_ ';;:< (~~·1t~;:. 1~ · ·· a

1tf1ec.n~c~:::1~:i~-eti~ i~~ Um telegramma do dr. Te .. 
] A· mesa . fõram ~rvidcs aos preken· 
; tes dôces e frios . tendo a di.stincta fa -'ª i,:,_.,; .. :!1\ ' \i.~~

0 .,~:~~\~l' .. 1;\~:i~~g uinte xeira de Freitas 
pr;!;\~~· 1

~~
1~:~1~1:"1 á. , 7 horas - Benção Tendo o dr. Meira de Menezes. te_ ellas? Que fazem? Duas pergun-

• 1 '1'11rtl' da n e va imagrm, bt.ntilmen_ legraphado ao dr. T eixeira de Freitas, tas tristes que nos obrigam a me-

milia Mend cnc:,:a cumulado de gentUe 
zas a todo:; 

h l. t f,·n nda ;1quclia igreja ne la res- compendiando as providencias que ha· ditar sobre o transitorio triu.mpho Au cltampagne, saudou o casal o dr . 
p ii.1111 i,1milia l\tathcu, ZaC'cara. via tomado para integrar a nossa D. que se póde obter em Hollywood, Raul de Góes. secretario do Governa· 

,\.li , , l':.t:itada com con:mu nhão G . E. no Insttuto Nacional de Esta_ durante alguns annos, alguns mê- dor do Estado 

,r .i.
1 11

·
1
.~,~;~

1 
}~:~!.~nd~cs~:'::toA1t~= :J~~ar~~:bea~ai~~ t:~~:!~e:os~le- ses, alguns dias. Usou tambem da palavra O deputa-

l i ;1 .1 ··. ··Dr. Meira de Menezes Director Ge - Pola. Negrl mio desappareceu . do Fernando Nobrega, em seu nome e 
1~1 lH' w de ~ "Pãe," ~ "Lyric,s". se_ ral de Estatística. - J oão Pessôa - Resurge, agora, num " Jilrn" de dos amigos do dr . Orrls Barbosa . 

'
1
· ~: \

1 t," h'c\.~:ul:_~;ln~!~~i~~i.çõ;~bre~ fa_~~us::t~s ºpe~~s.scºon~~~:;~mdao ~~ss~ primeira linha Reapparece em Guedrs Pereira-Macíel - Reah~ 
dt· ~ant \ul!nio. Di:-.tril>uiçã.o de dedicado e intelligenteconcurso ao rns_ "Mazurka " . sob a direcqáo do zou-se , hont.em , nesta capital, o en -
1 , .111,a· orn., incsmos cu1fcccion·uJ:1'> tituto Nacional de Estat;stica. que tan - grande WWi Forst, o forte reali- le: ce matrimonial da prendada 5enho-

:n Lt •1·11 ,la llú..1d:t"i ul.'la im1>ortan. tv Já vos deve. Os e~forços e realiza- zador de "Symphonia I nacabada" rita Edmar Guedes Pereira , filha cto 

:'.· 1 : 1/1~~:it~~lr t~t~ii~~~ \\~.~tlorº~ i:r~ ~tC:cid~: ;es:a~l!esvesz!~ ~i~~ ~:as~iÕ e "Mascarada" E ' 'Mazurkc,. " (! o H Pedro Guedes Pereira, abastado 
l l:J.t. tlil:a v,·llc ·o Borges. de louval-os perante Junta Extcutiva climax da arte de Pala Negri . fazendeiro nes te E:stado, e de sua con-

\' i ar<h· as lJ hera , - Prociss·!.C' Central. Esperamos. assim. que bai- TIL rnrte sra . Augusta Guedes Pereira, 
dor.., "l,~,1 io- ", á qua l dc-\'erão compa - xando novo regulamente e enriqu~cida F AZEM ANNOS HOJE 1 com o dr Damasquino Maciel , con-
;;\\:;-0 ª .~nL~;ii~cit~!:tJ:vi:nil U~~ã~a~~ de . elementos de trabalho essa D irec_ - O pequeno Raphael, filho do sr . ceituado clinico. nes ta capital e filho 

1.o .\ntonio . . \po-.h. llado dos Homens, ~~~~à ~;is P~:dªs ~~ªt~~fJad~s.m!~i~~ ~ ~~:r:;~ir!:~to c!t L ii-:il, agricullor i'm 

I
do dr : José .Maciel presidente da As -

Pia l lni á o da~ l<ilhas de Maria, Apc - rando brilhante ~restigio á estat~stica 1 _ A menina Yohlnda, filh:.1 do H _ semblea Leg islaL1va Estadual e de s ua 
1<1llado da OrM;ão e o Gru o o Escolar Parahy~ana no _se!o do nosso ~ns~ituto. Antonio Leopoldo Baptista OJnllllE-r - esp :sa n a Maria Augus ta Ramos 
·· ~anlo ,\ntinio" e Collcgio d a Sagn.- Sau.daçots co,di3:es. (ass.) Telxeir~ de c1ante em Pirpirituba. 1 Maciel 
lh l· amiha. Enc·ei-r::?.mento da T rezen3 . Freitas, Secretario Geral do Instituto j _ A senhorita Umbelina Coélho . _ _ . 
Sermfu:. t ' Benc;-fio do S. Sacrament·, Naci : nal de Estatistica." 

1 

filha do sr. . Fr.anclsco Coélho d~ Os acLos. c1v1l e rehg1oso , tiveram 
l ; • P~~a frº t1:."ª~~itobr!~h~:~s':~roc;~ 1--------- - - - - Araúlho, residente em Cabedello . lugar . res pectiva mente, na residenc1a 
( ado "' qJrridÓs membros da Ol'dem LOTERIA FEDERAL - ~ O sr. Anton10 Machado de O!i- dos paes da noiva, à praça Simeão 
1 ran ,: i· l'3na do Cotwcnlo do Rc.,;ar io, Extraccão de s. J oão - l1~g6a c~:1!1~rc1ante em Mattinhas, ~:~1~0~ª igreja de Nossa senhora do 
:"

1 rr, nfr o 1rndre Supcriol'_ 0 rcvdm o. · • • 1 ~- A sr a. Olindina Ramalho Pes-
;';~~ i~' h,~:u~~~oi!r::·~ ~:,.,K~oMi, .~ 2 . 000 :000$000. Habilite-se soa, esposa. do sr. Francisco Targino Serviram de padrinhos, por pal'te 

1~, Jllualtlo. O. F. M .. e a Pia Uni:io Pessôa, residente em S . José Cant~ da noiva . o sr. Segismundo Guedes 
de santo Antonio. daque ll a. ma triz . O TITULO de cidada nia não pe~re() Pereira e esposa , e do noivo, o dr . 

completo sem a prero l:'ati l'a de vritar , Santos. J~~~n dtn;~n~an~~;r~~~re~~: Coralio Soares de Oliveira e senhora : 

1 
MIM!STERIO DA GUERRA NQTICIARJQ das Santos, residente em Lagamar, no religioso. que [01 officiado pelo frei 

Ca içára. Romualcto, paranympharam a noi\'a o 
! 15.·' Circumscripção de Re- - o menino José, filho do sr. João dr. José Maciel e espcsa e o noivo 03 

crutamento Militar ESME RALD A - Iniciam . se as pro- ~~~{~o.da Silva, commerciante em pa.es da nubente 
videnc1a,3 para fazer circular durante _ o joven Moacyr Vieira, filho do Na "corbeUle" da noiva vi::im-~ 

Recrbem os: 
~or~~r:i~1~~~o h~~o~:~~~. o q~:m~~~d:~ sr. Luiz de França Vieira, residente custosos presentes . 

" A fim d e f m'.l r conhecimento de çou O anno passado grande acolhi - em P atos. O ...joven par fixou residenc1a á rua 
urna ~,-: Juçáo que lh e diz respeito so- mento do no~so publico e que sahirá . J oão ·~li~~~:~ªd;'i~~~~:: :!?tei~ es~~ 13 ~ Maio. 508 . 

~~~.e~ :~1~~~ri ~1il~t~r·s~1~-~e~tacc~- ~!i~rrlnnno~' ~o:heªm~:-ret~tºre~~s tre~~= Mattinhas, Alagôa Nova. VI AJANTES: 
P.. . do cidada.o Moacy!" de Farias Vi- genio de Oliveira - O sr. Antonio Mar iano Borges, Acad ·• Ernanl. Baptista - Viaja .. a-
11a·:,re, ftlho de &bastião R~ffo Vma- Esmera lda apresentar-;e-á no pateo ~ua~~~f~i~aiioRe~~fe'.' Pernambuco Tram - j :a~~!ba~h~:cl!~àle~~o ~~~::rie~~ 
gre. 11 at ura l úe CuyaL,á, Estado de com optima feição graphica. não des-
M :.1t t o G1\Js.-;u, na ~cicto em junho de ) mintindo o conceito que mereceu no - <? sr. Alzirino Agrippino Nazaret, : tista. redactor desta folha . . 
l9l6"' anno p~:;ado. graph1co da I mprensa Qfficial desta I O digno collega va.e á capital per· 

cidade. ' 1 nambucana, a fim de se submetter a 

UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES 
SYNDJCAUZADOS DA PARAHYBA 

:_s~~rã~A~;i~os. nesta capital, o sr 1 ~:~i;eJe p;~~~i. na respectiva F acul-

Mario Cardoso de Sant'Anna e a srta. 1 - Proc~dente de Arar~a. acha-se 
I racema Serrano. filha do sr. Thomaz nesta capital. o sr . Franctsco Alves de 
&:rrano, funccionario da Imprensa Sousa, admmistrador da Mesa de 
Official. Rendas daquella localidade, que veiu 

CASAMENTOS: ! tratar de interesses de sua repartição, 
,., · · - · h • Barbosa-Mendonça _ Num am- 1 devendo retornar em breves dias . 
.:,yndacahzaçao dos empregados em ote1S, restaurantes e biente de d istincção simplicidadº 1 - Seguiu .. hontem para Ararnna 

similares de João Pessôa - Uma caravana trabalhista irá realizou-se hontem, oe enlace matr;: ~!1:~t"!iJ~ª;;~d~oe ti1~~i10T ~~mJe~~: 
· ·d • d I R • l ' monial do dr. Orris Barbosa ctirector - Viajou_. hontem, a Araruna. no 

ª mprensa ICI8 · nz.no Emlson Salles de Sousa. 
a Campma Grande sob a pres1 enc1a O nspector eg1ona I desta folha e d 1 · 011 .. 1 gozo d. e fena.s escolar.es. o prepar a to-

( ' l'l a pr( en<:a do dr. Duslan Mí- do~" . á r ua Durtue d e Caxias, n.º 250. com a prendada senhorit.a Waldina i - Destino a Recife. segue, a manhã, 
r . .a i,tb ittr..,p(·,·tor regional do Min ís- 11.º a nda r. Vergára de Mendollça, filha do sr. e~n viagem ~e recreio., o prepara to-
e 10 tln Trabalho levou a effeito a - F rancisco Mendonça, do alto commer- nano J?3:masio. Franca. 

s t ,~::f~ li'l::i~\~~ u~;; re~~~::1~:d:;:~ deE~a;i; :~: ~ r~!:J!e.<.segl~rr~al~t~d:1;fi: cio de:t.a praça, e sua exma. espQs,, ra~ri~~JªA~f~~·ioª ! n 1 ~!~~·a: ~~~:~ 
µ r ,Jiln t'lll hot,·is n·staura!ltes e si- n a pr_?x ima t erça-f_e ira. depois .. de-~- sra. Lih Ver_g~ra de .~e ndo~ça. no ct~ Escola ~ormal. 
m,1.,n· 1Jt-..ta capital. a fim de tra- ma nha, uma embaixa da da . U~1a o Os actos c1v1l e religioso tiveram lu- FAZEM A~N OS AI\I AN RA: 
l I d., n 1irt:<rnizac:ão do SynJkato da Geral dos Traba lhadores Syn~cahza- gar na residencia dos paes da noiv.1, -:-- O r:ienmo waldemar, fll~o do sr . 

l Hb e b." e f' rei{ularização dü:. ~{Jc~~:ª:!hi::~êc:oi"ª k !:~::-~~lprJ ,; em Trincheiras. senvindo de paranym. t~:i~~e g~a~â~~a, commerc1ante em 

J•a.ra pro~ "guir nos t rabalhos rela
ti,·(·· á rrgularização do Syndicat o. 
ma:~ou o lm.pector Regional " º '"ª 
~ 1 'ªº n:.1 prcxima quinta.feira á.ii 
<>o 1 '.! hora!, na ~éde da •· Uniã o ·c e. 
rn.i lh.""') 'J'r.Lbalhadorl's Syndicaliza. 

Traba lho dr. Dust a n Mira nda. - O menino Antonio, filho do s r ,An· 
A referida delegação, compost a dos CAMARA MUNICIPAL DE tonio Vicente F ernan des, com mercian-

r rs. depula do Miguel Bastos. presiden. te em P irpirituba. 
le da "União Geral ". deputa do Ana - JOÃO PESSOA - O sr. Pedro T argino da Costa, 
r leto Victorino do gruPo empregados proprietar io em Cacim ba de Dentro, 
do rommercio 'e tra n:5: portes e reprc_ Na reunião hontem da Cam a: a Araruna. 
sen tan te do "Sy ndica to do~ Oper ..... Munic ipal, p1:oced-eu-se · á eleição p,1. .__ O menino ble l.son . f ilho do sr . 
r ios Estivadores"_ de Ca bedello , Ona l- ra a nova Mesa que reg,.rá o período L uiz de F rança Vieira, reside n te em 
do Sá. p residente do "Syndicato de5' de 1937 e 1938, tendo sido reeleita 9.. P atos. 
Bancarios·• de Joã o Pe~sôa, e Leonel a n tiga, aszim constituida: - A menina Antoniêtta Ca ldas Cas~ 
do Valle Men o. presidente do "Syn- P residen te. Antonio Mendes R ibei_ tro. alunna do Collegio de N S . das Ne. 
dicat o da Construcção Civil . desta ro; 1 . 0 secretario dr. Severino Alv ·~ ves e filha do sr. Antonio Pereira de 
capita l. se rá recebida na cidade ser- Ayres; 2. 0 secretâr io d r . J osé Mario Castro, chefe<lesecção do tribunal Re
rana pela5 organizações de classe lo_ P or to. · gicnal do Districto Ele itora l deste Es-
ca t's tl-ndo á frente a Associação d<~ Logo que foram apurados os votos, tado. . 
Empreg·ados do Commercio. com o rsultado acima. ouviu-Se um a - O sr. Manuel Alves de Azevêdo, 

Fest eja ndo o acontecimento . a A..:; . rnlva de palmas. u ·ando da pa lavra a uxilia r do commercio des ta pr aça. 
~·oda9i.o acima referida la nçará á pn· o ve reador Ma nuel Soares L:mdre~ - A senhorita Maria de Lourdes CO· 
blicidade um periodico de sua pro- que en a lteceu a m aneira dign a e cor ~ queira, filha do sr . Jacob Coqueiro, re
prieda de e direcção pa ra a. defesa da recta do pr:-sidente reeleito e seus se - formado da Ma rinha Nacional. 
cla~se e dos interesses profissionacs ereta r ios. Osorio Paes: - Faz a nnos, amanhã, 
dos seus associados.. O presiden te agradeceu as palavras o festeja do poeta conterra neo s r . OsO· 

Em Campina Gra nde. a :· u~iã.o do vereador Soares Lond res bem as r io Paes, cirurgião dentist a ~ cava~ 
Geral dos T rabalhadores Synd1caliza .. · im as felici taçõ;s de todos' os verea: lheiro m uito re laciona do nes ta cidade. 
dos" entrando em contacto direc:.o dores presen tes. AGRADECIMENTOS : 
cem a s suas sociedades operaria s, di. O presiden te nomeou uma commis- - Do dr . João Espinola recebemos 
rigirá a o pl'oletario local um vehc-- são C?mpo.sta dos ve rea dores· drs attencioso cart ão de agradecimento ao 
m ente appello no sentido de sua ~rga . Jo~quun Cost a , José M aria P or to, regis to que fizemos do fallecimento de 
nização denlro dos l!lºldes synd1ca..cs, Os1a s Gomes t r . João Amorim. pa- s ua esposa, occorrido a 30 do mês findo. 
de vantagens inest1maveis. pa ra a ra rep resenta r a Ca m a ra Municipal _ A professoranda senhorita Maria 
conquista de todo~ os _ benefici1?s. a .. nas fest as de h oJe. em Ca bedell C1, em 1 de Lourdes Carvalho agradeceu, a est a 
!::rgura do " pela. legislaçao do Mm1ste. homenagem ao d r José Am -:' l'icO de folha, por car t ão, a noticia do seu an-
r io do Tra balho. Almeida, niversario publicada ante-hontem. 

' 
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EDITAES 

1,..'ALLENCIA DA SOCIEDADE EX- feridos acima. - Um mol '1r de 50 
PORTADORA LAFAYETTE, LUCE_ H. P. marca "FAIRBANKS MOR
CENA, LTDA. - João Leite. liquida- SE'' a oleo cru'. que acciona. a bom
tarlo da Massa Fallida Sociedade ba da Pr('nsa Hydraullca, em perfei
Exportadora Lafayette, Lucena, Ltda., to u:-:;o de t'unccionamento, incluindo 
de accõrdo com os arts. 121 e 123 3 garrafas de ar e um compressor de 
da Lei de Fallencias, faz sciente ao ar comprimido. - Uma Bomba Hy_ 
publico que acceita propostas em car- draulica de alta pressão n.0 240, mar
tas foohadas devidamente assignadas ca .. THE HYDRAILC ENGINERING 
e datadas, para concurrencia da ven- & CO. LTD." devidamente installi?.
da de IMMOVEIS, MACHINISMOS do Junto ao Motor Um motor ele
e MERCADORIAS abaixo discrirni_ ctrlco de 3 112 H. P. para accionar 
nados, pertencentes á dita massa. o socador de algodão da Prensa. Um 
dentro do prazo de trine.a (30) dias dynamo electrico "MARELLI" de 10 
a contar da primeira publicação des- H. P . n.0 70.591 para fornecimento 
te edital. no Jornal official A UNIÃO,. de luz e um quadro de distribuição. 
da Capital do Estado. podendo os in- úma Bomba de 6 H . P _ "ATJ .AN 
teressados dirigir as ~uas propostas TA" para puxar agua do Açude ve: 
ao mcmo liquidatario, que as rcce- lho para os tanques_ Uma Bomba 
berá no escriptorio da fallida á rua "OTTO" pequena para puxar agua 
da Concordla n .u 79 ou em sua rcsi do tanque geral pA.ra os pequenos 
dencia particular á rua da Florestã Um maçarico para aquecer a cabe
n.0 214. nesta cidadr·. - As propoi:;- ça do Motor e oleo cru·. - Uma 
tas serão <'XRminad,ts no dia 25 de Bomba hydrauilc.a "THE CARD
Junho vtnclouro. ás 14 horas, tudo de WELL MACHINE" e seus pertences 
accórdo com os nrt:;. acima citado. que .se c1cha desmontada. Um mot()r 

PROPOSTA N.º 1 - Um predio "OTTO" de 75 H. P. para func 
terrco, con::.truido .'Solidamente de ti- cionar as officma.3 mechanicas . uni' 
joloo, cal e areia. coberto com telhas motor electrico de 3,5 H. P. instal
de barro, todo forrado, com installa- lado nas officinas para funccionar as 
ção electrlca. sito á rua da Concor_ transmissões Um torno mechanico 
dia n .0 79. medindo 11 metros de de aço ''HERM STOLTZ" e seus per
frente por 17.50 de comprimento com tences. Uma Bomba Conolial n.0 2 
installação sa ni taria. uma grande para puxar agua da cisterna. E mais 
cnixa dagua de cimento &.nnado e sobre~alentes e accessorio pertencen
rcpartlmentos que servem para ar- tes á Prensa. Motor e Officinas . 
chivoi:; e etc-, onde se acha installa- PROPOSTA N.º 2 - Algodão Se 

para os nervos cansados 

~/) 

do o escriptorio da firma fallida. O ridó - 15 fardos prensados typo 2 
~id'e ~n~:ai~aocon~.!n rJg~i'u~1ee~~!P~º:,~~ ~~mt/p;

9!·5 
c;1~

0
s2.

1
~~tit~f~ 

1fiq~t~~~~ i 
nrchivos e in.stallação sa!litaria. O Algodão Matta - 1 fardo do typo 3 
dito predio fot recentemente recons- com 154.5 ktlos !iqPidos; 8 farrtos dC\ 
t.ruido. Ao.s fuuclos dn n,('smo acha_ typo 4 com 1 224 kilos liqu1dns; 2 
se um armazcm. tambem de cons- fardos do typo ~ com 310 kilos liqui
trucção i,olida. com cobertura de zinco dos; 86 fardos do typo 6 com 13.181 
medindo 9 metros ~or 16 de tompri- kllos liqujdos e 36 fardos do typo 7 

FADIGA. Falta de eneqria. 
Irritabilidade. São frutos 

da intensa vida moderna. Com
bata-os com o fortificante moder
no e scientifico por excellencia, 
o Biotonico Fontoura. Rico de 
substancias organicas, tem du
pla acção sobre a saúde. Uma, 
directa: fortalece nervos e mus
oulos, enriquece o sangue. Ou
tra, inclirecta: estimula o appe
tite, facilita a assimilação dos 
alimentos. E' de effeito rapido 
e duradouro, optimo para crean-

ças, moços e velhos. :\lilhõe~ 
de bra ... ilriros o tomaram rrim 
exito. ( ,r-o e rf'c11pcre a ener
gia P u , jgor antigos. 

~r;l~a~a 
5 a d!e1td~dºJe ~~~hi~ü;~~~~ ~~~et 41Je l{!\~6d~~u1~:tta ~vp~:i

5
61~ 

Ao lado desse armazcm ha um pe- com 475 kilos. Todo esse algod:io é 
qucno repartimento. onde se acha da classificação Official e da S?.fra de 
insta.llada uma secçáo de ofhcinas, 1935 136. 
medindo 6.60 por 4,55 metros. de PROPOSTA N.0 3 - 5 toneis de 
con::;trucç:ão solida. nova, com cober- oleo combustivel com 2.000 litros de 
tura de telhas de barro. Todos teem oleo combu~tivel com 2.000 litro.;; e 7 
installação electriea e o piso de cl_ ditos tambem de oleo combHstivPl 
mcnto. Aos fundos desses armazens com 1. 400 11 tros < o vasilhame dos 5 
tem duas caixas dagua de cimento toneis pertencem á Anglo... l\Jexican 
armado sobre columnas de concreto Petroleum Comp.). 
e alvenaria com 6 metros de altw·a. PROPOSTA N." 4 - Um Httomo
- Um grande predio sito á mesma vel "Chevrolet", limou.sin!"', typo 35. 
rua da Concordia n .0 99 (annexo ao Os demais bens pertencent., á Mas
de n ." 79) com 43 metros de frente sa que não consta do presente E'dital 
por 43 de fundos e 48 de comprimen- serão levados á leilã1 official em dia 
to, sendo parte reco. n st1.·u i.da . ul.tima-

1 

prev~an1ent.e .annunciado pelo orizam 
mente e parte de construcção nova, off1c1al do Estado I Art. 122 da Lei 
coberto em parte com zinco e com de Fallencrn.s, . 
telhas de barro. todo construido soli- Campina Grande, ;6 de maio de 
damente de alvenana e vigas de ci 1937. 
mento armado com. o piso de c1men: João Leite, li''.lU!datario. 
to sobre concreto. Esse prectio está 
dividido em diversos repartimentos, 
6endo: um que serve de almoxarifa
do medindo 7,25 por 4,45 metros; 

~~t~r~:a~e~;e d~ª~f~ros~mdep!~!= 
des perfeilas e portas duplas de fer
ro com 2.30 por 21.30 metros; outro 
medindo. 26.60 por 13.80 metros que 
serve de salão de classificação de al 
godão, com paredes perfeitas e portas 
duplas de ferro tendo uma clara 
boia para effeito de luz. Debaixo dÔ 
Piso tem uma cisterna fechada em 
placa de cimento armado; outro, um 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.0 32 - Commissão de 
Compras - Proroga para o dia 2 
de julho p. vindouro, o prazo para 
entrega das propostas de que trata 
o edital n. 0 29. de 12 do corrente mês 
referente á concurrencia para acqui~ 
sição de urna insta.Ilação completa 
pa~a relogio de torrf', destinada ao 
Ed1flc10 Central do Im:til,utc, de Edu
cação. 

Commissão de Compras, 20 de maio 
de l::>37. - Chromacio Cavalcanti -
Presidente da Com missão. 

Jfcdicos illustre, 
o reco,n,nendam: 

O prof. íl.ucLH. Vaz, da Uni
' r·r,idad1'. do Hio ti,~ JHnPiro, 
affirn,a "'ft-nho r·mprt·gudu 
co 11-.,tau h'11n-1il,· e111 rninl1a cli
nica o lliutoni<·o h,ntoura e 
to! l1•m :-,jdo o n·sull :,do. qn~ 
n;io me pos,o furtar, á ohriga-
1,;in d,• o rPf"i-it;1r' 

BIOTONICO FONTOURA 
ÓJJt/Ú,6~~Mttí 

cerda Lima, 5 - Octacillo Coutinho, tos inscnptos no concul'!--O anteno1 to intl..'rf'~.;ar po:::."a que dentro de 
6 - João Martins Loureiro. 7 - Ar- l Os con_corrC'nte~ dcverao <)!)I"L ·en~ tlinta dias a contar dc-;L1 aata. ~e
thur Sobreira e _ Alfredo Chaves tar na forma do art. :n da Lei n.' ceberá prOp11-.,ta.:::. em ..:an:.'I. lacrada 
g _ João Al~es da Silva, 10 _ Bel'. 1~9. de 28 de Jan('iro ele 1937 iOrga- par:1 renda d~ ~egumte~ immovt>is 
Hildebrando Ribeiro de Moraes, 11 mzaçã'Q Jud1clana do E~tado i, os localizados Ilt'.sta capital e pertencen
- Bacharelando João Lelis de Luna seguintes documC'nto.s. t á flrm,:1 em liquidação: Lº o pre
Freire, 12 _ Claudino ~reira 13 _ _a I diploma sc1entifico ou e rtL dio n 21 a praça 15 de No,etl'.Oro, 
Bel. Horacio de Alm,!ida, 14 _:_ Her dao ~e c1char.v· o n'._~smo rpg:1::-tiado e!'-t11nacto no jnYentario da hquida
mes Galvão de Sá, 15 - · Bel. José na Corte dr Appcllar,~10 ., ; ção em 300:000SOOO; 2 u o pred10 n.'' 

Mario Porto, 16 - Dr. José d'Avila al~~a;1~~L~~o ct;e~~:~\~~0~11 c !lld,~a do t1~~a~or~;~ ~g·i~~fioo~e3~,n~~,u"~:re;5~ 

arma:t:em com 10,30 por 27.75 metros 
de construcção nova e piso de ci
mento que serve para deposito de 
:,;;accas de algdão e fardos prensados; 
outro medindo 37,80 de compnmento, 
27,75 de fundos e 21.60 de frente, 
parte de construcção nova, pilares de 
clmento e concreto e piso tambem de 
concreto que serve para deposito de 
fardos e saccas de algodão. Tambem 
tem por balxo do piso :..:ma cisterna 
fechada com placa de cimento e 
uma clara-boia para effeito de luz. 
Ha ainda 2 pequenos repartimentos 
de installação sanitaria. - Este• 
predios distam apenas cerca de lOll 
metros da Estação da Great_ Western, 
o que muito facilita para o transpor
te. - Um pequeno armazem. m,:
dindo 8.05 por 10.70 metros, situado 
aos fundos dos predios acima, com~ 
pletamente isolado. que serve de e e 
posik> de ferragens e offic nas. recf"n: 
temente construido em alv naria com 1 
o pi.5o de cimento e cobertura de te
lhas de barro Uma re dencia s1-
tuada tambem aos fundo os predios 
citados com frente p ra a barragem 

Lins, 17 - Luis F'reJica, So_!.>rlnho. lB c1 folha corrida ext1ahicta no lo- annexo ao pred10 acima. medindo 15 
- Vasco Carvalho de roledo, 19 - gar ou lugares onde hou, l'l' re:-1d1cto ' metros e 50 dP frente por 18 metroo::. 
Luis ~lementino de Oliveira, 20 - nos dois ultunos annns. ou pro,a d,, d,· fundo. estimado em 20:000$000; 4. 
Francisco Carvalho. funccáo p11bl!ca etfr( t1\".1: o predio nY 532 ~ito à rua Jua1cz Ta-

EDITAL UE CONVOCAÇAO DO A todos os quaes e a cada um de dl certidão de 1dadv ou prO\a equi- ,·ora e.":>timado em 9:000SOOJ; 5.º o 
JURY -O dr. José de Miraude. Hen.. per si, convido a CClmparecer ás ses- ,•alente: ehalet 11 _u 4n a AYenida Conceição, 
riqucs, juiz supplente em exercicio sões do Jury, no dia e hora acima, e, attestado de ~au·ctt, firmado por estimado rm. 3:5005000; 6.º 0 chalet 
na 3.ª vara. da comarca da capital bem como dos dems,ls dia.s, emquant.o medico da Sau·ctr Publlc.:,1; n.' 584 a rua da Redrm.pção nn. Ilna 
do I~stado da Parahyba.. em virtude durarem os trabalhos d1L mesma ses_ f• certidÕf''S rxtrahicl,ts dos autos 1:1010 p~·rag1be. e.st1mado em 
da lei. etc. i;.ão, sob as penas da lei. O Jury está e protocolos que pronun tPr o can- 1 :500SOOO: í um terrl"no á Aven,da 

do Açude Velho. recente n con 
truido olidamante de al aria e 
cimento armado. mecUn o 6 metros 
de frente por 16 de e p m, nto 
com gradil na frent N pa e u-
perior dessa mor dia t a ala 
um quart,o e um lão do 11 tal-
lação sanltarla: todo o p de mo-
.ateo. Na parte Lnfcrtor acha_ e um 
repartimento que serve d age e 
um dormttorlo Um terr I rnpo e 
revestido com cascalho, m escoa~ 
mento de aguas hgando o fundos 
dos predlos Já citados com a barra
gom do Açude Velho, onde se limita, 
medindo 74 metros de larg ra por 
63 de um lado e 14 de outrc,. Este 
terreno que se acha murado dos la
dos e com cerca de arame farpado 
Junto á barragem do Açude Velho 
serve para espalhamento de algodão 
para classificação e etc. - Uma 
prensa hydraullca para enfardar al_ 
godão, denominada THE CARDWELL 
MACRINE, com capacidade dlarla 
para 100 fardos de algodão prensa
do, media de 160 kllos, devidamente 
lnstallada e em perfeito uso de func-1 
ctonamento, achando-se 1nsta1Jada 
em <lo~ armazen~ dos predlos já re. 

Faca saber, que tendo sido desig_ in.stallado á rua Epitaclo Pessôa, dictato quatro annos. µelo lllC'llO.':i. de ~5 de Outubro medindo 10 metros cie 
nado o dia. 14 de junho vlndouro, pe- pavimento terreo do edifício da So pratica de foro. adquirida _na. Pro- frente por 60 clt fundo. estimado {'lll 
las 13 hore.iS, para funccicmar em sua ciedade de Medicina. E para que che: f1&;ã_o de act\·ogudo ou na Jlldicalu- 2:021:::200. A." prnpo.::.tas serão entrP
segunda sessii.o ordinaria deste anno, gue ao conhecimento de todos, passei ra trderal ou est..tdual. dr. l<.' ou de gue~ ao liquidante Leonel Cel5o Du
corn o que determina o Codigo do O presente edital. que será publicado e outrn.:-. Estado..~ ou amd:;1 i::n -:argos anr. no cscriptono da firma em !1-
Processo Penal do Estado ao sorteio affixado na forma do costume. Dado de Policia Cl\ il quietação á praça 15 de Novcmbi o 11 0 

o Jw-y da ca.JitaI, procedi ·,de accôrdo e passado nesta cidade de João Pes- g• clOCllmcn_to~ c:omprobatorios de 21 e, aberta,;; no à1a 7 de jul:i1o ··,nctvu
dos 20 cidadãos jurados que têm de !sÔa, aos 22 de maio de 1937. Eu, Car_ capaciaade scwnt1f1ca. int€lkctual e ro as 10 hora~ no referido lota,. pelo 
Sf·rvtr na referida sessão, tendo sido los Neves da Franca, escrivão do Jury moi~al. . _ I dr. Juiz de clireito da l." Van ria 
sorteados os seguintes: -· 1 - Clo 1 ( ) J é de Mi d Hen Sao d~pensarlo..<. da ~1.prcscntac.:i.o C'~tpiltil pernnte o liquidante e dem.ais 

~~ªfig!~ªr8J d;á OJlveir~ 2E~ Dia: ~QE~v Con~~r~ com i:º o~~n_ai .. ~o~ ~o~~r:;:1j~~;,~:e1;~~~~~~1P!1:~" /~~('~~ ( ~~t~~·!s!la~~~1t~~:.ca1~dt~al~~~? ~ºro~i~~!~ 
Almeida ~ e 'f - Âl id n de eu revo e ª ~º· - escnvao, bÍos do Mim!lteno Publico de::.te E:-•- f q11ando rC'putada de:ffaliosa por não 

· - pro essor c es La- 1 arlos Neves da _anca, 1 tado. . . .- l cÓnsultar os mtere=-,ses da liquidação. 
·------------ 1 Secreta11n da Coite de Appellaçao, E para que chegue a noticia da \'enda 

SECRET~.R]A .DA .FAZENDA -1 em João Pt~oa, 5 de .Junho rlc~ 1937. e10.-, unmcve1!"-i acima referidos ao co
EDTTAL N. 2 - De ordem do. sr. Se- nliLc1ment, de todos. passou O 4 iQUi
cretario da Fai.enda, faço publico que, EuripC'dc-s Tavareo;;, Secretario. dc··nte. con: autorização do jmz, 0 
~ndo de ser_ aberto o credito neces.sa_ p1?sente ec;ital. gue será publicado 
rio á. eXecuçao da lei IIl.0 155, de 30 d~ DISSOLU(AO E l.!'~l',D.H \.O no orgão orii'."'jal dn Estado · \ 
dezembro de '1936, par'.1 pagamento JUDICIAL D.\ FtP,1.\ F. II. \FR- União". Dado e n"" .a.uo rL .... . :: ,:.:3 ,u_ 
aos herdeiros de d. Felismina MariJt. GARA & C.:IA. _ EOITAL DE \'lõ!\.·. nllo de 1937. Leon("I Celso Duarte 
da Gonceiçâ-0, mãe do falledôo capt- DA DE liUl\IO\'EJS O liquidai.~~ l14uidanLe. • 
tão Paulino Pinto de Carvalho, con- da sociedade comnwrcbl F. H. ver-

FADIGA 
MENTll? 

• vido quaesqu~r outros herd~iros que gára & C1a. ctevidamrnie au~o1 irn,io 
porventura exlstam, com direito a ess-, pelo dr Juiz de dirrno ela , v., 1 , lll.\'/S7'ER[() D.1 AGRlCUL-
~:{;,";'.m~J:~é~n't;s d~é. c1:~~ii,~~osi,,~ desta conital faz ,.,ber s 1rn"1 cus•,_ Tl'N.\ Srruiço de Plantas 
tonio Pinto de Carvalho e d. Maria J 

Vida habilitação perann, esta Secre: 1. < 5 D. a O 'IJ."l'E Pinto de Carvalho) , a fa:aerem a de l rt 
tarta. dentro dO iprnzo de 15 dias, a }. AD ,-.i TE 
contar da prlmeira publicação do pre- ~ 
sente edital. Em 28 de maio de 1937. (\ ~;)'.» 
G;"b':e~ Silva Pinto - Dlrector do '-;, -~"' 

\ 1 
CORTE OE APPELLAÇAO - EDI

TAL N.º 3 - Concurso para o cargo 
de Juiz de Direito - De ordem do 
exmo. sr. des. presidente da Egregla 
Cõrte de Appellaçáo do Estado. faço 
publico, para conhecimento dos inte
ressados, que pelo prazo de 30 dias, 
a contar do dia 7 de Junho corrente. 
se acha aberta, na Secretaria desta 
mesma Côrte, a inscripção dos can
didatos ao concurso para o preenchi
mento do cargo de Juiz de Direito da/ 
Comarca de Miserico!"'Clia. por não se 
t~I h~bUil!l(lq nenhum lio, •• ~~ 1~~-

DENTAL 
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pARA a Coqueluche do NetinlH, ou 
a Asthma da Vóvó, o remedio é 

"Grindelia de Oliveira Junior", o 
verdadeiro protector dos pulmões. 

Tem por base a planta Grindelia Ro
busta que, na opinião dos scientistas, 
acalma os accessos de tosse, descon
gestiona os pulmões e faz expectorar. 

Os medicos, os hospitaes, os enfer
meiros e os pharmaceuticos confiam 
no "Grindelia de Oliveira Junior" 
porque elle dá sempre magnifico re
sultado, nos adultos ou nas creanças. 

Opirii,lo ,lo 
/Ir. J. -~t, lff/f) 1 Ntn.'i :· 

Tm 01.,·,,r de /01.,t'r f' hrtmc/11/r.J", 

l('f/'{'U' fl('{l/) •r·l/10 O Xart>pe ,le 
<:ri11deli<1, prl.J Jt11 (f/Úlv styuro 

r n111.1/anlt' 

Rio d, .Tt1nriro, 12/2/9]6. 

INDELI O )( 

"' % ' ... 
t-

D E O L I V a. , -. _ • •• -, • •• • N. 1 O R 
T.e.:i:teis. - C~missão de _Clas· 1 firial do Algodão á rua Ba~ão dn I reia. E para qu~ c-11-egue a noticia a I ci~l Pinheiro .lado sul. lote D; entre a 
s,t/1cr!çoo Off,~wl ~o .~lgodao - Triun.1pho n.0 4-14, n~sta c1~Jade. ~~1~s· 8~~~~u :x~t\~cgdbr~n1ori~: ~~·u~~t~rept~~~ ~;;ft ~~fu! A;~:~~ 
s,,,·v,ço de F1sc,,/1wçao de Des- \ !SI O· l,11wrcw d,• .~011so da Jei. Dado e pas'<11o nesta cidade Pedro Ainerico Jote A; prnça João 
rnroçadnres, U:inns de Brnefi- Brnnro, Chefe da Commissiio. de Joã-o Pes.sõa. capital ·do Estado da João Pessoa. cem frQnteira, lote a.. 
ciamrnto e RePnfardn1nPntn de .l/ru ·o { chóa. Aux.ilínr. Parahyba do Norte. aos oi~o dias do As propostas deverão.ser encamu1ha .... 

A lyod~n - f::DIT:-1 L_ N.º 1 - ~;
5 /e {1~gr: ~o!~~~ i~.m~~~g;7ge~ efa\ áemSe~~;;:1~~pe~ª r!t~J~~- 6:ü!ct; 

O Chefe da Co1nrn1ssao ele Clus~ EDJT L 1 • praça de vendei ju_ Slll:a Torres, f'scrivão interino o dac_ a 1.• via com 2szoo. encerraaào-~e a 
~ificaçiio Official do Algod:Jo d e o a.º 20 ~ln" . tylographel. (d..ss.1 Sizenando de Oli- p.resente concurrencia dentro do p1azo 

O o e Oh era, Jmz ve1ra. Está ccnforme com o original, de dez dias, a contar do pl'.!scnh~ cdi_ neste P:sta<lo, Jeya ao conheri
mcnlo dos srs. proprietanos de 
Eslahelerimenlos de Beneficiar 
,. Prensar algodão que, de nccor
do com a recommendação do sr. 
J>ireclor do Serviço de Plantas 
Texleis, em despacho n. 0 J:l8, de 
:2 do corrente somente será con
,,·nlido o fnnccionamento de pe
quenos descaro,adores, Uzinas 
de heneíiciamento e reenf.irda
mPnto e extracção de oleo, de
pois de cumpridas as exigencia5 
romlantes das INSTRUCÇõES 
publ icadas na "A União" dos dias 
2:1 a 28 de maí'o ultimo. 

Para melhores e~clarechnen
los dirijam-se os interessados :\ 
Commi,são de Chtflificação Of-

d D a. no exerc1cio da a.::> quai me reporto e dou fé. Data tal. 
l cep al, em virtude supra. o escrivão interino. Eunapio 8 pm20 para as construc;ões .t-erá 

be da. Silva Torres. de seis < 6) mêses, as quaes obec.lt?CP1·ã.o 
ás plantas que forem approvndas pela 
Prefeitura. de l • praça de venda judi

As plantas dos terrenos acima podem 
ser exami..nadas nesta Sec!',:;ta.:ia., 

G:1.bmer.e da Secretaria d1 Fa?Rnda 
B de junho de 1937. 

Luiz da Silva Pinto - Dirc"'Ctor do 
Gabinete. 

cial co o pr Zo de Vinte dias virem SECRETARIA DA FAZENDA -
ou d lle oti la tiverem e intere.;sar EDITAL N." 3 - De ordem do sr. Se
posse. 1 que no dia 28 do corrente mês cretario da Fnzenda faço publico. para 
ás 14 horas, o predio n.º 42, sito á. conhecimento de quem interessar pos
roo d Tnnchetras andar terreo des sa, que são postos em concurrencia 
a cap al, nde funcc ona as atidien: publica, á base de 20$000 por metro 

cias deste Juizo_ o porteiro dos audi- quadrado conforme autorização do 
tortos ou quem 6Uas ,ezes fizer trará Governact'or do Estado, ççntida. em of_ EDITAIJ _ o dr. José de Miranda 

fafã~b~c~Je:g~a~e d~~n:~:i~j·rÍa~~ ~~i~o ~e8121 o~ete~:e~:l;i:fxos~tgri~~= Henriques, jutz SUPPlente em excrC'i. 

offerece1 além dil res~tiva avaliação nades: • ~
1i1;~ ~~ t~a~~r~,a çiia~~RtJ:ª ~·~'1 vci~·= 

as partes que os menores tmpu1.1ere.S Rua Gama e Mcllo; lotes A, B, C, K tude da lei, etc · ' 
Pedro e Luiza do Nascimento filhcs e J; rua Cardoso Vieira; lotes 1, 2, 3, Faço ::;aQer, que, teAfg s1çlo dtspeo. 

~~n~~f~ci:o/•;~fl~º d!"~!~~osd'k~'t io\3: 11 \ \i°"p;!ç;\;;th!~o~\J}: ~;dºco~~a~~,.~h c~~v~:'do t1rt"~ dJi',;: 
mento, havid~ por herança pateroa, varro, lotes A 'e B, esquina da rua 14 do corl'ente, ás 13 l ',2 hor:i.s. oS 
no pred_io n.º 490. sit~ á rua S. Miguel. 13 de Mmo e Becco do Carrno. lote A; Jurados 1 - Clodooklo Só~trs de 

~~~~r~~ª:Qu:r:Uve~a~%r~~vs
6~~~~t 8t r~!ri>°afr~ ~:;~~~~-~/ºÁ~s e~Q_u~n: 1 ~!~~e

1
kªd1}ci; ct~

1
ª1~':/ct;:'r!i~ ~ }0 ~ 

dos menores, Adi:cem:.r de Barros Cor-da rua Bart;o,d.ú "r.ú.i.mpho·.com a M.1- Lelll.s d~ Lulla Fl'eue; á - Arthur 

DESPERTE A BILIS 
DO SEU FIGADO 

Se1n Calomelanos-E Saltará da Cama 
Disposto Para Tudo 

() f\2ado de.-e derramar, diariamente, no 
estc.m&.20, um litro de bili&. Se a hilúi n{I.() 
('orro livremente, os alim'"ntoa não •:.O 
dígerido~ e npo<lrecem. Os Kaze Incham u 
c;11tomo.1?0. S1.1brevem a r,ri.o.ão de vent, ... 
Voei! 11en«?•~.e o.Latido e como envcnenad". 
Tudo ,. nmarr,:o e a vida (: um martyri". 

Sães, lile(.18 miner11et, lax::u1tes ou pur
r1nnt~. de n:1.da valem. Uma simplea evu
cuar,úo nü.o tocará a causa. Nada ha cotn1• 
11_, famoBoa Pillulaa CARTERS para o 
Fi~ado. para uma a.c~üo cerln. Fazem 
correr JivremenU' eu1e litro de bilis, e vo<'Õt 
n•nlf'•'le di11p0Bto para hufo. Nu.O <"11Uitflrn 
<lumno: 11iio !'IUo.ve~ e contudo aü.r, m:arAv,. 
lho~n!I r,o.ni faur a hll\!'1 correr llvr~mr·nto'. 
Pi,rn a11 J'illulu., CARTERS r.,:,'ra o Fi~ouJ,,. 
N :.,, u~cclle lm!tt,,,iies. Pre<:o j:l '°fJl..)IJ. 

Sobreira os dob p1 im 0 1-o. por 1•i""1u 
terc-m sido intimados t" o::c ~crn.11.<s 
por haverem rNJUt:rido di.:;pcn~IJ.. :d. 
l<•gando jusLos m.oti.vos, prorrcl1, rJ • 
ttcciirdo com o que determ111:1 o Ccd 
do Proc Pl·nal do E!-otado ;10 .... 011.1·1•1 
de Jurades ,3uppltntcs, cm .· 11ll\tl\u1. 
Çfa.O UO!-. 111.C~ITIO~. tundo .1(\3 ~rJt te.id".; 
os seguinte.<, l - Annibal de Gouvd:1 
Moura; 2 _ Br·J João Man11t·l fl1· 
Maria: 3 - B!:!l. José da 8ilV-l M<•U
slnho; 4 - 8(•1 OrN:t_('" Tosc,utn 
Llsbóa; 5 - Dr José Wunclrccbt·lo 
cfr ArauJo Dias 

A todos os qUrlf'.S, COIWlclo :l Cllli\
jl:.trtcer á .'>CS-~') do JU_lY tanto 110 
r<·ferido dia e honi, acima. como no, 
demais ernquanto durarem o., trab ,_ 
lho~. sob a.s prnus da lei se falt:.1.re-111 
rujas ~essõc•s trr:'\o l0gar na al.l d,L 
nuc..lil'ncia. á ru.1 Epitacio Pi•.-:..,(,,1 n.' 
42. E pnn.1 <111(! chr·gue u.o ·onlH'tJ.
mento de todos pa.<:.'iei o pr(\,<·11• ,• 
edital, que .<,;erá publicado e ,tlrLx:tct,, 
legalmente_ Dado e pass.tdu nr.qu. 
cid~1de de João Pe~sóa. 10., 11 c\1• 
Jtmho de 1937 Eu, <;art0 ~ Nt·v,·~ (l.1 

Franca, escnváo do JUIY o •~scrPn 
cai José de Miranda nc·nrit1ut~. Cú.1-
lorme com o original S:11:l ., n_·\ i 

assigno O r:-ic:nv::i.o - Cedo·, Nt'\·1·, 
da Franca. 

EDITAL N." 2 - MINIS'l ERIO 
DA AGRI(;UL'l'llHA - {;onrn1bsão 
de Classifica(,'áo Official do Alg-odiu 
- lnstruc~ões JY.lra func-donam(!J}lo 
do Curso de Clav,iíica('ão Commer
f'ial do Ahrodáo d:i. CommiS!,:Í.O d1• 
Classifica<:áo Offici:11 do Algodão do 
Estado da Parahyba. - O Chefe da 
Commic:são de Classificação Official 
do Algodão no Estado da Parahyba. 
leva ao conhecimento de quem inLe
ressar possa que, a partir do d1.1 15 
de junho de 1937 e.'-tarão abert.15 ris 
matriculas para o Curso de Classi• i
caC'ão do Algodão. o qual será nb~O
lut'amente Gratuito, e, obedecerá ::io 
seguinte· 

Art. 1 ° - O Curso de Clas.;ifica
ção Commercial do Algºd.ão. ter:;i :l 
duração de trés t3) mêse"'. 1111c1an-

\ 
do-se em l " de Jant>iro e 1 ° de Ju
lho de cada anno e constará cte du,1:, 

' !2) partes: Classifiraçáo Commercial 
do Algºdáo c Noçõe, de Administra
('ão Publica. 

Art. 2. 0 - A Inscripção no Curso 
::.erá feita mediante requerimento 
dos intereS.$RdM chngido ao Chefe dn 
Commi5.são de ..Cla.c..~ificnção do Algo_ 
dão. peia ordem de entrada, não po
dendo o seu numero exceder de tnn
ta (30). 

Paragrapho unico - No Cure.o n. 
iniciar-se em 1 º de julho ctr.-;tr :umo. 
.sómente serão nclmit tidos \'Intc CO, 
candidatos 

Art. 3. 0 
- Os candídato.c:; df'Vetfio 

juntar ao requerimento os srg11mt('$ 
documentos 

a l - Certidão de idade: 
b J - Folha corrida; 
cJ - Pro\'a de quilaçfl.o co111 o ~er. 

viço militar <quando 111:.1 ior lh' :.! t 
annos); 

dJ - Carteira eleitoral: 
r/ - Attestado de vo.ccina: 
f) - Attestndo medico com firma 

reconhecido.. derlarnndo eslar o cnn
didato apto ao exercic10 _da funcção 
e não soffrer de molest1:\ infecto
contagiosa e da vista; 

g) - Attestado de exame pelo me
nos do curso primaria, firm..tdo por 
estabelecimento official ou officiali
zado. O candidato não tendo o al
testado n que se refere a letra. g, 
deste artigo, :será ~ubmetticto n um 
exame previo, de ~ccôrdo com _o pro
gramma e~tabelecido pela d1recçilo 
do Curso. 

Art. 4. 0 
- O Curso será ministra

do em regime de tempo integral. de 
maneira a não prejudicar os tral>a
lhos normnes da Repartição. 

Art. 5. 0 - O alumno que faltar 
cinco (5) dias consecutivos ou oíto 
(8) alternados no més ou. ainda <15) 
quinze diac. durante _o pyazo total do 
Curso, sem causa Just1ficRdn, ~erá. 
excluído 

Art. 6." - Terminado o Curso, 
feitas as provns de habilitação, o 
alumno receberá um -certíficado de 
que se encontra apto a desempenhar 
as funcções mherentes á classifica
ção Commercial do Algodão 

Art. 7. 0 
- As despesas decorrentes 

de transportes dos candidatos, ma
terial de consumo, de expcriientc f' 
outras quaesquer effectuada.s em b,..._ 
neficio dos alumnos. correria })Jr 
tonta dos mesmos 

Art. 8. 0 
- As inscripções estarão 

abertas na séde da Commissão á ru.\ 
Barão do Triumpho n.0 444., de 15 :t 
30 de junho deste anno, todos os di1., 
uteis de 8 1 2 ás 10 l ]2 e de 13 1 2 
á~ 15 1 2, encerrando-se no prim.eiro 
expediente çto dia <30) ~tripta, ao 
mesmo mês e anno, imprd('l"i\'Pl
mente. 

Ma rio Uch ôa - Auxiliar. 
VISTO - Lupt1·cio de. Sousa nran

~o - Chefe da Commissão. 

SF.CR El',\ t: IA U \ 1·A:tt:m A -
Commis!iião de Compras - t:Ul f.i\L , 



,A UN U O - Domingo, 13 de j unh o de 1937 -, 
os rins merecem tanf a af •

1 
tenção como os intestinos 
O tntesttno humano mede a.penas 8 

r~~oL&,lJoie d~u~J;a~e~~~. ~~ll~g~;d~: / O ca!c'ut moÍetno-
se estenderirun por 30 kms. E'. Pol' · i 
tanto tão importante manter a regu. 
!andade do funcc1onamt>nt(l c!os r,ll..'i 
quanto a dos int.e.stinos. 

Os rins trabalham inCt'SSantemente 
p~ra e~llir do organ:.sl'!10 os addo.s 
I:' detritos venenosos extrahldos do 
u1.ngue. 

PARA A MULHER MODERNA 
Os rins das pe.ssôas sndisz expelr?m 

dfarlamente oerca de litro t! meio <h· 
.secreção composta de agua, urêa. o.ci_ 
do urlco, materio.s cornntes e det.rioto.s 
organJoos. Quando a urina sP torna 
t'!.~:lssa, é slgnal de que os tubos f.l
tradorts dos rins estão Ob."-truldos por 
\'l'lleno.'). hso é perigo.<:.o e co1h_t1tue u 
pr111tlpio df> ciOl"t'S loml.lure_,;, 1·1ali ('a. 
1tunb:.1~0 incl1açõ.o nas mJ.<>s, sob u~ 
ull10.'> t · no.s pes dores rheurnati<'a~. 
u..intelras. I)c'rturbaçõ.:s visu:JR.s e c:111.
~<:o. 

o~ rins merecem cuidadooa nttt'n_ 
çO.o e. tanto como os !nte:::,tinos, de
,,e1n .'>er limpos de VPZ em quando 
~rn limpar. dc.inllumnrnr e activar 

:s rlns prefir.'.lm as Pil uJ a.s d t" Fo, l nr_ 
ujo uso nâu const1tue mt:1.1.s um~l ~-.. 

pt'rtt'ncta ~ slm uma c~rtel.!l d~ l>01k.'i 
tr.,ultados 

- AIJrP concunenci::t p:1ra o !(1n1t·c1-
mc11Lü ct,1~ nrncl1ina.<.; e.ln ~ 1 :1 d(' 
l1<JlnlJas pnra o nb,t,tectnw1Ho 1 :1 ·,'t:l 

clt' Cnrn!)!na Granel{'. 
S1•rflo recebidas à.s 16 110,·~, cln l;l:l 

'.Hl dt• ]llllhO do COITl·\l((' :t!llll), l,;1 

st'cit.· do escnptol"io S,Hurnin(, dt• 
Brltlo, .s:das 1.516 L' 1517, do 1.·d1il 
elo <k "A Noite", Riú dt' Ja1wirn, L' 
11a Commis·ão ele Saneamento dl' 
Campina Grande, propost:l.<; püra for_ 
11t•tinwnLo da lll::tcllinarrn t.it'.st 1nnd:1 
{l 111 .... t:.illacflo d;.1 Casn cl Boinb,,:-: do 
Ab:1 .... t.·c:rn1ento a'::igu:1 da ricl:,cle cll· 
C:1mpin.1 Grande. Estado da Paru.
llyba, nwcliante a.s ::,l'guinles condi
('ôes 

1, - As propostas snão (·nderera
cln...<; .to E·criptorio Saturnino cl.> Brit
to, e apresentadas cm três \""1:-; com 
duplicatas das desenhos. em sobre
nirt:-.s fechada.5, Lendo e~cripto n .1 
pnrte externa "Concurr· ncia µ:tra o 
funh c1m-ento de motores e bomba.-; 
do aba.,tecimento d 'Hgua de Cam1)in,1 
Gr:1nde" 

:n - A pre•ente COl1l'UITC·llCia VL'l'
~rirà sobre: 

3 - Três grupos rnotor-bomb:.1 
const:rndo cada grupo ele. 

1 Um motor Diesel. t\po Yert1_ 
cal 

- Força em clima tropical - ,·n 
íi2 72 ca\'allos effecti\·os. 

Veloc,dacle - 600 850 R. P M. 
- Combusc.ivel -Olc>o Diesel 

Inst;:.llaçâo completa parn laY::1-
gem e Jubrifiração autonrntka dos 
manc:.1es e dos cylindros 

- Deposito de combu-ti,·el. l bom_ 
ba para conducção de cornbu.-.tiv,•J. 1 
refrigernctor para oleo lubrific:1nte liL' 
circulacão pnrtida de ar tomµrim1-
cto para demarragem, com 80 100 It ..... 
de capacidade. 1 disµo.;mvo para , L 
1ar a mo.niYela a mão; 1 silencioso; 
tubulação nomal para combustivel, 
escape. agua refrigerante e .ir c:om
J-lrllnido; cllumbadore!S para as fun. 1 

dações: peças de reserva norrn~11., 
ronforme lista annex:1: chaves in 
glf-as e ferramenta~ auxili.u·e.-s para 
a montagem e manutenção. 

l - Um dispo,,iti,'o de transforma
rão ele velociàade. 600 ou 850 1500 R. 

BELLEZA CONF-ORTO MODERNISMO DISTINCÇÃO 

fORDV·~ 
{ pata 1937- } 

J 

DOTADO de bellas e distinctas linhas aerodyna: 
micas, o novo Ford V· 8 continuará moderno, 

annos afóra, no Futuro! E xcepcionalmente espaçoso, 
de marcha ultra-suave, graças ao seu molejo espe· 
eia], offerece, ainda, a segurança inegualavel de uma 
carrosseria int eiriça , int eiramente de aço, e de novo 
systema de freios, de grande sensibil idade, que pára o 

carro instantaneamente, com 113 de pressão a menos! 
Com motor de 60 ou de 85 H .P ,, á opção, o novo Ford V-8 
é, essencialmente, o carro moderno para a mulher ,noderna 1 

P ·1 ~ ~~~~e:~~~ ece~1~
1
;1tig-a de .1 l - Jo!;o de c'.oL,;; para.raios ~y 1)o importaçfto .srrão fornecidos ('/•' Ca. souro do Est:uilo ou em um Banco. escrever, com 8 gavêtas, arma.çüo d,:, 

Auto-\·nlve Wr&tinghou e, com dhDO-, hedello - Paravba, ou CIF --~erife mediante guia do Escrlptorio Satur- ferro. 
~~f~~~! ~e s~?;I~~-ui~b~?zo~~~·:s. r~~~J5~1~ s1uvo c.le ligação a terra l't.·t nambuco, t:!lt moc:c::1 r•Jnrntc: l'ª- nino de BritlO. a ca1-1ção co1TC.<.;J)On- Para o Depar tam ento Official de 

3 - As propo.".>las constarão de: 1 cional, ou e1n moC'cb e trangf'ii:1, dente a 5''º 1rmco por centol do to- P ropaganda e, Publicidade; ;:l11t 1~1~~~~ª0~1
eti;~ectiº: ~~i~i~~~~o e~~ a, Dbcrimmação d•talhacta de to- teneto preferenc.1a a primeira me- tal dJ. cnrommenda. em moeda Ih\- 1 telephone de cima de mesa, par!l. 

ractenstica.s. ela ri. m.:.tallação propo,ta aromp,1- dahclade a jmzo do GO\·erno, e, (ionc1l ou em Apoiices da ch\'ida µu- ligação do Studio a Estação da P R 

- Capacidade - 15ºº litros P mi- ~,
1
li~~1~õitsd;:\~:~~~ª~tl~nJ;s·a \~~-:= ~;g~~t~c1º~0i/~1 

ca{~nd1es. du~d~. ~a~ ~~~~-o PJ~~ to1~~r;d~~iain~;o!~!
1
s ~~~nf~;= 

1 
Õs

4
.proponentes deverão fazer no 

111~.Allura mnnometrica total 115 ~ra1n~~~'~r~ptfia un~a j::r/;:~~t~~'.a me:1,~~; ~~esni~;tC' n~:t- ~~~'êrl\1:i_p~~t~liad~ll"~~ ~:c:~:~ftt~md~ó;n~~~~~~â~. C:L~;-~:il~~: J/~~ii~-~O 3~ 5~~t~~~~etU::\acl~~Ç~o!::":. 
m~. Velocidade: 1450 lGOO R. P. M todos; os elemt>ntus technko:,., n1:c:e.,<,a_ Parah,ba, df'Yendo O contracLo. pnr:.t ra restiluicla. mec!ianLe guia desse vel do fÜrnecim.ento. que servirá par~ 

_ Potenciri. absonida _ CPrca de rios ao puf. ilo Julgamenlo ele .·ua O fornC'c1mento do material a ;-,( r JXI- Escriplorio ou ela &·cretaria da Fa- garant.ia do contracto, no caso de nc-
efliut•nc:ia e e<"onc,miu g0 em 1,1ocda estrangt'ira l'er lavrado iend,1 elo E~tado da Parahyba, no ceitacão da proposta. 

GOCraact~,ª
1
b
1
"'0~~ba será fornec·i.·•a rnm 05 I..J, Pe.,o de todo o rnoL,·1inl àe ciiie:·tamrnte com a~ fabrica" 10,ne prazo C:t, tl'lnt.a dias. a ped1_do do for- As propostas deverão ser escriptas 

.... importação. 1 ccrlon . P<•r u>tC'rmedio ct :-eus· rc- necrdor º"' Jur0s cta c~uçao p<'rten- a tinta ou dactylographadas e assig-~egt1mtes acces.c:onos · 

lP 

-Tubulação completa alf' geral. 
1 - Valvula de pé com rn lo 
1 Registro de ga\·ela com rolan-

l - Valvula de ret nc-:io 
1 - Funil de encmmruto. 
1 - Manometro e torurira 
1 - Vacuometro com tr>rnr1r1 
- Chumbadores. 
- Ba.c;e de feri·o fundido, 011 01 

moderna. para a bomu d po 1 
ro ele transformação dt \ o 1 

l Jogo de peç de 1 ·0 
tre as 2 bomba.e: co1 
t:ninte · 

- Para a 'Hl<'('áo 
rrg1stros: 2 tubos 

- Para o reralqut 
va, 2 val,·ulas cit> Jf'( ;1Jq 
110; l C'urva; 1 p ,•n r 

l - Grupo molor.gn 1d 1 
lriíasiC'o. para luz 1) i 

- Tc.•rnc,ão 220 vol 
- Frequec1a - 50 e , l , 
- Capacidade ~ Ca. 8 1 

- Pokncia cn t:i H 
J - llm painel dt· controh• , 

more com armação eh f P11 o, e 011. 
~(·guunes apparelhos 

- 1 Chave geral ele 100 arnp 1 

lripolar, com fush b aclccpi:vto 
l - Amperemetro aprnomco. com 

rsra.la adequada at<" 50_ ·1mrn~1e. 
1 - Voltimetro apenoclco. com rs

rala até 260 volts. 
l - Interruptor para a illumina. 

Ç:io ela casa de bombas 
1 Interruptor tripolar, para ::i 

illuminaçâo externa. 
- Lampadas para a illnmlnrição d•J 

<i11aclro. 
- Cabos de lignçfio entrl' o ~rrri.dm 

e o quadro, ~lc. 
1 

- C.:liumh::i.dcrcs. 

d f d a pelo nadas de modo legivel. sem rasuras 
ge}1~ de E:~d~en~tl"~1l~l~S1~

1/l0;
1 }l~~~\l~e ~~~:-~i~~~~~l~o f~~t~~~~J~t-todo~º~;~e::~~ ~~~1_:~s~~ c~~!

1
ei~o~;~:s s~~tºp2~~º~~tabe- emendas ou borrões. em duas vias, 

'" J d' sendo uma devidamente sellada (sel-
~f11~lf'~~tib(J /~'i;int/~f~f 't~.,lT~\~~o "~~,<~~ 1 ~-,~S,t_~\/~t~~-~~'oc d~~a1~~~.a~.eclt-co~~~;~= \p\1!11ent0Ait i~~1~~~rc1antrs não coL lo estadual de 2SOOO e sello de se.u'de) 
toi,ta ela CornmL--<i.o àe s,,ne~1men- cl,·llo ou dP R.f.'ci1e . ) !ect.1dos no Estado d' ~arahyba. m- ~~~~~~go preço por algarismo e por 

~.\}m~·nl~;ir1:!r~··\~~ºnt~1~l~\ra;·/,~;t;) ~;10~')·<~:= l:1~0 ~J1;~.n~l2~;~1c1?i o':1rn1~~.;·~aJJJc//~~}O~-; ~~~11~11:1-~1~ o"~'~:º~1:e 3~md;·1~~~~~1~~~ ~f; Os proponentes deverão m-&rcar o 
ln em l11nl'da C'OITt·ntc• rio P,!·:1·• 1

. J,Or Rni!t.: <li(' a cidade (ií' C,1mpina 1935. Qllf' nrnnda cobrai· a taxa de 3º,º r:ii~ºo.para entrega do material offe
C rn cl. u1Lo linra ou po. rnc·. dp ~1:1- Granel". \ r:i ft-'ito por conta elo Go. rtres por ccntoi :,.,obre o valor de ca- As propostas deverão ser entregues 

icn r cornµrell ndr1 10 o P11 ;)'"ú- vérno do Estado eh f:1rlurn emittida contra qua.lquer nesta Commlssão, em enveloppes fe_ 
t l rlr • .., w d, ,a. g I O p.\g~tnf'llto ~..:rn dfl1Ctu:1do riepnrt:1mrnto estadual ou mumc1pal chados. até ás proximidades da reu-
l ,,1 , •.• ,,, .1; 111,1 11s em trc, !Jll'SlJ(."Õ1':-. 1J1, .('ndu: '.">0 ° mais o .,rllo e-tadual de Apr~::,rnta- niáo do Tribunal da Fazenda, que 
p 1 un < t1.1n'' lo ntlo:· elos :,.,nques em.tticl1 .. ,. cnmr::i. cão de 2'::1000 por conlo de reis ou não será antes das 14 horas do dia. 

ontr ar J)P :1, a Pntr; g I do,;, clorum nto. d(' ,mbar- fr,1cc:tn. na ,·ia de cada factura 18 do corrente mês. 
at1e: 2,;.,": apos complPto dt·scmh«i:~- 1.11 - Ao c::;criptorio Saturnino de Em enveloppes separados das pro-
r·o ,b Allnnw ~a: e 15'' ". ;1~) d1,1~ apo. Britt".> n(':1 resrn·acto o direito ~e op1_ po.stas, os conourrentes deverão a ptt"
n (·11trl~1,u clc1 i11siall:1ç·rw lwwc1nrnlll- n:1r sobre a proposta. e o mal nal que sentar recibos de haver pago os im -
1i,;,,1~.:~~('.~~Jt rrt1dos corno c

1
iiç")o o.s ~~~1~ ~~~1\~c'1;~\~10ª~

5e 
1~~~~i~s;:~ c~o P~~: JlOStos federa l, mu'llicipa l. esta.d ua.J. 

A l"l'([l!f'rtllH'lltO ,(lo fOntí'C'PdOr, :S.'- l'l"lte ('O!lCUITC'ncin, &m d1re1to a rc- ~~UÇ1~el'~i:ioQU~ati-~i~• e~~: e~~:r cift 
ra p:1 d .1 imporbn<:1a t· 11w~o11ad-t clamacüo dn part{' do~ co,nrurrenl~"· Os proponentes obrigar-se-ão a tor-

'

,,, ri.-; me P-. ripo;:; ..i p1u\,1.
1 

,11
1
·11mL,,l Chromacio (avakan h nar effectlvo o compromisso a que -"-C 

... 1.. .:1.-. in tal!,l<.'tH·<; em perl 1 0 un ·cJO- propuzeram, caso seja acceita n. sun. 

.io iiarn:1110_ n: p~mcicndo ,1 1mpor~,,,1nlcl. SEC'RET\RTA DA FAZENDA - proposttt, assignando contracto n a. 
CJ.d< 1011:itl, pur todo-. os cktc 1tos C[UC' EDITAL N." 37 - Com missão de P:-ocuradorio. cta Fazenda, com o pra 
\'t'llham ~l se Yeritit·_1r dl'ntro d, .... tr Compra,;; _ Abre concurrencia para zo maximo de 10 dias, apôs solucJO
pr:1;,o tll.Ja re!:i})011:,.,abi!id:1cte caib~1 ao o fornPrimcnto do seguinte material: n?da a concurrencia, com p rév ia C8' l
co1ttrac:t:111tP çao arbitrada pelo tribunal compe-

cie • J, ntP· 
. 11 11 us e obi :is nc'rrs .1."1J . .<; à 

m ,n, ,. 11' cL1 11, .·t, ,iarrn H'J,lr1 f J_ 

J Cr:1,iin·-: ;)< c!f' :,cC'ónl • c01:1 
ct 1~110 <·e dt ,dhC'., fr>r 1,•r:,J0:-

p~I11 1 0111 <·tcic,r 
6 - Os concurrrntes d \"f'f:'11 r];,_'

rlarar: o pr~ ~ de fornP<·imet'll' ele 
toda f! machinaria e o prnzo rlr it.i
c10 e conrlu.,;;ão ela montngrm ,·(),111)1~
t~ da mstallaçôes e o prazo dct 1'.'11-
l!·cga an1 1..ipacla do,..; cle~f'nho~ cl..1:-, 

fl!nclaçót'"i 
7 J - No edifício das Uon ~tas fi-

r:,1rá pr,,:,, '~t.o Jogar JX-H~ ns. ... r111 ;,i 1H ;1_ 
1,, clr m:J.i- dois :,.rupos 111l11n 

8J - O: pn;,çl'> do_. matc:"r:,1i:., de 

10 1 
- O Gm.·&rno do Estado ela Pu- Para a Jnspecior ia de T ra fego P u . tente. não inferior a 5% sobre o va-

rallYba rlPpo".>1lará em um B:lnro O hlko e da. G uarda Civil : lor do fornecimento, a qual reverte-
':alor do contracto em mm:d,l corn:n- 15 cnpal'elP~ ele cortiça, modêlo em rá ~n: favor do Estado, n o caso de 
te do Brasil, r<.>alizanclo-"'e o:, J);.'l!\:1- w,o_ ron.forme. amostra 11n ref.Prida li 1:esc1s~o do contracto, sem cau ~l' 
!11\. nto:-. p::-la forma indicach~ no 11. 8 InsPectona. Justificada e fundamen tada a juizo 

l l • - As proposta:-: serao nberlas 15 pares dr perneira.,;;, pretas ·'Cu- do referido Tribunal. 
no dia e hora fixado::;, 1,rc.,cnlrs 0~ rit1ba.. 1d€ m. idem. iclem; 1:5 cintos Fica. reservado ao Estado. o direito 
mteressndo:; ou á rr, e lia cio.; qur não de couro pret,o. modêlo em uso, idem, de annullar a presente, ch am a ndo E1; 

compDrererrm. . idem, idem. 1 nova concurrencia ou deixar de ef-
131 - R.C':~olvicla a concurr·nC'ln_. ,cr-, \>a ra a Dil'rdorb de Via(ãc e Obras fectuar a compra' do materia l cons-

rá ln.nado um contrnrtn por r-<•cnptu- Publica.e;: tante da mesma. 
ra publir:1 011 um lf'rmo (](' <'J1<·on1-
mrnct,,. R JLlizu ele qualqut'I' cb. parll'b 1 machlna de escrever. d_e Om.36 de J Commissão de Compras, 4 de Ju ... 
c:ontraC'lantcs carro. com tabulactor dccunal e te-1 n ho de 1937. 

1~1 - o co1w11rrcnt ~ c1Jj:1 propo•.tri rlaclo moderno 1Uni\'crsal1: 1 machl-
Jo1· aCC'l'il,t, depo.--i1ará na C<ll\..i Eco- tia df_'_ ralc11br, para produrtos de 10 Chroma<'io_ Cavalcanti, _presidente 
nom1ca do fiio ck Jun<'iro, no Th.:- 1 n.lg:1r1!:ó111os; l mesa po.ra nrnrhlnn clQ da Commlssao de Compras. 
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Direcção do agronomo PIMENTEL GOMES 

.João Pessôa - Domingo, 13 de junho de l!J37 

.COLON IZAÇÃO JAPONÊSA NA PARAHYBA INFORMAÇOES AGRICOLAS 
A' NOSSA REPORTAGEM. O AGRONOi\10 M. KITAJVJURA, TECHNICO DO 
CONSULADO .J.\PONÊS EM S. P.\.ULO, DIZ AS SUAS IMPRESSÕES SOBRE 

\ PARAHYBA 

PRIMEIRA QUIN ZENA DE MAIO 
LTTTOftAL - o littoral tem aira- No Br jo a safra de canna c··t,a 

vc:-:;.-.ado lllna da.::; phabcs mab 6êcca-. muito d1mlni1ida e muitos engenho!-i 
d~· .::;ua h1st,ona _ Os méses de Janei_ pouco t.er(to que moer. Os agricul
ro l<·vc·rf'll'O e mfn-r·o foram q11ast tores mais progressit.tas estão ini_ 
ab·~olubmenle sécco.;; · o qu1• e rari:s- ciando a irrigação certos de que e:sta. 
~imo _ E,n abril chO\:en ba.<:;tant<: e1T1 f)~ torna cada vez "inaís ind1 pen.c-.,aHI. 

"Um govêrno esforçado, trabalhador e de visão clara das necessidades da terra., ~~~,\'::'i u~;;~~~'ct°i,~:~1;ª1cn~º"'.~g;a~ ~i;iJ:~àe,bit."~~:h"e,~etJtºà ~;~f(à 
Um povo sympathico e acolhedor. Uma terra que é bem o contrario daquillo que '.'.'.ª\

0
~;~,tn~~~~1~.,·1~~~~;ac1°P\~~t~i'.';~ ~t\~. ct1~.;~~~~~;º ctfmbªi~;;,';i~ª 1:._~~~ 

Se affirnla ll0 SUl Cffl relacão a ella" ! fCiJâO ITiólC<lSSar. mandlOCa. llÜld.01 C graças á estiada a primell"a :::.afnt .. 
' nulho rom as pr\meiras chuva-.. F1_ A Dtrcctorta de Producção_ procuran-,,,. - zeram-se as capina .. -; da canna de as- do atlenuar o mal, importou e di.s;-

1 sncar mwlo atrazada gTJ.ças á lon_ tribuiu alguns milhares de k1los dl" 
• ga e:,,t1..ida que atra\·c::;i:.,ámo: . Em f-='mente::; 

maio fil,('ram-se canteiro~ e -.em adu- E fez um rampo de Mult1pltcaçâo 
ra~ de cebola e fumo. preJud1cactr.s em Bcdocongu. Alêm cti~to distribuiu 
em parte, pela irregularidad,• das gratm1amenl~ .,.norme copia de st_ 
precip1t.açôes. Na primeira. qumzen~l mentes de algodão. milh'J. fe1Jão. 
de maio 1nic1aram-'-ie o:. plantios de mamona e . fum'J. E proviclençiot1 

feiJão mula Linho e batata ~loc" e Lambém d1str,bu1ção G..! !:em' nte 
conturnou se com a plantaçao de de mandioca pois e-ta faltou f>m mui
m.andioca~ Iniciou-se a muda de fu- to.s Jogares. 'os plantios de feijão e.s-

l mo e cebola e o plantio de arvores tão em optimas condiçõc<.; ~ em brc_ 
fruc:tiferas:. laranJeiras,. coqu iros, Ja- ve abastecerão a Z()na e outro~ pon
oue1ras pmhe1ras. goiabeiras, m:1_ tos da provinc1a O milho está re
l110e1roS arvore~ de fructa-p;.,o etc guiar. A canna melhora A lavoura 
Augmeritaram-se os plantio:; dt h?r- de fumo amda se reduz a sem""ntei.
Laliças. As lavouras de milho, f 1Jac,, ras. 
manrhoca fumo cebola. mh1.me, 1;:tc.. • 
estão em' bóas ·condições. _ . . Co\RIRY E CURIMATAU' - De_ 

A Directoria de Producçao _distn _ 1 p_ois de uma. estiada fort1ssuna ini
buíu quantidade avultada de semen- c1ot1._.'i'c' prom,ssoramente a estaçãn 
t:- de feiJô..o, milho. fumo e mamona. j humidn nesta 1egião. a maior da 

C\ATJr,;GA'.') - Chm·as sufficicr:
tes na caatinga humida e m uff1c1-
e:nte:-- na caatinga sécca. As chu~·a:. 
se redu:tclll, muita,;; ,eze~. a garoas 
muito ute1s para a lavoura mas que 
não raiem agua para os rios seu 
des. 

Ha muita planlaçãci de nulho, fei
jão. asroz. algoàão, Lnhame, cLc. 

São noLa,·eis o.s plantio~ de 1m\ho 
e feijão de Pilar -e Guara bLrn e os 
d arroz de Pirp1nluba, oncte se es
pera optlma safra deste cereal. F~l
joa~,;; abundantes em . bre,:e e::.tai:ao 
satisfazendo ás necessidade~ da µ10_ 
,in(ia. Algodoaes extens~11110~ em 

proYincia. Chuva: mais ou m"nos a
bundantes nos extremos do Canry. 
Alagõa do Monteiro e Taperoá. cs_ 
cassas nas outras regiões. Qaus1 ~m
pre sufficientes, m -smo em Cabacei
ra~ 

Bellissimo arrozal p1antado em Rio Tinto, municipio de 1\lamang-uape, par::i o barateamento da vida dos ope
urios da fabrica. No cliché ""\-'emos. da csqunda p~ra a dircila: dr. Tomi~ a Koseki, consul do Japão no Pará: 
agronomo I\1. Kitamura, fechnico do Consulado Japonês em S Paulo: agTonomo Pimenlel Gomes. director c.le 

1 optimas condições na ca_atinga hum1-
da - graças á ausencia de chuYas 
pe- 8das 

Na caaLrnga sêcca está gerftlmente 
bom o algoctoal plantado com ::is pn
mtiras chm·ac;. e que está sendo lun
po com o cult1,·ador. em areas vast~s 
de Ingâ Pilar e Itabayana. Ha mui_ 
ta terra St"ndo preparada para algo
dão Outras na caatinga St'.cca. qu~ 
preéisarão dê replanta com as pnme1_ 
ras chu\'as fortes. 

Plantou-~e milho. mandioca e fei_ 
jão nos mumcipios de Taperoá Ala
góa do Monteiro Cuité e trecho:-. 
mais humidos de S João do Carir} 
E tem-sf planlacío muito algodão mo_ 
cõ por t'Jda parte. Capinam-se os 
algodoaes velhos O curuquerê QU" 
app1receu foi combatido em muito..:. 
pontos. Nos pontos mab hunudos dos 
Carir:vs hoU\'t' grandes chuYas nesta 
quin&na. arromband') pequenos açu
des e preJudicando culturas feitas no 
baix10s. Isto não deixou de cau~ar 
prejuízos a algun:.. agricultore~ A.<.., 
lagartas prejl1d1cam os cereaes novo1s 

Fomento da Producção Veg·dal e de Pesquizas .\gronomic-as; nref. Eduardo Ferreira. g·e
rente da Fabrica de Tecidos de Rio Tinto 

I)(' hn pouco mais de I anno a l·~!a I Cnn111 fo,:lu, -.abcm. as terra, <lo meu 
parte ,·em o i.ro,êrno \rgc•miro dt• Fi_ ni,. nin rf,mpnrtam mai-. a JlOpula_ 

~:~::;,~o ~:~:~rêa9:donain~~·;,~·~:~~ã~. En~; ~~~ ,.r:;r~~/,~ªam~1:h;~H~:1,:~:~•\ 1~~'.~ra~ ~{~ 
Parah)ba, de colono;; JaJ>0n1·-.c~. para é iu .. 10 q11e n, imm1granlc .. .,, <1ue não 
Que l1:e incrementa-..-;e a IH!ricultura or 'tím ftdp;\ rio pt:ljUl·no tamanho do 
,::·anitada nas terras mai~ ahnrulonada~ pai~ natal s<·.iam cntrcJ..:U<''- assim á 
do Estado, QUe são. parado\.1.tlment(', a-; prnpria ,;1rt1•. em h·rrn-: c·~tranha~. 
rle pluviosidade maior, de dima hom e , nrl" rwm ..;iciucr ~ab(•m fn,rr ~l' com 
mais pru\.imas da capital e doi... :;:ran- pn·heni'. ·r - -
rl1=s porto~ O ... l(•ehuiros ianoní·-.t''! - nwdic,,s, 

Ül' f.tclo, com a d1C'~1.ula d,, a• ri- <'!c.ronomo, t' prn(l·.-.sor<'-. q11• -.;1ht·m o 
<'.ultorc, nippõe,.;. tudo 110-. indica qut' 1wrt11uui·-. - ll'm a mi-.-.:Jn <1(· mino 
o littoral fia Parah) hn p;1-.,,aria a ,l'r r. r a u,p,•r(>J"a 110-. J)rin1t"ir1,-. frmpo~ 
um cclPiro de gt'n<:'ro... nlím(•nlicio,~ d" , idn do colono Ou ando l·,t,, Já -.n_ 
p:irn fJ Estado, o 11ut.· no.., '-l·ria ,nhn,_ h íal.ir 1· ,,-.cn•,er II pnrfugut•,, g:l'ral_ 
modo pro,eitn~o. poii-· n.io .,ú ni·,..., ns m1·1ltc ("Omprn um 1wrlai:o dl' ttrra <' ,al' 
hahitantcs d1• João p..,.,..,ô;:1, ll·rl:11,10-. ,i\t'r ,1 ,;,u.1 ,ida cnnH1 ()Ulro qu11lquer 
1111111 det.pc11~,1 1>\.lraordinuri;irnt·n(P ha fid:uL-111 " 

~:.:l1-ic~id~ã1~ r::~:·i ... :,1~~~) :.:
1
~~
1

1~
1
;:~~ \},);1;ª,~ 0 ql L 'Jl :\_\ I' \H \IIYB.\ 

11ut- as 1111-;'-a<a. tt:"rras tún b1·m no-. pn

, ito-;o. o.. canaes de drenaJ,.:'em, bem 
feito-l. conquistaram á Ja,·oura terras 
que n;lu ~eriam aproveita,·c-is sem cs. 
se~ trnhulhos. 

Camaraluhu é uma fazenda enorme 
e de lern1P1 muito bóas. Tem, porém. a 
dt.·s, antal,.!cm de estar distancinda dos 
l'l'1tlros consumidores A ei!ltrada que 
, ae até lá 1t.tra, essa um luboleiru ht·m 

~rande t.' quC' dá á i.;-enlc uma impres~ 
~,lo dl't-1.lLl rud1:t, el Seria, no entanto, 
aprm ei lüda pelo:-. co lonos si as fami 
lia:-.. (JUl' c1•rtaml•nte \'irão dentro e~ 
hr"'H'. fi1·1Hl'nl, ellas me~ma::., bem ::.a
li~Í('itas com a Parah)ba i\alura l. 
nlt'ilf('. ~o com a opiniáo dos J)roprÍOb 
intt.-n·s-.ado~ pod(' a Embnixa<la 
dar maio gente." 

HIO Tl:\TO 

A lagarta tem feito grandes e:i-tra
gos na lavoura. Os agncultores so 
::igora começam a combatel_a com e!
fic1enc1a embora este combale seJa 
do; mais faceis. 

A Directona de Producção tem d1~
tnbuid0 gratmtamente .norme cop1c1 
âe semente de algodão, milho, feijão 
arroz. mamona. etc. 

BREJO E .\GRESTE - Muito pre
JUdicados pela e::ítiada, que fo1 longa. 

1>ara S !'nu lo Mas me demoptrC'i em 
Hc-dfC', ondt.• n1u attcndendo um pe
dido da Secretaria da A:,z-ricultura á 

SERTÃO - O sertão t€m eslado 
muito chuvicto desde a jegunda quin_ 
Z'::'na de fevere,ro. E e,5.ta humidade 
abundante estâ s-:ndo aprcYeitada pe
la Ia,·oura que tal\'ez tenha fundado 
a maior safra de que ha m mona 
Em geral a.s la\'ouras .::,ão grandes e. 
estão em bõo.s condições. Está assim. 
na gi>neral1dade o algodão. o milhc 
o feiJão e o arroz. Em Teixeira jó.. se 
colhe o fei.ião que começa a abastecer 
as feirru:; de Campina Grande. Em S 

~~:\:dem~:~~~~=~· 61sa a~-~~~:; ~~~º~= 
meaçavam perder_se em alguns pontm;. 
como Sousa. Anthenor Navarro. (te , 
salvaram-se graças á!:> ultimas chu
Yas. O milho qt1e estaYa ameaçad,1 
de prejmzo. graça~ á e~llada. salvou
se também com a$ ultimas chuvn.'i 
A· !:lafra 6€'!:á magmftca. Espcra_~C' 
bôa ::.;afra de c.anna d~ assucar em 
Catolé do Rocha Patos e todo o val-
le do Pianco · 

tlrm íornt·cC'r 

AS l'lll\!Ern IS l>L\I \lt(IILS 

",:\i11J.\Ul'IH JH:nba t'ncuntrar no Embahada, tratar de fü1Sum11to id('n_ 
\ iai11 ha,t 111lt, rm ap1·nas :t dia~ meio di: mallm, <1ue bC no~ afi~uram tico. e á Bahia, para onde fôram, no 

ri, ll('rrn 111P111·i;:1 n11ui - all1rmnu_nns lJo ahanrlonado!'!, uma nr~ani.taçi"lo in- anno passado e a pedido do ~o,·erna. 
1 rir i,il:imun S:,hi <·0111 o dr l'i- du-.lrial e ai.t"ricola como i.t dl· Rio dor Jurac) )laga lhâcs. J familias. 

nlt l (,1 ,m-. l 111 1 ( ,1nip1n.1 <.r 111 linlo l ma ,,·rdaclt·ira l"idade, com . . Quando chc~ar em S P1rnlo a1>rei:-en 

O algodão foi mfestado pelo cun1-
Que·:ê varias vezes. Pulveri1.avam-1~t1 
em muito, pontos. e:::gotando-se, mes
mo. º" ct--pos1tos de ar!:leniato dr 
chumbo que a Directoria de Produr
ção mantem em \ a rios pontos do 
srrtão Espera-.';e magnifica safra de 
2 lgodão. 

l>t• orrlem do ~r <:,n i rr,ad<ir rio L 
ta<lu, e q1111ntlo da -.11.i YisiL1 ;1 S 
Puu lo, 1111<le ít1ra rt'J)rP-.1·11tar ,1 f';-na 
hyba no 1 ('on:!.re~"'º \lcod11( irn ,~ 
11J!ronomo l'imentl'I Comi· ... 1prt• .. r·nf,,u 
;rn t·on-.ulado japon1·~ ,fr S J' ,ulo 
uma proposta 1,ara lnntliJ"a•·an rl im 
migrant1·s, no litt,,r,d ela (',1r 1h h • 
Tomnndn t·lll 1·on~idt•r,H· 1ft o 11 ~ur1,pl, 
hou,·e, f)or parte d;__i f"nd1111x l'I J 11 

ní'sa. uma ("Onl ra.pr11111,..,t:1. a qu.11 f,,i 
trut.ida 11l'lo I on,..ul h,o,..,•t-1 q, 
P.lTt.·ita com alj.t"unHl.'l. mnrli(1, u· · 

A CIIE(; \IL\ 1)0 ('O:\Sl T 1\<I 1 1 

O rt'prest'n11:tnt(· dn -.r T 11 1 , 

du .Japão foi o dr 1nm 
<'01nrnl jnponi·~ , m 1"~1 1 · n 
('he11:ou no-. prim1·1ro d 
p.ts1rn,Jo 1• ,erifit-.u1rlo 
(IUC' o ::z-11,Prnn e o pu I f 
pr11j,·do. foi :10 Rio 11, 1 1 
~.ou :tl"Ornpanhado rom I t 
"\rrifirArin fh cond,t,:01 d1 
•· Jlluvi11"lid1ul1· n1·1·c ,, , 
J?_ho a~ritola cios 1·1tl1 no 

O \<, 1{0:'\0\tO \I li 

'l'rl·hnin1 elr,-. m· 1 o 
1t1ai~ rulto"I, o aJt"TOIH lllH 1 
l<'m l'<iclo uma rl.1>- , 111 d 1 
facil fflll' frm tido o 1 ,nn1u 1 ,1 
ra!-1 do Hrn-.il ("lu l!•1u ao 110 , 
ha :W 111t1w", n•n·m_t11rn111elo p 1 
<·o ln HUJH•rior df> \grn,wmi I dn 
V<'r!<idad(' dl' Toliio 

Em S )';tUlo onrl1 r1 1d, 
moram f' fa,c·m' o n1r " · • 1111 1 · 1 
~PU" doi-. filho-. hra-.ih 1n1-. o I r n 
nw '\l Kitamura tPm a in<"uml, 11, 1 1 11~ 
l'ns.in:ir agricultura ao:,i rolonrn; r<' 
('em-dH•Aados do Japão 

,, :.1 , 1.dinl!.t , ,nllt-i 1,,·lo hrt>jo- IJ 000 1>1:'s:sóa~ 1'\âo thc occa:sião de tarei o meu relatorio, que scrã, natu: 
·, t 1111 11':u;qw ali· a fai(·rHIH f'a_ ('\.am111ar dl'l;dhadamentc u machina ralmenll:', favonjvel á e\.)leril:'IH_·ia O 
1111 a '· 1-,if1·i S IL1r1h»i-l 1, "11:111 ~ rio l' as <u:commodaçõcs da ~abricn rl'1:,to. o lC'mpo t.· a!:i condit;-{1cl-( cm que 

hi 1 \1, prr ir,da p.1rl1· o-. 1·.·fnr \t.·riliquei, nu 1.::~taulo! <1uc sao _b('m Eermancet.'rcm os primeiro~ immi. 
rl.1 IJ1n•,·loria ri, F11nw11iu. t' a c·a: g-raudes. pela.; diml'nS~t.'ts do pr~dlO e ).!"runtcs i,;e encarregarão de !<!t1lucio-

• , 1 ! d do 1,-,·hnirw, q 111. aqtll tri.l pdo num,,ro da,.; pebsoas que la lra- J nttr." 
h 'li 111 IJalham \ i t.' admirei mui lo hem J,.:'ran 

dl:':-o e rt:C'C'nte~ ph1ntiol!I de urroi; ; 
lt.·1Jào, nlt'm dl' :W. 000 laranj4úns e 
cenlt·na._ dl.' mani.:u('irns \ "\-ida em 

co)t o GO\"Ell),.'AD011 D I l'.111.1. Agl"icultor que não planta 
~ ST \IHl 

1,1,h:1 fid,1 11cca .. 1,1n d1• me 
11'1 !I d,l flj I l1·rt'llt_"U tjlll' hH (·fl

iJ qual t·lla 1· I' 11 qur <li_ 
ni 1 1d, u p.11 s,·, ,,u, i<1 

r ilor 1•,;lt>rllidade 
• 1 111u11a 1·htn a. um 
fl,10 ( h 1m 1111 c11· pri_ 
la flllTa ho111la-1 por 

t.1nrli, f1•r, ilidad1· 

l{iu Tinto é mail'.l harala do ,,uc fóra, 
o qut· :,i1.pül ica uma e1spt.·cie d~ au:.:.. 
m1·11lu dt' ,t'ndm('nlol!I uo OJ>crariado 
E cm hrt·, L' 11u1rnc.lo a l'arah) hu come
çar II t'"í.llOr'tar laranja, l".ierà de- lá que 
-;ahirno tt"' maiores quuntidadco, 

l't·rcorri a propriedade ,um o pre 
lt•ítn Eduardo Fnrl'ira e 0!; dn,. Pi: 
mt·n1t•I (,omt.·s e Tomi}a h.mwki Mui_ 

ttrnt I algodão pelos prncessos da 
c.·,_::i~~~hºc. go~:;11 :d':,ªt A;;:~;i,rc_;

0
:;:_, 1.~ Directoria de Produc~ão é 

~~~~r\,:~da ~\:
1
:

1~~~ongo:~n:~ 0111

1pnt'i~-~:=~~ j agricultor fadado á eterna 
do_MC .:1 faci li.tar meios para O. (>).ito I pobreza• 
da e1:1tafln uqu, de meub compatnotao 
E' um homem genlil. affa,·el, de pa- -------------

, i, 1Jt·1 e 1wrn1rri ui,. ta h·rra Si continuarem com oi; tra 
fot ,1u,· ,i tfUt· hu.lho.., c1ut.· t·~lao fa.i:endu, não haver; 

1 , r. 1 0 d1 \lt·iw,C'~ outra ll'rra nrni~ ricu no norlc do 

~:s:1~~0!1u\\.:!0~:ª;!; ;:~e:~r:\u:s~ 1 Quem quer ganhar di. 
~~~:~Jn~s u~~n~;:"!: ~;::jododepot:se~~ nheiro não fica indeciso: 

( 0111.ir la·l- Bra~il." ;t~ J,;stado, tudo fazendo pura •• ,. 1 planta algodão, mamona, 

IJll'OH\I 

1Jn 1110 1 1• rl1• 11~trns 
nd, lu1 r.1! Í\ .,.;i, "ªº· 

lÍ "\ÍdR cln Jl0\11 

dr l'im1•nt11 tinha ranlo 
11:i QUt' Joio 1•,,-.-.úa Pra 

"m , ,·rdura, 1:: nada 
·ró I à . ilim('Ll{.u,Lo. prla., 

ut• conl•·ITI \d10 ljllt· "l'rÍa 
inda ,ia 11l~uma-. fa 

n -. j 1 :11 lin1a 1 a,t:1-. "'~ 
,. 1· H1hi t•, ,111 port;__into, o 

u, P r romt-; :1n·m un1c1-
1 tr.1h. h, ndu <·m horli,·ulturn. \ 

1 S U q,h~wl pndPriu 1-<1·r o 111 

IS C,\.ITING.\S pe~~· sc'/.m~e::
0·<,u:;~::it ;1:~~"!.ªs}:;!; fumo e cebôlf! pelos metho .. 

inviuvC'I a c:o lonização. E a minha PC'.. d Ih d I D' 
"\i o Campo EAperimentul ela algo_ na seria não ~ú porQU(' encontrei um I os aconse a os pe a 1re-

~:\'.~o:::t~~ll/l F~m;::~di~(~:l :'n~t' ~il~:. r:~(~c:~·~,'~~~.:i;o is:o ::~;~cd~:~ap~:;~ ctoria de Fomento da P ro
.~~~lji'eº '~t,:~('t~,~:1i1,~~~to: 1

~~;~d~:tce:c~; ~ 0;~;ªN;:ad1~J~ ::: ,~un~a~i!?. umavel e l ducção Vegeta) . 

~~!~::,· :~:.~:,~·.::::, .. ~;:"1:i,.:':.~il~: ~::: EMPRESTIMOS PARA A LA. VOURA 
J"('r ri~( ::.~;'à,:IÍnii~ll\"\-~!: arS('U~I\Í:t,:~~~!:~ : 

mol'o muito falndos lá fóra". \ 

Pos;1111Lrn 1uEs DE cor.o111zA<;,10 O director de Fomento da Proclucção Vegetal e de 

r I tf .. íi1·ari.1m .\·i.;sc ... primc·iro" cn· 
J'OIUll'E TECH~ICO~ .f \l'0:'\1~SE~ 1 _ 1'11 r hna" frrnu, l' c•Hl.i 11 roxi 

NO CON~L'L \1)0 1 n 1 .i 1 ;ql'lnl -

"Como ti>c oppo,tunidade de "ª- 1 Pesquizas Agronomicas avisa aos funccionarios da re
~:·;,:a;.~ ~.;~~;·~~~~à: ;~,~~·~t;:d:°.!~! , partição que trabalham no interior do Estado e aos Ja
~,~f mc~:.::~º';:~ .. ~ã~ã/~;dri~~~~~d;::: vr adores que teem campos de Demonstração e de Coope
''!' lcchnko,. Depois ~lgu~as fa~!Has I ração com a Dir ector ia que os attestados ag-ricolas para Ja acltmutada~ no pau, vem ver1f:car 1 , . ' 

as poo8lbi lidade, de ,ida. _E mai, '"'· emprest1mos so podem sei· feitos pelo Inspector Ag-ricola 
d~ compnn ando as famlirns que as d , -
u,;,diçõc, ,ão bôas, ... ~ •• _pessôas , a reg1ao, sendo absolutamente sem valor os que forem 
:~,fon",~~~-;;;m;.;:1::~d\c:\~º ·;~ªºd,:m1~ visados por funccionarios subalternos. 

º- Muita g<'nt<_• ac·ha ,._.,1p11 -.ilo 1"1:--', 1 \! \ · r, \BEII{ \ E C.\\t \ft \Tl R.\ 
d(' ha,·(·r tt-chnicn:s japnni·-.<·-. no no~-. 11 1 

•·omrnlRdo Pm S l'aulo Pon··m nada f' '\ i lincfo han~nnl na Fatl'nda 
mais naturnl e fadlmí'lll(· 1·,1>lil"avrl V n:.:,,heir,1 l\f'n1 phintudo ~ muiro 
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